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Kuslits Tibor Sopron építészete a 20. század 
második felében

Bevezetés

A felkérés, melynek eredménye a jelen tanulmány, Sopron építészetének a 2. világháború 
vége és az ezredforduló közötti korszakra vonatkozott. Ezeket a mérföldköveket tisztelet-
ben tartva 1945 után és 2000 előtt épült házakról lesz szó, csak az összevetés érdekében 
szerepelnek archív képek, illetve fontos analógiák. Az összeállítás vállaltan szubjektív és 
semmiképpen sem teljeskörű. A megjelölt korszak termése sokkal gazdagabb, én csak az 
általam leginkább meghatározónak vélt épületeket válogattam össze. Arra is törekedtem, 
hogy a jelölt korszak lehetőleg minden fontos stílusrétege szerepeljen egy-két példa ere-
jéig.

Valószínűleg vitán felül áll, hogy ha Sopron lakóinak értékes és szép építészeti értéket 
kell felmutatniuk, nem a fent nevezett korszak terméséből választanak. Ennek ellenére 
elemzésem, a példák bemutatása ennek az általános vélekedésnek valamelyest ellent-
mondó állítások alátámasztását célozza. Sarkos állításaim, amelyeket bizonyítani szeret-
nék, a következők:

1. A tárgyalt korszak jelentős befolyással volt a város építészeti arculatára.
2. Ez a hatás jelentékenyen gazdagította a város építészeti értékeit.
3. Ezek az építészeti értékek kellő megbecsülés hiányában elenyészőben vannak.

Az ötvenes évek

Írásom első bemutatandó épülete, az Állami szanatórium az „átmenetet”, a folyamatos-
ságot jelképezi. Építése a 2. világháború alatt kezdődött. Első üteme magán viseli a korai 
modern szellemét, az épület dekorativitást sugárzó, homlokzatára kirajzolódó tektonikus 
rendjét, a racionalitás kicsit olaszos karakterét. Az épület első üteme három emeletével, 
beépített tetőterével, lépcsőtornyával jelentős magasságú, mégis a Lőverek erdei olda-
lában, a lombok között szépen és harmonikusan bújik meg. Eredetileg üdülőszállónak 
épült, Tömböly Dénes tervei szerint. A háború alatt nem készült el, majd Füredi Oszkár 
megbízást kapott a félbehagyott és roncsolódott építmény szanatóriumi funkcióra való 
áttervezésére. Külső képe, a zsalugáteres ablakok romantikus jellege ellenére a magyar 
építészet történetének azt a háború utáni első szakaszát képviseli, amelynek alapvetően 
modern szelleme mentes volt a stilizálástól. Az „L” alakú alapépület később többirányú 
bővítésen, a Várisi útra merőleges szárny bővítésén és az udvar beépítésén esett át, utóbbi 
a két szárny által közrefogott és az erdőből kiszakított, védett belső udvar elvesztésével 
járt (1. kép). 

Sopronban viszonylag kevés nyoma maradt az 1951 és 1956 közötti periódus úgyne-
vezett szocialista-realista építészetének, amely dacára annak, hogy lényegében mindössze 
öt esztendőn át volt hatással a magyar építési gyakorlatra, máig látható nyomot hagyott a 
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1. kép. Állami szanatórium, Várisi út 2. Épült: 1943-71, első ütem 1955-58, 250 ágy. Építészek: Tömböly 
Dénes, 1943., Füredi Oszkár 1955.

2. kép. SOTEX-kultúrház, nyugati homlokzat. Építész: Winkler Oszkár (GYTV Soproni Tervező iroda), 
belsőépítészet: Németh István, kerámiák: Búza Barna szobrászművész, 1951-52.
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magyar városok képében. Sopronban azonban csak néhány ilyen emlékünk keletkezett. A 
leglátványosabb, a legemblematikusabb az elpusztult malátagyár helyén emelt SOTEX-
kultúrház épülete. Maga a műfaj – kultúrház, művelődési otthon – a korszak jellegze-
tes terméke. Tárgyilagosan szemlélve nyugodt, tekintélyes középület keletkezett, amely 
arányos, szépen tagolt tömegű és reprezentatív fejépülete a mögötte fekvő városi pihe-
nőparknak, az Erzsébet-kertnek. Kubisztikus tömegkompozíciója modern szelleme, a 
homlokzatán és belsőépítészetében megjelenő stiláris elemek azonban egyértelműen a 
szocialista-realista korszakhoz kötik és stiláris egységbe vonják. Igazi „szocreál” gesztus 
az a nyugodt, szabályos, kényelmes és jól áttekinthető belső térstruktúra, amelyet a sti-
lizált részletek magától értetődően egészítenek ki és teszik a művelődés aktusát ünnepé-
lyessé. Ne féljünk szeretni!

Klasszicizáló modorban készült a tagozott kőkeretes, ünnepélyes, ikerkapus főbe-
járat, amely széles előlépcsőjével az oda nem illő acélrács-mellvédek és az ablakok kő-
keretének megváltoztatása (a „szocreál” általánosan műkő kereteket alkalmazott), és a 
megalkotása idején ismeretlen „akadálymentesség” érdekében odaépített rámparendszer 
ellenére alapvetően őrzi eredeti karakterét. Az épület szellemiségéhez, szerethetőségéhez 
és naiv bájához sokat tesznek hozzá a főbejáratot szegélyező, Búza Barna által készített, 
a művelődést és a termelést megjelenítő, az ünnepélyesség emelkedett szintjére emelő 
színes kerámialapok. Az épület keleti homlokzatának, oldalrizalitjának nemes nyugalma, 
egyszerűsége, eleganciája pedig a főpárkány elépítése ellenére is érvényesül. A nyugati 
homlokzat kapu-ablak motívuma Aldo Rossi műveinek klasszikus nyugalmát, néma, de 
Chirico képei által inspirált építészetét juttatja az eszünkbe – húsz évvel későbbről. Az ide 
kapcsolódó terasz higgadt, klasszikus architektúrája az erősen stilizált, pálcás acél mell-
véddel igazán karakteres (2. kép).1

A külsővel egységes arculatot teremtett a klasszicizáló belsőépítészet. A büfé mai, 
átépítés utáni, az építészeti koncepciót megváltoztató belsőépítészete őrzi a jellegzetes 
elemeket, s klasszikus, stilizáló részletekkel rendelkezik. A színpadtérrel kiegészített 
nagyterem a korra oly jellemző kialakítást kapott, tagozatokkal díszes, kazettás mennye-
zetével, lizénás faltagolással, végigfutó karzatával és a teraszra nyíló ablakkal felülvilágí-
tott, kétszárnyú ajtók sorával.

S amit napjaink tettek hozzá az épülethez: a fagylaltos bódé pop-artos képében az 
egyszerű, tiszta épülettömeg élének egy nyolcszögű kúp középtengelyéig benyúló áthatá-
sát látjuk. Ez a kiegyensúlyozott, klasszikusan letisztult, a stilizálás által is emelkedett épí-
tészetet a közönségességbe rántja, az építészeti kvalitások meg nem értéséről tanúskodik. 
A fagylalt minden bizonnyal remek, az Erzsébet-kert nyújtotta élmények jelentékenyen 
gazdagodtak, de a klasszikus épület varázsa egy pillanat alatt elillan.

Elegendő a tekintetünket az Ady Endre utca másik oldalára vetnünk, hogy az elő-
zővel egy tőről metszett, szocialista-realista felfogásban készült épületet fedezhessünk 
fel. Ez a Winkler Oszkár által 1953-ban tervezett egyetemi kollégium épülete. A figyel-
met önmagára különösképpen fel nem hívó épület a korszak építészetének minden jel-

1   Vö: Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században. Budapest – Tatabánya, 2003. 77.
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legzetességét magán viseli. Tömege egyszerű, kubisztikus, nyílásrendszere fegyelmezett 
és nyugodt, bejáratát széles előlépcső, tagozott műkő keret és két széthúzott belső pillér 
teszi ünnepélyessé, ablakkeretei szintén műkőből készültek. De szépek és igényes kiala-
kításúak az épület atipikus részletei is, így a hátsó/belső homlokzat főszintre vezető iker-
lépcsői acél-mellvédje (3. kép).

