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Winkler Barnabás Mit üzen a Winkler oszkár-díj? 

A Soproni Városszépítő Egyesület évtizedek óta Szent Mihály napján Winkler Oszkár-
emlékdíjjal ismeri el az elmúlt esztendő alatt megvalósult, legkiemelkedőbbnek megítélt 
építészeti alkotást.  Az Építészeti Bizottság a pályázatra beérkező épületeket részletes 
vizsgálatnak és bírálatnak veti alá. Döntésük felhívja a figyelmet a város építészetének 
folyamatos fejlődésére, az itt alkotó építészek, kivitelezők és építtetők Sopront gazdagító 
eredményeire.  

A díjazott épületek albuma a Városszépítő Egyesület honlapján is megtalálható.1 
Örömteli a sor! Igazolja, milyen széleskörű beruházások valósultak meg az elmúlt évek-
ben Sopronban. Műemléki épület régen várt megmentése kortárs épületrésszel kiegészít-
ve adott új otthont a város országos hírű zeneiskolájának (1. kép). A Jereván lakótelep 
Szent Imre-temploma városnegyeddé emeli a házgyári lakóházak együttesét. Az ipari 
negyed fontos új kiszolgáló egysége az elkerülő út mellett megépült inkubátorház. Ré-
gen áhított épület a Szent Pál Katolikus Szakkollégium a történelmi városközpontban. 
Elismerésben részesült többek között a Harrer Cukrászdának az Ipari Park területén fek-
vő üzeme és vendéglátó egysége (2. kép), a Városi Bíróság eredetileg iskolának tervezett 
épülete rekonstrukciója és kiegészítése (3. kép), és az egyetemet gazdagabbá tevő új lá-
togatóközpont (4. kép). Dicséretesek a belváros és a Lőverek meglévő lakóépületeinek 
színvonalas megújításai. A régi soproni Lőver emlékét tovább gondolva, mai szellemben 
alkotott lakóházak (5. kép) gazdagítják a történeti villanegyedet!

A díjazott épületeket nézegetve, melyeknek egy sorát említettem csak, kedve támad 
az olvasónak végig járni valamennyit. Annál inkább, mert áttekintést adnak Sopron épí-
tészetének fejlődéséről az elmúlt csaknem két évtizedben. Az épületek pontos helyének, 
megközelíthetőségének ismertetése, a megvalósítás és díjazás évének közreadása segíthe-
ti ebben az érdeklődőket.2 

Sopron történelmi múltja visszatükröződik épületeiben, épített öröksége az egyik 
leggazdagabb az országban. Szerencsére lépést tart ezzel a helyreállítás, az építészettörté-
neti feldolgozottság is. A kiváló szakkönyvek mellett az egyes épületeken az alapadatokat 
ismertető táblák segítik az idelátogatókat a tájékozódásban.  

Nagy szerencséje a városnak, hogy a 20. század kiváló építészei méltók maradtak az 
elődökhöz. A modernizmus soproni térhódításáról Kubinszky Mihály írt számos tanul-
mányban és a Sopron építészete a 20. században című összefoglaló kötetben. Az ő több 
évtizedes kutatómunkájának köszönhetően jól ismerjük a korai modern építészet első 
Sopronban tervező alkotóit, Schármár Károlyt, Füredi Oszkárt, Hárs Györgyöt, Winkler 

1   http://varosszepitok.sopron.hu/kituntetett_epuletek.html (letöltve: 2020.06.28.)
2   A teljes lista és a hozzá tartozó információk közreadását a Soproni Szemle 2021. évfolyamában tervezzük 
(A Szerk.).
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2. kép. Harrer csokoládéüzem, Faller Jenő u. 4. Építész: Christoph Huber, helyi építész: Kiss Gábor Árpád. 
Építés éve: 2008/2009., Winkler Oszkár-díj: 2010. Bolodár Zoltán felvétele

1. kép. Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola, Szélmalom u. 17. Vezető építész: Farkas Mária, stúdió-
építészek: Józsa Ágota és Józsa Dávid. Tervezés-építés éve: 2001-2003., Winkler Oszkár-díj: 2004.
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Oszkárt, Rosenstingl Antalt, Somlai Aladárt, Kalmár Dezsőt, Greilinger Rezsőt. Méltán 
folytathatjuk a sort Boronkai Pál, Árkay Bertalan, Hegedüs Béla, Körmendy Nándor, 
Benkhardt Ágoston, Quittner Ervin nevével. Életük részben Sopronhoz kötődik, de töb-
ben Budapestről, Győrből, Franz Schuster Bécsből vettek részt a városban megépült mo-
dernista épületek terveinek elkészítésében. 