A szocialista-realista korszak Sopronban ritka lakóépület-építési projektje volt a 
Deák tér – Mátyás király utca sarkán emelt épületegyüttes. Ez egyfelől egy sajátos, sti-
lizáló építészeti korszak, másrészt egy beépítési minta emléke – és a szomszédsági egy-
ség ideáljáé is, amely a „szocreál” korszakot idézi annak ellenére, hogy voltaképpen a két 
világháború közti, korszerű várostervezés gyümölcse. S ilyen a nyitott keretes beépítés 
gondolata is. (Frederick Gibberd The modern flat című könyvében éppen ilyen mintákat 
javasolt megvalósításra 1937-ben.) A háború, a bombatámadások a környék épületeit lé-
nyegében elpusztították, mindössze a sarki épület és Mátyás király utcai szomszédja ma-
radt meg. Ezt a városépítési projekt tiszteletben is tartotta (pedig általában nem ilyennek 
írják le) és hét darab, háromfogatú, szekciós lakóépülettel úgy egészítette ki, hogy egészé-
ben egy félig nyitott, a kor eszméi szerint félprivát/félnyilvános belső udvart hozott létre, 
amely az együttes lakóinak pihenését, sportolását, rekreációját szolgálta, igazi humánus 

3. kép. Fekete Zoltán Kollégium. Építész: Winkler Oszkár, 1953.
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városépítészeti gondolatként.2 Ez a koncepció a megtartott két épület saját telke miatt 
azonban sohasem vált teljessé.

A lakóépületeket egyszerű, klasszikus tagolású homlokzat jellemzi: osztópárkánnyal 
elválasztott, nútolt homlokzatú földszint, konzolos főpárkánnyal lezárt emelet, egységes 
ritmusban kiosztott, egységes méretű, tagozott, műkő-keretes ablakokkal. Stilizáltságuk 
és nyugalmuk, klasszikus arányaik – tartalmuk eltérő volta ellenére – gyönyörűen besi-
mulnak a Deák tér építészeti világába. Az egyes épületegységek főaxisát finoman, de ha-
tározottan emeli ki a tengelyek sorából a szegmensíves záródású, kőkeretes kapu, a felette 
húzódó ikerablakos, konzolokon nyugvó zárterkély, és az azt pálcás mellvédjével megko-
ronázó erkély (4. kép). Ez a látvány a harmadik emeleti erkély pálcás mellvédjének néha 
előforduló eltűnése és az ikerajtók összekapcsolása után sem torzult jelentősen. Az egyes 
szekciók tipikus udvari homlokzattal rendelkeznek. Némi ellentmondást tükröz, hogy az 

2   Vö. Kubinszky 2003, 78.

4. kép. Deák (Sztálin, Május 1) tér – Lenkey utca – Kis János utca – Mátyás király utca tömb egyik Deák téri 
épülete. Épült: 1955-58 a Deák tér 37-39-41 helyén. Építészek: Winkler Oszkár, Regula Ede
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első és második emeletek egyértelműen loggiát idéző mélyületére alárendelt helyiségek 
szellőző ablakai néznek, amely szellőző ablakokra a földszinten és a harmadik emeleten 
nincs szükség és egyetlen helyiség kapcsolódik hozzá. Az egyes főaxisok nyílásainak öt-
letszerű átépítése kapcsán az is látszik, hogy a homlokzatok sorának finom, összehangolt 
egysége a lakókat kevéssé érintette meg, a vélt haszon szerzése (1-2 m2, a szellőzetlenség 
árán is) annál inkább. A belső udvar szívének dühöngővé, a fennmaradó területének par-
kolóvá degradálása pedig az egykori rekreációs célú, közös udvar szerepének elfelejtésé-
ről, illetve meg nem értéséről szól.

A műemléki városmag épületei

A második világháború utáni építések sorát, különösen a történeti belvárosban, a hábo-
rú okozta sebek begyógyításának a pozitív szándéka vezérelte. Fontos, az arculatot máig 
meghatározó, a korábbi helyzetet újraértelmező, olykor kifejezetten értékteremtő be-
avatkozások voltak ezek. Elsőként a Templom utca 24. alatti, nehéz sorsú épületről kell 
említést tenni. Itt a háború pusztításait megelőzően a 19. században kétszer is átépített, 
eredetileg barokk ház állt.3

Az elpusztított ház helyén Füredi Oszkár tervei szerint emeltek új épületet, amely a 
két, eltérő mélységű szomszédos homlokzat síkját tovább vezette. Az eltérést a fogazott 
beépítés mintája szerint olyan beugró tömegben oldotta fel, mely történeti hangulatú, 
szegmensíves nyílásokkal áttört, fedett-nyitott lépcsőházi előteret képezett, de legfőkép-
pen a Templom utca bejáratát, mintegy kapuját testesíti meg. Különösen igaz lett ez Deák 
László „Leány gitárral” című szobrának a kiugró falsíkra való felültetése után. Az épület 
fegyelmezett nyílásrendszere, nyugodt, modern felfogása mellett bizonyos történeti mo-
tívumokat is átörökít. Az egyszerű osztópárkány alatt kőburkolatú földszinti sáv szalad 
végig, míg a szintén egyszerű főpárkány alatt erős bordó/terrakotta színű vakolt mező 
készült, finom kő szegélyű ablakokkal. Az épület egyszerre kortárs, és ugyanakkor hagyo-
mánytisztelő, mindezt úgy, hogy a Templom utcának sohasem volt, ünnepélyes elindítá-
sát jelenti (5. kép).

A Gyóni-Proszvimmer-ház a várost ért bombatámadások áldozatává vált és már nem 
volt lehetőség régi fényében újjáépíteni. Helyén új, kortárs szellemű épületet emeltek, a 
történeti környezetbe illeszkedés ambíciójával, Erdeős László tervei szerint.4 Az új épület 
nem próbálta pótolni az elpusztult épületet, sem homlokzata mélységi tagolásában, sem 
felületének mintázatában, sem nyílásrendszerében sem színében. Olyan korszerű, szalag-
ablakos, tetőablakokkal tagolt tetőidomú ház épült, mely egyszerre modern, racionális, 
őszinte, ugyanakkor környezetébe mégis valamilyen módon belesimuló (6. kép).

Az Orsolya tér 4. szám alatti Lunkányi-ház az 1945-ös bombatámadás előtt általá-
nos vélekedés szerint a város legszebb barokk épülete volt. Kompozíciós jellemzője volt 
a centrális főtengely határozott hangsúlya, ugyanakkor a bal sarokra kihelyezett emele-

3   Képét lásd pl. a fortepan.hu-n a 47298. képet, vagy https://sopronanno.hu/bejegyzes/templom-utca-24
4   Ld. https://sopronanno.hu/bejegyzes/az-orsolya-ter-valtozasai
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ti zárterkély révén az épület sarok-pozíciójára is reagált. De az épületet a háború nem 
kímélte, helyreállíthatatlan károkat szenvedett.5 Helyén új épület emelésére az 1960-as 
évek közepéig kellett várni. A szemben fekvő Orsolya tér 1-hez hasonlóan itt is Erdeős 
László tervei szerint emeltek új épületet. A telek beépítése azért is kívánatos volt, mert 
az Orsolya tér zárt „piazzetta” jellege a negyedik oldal bezárásával állt csak elő. Ma már 
ez az állapot is csak archív képeken mutatható be, amelyeken még a Mária-kút 1968-as 
helyreállítása is hiányzik (7. kép).6

5   Ld. pl. https://sopronanno.hu/bejegyzes/a-lunkanyi-haz; https://sopronanno.hu/bejegyzes/az-orsolya-
ter-bombazas-utan
6   Ld. még fortepan.hu 97299, 97303 sz. képek

5. kép. Templom utca 24. Felépíti Füredi 
Oszkár modern stílusban. Leány gitárral, 

szobrász: Deák László, 1961.

6. kép. Orsolya tér 1. Építész: Erdeős László, 1962.
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7. kép. Orsolya tér 4. Műteremházból parókia. Építész: Erdeős László, 1963-65. Forrás: https://sopronanno.
hu/bejegyzes/az-orsolya-ter-4-a-labashaz-felol

8. kép. Orsolya tér 4., mai kép
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Az épület fogadtatása meglehetősen vegyes, vagy inkább negatív volt.7 Elődjénél je-
lentékenyebben lépett be a térbe, egy emelettel magasabb is volt annál. Földszintjén ele-
inte vendéglátó intézményt terveztek, Beck Zsuzsa javaslatára később műkereskedelmi 
bemutatóhely vagy virágpiac került volna ide, de minden próbálkozás ellehetetlenülése 
után lábakon álló ház lett belőle. Ezzel különleges helyzet állt elő, mert a ház le is zár-
ta az Orsolya teret, ugyanakkor nyitva is hagyta azt. Lélektani és vizuális kapcsolatban 
maradt a másik oldali foghíj helyén kényszeredetten kialakult, úgynevezett ’48-as térrel. 
Szerencsétlen módon azonban nem válhatott a kapcsolat tér és lábakra emelt terület kö-
zött közvetlenné, mert az új épület és tér változó, jelentős szintkülönbséggel csatlakozott 
egymáshoz. Ormótlan műkő virágládák szolgáltak a balesetveszély elhárítására, de a tér 
elzárt-kinyitott jellege mégis oldott a túlzott bezártságon. Érdekes, izgalmas helyzet volt.8

Az Orsolya tér 4. szám alatti „paplak” mai képe alapján érzékelhető az 1960-as évek 
kortárs építészetének hőhidas modora, modern homlokzattagolással, a födém sávjának 
kirajzolásával a homlokzatra és egy határozottan érdekes építészeti gesztussal. Az épület 
Orsolya térre néző homlokzata, annak bal szélén ugyanis mintha kiesne unalmas szerepé-
ből. A homlokzat emeleti szintjei kibillennek a homlokzat síkjából, kilépnek teherhordó 
szerepükből és mellvédjükkel egybeszerkesztett, szinte franciaerkély-szerűvé válnak. Ne-
héz ebben mást látni, mint az egykori Lunkányi-ház sarki zárterkélyéről történő megem-
lékezést, az arra való utalást. Az egész épület modorához mért, szokatlanul finom gesztus 
azért is nagyon a helyén van, mert érzékenyen fokozza a tér „konszperzivitását”, a bezáró-
dás biztonságot sugárzó érzetét.

Egy további gondolat az épület földszintjéről. Ennek pillérekre emelt átjárhatósá-
ga az 1990-es évek során megszűnt. Eleinte ruhabolt, később egy fogtechnikai kisüzem 
költözött bele. Egyfelöl az emeleti nyílásokkal semmiféle összhangot nem mutató, eltérő 
nyílásközű, szegmensíves boltövek sorolása illeszkedett ugyan építése korának archaizáló 
ízléséhez, de nem illeszkedett az épület egészének modorához, roppant édeskés motí-
vum a ház alapvető keménységéhez, másfelől az átláthatóság elvesztésével megszűnt a 
különleges téri helyzet, és az épület tényleg ránehezedett az ékszerdoboz-szerű Orsolya 
térre (8. kép). Bár a térre igazából a túlméretezett Orsolyita iskola kétemeletes, attikafalas 
homlokzata nehezedik rá, csak annak romantikus homlokzatát megszoktuk és megsze-
rettük! További érdekes részletet jelent az épület ritkán fényképezett nézete, az Új utca 
felől mutatkozó lépcsővel.

A műemléki környezetben megjelenő új épületek sorát egy pillanatra megszakítva 
következzék egy, a soproniak által mélyen (és méltatlanul) gyűlölt építmény, az új piac és 

7   Füredi Oszkár: A soproni Orsolya tér újjászületése. Soproni Szemle 17. (1963), 227–232.; „Behemotika” 
régi környezetben. Kisalföld 1966. 05.19. 117. sz. 3.o.; Kubinszky Mihály: Sopron, Orsolya tér 4.: Tervező 
Erdeős László (Győri Tervező V.) Magyar építőművészet 17. (1968) 6. sz. 52–53.; Winkler Oszkár: Az elmúlt 
26 esztendő soproni építészetéről. Soproni Szemle 27. (1973) 1–3. sz. 10.; Szabó Leventéné: A soproni 
Orsolya tér és Fegyvertár utca rehabilitációja. Soproni Szemle 34. évf. (1980), 334–343.
8   A Fegyvertár utca felől készült kép jól mutatja az épület földszintjének az átjárhatóságát, immár az 
Orsolya téren a Mária-kút látványával és a különleges téri helyzet érzékeltetésével: https://sopronanno.hu/
bejegyzes/orsolyater-4
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annak vasbeton védőtetője (9. kép). Látszó, nyersbeton építményről van szó, melynek az 
építészek által oly nagyon tisztelt durvasága és nyersessége elborzadást kelt az egyszerű 
szemlélőben. A svéd Arkitektur magazin vasbetonnal foglalkozó száma jut az eszembe, 
amely ezt a kérdést tette fel: „Ki szereti a betont?” És a válasz: „Én tudom, én szeretem. 
Ez brutális, ez kemény, ez szürke, ez tökéletes. (És ott van Peter és Alison Smithson vagy 
Goldfinger Ernő és Nagypál Judit, akitől a Tűztorony előkapu építményének látszó be-
ton falát – a zsaludeszkák erezetének finom rajzolatával – a soproniak sohasem tudták 
elfogadni.)

A piac az építészet történetének egyik legrégibb műfaja. Annyira profán, hogy az 
már szakrális. Annyira közönséges, hogy az már emelkedett. A védőtető, amely céltalanul 
fölé emelkedik, nem elsősorban az esőtől véd (bár azt hazudja magáról), hanem az időt-
lenség emlékműve. A keménység, a szilárdság, a nyersesség és az őszinteség szimbóluma. 
Az evilágon tébláboló ember esendő életének állít maradandó, drámai emléket. Csak ezt 
nem vesszük észre, míg krumplit vásárolunk. Ráadásul a piac fölé valószínűtlen karcsú-
sággal magasodó brutális beton építménynek poétikus üzenete is van: ez a beteljesületlen 
szerelem drámai erejű emlékműve. A két hatalmas betonernyő négyzetes testének sarkai 
minden határon át közelednek egymáshoz, de egymást éppen csak megérinteni tudják, 
soha el nem érik. Sopron építészetének nagyon szomorú napja lesz, amikor ezeket a mo-
numentális szerkezeteket elbontják.

A Várkerület 108/a házszámú épület talán a legszebb, a leginkább gondolatokkal teli, 
korát kifejező, mégis egyenrangúan illeszkedő foghíjbeépítés a történeti városmagban. 
Gyönyörűen kapcsolódik szomszédai homlokzati rendjéhez, azonban ereszképzése 
különösségében jelzi különállóságát is. Sarki, rés menti feltárása romantikusan eset-
len, ugyanakkor poétikus is, összecseng a főpárkány ferde megtörésével. A kissé előre 

9. kép. Új piac. Építész: Medvedt László (LAKÓTERV), 1965.
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lépő, sík fehér homlokzati falba belerajzolt nyílásrendszer játéka, amely föntről lefelé és 
balról jobbra egymásból származtatja nyílások rendszerét, elbűvölő. Belefeledkezett játé-
kossággal elemeket hozzáad és kivon egymásból. Gunnar Asplund göteborgi városháza-
bővítésének nagyon hasonló homlokzati játékát idézi fel. Egyszerű, mégis sokszínű, friss. 
Évtizedek múltán sem veszít frissességéből (10. kép).

Roth János 1971-ben épült háza – voltaképpen munkásszállása – talán nem az az 
épület, melyet a városba érkező barátainknak rendszeresen mutogatunk, pedig egy szinte 
lehetetlen feladatot old meg. A Postapalota gyönyörű, de a Széchenyi tér léptékében ala-
posan túlméretezett (általunk, soproniak által mélyen a szívünkbe zárt), magasföldszin-
tes, négyemeletes, manzárdtetős épülete és a tér ezen az oldalán jellemző, egyemeletes, 
kisvárosias ház között képez átmenetet. Szerepe sokkal komolyabb a neki tulajdonított-
nál: voltaképpen kiegyensúlyozza a Széchenyi tér délnyugati térfalát. Mindezt a mellék-
szereplő észrevétlenségével teszi. Meghatároz egy köztes párkánymagasságot, melyből a 
magas szomszéd felé egy eresz feletti loggia-sort emel szomszédjához, de hogy a saját 
épületet is kiegyensúlyozza, az alacsonyabb szomszéd felől is ráemel a tetőgerincére egy 
légtechnikai berendezés-sávot. Roppant érzékeny és a háttérbe húzódó építészeti attitűd: 
úgy tesz rendet, mintha ott sem lenne (11. kép). 