A Soproni Városszépítő Egyesület a díjat Kubinszky Mihály javaslata alapján az 
1984-ben elhunyt Winkler Oszkár Ybl Miklós-díjas építészről nevezte el. Miért rá esett 
a választás és mit üzen a napjainkban megvalósuló, kiemelkedő soproni építészeti alko-
tásokon keresztül a Winkler Oszkár-díj?  Mint az előző felsorolás mutatja, a város 20. 
századi modernista épületei jelentős számú neves, a városban élő, de az ország számos 
területén működő építészhez köthetők. Ehhez szeretnék néhány adalékkal szolgálni.

Winkler Oszkár Sopronban született 1907-ben. Már a Széchenyi István Gimnázium-
ban feltűnt festőművész tanárának, Horváth Józsefnek kiemelkedő rajztudása és rajzai-
nak egyszerű, lényegre törekvő ábrázolása. A GYSEV-nél dolgozó édesapa maga is ügye-
sen rajzolt. Az éles szemű festőművész a gimnazista adottságaiból kiinduló javaslatával 
segítette növendéke pályaválasztását. A Műegyetemre való beiratkozás és az egyetemen 
eltöltött évek igazolták a tanári javaslatot és Winkler Oszkár döntését. Tervezési mesteré-
ül az egyetemista Kotsis Ivánt választotta annak tudatában, hogy a professzornál ezekben 
az években – az egyetemen szinte egyedülállóan – csak modern felfogásban terveztek a 
hallgatók. A tanulóévek munkái már életre szóló elhivatottságot mutattak.

3. kép. A Városi Bíróság épülete. Klebelsberg Kunó tér 1. A Hárs György és Balogh Kovács Sándor által 
iskolának tervezett épület rekonstrukciója és kiegészítése. Építészet: A2 Építész Iroda (Vajda Géza, Fekete 

Szilárd) Építés/felújítás éve: 1931., 2011-2012., Winkler Oszkár-díj: 2013.  Bolodár Zoltán felvétele
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Az 1930. február 5-én megszerzett építész diplomát Sopron városa ösztöndíjjal is-
merte el. Ennek köszönhetően Winkler Oszkár Berlinben, a Charlottenburgi Egyetemen 
folytathatta vendéghallgatóként tanulmányait.  A Walter Gropiusszal hosszú éveken át al-
kotói kapcsolatot fenntartó Bruno Taut és Hans Poelzig osztályában hallgathatott a világ 
modern irányzatait figyelembe véve épülettervezést, lakóházépítést és településtervezést. 
(Tautról később könyvet írt, ami 1980-ban az Architektúra sorozatban jelent meg.) A két 
kimagasló építész-tanár, akik jelen voltak a modernizmus bölcsőjénél és aktív szerepet 
játszottak annak alakulásában, egyirányúvá tették a fiatal építész útját. Budapesti és ber-
lini tanulmányait követve a történeti építészet olaszországi megismerésének gondolatá-
val utazott Rómába. A műemlékek között eltöltött idő építész életének és látásmódjának 
ajándékává vált. Megismerve a modernizmus olaszországi irányzatait, szemlélete tovább 
gazdagodott. Itáliai tanulmányútjához is elengedhetetlen volt Sopron város segítsége.

1934-től, három év Budapesten eltöltött irodai gyakorlat után, hazatért Sopron-
ba, megalapította saját tervezőirodáját. 1948 májusában a Budapesti Műszaki Egyetem 
Sopronban működő Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán az építéstan tanszékvezető 
egyetemi tanárává nevezték ki. Ugyanebben az évben, professzori kinevezését követően 
megbízást kapott az első vidéki állami tervezőiroda megalakítására, amelyet 1957-ig, az 
iroda győri tervezőirodába illesztéséig vezetett. Ezt követően évtizedeken át a kibővített 
Győriterv főépítészeként vett részt a munkában. 1975-ben egyetemi tanszékéről vonult 
nyugdíjba. Tervezői és egyetemi munkái mellett mindvégig részt vett Sopron és az ország 
építészeti életében. 