A Szent Mihály utca 3. szám épülete a hetvenes évek műemléki tervezéseinek egyik 
legmeggyőzőbb példája, mely a Velencei Charta alapelveit úgy alkalmazta, hogy közben 
invenciózus, saját jogán az ősivel egyenértékű épületet teremtett. A letűnt korok építé-
szeti teljesítményeivel azonos színvonalon, de saját hangon szólalt meg. A homlokzaton 

10. kép. Várkerület 108/a. Építész: Sedlmayr Jánosné Beck Zsuzsa, 1967-71.
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minden korábbi építési periódus feltárt nyomát látni engedi, a nyílásrendszer festői koin-
cidenciáit is a mai homlokzati kompozíció játékos, mesélő részleteivé emeli. A zárterkély 
egykori tömegét is megidézi, anélkül, hogy ráépítene egy újat, ahogy ma tennék. Olyan 
poétikus módon, ahogy azt ma senki sem teszi. A zárterkélyre rákerül egy nyílás is, 
mely semmilyen tudományos állítást nem rág a szánkba, csak saját jogán szép és szel-
lemes (12. kép).

Klasszikus modernitás

Különös épület az egykori KPVDSZ 600 ágyas üdülője. Sajátszerűségét az adja, hogy 
bár a kor esztétikai sztenderdjeiből építkezik, egyértelműen az 1970-es évek építészeti 
nyelvét beszéli, de a teraszosan lelépcsőző épület tömegét nem a szokásos módon, a lejtő, 
a történelmi város látványa irányába, hanem furcsamód épp fordítva, a hegy emelkedő 
lankái felé fordítja. Előre nyúló teraszai a hegy felé néznek. Bár vannak a keskeny hom-

11. kép. Postaüzemi épület, Építész: Roth János (Lakóterv), 1971.
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lokzatnak kelet felé forduló ablakai is, az épület látványosan hátat fordít a városnak. Ez 
nyilvánvalóan olyan különösség, amely a város építészeti értékeiből nem elvesz, hanem 
egy sajátszerűséggel gazdagítja.

Gyönyörű az a látványos és kényelmes csigalépcső, mely az épület két alsó, nem-szo-
ba szintjét összeköti. Nagyon hasonló volt a budapesti Kossuth tér déli térfalában a Pin-
tér Béla által tervezett irodaépület, az egykori Magyar Kereskedelmi Kamara – OMFB 
megbecsülés övezte épületének 1. és 2. szintje között. Azt azóta már elbontották. Ezért a 
korszakos gyöngyszemért őszintén aggódom: a modern építészet sokat hiányolt festőisé-
ge mutatkozik meg benne, még virágjában (13. kép).

Az egyetemi sportcsarnok kilyuggatott vasbeton lamellás, markáns épülete egy kor-
szak építészeti szellemét és bátor ambícióit tükrözi (14. kép). A közelében az egyetemi 
kollégium az épületeket magába rejtő arborétum sarokpontját határozottan szögezi le.  
A korszak jellegzetes középületeit személytelenséggel, semmitmondással szokták megvá-
dolni, pedig ez az épület magán viseli kora építészeti jellegzetességeit, mégis valamiféle 
technikai felépítményei révén, mint egy mesebeli, háromszemű erdei manó kukkant be 
a lombok közül a belvárosba. A nyilván tűzrendészeti okokból szükséges külső lépcső 

12. kép. Szent Mihály utca 3. Építész: Schőnerné Pusztai Ilona, 1972.
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olyan szoborszerű részlete az épületnek, mely a kubisztikus spirál repetitív látványa, és 
nem funkcionalitása miatt lenyűgöző. Jánossy György gyakran alkalmazott, nagy ked-
vence volt ez a motívum (15. kép). Ezekben a modernista épületekben hallatlan poézis 
feszül. Kiss Imre egyetemi könyvtár épülete lecövekelő, vertikális ikerblokkjaival és a kor-
szakra oly jellemző alumínium homlokzati burkolatainak ünnepélyességével olyan, mint 
egy fémruhába bújtatott királykisasszony (16. kép).

A soproni vasútállomás Szánthó Gyula által tervezett épülete zseniális alkotás (17. 
kép). Ezen a nem mindig értő használat, üzemeltetés sem rontott jelentékeny mértékben. 
Szellős, világos, kényelmes és egyszerű, egy pillanat alatt átlátható rendszer, mely tulaj-
donság egy tömegforgalmi létesítmény esetében, amely olykor drámaian eltérő számú 
utast szolgál ki, a legfontosabb követelmény. Eredetileg az első vágány peronja és a csar-
noktér között átjárható, ide és oda is dolgozó üzletek létesültek volna, ennek jelei még a 
2000-es évek elején is láthatóak voltak, de a kétbejáratos üzlet üzemeltetési nehézségei 
miatt az üzletek a peron irányába ma már vak felülettel fordulnak. 

Az épület azonban sokkal többről szólt, mint a kényelmesen kiszolgált utasforgalom. 
Tulajdonképpen soha ki nem használt teraszokkal kötötte össze az első emelet magas-
ságában a csarnokteret és az épület előterét, illetve a csarnokteret és a peronok oldalát. 
Ezzel az utazásra készülés, vagy megérkezés aktusából látványosságot csinált, a város felé, 

13. kép. 600 ágyas KPVDSZ üdülő, lépcső, ma: Hotel Szieszta. Építészek: Csehalmi József és Hegyi György 
(Győriterv), 1973.
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illetve a – szintén látványos – vonatforgalom felé forduló hosszú emeleti terasza révén. E 
terasznak csak sokadrangú funkciója volt az állomás üzemi oldala és vendéglátó felüle-
te közti összeköttetés. Mindezt e város felöli terasznak egy olyan, túlcsorduló, látványos 
növény-telepítéses mellvédjével teszi, amely – profán funkciója ellenére – megteremti az 
egész épület keresetlenül barátságos, természetközeli karakterét. Mindezt élettel tölthette 
volna meg a vasútállomás karakter nélkülözhetetlen jelensége, a „resti”, a vasúti étterem 
semmivel össze nem téveszthető, tulajdonképpen nélkülözhetetlen eleme.

Az épületnek voltak bizonyos népszerű előképei, melyek szerepükben-léptékükben 
jelentősen eltértek a soproni vasútállomástól, de megnyerő építészeti karakterükben 
mégis rokonai. Ilyen volt Kunio Mayekawa tokiói kulturális központja, mely egy hosszú 
előre hajló gallérral teremt előteret (és tekintélyt) áttört, üveghomlokzatú belső tereinek.9  
A nyersbeton felület helyett természetes anyagot, faburkolatot alkalmazva nagyon ha-
sonló motívumot villant fel Szánthó Gyula az állomásépületének utasforgalmi szakaszán. 
Hasonló, bár egzotikus minta Le Corbusier Capitolium épülete Indiából, Chandigarh-

9   Ld. pl. https://architecturetokyo.wordpress.com/2016/09/12/1961-tokyo-metropolitan-festival-hall-
kunio-maekawa/#jp-carousel-669 (letöltve: 2020.06.28.)

14. kép. Krasznai Ferenc Egyetemi Sportcsarnok. 
Építész: Kiss Imre (ÁÉTV)

15. kép. Egyetem kollégium. Építész: Kiss Imre 
(ÁÉTV)
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ból, mely a fontos középület rangját a felhajló, előrenyújtott előtető által létrehozott át-
meneti, fedett nyitott előkészítő tér kisugárzásával teremti meg.10

Az épület tömege megtörésével finoman követi a funkcionális igényeket és az állo-
más előtti tér szerkezetét, közlekedési rendszerét. A működés rendjére utal, amennyiben 
az egykor megosztott hazai és nemzetközi forgalom épületszárnyát elcsúsztatja egymás-
tól, a teret pedig maga előtt finoman megosztja. Ezt a töréspontot gyönyörűen egyensú-
lyozza ki az épületkomplexum leglátványosabb eleme, a közlekedési létesítmény esetén 
nélkülözhetetlen, egyben szimbolikus óratorony. Kőburkolatos, kételemű tömegével és 
az óra finom besüllyesztésével az épület arcát adja és központját jelöli ki.

Az épület két utasforgalmi egysége közé, a töréspont helyére került be a két tömeget 
összefogó vasúti vendéglő. A „resti” egy olyan műfaj, mely minden helyzetben életképes 
kell legyen, hiszen az útjukra készülő, vagy éppen megérkező emberek étkezési igénye fel-
tétlen és folyamatos forgalmat gerjeszt. Ennek ellenére ez a természetes funkció nemcsak 
Magyarország sok-sok vasútállomásán, hanem egész Európában eltűnőben van. Felszá-
molásra került Sopronban is, pedig az épület térszerkezetének integráns része – három-

10   Ld. pl. https://www.chandigarhcity.com/blog/2015/10/05/chandigarhs-capitol-complex-world-heritage 
-status-2016/ , https://twitter.com/seearch_/status/1098893961987571717 (letöltve: 2020.06.28.) 

16. kép. Egyetemi könyvtár. Építész: Kiss Imre (ÁÉTV), 1974-77.
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karú közönséglépcsője orsótere még a lift természetes helyét is gyönyörűen megmutatja. 
A vendéglő hiánya Sopron esetében azért fokozottan tragikus, mert hiányában a karaktert 
meghatározó, látványos, élményszerű (és jelenleg látogathatatlan) teraszt teszi tökélete-
sen értelmetlenné.

A vasútállomás főbejárata, amely a közterületi tárgyakkal, berendezésekkel és kerté-
szeti elemekkel telezsúfolt, zavaros előtér ellenére még ma is szinte beszippantja a felé kö-
zeledőt. Az eredeti vörös téglaburkolatok lecserélése után is gyönyörűek az épület tömeg-
elemeinek az illesztései. Még a gyűlölt, bordás látszóbeton is előbukkan a zölddel takart, 
emeleti mellvéd formájában. A hosszú előlépcső pedig az épületegyüttes láncolatát ösz-
szefogva ünnepélyes és teátrális előkészítése az épület belső tereinek, és az épület-komp-
lexum üzemi oldalának is, amelynek talán nem igen megjegyzett homlokzati részleteiben 
modorosságtól mentes szépséget látok. A hosszú előlépcső – bár itt a közterületnek és az 
épületnek tulajdonképpen nincs kapcsolata – összefogja ezt a szakaszt az épület egészé-
vel, bőséges közlekedő felületet teremtve. Ugyanakkor a téglaburkolatú kitöltőfalakkal a 
gerendasáv kirajzolásával, a harántgerendák végeinek stilizált megjelenítésével tulajdon-
képpen elmeséli az épületszárny tektonikus rendjét. Finoman, szűkszavúan, minden to-
lakodás nélkül – és őszintén.

Az épület identitását, önazonosságát leginkább képviselő, karakteres eleme az emlí-
tett óratorony. Egyszerre illeszkedik az épület-komplexum egészének kompozíciós rend-
szerébe és sajátszerűsége révén egyedi karaktere is van. Mint az építészeti múlt lassan fél 
évszázados, jellegzetes eleméért, talán mégis kezdhetünk aggódni érte.

17. kép. Vasútállomás. Építész: Szánthó Gyula (GYSEV), 1975-77.
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A városok képére általánosságban – mindenféle értékvédelmi elv ellenére – a válto-
zékonyság jellemző. A falvak és városok településük testén történelmük egymásra halmo-
zódott rétegeit őrzik. Kubinszky Mihály könyvéből tudhatjuk, hogy három lővér elbon-
tása révén állt elő az a terület, melyen Tolnay Lajos 1975-ben tervezett, kör alakú uszo-
dája megépült. Ezeknek az épületeknek az elvesztése árán jöhetett létre valami új, mely 
elődeinél vélhetőleg többet nyújtott a soproniaknak. „Az uszoda kör alaprajzú gömbszelet 
kompozíciója egyértelműen a Lővér körút ívéhez igazodik, nem a 33 méteres medencéhez, ami 
azt bizonyítja, hogy a tervező a városképet elsődlegesnek ítélte. […] A sikerült épület a Lőver 
egyik ékessége”.11 Az idézett Kubinszky mondat arról győz meg, hogy az épület elsősor-
ban egy elementárisan fontos városképi szerep betöltésére kapta különös formáját. Egy 
sportmedence befogadására valóban nem a legszerencsésebb forma a kör, ez okvetlenül 
funkcionális megalkuvásokat tesz szükségessé. De a Lőver körút kanyarulatában megpör-
getni az építészeti világot, kijelölni azt a szilárd középpontot, mely az ívelődő út mentén 
pozícionálja az elszórt épületeket, ez valóban egy geometrikus, örökérvényű forma be-
építésével volt lehetséges (18, 19. kép).

Ilyen grandiózus, elemi formák akkor merültek fel az építészettörténet folyamán – 
például Étienne Boullée munkáiban, a francia forradalmi romantika korszakában – ami-
kor a maradandóság szellemében az öröktől valóság emlékművét kívánták létrehozni, 

11   Kubinszky 2003, 107.

18. kép. Lőver (Csík Ferenc) uszoda. Tolnay Lajos (GYTV Soproni Tervező Iroda), 1975-77. Eredetileg 
túlnyomásos Graboplast kupolával fedve, már a KÖZTI szervezetében, Tolnay Lajos vezetésével 1984-ben 
Kangyal Ferenc tervezte ragasztottfa szerkezetű, tartós, jó hőszigetelésű tetőt kapott. Forrás: http://m.turiz-
mus.sopron.hu/hu/info/aktiv-turizmus/vizi-sportok-strandolas/lover-furdo--csik-ferenc-uszoda.html
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Boullée esetében a mindent megoldó tudomány szakralitásba emelésének ambíciójával.12 
Tolnay Lajos városképi hangsúlyú épülete azonban a fél évszázadot sem érte meg. A 21. 
század úgy sodorta el az egykori uszodát, hogy annak írmagja sem maradt. Biztosra ve-
hető, hogy a méreteiben megnövelt, téglány arányú tömegbe tervezett új uszoda funk-
cionálisan sokkal gazdagabb lesz, sokkal többet nyújt majd a soproniaknak. Legfeljebb 
azon sajnálkozhatunk, hogy az új épület semmilyen részletében sem utal egykori előd-
jére, amely majd’ fél évszázadon át itt állt, és melynek helyét az új most elfoglalja. Nem 
állít emléket annak az épületnek, melyet fiatal felnőttként láttam felépülni és most látom 
eltűnni a város emlékezetéből. 

A tárgyalt időszakra esik Sopron valamennyi lakótelep-építési projektje. Ezek kö-
zül egyet emelek ki, talán mert ez volt a korszak legvitatottabb ilyen építkezése. Termé-
szeti környezetben, a hegy lankás oldalában, lombok által körülfogva talán a leginkább 
természetközeli, egyben nagyvárosias, intenzív lakásépítési akció valósult meg itt. A köz-
vélekedés durva gesztusnak ítélte a laza, kertvárosias, lőveri környezetben három, tizen-
egy szintes panelház megjelenését, holott magyar viszonyok között ez állt a legközelebb 
Le Corbusier álmához, a kis területet elfoglaló, szoborszerű magas házak megjelenéshez, 
lazán beépítve az értékes természeti környezetben. Pedig nem is áll lábakon és tetőterasza 
sincs. Kubinszky Mihály is dicséri: „Városépítészeti tekintetben elhelyezésük átgondolt, sőt 
ügyes, mert a Nándor-magaslat erdős hátterével mutatkoznak.”13 

12   Ld. pl. https://www.bbc.com/future/article/20160318-the-memorial-to-newton-that-would-have-
eclipsed-the-pyramids (letöltve: 2020.06.28.)
13   Kubinszky 2003. 95.

18. kép. Lőver (Csík Ferenc) uszoda, kupolabelső. Bolodár Zoltán felvétele, 2018.
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Az épületegyüttes mai képében az építéskori állapothoz képest egy sokkal inkább az 
erdei környezetbe ágyazott helyzetet látunk és a helyszínen sétálva komoly tájképi konf-
liktust sem érzékelünk. Vonzó természeti közeget annál inkább. Belakva, az ott élők je-
lenlétének minden bájos elemével. A környezet mesterséges elemek általi birtokbavétele 
mellett nehéz kivetni valót találni e három épület ottlétében. Legfeljebb a panelházak 
őszinte, keresetlen nyers mosottbeton szürkeségének helyén a hőszigetelés által a női fe-
hérneműdivat legkevésbé ízléses színezeteinek megjelenését kifogásolhatjuk a homlok-
zatokon (20. kép).