4. kép. A Nyugat-magyarországi Egyetem Ligneum látogatóközpontja, Erzsébet kert. Építész: Radványi 
Katalin. Építés éve: 2011-2012., Winkler Oszkár-díj: 2014. Bolodár zoltán felvétele
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Első soproni épületei közül az 1936-ban, a Frankenburg utca – Zsilip utca sarkán 
épült háromemeletes társasház korszerű alaprajzi megoldásával és új formákat hozó 
megjelenítésével tűnt ki.  A Károly-magaslaton ugyanebben az évben átadott kilátója 
egyszerű, négyzetes alaprajzzal, szilárd építőanyagok – kő és vasbeton – felhasználásá-
val épült, szabályos mértani tömegéhez ferde falú, lendületesen megdöntött lépcsőházi 
torony csatlakozik, acélból emelt felső kilátóterasszal. Winkler Oszkárt az 1920-as évek 
áramvonalas építészete inspirálta, a városra tekintő, személyes hangú, különös épület 
tervezésénél azonban példásan figyelembe vette a helyszín adottságait és a környék adta 
lehetőségeket. Az addig megformálhatatlannak tartott, alig alakítható kőből, a gneiszből 
dekoratív falstruktúrát alakított ki, melyet a homlokzat síkjába mélyen belemetsző ablak-
nyílások tesznek változatossá. A Károly-kilátó rövidesen Sopron egyik kedvelt építészeti 
szimbólumává vált.

Az István menedékház a Muck-kilátó mellett ugyancsak 1936-ban készült el: a válto-
zatos tömegű, magastetős épület a Nyíresen ugyancsak erdős környezetben épült, bátran 
vállalva a helyi adottságokból adódó szigorú kötöttségeket, és kihasználva az alkalmazá-
sukban rejlő formai lehetőségeket. 

Ezekben az években készült el a Gráser-ház a Mátyás király utcában, a Líceumi Diák-
otthon bővítése a Hunyadi János utcában, a Városi Villanytelep új üzemi épülete, transz-
formátorháza a Faraktár úton, a Villanytelep családi házai a Vitnyédi utcában, a Hatvani 
turistaház bővítése a Várison és számos soproni vállalat telepének bővítése. (Vasöntöde, 
Zárgyár, Sotex Szőnyeggyár, Sörgyár, Selyemgyár és Tűgyár) Jelentős az egyetem mate-
matika és ábrázoló geometria tanszékeinek épülete (6. kép), egyértelműen bizonyítva a 
Bauhaus gondolatainak közelségét. A Juliáneum az Alsó- és Felsőlőverek határán egysze-

5. kép. Családi ház, Lövész u. 6. Építész: Takács Tamás. Építés éve: 2017., Winkler Oszkár-díj: 2018.
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rűségével illeszkedik a domb oldalához. Winkler Oszkár otthona az általa tervezett tár-
sasházban, a Vörösmarty utca 10-ben volt. Szakál Ernő, felejthetetlen jelentőségű szob-
rászművész a műemlékvédelem és műemlékek kőfaragómestere, valamint Hárs György, 
a kor jeles modernista építésze ugyanebben a házban éltek. Az Ógabona tér és a Lackner 
Kristóf utca sarkán megvalósult jelentős társasház (1943) hármuk közös alkotása. 

1945 utáni első épülete, a funkcionalista építészet szellemében épült kecskemé-
ti OTI (tervezőtársai: Hegedűs Béla és Schall József). Sopronban az Ady Endre úton 
a SOTEX Kultúrház, a Deák tér – Mátyás király utca – Kiss János utca – Lenkey utca 
által határolt tömbben elhelyezett 101 lakásos keretes elrendezésű lakóház-együttes 
már a korban megkövetelt „szocialista realista” stílusjegyekkel illeszkedik a szomszédos 
historizáló bérházakhoz.

1960-tól a modernista stílushoz visszatérve épülhetett meg a Soproni Nevelőotthon 
nyolc tantermes iskolája a Fülesi utcában Kubinszky Mihály közreműködésével. A Deák 
téren, a Templom utca 23-ban, a Várkerületen és a Kőfaragó tér 2-ben beépített városi 
foghíjak visszafogottan modern építésznyelvet használva, átgondoltan illeszkednek a tör-
ténelmi házsorok együtteseihez. Erdeős Lászlóval megvalósított utolsó munkája a Deák 
Ferenc téri általános iskola bővítése volt.