Érdekes színfoltja az Alsó-Lővereknek Vajda Géza nyolcvanas évek elején tervezett 
társasházi telepe a Mikoviny úton. A tervezés kétségtelen érdeme, hogy oly módon teszi 
intenzívvé a beépítést, hogy az okvetlenül racionális beruházás legyen, de a környezet 
laza, ligetes jellegét mégis töretlenül őrzi. Mi több, a Lőverekben megszokottnál sokkal 
bővebb átjárhatóságot teremt, ezáltal kifejezetten humánus körzetté teszi a telepszerű be-
építést. A lőveri környezet bájos, hosszú történetre visszatekintő, viszonylag vegyes épí-
tészeti termése szívében stilárisan egységbe komponált, oldott együttest hoz létre. A mar-
kánsan megformált harántfalak egységes profilú, de egymástól el-elcsúsztatott, repetitív 
kompozíciója, érzékeny árnyékhatásai kifejezetten üdítő, meglepetésekkel teli építészeti 
koncepciót képviselnek. A természet által visszafoglalt világban ma már szinte fényké-
pezhetetlen. Az épületek érdekes elemét jelentik a falra akasztott virágablakok (21. kép).

Visszatérve a vasúthoz, Ruttkay Gyula épületei, a vasútállomás terét szegélyezve vá-
rosias, kiegyensúlyozott, se nem túldekorált, sem nem jellegtelen, ám üdítően egységes 
építészeti közeget teremtenek. A történeti környezet formagazdagságához az épületek 

20. kép. Ibolya úti magas házak, távlati kép
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úgy illeszkednek, hogy applikatív építészeti elemeik, a rátett ablakok sora egyfelől ere-
deti, mozgalmas, ugyanakkor semmiféle kellemetlen történeti reminiszcenciákra nem 
utalnak. Az épületegyüttes láthatólag erőnek erejével el kívánja titkolni tényleges magas-
ságát. A legfelső, tulajdonképpen teljes értékű szintre a magastető sapkája bokáig bele van 
húzva. Ez a gesztus azonban inkább különössé, egyedivé, valamiképpen bájossá teszi az 
épületegyüttest, mintsem elvenne értékeiből. Szakállas erdei óriásmanók sorfala fogad 
bennünket, amint kilépünk a vasútállomás épületéből. (Borotválkozás után egyikük sé-
tálhatott át az egyetemi arborétum sarkába.) A belső udvarok világa is városias sűrűségű, 
mégis barátságos, emberi léptékű, humánus világ, egyben félpublikus tér, mely elválaszt 
a rideg külvilágtól (22. kép).

Bajnai Zsolt szállodaépülete rokona az előzőnek. A Szent Mihály-domb városépíté-
szeti pályáján nagyot fordítva a város központjára és annak alpesi hátterére rácsodálko-
zó épület, melynek felső két szintje nem egyszerűen tetőnek álcázott, bokáig érő ruhát 
hord, hanem uszályt húz maga után. Nyugodt és kényelmes tömegképzésével, csöppet 
sem unalmas nyugalmával, rendezettségével a városra rátekintés emlékműve, mely kör-
nyezete sorsán is jelentőset tudott fordítani. A város egyik legősibb területének finom 

21. kép. Mikovíny úti házak, részlet. Építész: Vajda Géza (GYTV Soproni Tervező Iroda), 1979-82.



206
150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület – 

Város(sz)építészeti konferencia

22. kép. „Győri” (GYSEV) pályaudvar előtti épületek. Építész: Ruttkay Gyula (Veszprémi Tervező Vállalat)

23. kép. Sopron Szálló. Építész: Bajnai Zsolt, 1983.
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szövetében olyan léptékváltó különösség, amely nem felrobbantja, hanem megkoronázza 
azt (23. kép).

A fogyatékkal élő gyermekek otthona különös, kortárs szellemű építészeti gondolat 
eredménye, amelyet alapvetően a társadalom talán legelesettebb tagjainak segítésére, fel-
emelésére, tehát kifejezetten jószolgálati küldetésre hoztak létre. Mégis olyan klasszikus, 
csöppet sem stilizáló részletei vannak (például a teátrális előlépcső), melyek a szolgáló 
épületet egyben hihetetlenül ünnepélyessé is teszik (24. kép).

Az ország kétharmadának, látványos hegyvidékeinek elvesztése utáni helyzetben a 
város legelső üdülőszállója, később szállodái, a Soproni-hegység lábánál jelképeivé váltak 
Sopron üdülővárosi szerepének. A turistaszálló jellegű Lővér szállók építésük korának 
komfortjához igazított épületeinél – a Csepel üdülő korszakát követően – felmerült a kor-
szerű szállodává fejlesztés igénye. A tragikusan elhunyt Solt Herbert 1986-ban készített 
tervei szerint, jelentős beavatkozással, nagyarányú hozzáépítésekkel, az egykori turista-
szálló jelleget teljesen megváltoztató, komoly komfortot biztosító épület jött létre, mely 
Hotel Maroni néven az 1990-es évek végén is üzemelt. Az ezt követő években azonban a 
teljes gazdátlanság, a magárahagyottság a város talán legdrámaibb barbár pusztításaihoz 
vezetett. Ma is csupán remélni lehet az elpusztult épület újjászületését. Az épület ma már 
fényképezhetetlen, komoly károk nyomai láthatók, az 1986-ban tervezett átalakítás utáni 
állapotot, az átalakítás mértékét és jellegét már csak Kubinszky Mihály fényképfelvéte-
le alapján tudom érzékeltetni.14 Az udvaron csak az úttest elkopott jelzése emlékeztet a 
múltra, amikor itt még népes kirándulóbuszok forgolódtak.

14   Vö. Kubinszky 2003, 104.

24. kép. Fogyatékkal élő Gyermekek Otthona. Építészek: Hercsuth György és Tróznai Attila (BME 
Középülettervezési tanszék), 1982-85.
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Sopron organikus építészete

Sopron építészettörténetének van egy olyan, nem túl sok épülettel reprezentált korsza-
ka is, mely a magyar organikus iskola törekvéseihez kötődik. Makovecz Imre szellemé-
nek hatása alatt született meg a Kravár Ágnes által tervezett, jelentős területet elfoglaló 
belvárosi, telepszerű és városias épületegyüttes. A Széchenyi-palota mögött, a Móricz 
Zsigmond (egykor Domonkos) és az Ötvös utcai épületek között oly módon tölti ki a 
tömbbelsőt, hogy szinte észrevétlen marad. Mindössze a Móricz Zsigmond utca keleti 
térfalában jelennek meg épületei a soproni városképben. Ráadásul épp ezek a homlokza-
tok – a kivitelezés ügyetlenségei és a talán túl erőszakos homlokzati motívumok miatt – a 
legkevésbé sikerültek. A tömbbelsőben épült szárnyak egészséges méretű, arányú belső, 
félprivát terekre néznek; hol külső folyosós, hol szekciós épületeikkel a belső udvarok 
képe kifejezetten festői és barátságos. Az épületek belső homlokzatai arányosan tagoltak, 
kellően formagazdagok és sokszínűek. Eltérően a Móricz Zsigmond utcai homlokzatok-
tól, ma is frissek és romantikusak. Történeti környezetük távoli látványaiba is törés nélkül 
illeszkednek. Az utcáról a belső udvarok felé belépve váratlan varázsvilág fogadja a szem-
lélőt (25. kép).

25. kép. Móricz Zsigmond utca – Ötvös utca közti tömb, irodákkal kiegészített lakóépület, udvari homlok-
zat. Építész: Kravár Ágnes, 1986-87.
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Tulajdonképpen ennek rokona a Lackner Kristóf utcai Árkád-sor, az 1990-es évek-
ben az osztrák vásárlók tömeges megjelenése által okozott kereskedelmi robbanás em-
lékműve. Építésének idején minden kereskedelemre alkalmassá tett hely kevés volt a for-
galom kiszolgálására. A később tárgyalandó Stadion Üzletházzal szemben épült meg ez a 
butikok sorát magába foglaló épület, melyet organikus formálású, íves magasteteje és az 
abba beépített, ugyancsak íves felnyílások különböztetik meg egy egyszerű sufnisortól. 
Nem túl jelentős alapterületű, a környezet városképét azonban mind a mai napig megha-
tározó épület (26. kép).

Különös épületek

Egyértelműen és kizárólag vasúttechnikai, üzemi funkciókat szolgál Bakondi Emil 
rendezőpályaudvari épülete. (konténerek, közúti áruszállítók vasútra ültetése, stb.) Vél-
hetőleg megformálásában csak praktikus megfontolások játszhattak szerepet. Fegyelme-
zett, plasztikusan előre-hátra lépő homlokzata és különösen felemelt irányítótornya még-
is mintha egy 21. századi lovagvárról mesélne (27. kép).

„Az épület különös értéke a nagy csarnok előnyös térhatása”15 írja Kubinszky Mihály 
a sportcsarnok épületéről, az egyik legkülönösebb városképi jelenségről Sopron város-
ában. Az épület betöltendő funkcióból nem következően, a lehatárolandó térrel nem ösz-
szefüggésben, tulajdonképpen tartószerkezeti okokkal sem indokolhatóan nagyon erős 
vizuális jel, amely egyértelműen távol-keleti eredetű. Az ázsiai, évezredes építési kultúra 

15   Kubinszky 2003, 109.

26. kép. Árkád-sor.
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sajátossága a lefelé ívelődő nyeregtető. Létrejöttének épületszerkezeti oka van: Ázsiában 
a derékszelemennel nem megtámasztják a szarufát, hanem ráterhelik azt, ezért hajlik meg 
lefelé. De hogy kerül ez a markáns motívum felnagyított méretben egy közép-európai 
történeti kisváros testébe? Olyan kérdéseket vet fel, mely egy város építéstörténetét – kü-
lönösségével együtt, vagy éppen azáltal – egyedivé, minden mással összetéveszthetetlen-
né teszi. A Bécsi-dombról rátekintve az épületre az a benyomásunk, hogy egy távoli ide-
gen, furcsa, abroncsos jelmezében ügyetlenül forgolódva, reménytelenül keresi a helyét 
egy számára ismeretlen világban (28. kép).

Sopron belvárosának az egyik legjelentősebb háborús sebe az évtizedekig beépítet-
len, Új utca – Szent György utca találkozásánál fekvő, több telekre kiterjedő, vasaló alakú 
tömb volt. Számos terv, köztük jó néhány diplomaterv készült a különös belvárosi telekre, 
mire Kévés György és Kövi János „Vasalóház” tervei elkészültek. Az épület koncepciója 
két, következetesen betartott elven alapul. Az egyik a kisméretű tégla modul maradékta-
lan alkalmazása (ez egyébként Kévés György életműve koherenciájának alapja), a másik, 
hogy mind térképzésében, mind tömegformálásában, mind valamennyi építészeti részle-
tében egy sematizált gótikus szótárból dolgozik. Ennek végeredménye egy érdekes, ka-
rakterű, a múltat tisztelő épület. A téglamodul alkalmazása ugyanis nem engedi meg az 
archaikus terek és szerkezetek hiteles megidézését, csak, mint a LEGO-ból épült elefánt, 
megközelíti a megidézni szándékozott formát. Jól látható geometriájában is csak látvá-
nyosan közelít egy formavilágot, de elérni nem képes azt.

Az eredmény furcsa módon a rigorózus műemléki elvekkel is egybe esik. Motívumai 
révén az új épület belesimul a több évszázados házak világába, de világosan meg is külön-

27. kép. Keleti Rendezőpályaudvar. Építész: Bakondi Emil (MÁVTI), 1988.
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28. kép. Sportcsarnok. Építészek: Kiss Imre, Kangyal Ferenc, Kangyal Tibor, 1988. Rétegelt, ragasztott 
háromcsuklós tartók

29. kép. Szent György utca és Új utca sarok („Vasaló-ház”). Építészek: Kévés György és Kövi János, 1988.
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bözteti magát tőlük: nem lehet összetéveszteni egy többszáz éves házzal. Az illusztrációk 
e sajátos formák vakolatlan téglamodulban való megidézését mutatják. Vasbeton lemezre 
ültetett zárterkélyek születtek a legkülönfélébb formában, és főpárkány rajzolódott a ház-
ra. Ezek a téglaarchitektúrájú falak Kévés életművében általában nyers színűek (vöröses 
barnák), de itt – hasonlóan Finta József dunaújvárosi nyersbeton felületeihez – a népha-
rag csitítására fehér festést kaptak (29. kép).

Posztmodern építészet Sopronban

Sopronban van jelentős emléke az 1990-es évek posztmodern törekvéseinek is: Ez 
Fodróczy József Győri úti MATÁV Oktatási Központ épülete. Szinte mindent felfedez-
hetünk rajta, ami formájában és szellemiségében jellemző erre a stílusrétegre. Jelen van 
benne a játékosság, az irónia, sőt önirónia, a többértelműség és a narratív, történeteket 
mesélő építészet. Mindemellett felvonultatja a korszak emblematikus toposzait: a tor-
nyocska, melynek csúcsán fémzászlócska feszül az égnek, a csíkos homlokzat-architek-
túra, a talán villámhárító szerepet betöltő fémhegyek, leegyszerűsített főpárkány-tagoza-
tok. A leginkább gondolatgazdag a sarki főbejárat tornyos tömbje, melybe belemetsződik 
a bejárat előteteje. Ebben a térben „ház a házban” jelleggel valósul meg a szélfogó, mely-
nek üvegtornya ketté vágja a mögöttes falazatot, egy tömör és egy áttört, üvegezett félre 
osztva azt. A monumentális sátortető alátámasztatlan sarkát egy karcsú oszlop böki meg, 
az előlépcső egy egyenes és egy kör alakú pofafal közé szorul. S hogy a háttérfal kiegyen-
súlyozódjon, a tömör felén egy keresztosztású körablak is helyet kapott (30. kép).

A Viszlai-oeuvre

A Viszlai életmű Sopronhoz kötődő épületeinek talán az első darabja a focipályát lekerítő 
Stadion Üzletház. Szintén az 1990-es évek osztrák kiskereskedelmi felfutásának ikonikus 
épülete. Tipikus „retail store”, kis üzlethelyiségek sorával, melynek kontúrját a futballpá-
lyát körülölelő egykori futópálya íve adja meg. Ez az épület téri megformálását akár el is 
ronthatná, hiszen a Lackner Kristóf utca felőli homlokzat diszperzív, taszító, elívelődő. 
De az áthallásos, teljesen meg nem fejthető, posztmodern homlokzat üzenete közpon-
ti lépcsőtornyának parancsnoki hidat idéző formája nem ház-szerű házat csinál az épü-
letből. Az egész épület mintha elvarázsolt óceánjáróvá lényegülne át, amely lassan, de 
megállíthatatlanul hasítaná a vizet a focipálya tengelye által kijelölt irányba, átmetszve az 
előtte fekvő utcát. Ehhez a hajó karakterhez a kékes festés jobban illett a jelenlegi, meleg 
sárgás tónusnál (31. kép).

Más karakterű kortárs épület a kórház pszichiátriája. A ház hallatlan finom ívelő-
déssel veszi fel a Gyiróti utca vonalát, miközben bejáratát kimozdítja kellemetlen oldal-
fekvéséből a közterület felé. Az épületre elegáns és hosszú, előtetővel fedett előlépcső 
vezet rá. A kompozíció a mérnöki szögletesség és az érzékeny ívelődés kettősségére épül.  
A tiszta, középfolyosós rendszer utcai homlokzatán festőien formált előtét-falat kap, mely 
a szegmensíves nyílások sorolásával, az azok fölé ültetett oszlopok dupla sorával a törté-
neti építészet szótárából dolgozik, míg az épület belső rendszere és szerkezete jéghidegen 
racionális (32. kép). 



213
150 éves a Soproni Városszépítő Egyesület – 
Város(sz)építészeti konferencia

30. kép. MATÁV Oktatási Központ. Építész: Fodróczy József, 1994.

31. kép. Stadion Üzletház. Építész: Viszlai József, 1992.
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Egy pályázat útján elnyert megbízás alapján történt a soproniak által közkedvelt, 
mély fekvésű „gödör” játszótér beépítése. Az e ponton álló, a Képezde utcát megnyitó 
egykori Evangélikus Tanítóképző a háború viharaiban megsemmisült. Helyén jókora mé-
lyedés tátongott, ahol játszóteret alakítottak ki. A soproniak kedvelték, mert nem nagyon 
tudott a játszó gyermek megszökni a gödörből. Viszont – a beruházás anyagi nyeresé-
gét most félretéve – Közép-Európa egyik leghosszabb, elegáns parksávjának hiányzott 
az egykori Teológia Sándy Gyula által tervezett reprezentatív épületének ellenpárja. Ma 
sem mondható ésszerűtlennek a gödör beépítése, az egykori Képezde épülete reinkarná-
ciójának létrehozása.