Winkler Oszkár Sopronban élő és alkotó, elhivatott építész és pedagógus volt.  
A műemléki értékeket és a kor építészetét folyamatosan szem előtt tartó szakemberként 
vett részt az ország építészeti közéletében. Élete és életműve fontos a város számára. 
Nagyra becsülte a vele egyidőben alkotó építészek munkáit, figyelemre méltó városis-
meretre tanította fiatal munkatársait, egyetemi hallgatóit. Ybl Miklós-díjban az elisme-
rés alapításának évében, 1953-ban egyetlen vidéken élő és alkotó építészként részesült, a 

6. kép. A Soproni Egyetem matematika és ábrázoló geometria tanszékeinek épülete (Fotó Polgár Attila) 
Építés éve: 1941.
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Soproni Asztalosárugyár tervezéséért, melyet a nyugati építészvilág sajtója is elismeréssel 
adott közre.

A Frankenburg utca – Zsilip utca sarkán épült háromemeletes társasháza helyet ka-
pott a Kubinszky Mihály által szerkesztett Modern Építészeti Lexikonban.3 A londoni 
Thames & Hudson kiadó gondozásában1996-ban megjelent, a közép-európai modern 
építészetet feldolgozó kötet egész oldalas képen közölte a mozgalmas, erkélyes homlok-
zatú, lapostetős házat, az építészt pedig a magyarországi modernizmus egyik első jelentős 
képviselőjeként méltatta.4 

Winkler Oszkár egész életét szülővárosában, Sopronban töltötte. Már egyetemi évei 
alatt elkötelezte magát az általa is fontosnak ítélt modernizmus szellemével. Elengedhe-
tetlennek tartotta megismerni az amerikai acél térhódítását, a Bauhaus, a német, olasz, 
orosz és skandináv modernista irányzatokat.  Emellett munkája során alapvető szempont-
ként kezelte az épületek környezetükhöz való illeszkedését. A természet és a már meglévő 
épített környezet megismerése és figyelembevétele számára a tervezés elengedhetetlen 
része volt, épületei modern szemléletükkel igazodnak környezetükhöz. A város moder-
nista szellemében történő fejlődésére az 1930-as évek második felében és az 1940-es évek 
elején megépült alkotásai a legmeghatározóbbak. Eredményesen vett részt országos terv-
pályázatokon, Sopron mellett az ország több helyszínén is állnak a kor építészeti stílusát 
képviselő épületei. A szocialista realizmus időszaka alatt is dolgozott, e korban készült 
alkotásai a mai napig környezetükben élnek, azzal együtt, hogy megmutatják létrejöttük 
korát, annak kötöttségeit és gondterheltségét. Visszatérése a modernizmushoz az 1960-as 
évektől vált ismét lehetővé. Könyvei, cikkei és jegyzetei igazolják tiszta építész szellemét, 
véleményét és elhivatottságát. Épületei, alkotásai időtállóan értékesek. A fentiek tudatá-
ban döntött úgy a Városszépítő Egyesület, hogy az éves építészeti teljesítmények elisme-
résére alapított díját Winkler Oszkárról nevezi el, mivel neve, életműve máig meggyőző, 
rangot adó fedezete az elismerésnek. 

Az új épületek éves áttekintése, a kiemelkedők díjazása bizonyítja a város odafigye-
lését, az épített környezet általános elismerését. Azzal, hogy ráirányítja a figyelmet a va-
lós építészeti értékekre, ízlést formál, igényt támaszt, ezek révén pedig gazdagítja a város 
épített örökségét. A Winkler Oszkár-díj segíti a Sopronban épülő új, minőségi építészeti 
alkotások városhoz kapcsolódását és igazolja építészeti értékeiket. Megerősíti alkotóik 
elkötelezettségét a város építészeti hagyományainak és törekvéseinek követésre, tovább 
gondolására. 

Építészek körében egyre többször vetődik fel: gazdagodna az odafigyelés napjaink 
építészeti alkotásaira, ha az újonnan megvalósult épületeket a helyszínen élők is értékel-
hetnék, díjazhatnák. A Soproni Városszépítő Egyesület több évtizede alapított építészeti 
díja korát megelőzve bizonyítja e gondolat fontosságát és a város építészeti fejlődésében 
betöltött szerepét.

3   Kubinszky Mihály: Modern építészeti lexikon. Budapest, 1978, 338.
4   East European Modernism Architecture In Czechoslovakia, Hungary, And Poland Between The Wars, 
Szerk.: Wojciech Lesnikowski.  London, Thames & Hudson. 1996, 163.