Érdekes szerkezetű, sokarcú, friss szellemű épület született, melynek gerincét a Deák 
teret keletről szegélyező útvonal folytatása mentén megépített, ívelődő szárny alkotja, 
melyből dél felé három keresztszárny ágazik ki. Végül az utolsó „U” alakban két további, 
nyugatra néző szárnnyal egészült ki és egy a Frankenburg út mentén megépült, leválasz-
tott szárnnyal zárul. E szárny és a nyugati ”U” alak utcához kifutó szárnyát két, látványos 
ikertorony (tetőszinti üvegpavilon) zárja le, mintegy kaput jelképezve. Az épületkomp-
lexumnak van két, a koncepciót komolyan befolyásoló, de elsősorban nyilván az egyko-
ri ellenséges közhangulat miatt szükséges tényezője. Az egyik az „U” alaku szárny és a 
Frankenburg úttal párhuzamos szárny közötti idős fa egy piazzetta középpontjába kerülő 
megtartása. A másik az íves gerincből kinyúló szárnyak hídszerű megformálása, vagyis 
az egykori „gödör” játszótér formális megőrzése. Ez utóbbi nyomán a nedves, vizenyős 
gödör megmaradó udvarában évekig voltak senki által nem használt játszótéri eszközök, 

32. kép. Ideggyógyászat épület – Neuropszihiátriai tömb. Építész: Viszlai József
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mára azonban ezek is elkoptak. A város elfogadta a „gödör” játszótér megszűnését. He-
lyén egy roppant gazdag, érdekes épületegyüttes jött létre, tele egyedi szépséggel és gon-
dolatokkal. A keresztszárnyak mint különös hidak valósultak meg; ott alátámasztva, ahol 
a tartószerkezet szabályai szerint az tilos: a záradéknál.

Az első két keresztszárny – a mesterre oly jellemző módon – széles teraszokkal a 
Lőverek felé lelépcsőzik. A körablakok jelenléte is egy tengerjáró hajó emlékét idézi. Arra 
is jó példát szolgáltatnak ezek az esetek, hogy az utólagos „bütykölések”, komfortos elő-
tetők, egyéb hozzáépítések milyen hatékonyan erodálják az eredeti építészeti gondolatot. 
Az épületszárnyakat jellegzetes és eredeti, a szerző személyéhez köthető, a fehér szín el-
lenére talán a latin koramodern építészetet megidéző, kicsit birodalmi hangulatú tornyok 
tagolják és teszik tekintélyessé (33. kép). Az épület legfinomabb, legérzékenyebb, egyben 
legnagyobb hatású részlete a Frankenburg út felőli két, üvegpavilonnal megkoronázott 
torony, mely emelkedett hangulatú, ünnepélyes kaput képez az épületegyüttes belső 

33. kép. Gödör-ház. Építész: Viszlai József, 1992-98.
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világa felé. A tömör erkély-mellvédek mintha a közeli, Winkler Oszkár-féle híres házról 
szöktek volna át.16 A város pedig egy egyedi, különleges építészeti értékkel gazdagodott.

A tartózkodó szakszerűséggel megújított, hivatali funkciót kapott Staufer-villa épü-
letén kívül, önálló, új épületbe kerültek a villában már el nem helyezhető funkciók. Utób-
bi épületen szintén a Viszlai Józseftől már ismert, látványos építészeti gesztusokat, példá-
ul a zárterkélyes saroktornyot ismerhetjük fel (34. kép).

A századvég jellegzetes épületei

Fejérdy Péter és Balázs Mihály mintha mesterük, Török Ferenc szellemét vinnék töretle-
nül tovább újabb és újabb épületekre. Invenciózusan, tele ötletekkel, finom gesztusokkal 
és az anyag végtelen tiszteletével és szeretetével. A Szent Imre-templom festőien illeszke-
dik környezetébe, a lakótelep és a ligetes tó határára. Tiszta építészeti motívumai egyér-
telműen vezetik a templomba betérőt, még ha az alaprajzi szervezés egy kicsit kuszább is 
a megszokottnál (35. kép).

A bevásárló központok, plázák viszont nem azt az építészeti műfajt jelentik, amely a 
különleges építészeti kvalitásokról nevezetes. Inkább olyan vásári világ, melynek épületei 
befelé viselik az arcukat és kívülről gyakran a semmitmondásig felismerhetetlenek. Bár 
a mozgalmas terepen megjelenő Sopron Pláza, mely tartalmát tekintve semmiben sem 

16   Erről az épületről lásd Winkler Barnabás írását a Soproni Szemle jelen számában (a Szerk.)

34. kép. Staufer villa, Hirközlési felügyelet. Építész: Viszlai József, 1998.
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35. kép. Szent Imre templom. Építészek: Fejérdy Péter és Balázs Mihály, 1997.

36. kép. Sopron Pláza. Építész: Soproni Szabó Attila, 1998.
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különbözik társaitól szerte a világban, azzal, hogy négy torony határozza meg karakterét 
és szögezi a földhöz, mégiscsak elmesél egy történetet. A gödörbe bújt, hosszú épület-
testen csak a négy gubbasztó torony érvényesül, melyek égbe döfő lándzsái már nem a 
marketing stratégiáról szólnak, vagy ha mégis, akkor csak nagyon áttételesen. A soproni 
hegyek látványával a háttérben, mintha inkább egy megfejtetlen történet rejtelmes sze-
replői volnának (36. kép).

A Rosengarten épülete magán viseli alkotója számos kedvelt és látványos építészeti 
eszközét: a terepbe ágyazottságot, a vízszintes, csíkos architektúrát, a nagy kiülésű, ka-
rakteres tetőszerkezetet, és főként a súlyos, erőteljes, mégis légies ácsszerkezeteket. Az 
épület arcot mutat a Bécs felől a városba érkezőnek és a rossz adottságú, keskeny telken 
szépen tagolt formában telepíti sokfunkciós épületét. Marketing eszközökben túltelített 
főhomlokzata ellenére egy várost azonosít, a megérkezés élményét adja. 

A valódi főbejárat nyugat, a Sopron pláza felé nyílik. Legsúlyosabb, kereszt irányú 
épületteste mellett a kisméretű középrizalitok szegmensíves sapkájukkal úgy sorakoz-
nak, mint az anyamedve mellé kucorodó bocsok. Különös érdeme az épületnek, hogy 
a nehezen megoldható telek-alakból és terepviszonyokból előnyt kovácsol, és a helyzet 
kényszeredettségét észrevehetetlenné teszi. A hosszú, hegyesszögű háromszög alakú te-
lek - melyen a szintkülönbség is jelentős - felső éle mentén sorolódnak az épület tömeg-
elemei, majd a délkeleti telekhatár mentén a ház egy széles szárnnyal befordul. A közle-

37. kép. Rosengarten vendéglő, panzió és orvosi szolgáltatások háza. Építész: Fekete Szilárd, 1999.
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kedés útvonalai az épülettest külső oldalán vannak, kikötésük azonban kényszerűségből a 
házban működő vendéglő és fedett-nyitott terasza között vezet a Lackner Kristóf út felé. 
Az asztalok mellett visszavezetett, lépésben haladó gépkocsiforgalom és a terasz közön-
sége közti kommunikáció lehetősége az itáliai városok piazzettáinak varázsos, urbánus 
világát idézi meg. Olyan sűrű, városias miliő születik ezáltal, melyért ezer kilométereket 
szoktunk utazni.

Az épületbe látványos előlépcső vezet, melyet nyilván a rossz terepadottság kénysze-
rített ki, de ennek következménye nem kényelmetlenség, hanem a belépés ünnepélyessé-
ge lett. Nem tudom megítélni, vajon a tervezési koncepciónak része volt-e vagy sem, de a 
zölddel dúsan befuttatott épületszárnyak olyan természetközeli és barátságos, patinás és 
hívogató hatást keltenek, mely az épület karakterének meghatározó elemévé vált, varázsa 
talán éppen ebben rejlik (37. kép).

Zárszó

Egy város építészeti képe annál gazdagabb, mennél több történeti réteget képes egymás 
fölött, alatt és mellett felmutatni. Amikor így nézünk városunkra, magunk mellett érezzük 
azokat is, akik már régen nincsenek közöttünk. Ilyenkor egy, a valóságosnál sokkal népe-
sebb közösség tagjainak érezhetjük magunkat. A jelen körkép célja az volt, hogy bizonyít-
sa, ilyen értékekkel a maga módján a 20. század második fele is gazdagított bennünket. 
Ezt az építészeti vagyont és ezt a pusztuló értéket szeretném az Olvasók szíves figyelmébe 
ajánlani.


