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A címlapon és a fejlécek logójában szereplő fényképezőgép: Rodenstock Werol (1934). 
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Összeállította és írta: 

Tóth Zoltán 

SOPRON 2015 

 

 

 

- képeslapok két soproni fényképésztől   -  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

AMIKOR kézhez kaptam a dédnagyapám és nagyapám által készített képeslapokat, azonnal 

megmozdult bennem valami. Éreztem, hogy ezt a gyűjteményt újra könyv formájában kell 

„közreadni” a családomnak. Megtettem. De segítség nélkül nem ment volna. Alább sorolom 

fel azok neveit, akik támogatóim voltak ebben a munkában. Köszönet érte! 

HORVÁTH MARGIT 

JAKAB (TÓTH) ILDIKÓ 

JAKAB LÁSZLÓ 

TÓTH ÁDÁM 

LOBENWEIN STEFÁNIA 

ZEPKÓ TAMÁS 

BOGNÁR BÉLA 

BOLODÁR ZOLTÁN 

 

Természetesen ez a könyv sem mentes a hibáktól, ezeket én követtem el, bár próbáltam alapos munkát végezni. 
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BEVEZETŐ 

 

„Találd ki, mit szeretsz a legjobban csinálni, 

és keress valakit, aki fizet érte.” 

                                                                                                                                                                                                 Katherine Whitehorn 

 

 

IGEN sok, Sopron város helytörténetével foglalkozó könyvem van. Jó néhány fotóalbumom is pihen a polcokon. 

Ezek illusztrálják számomra a helytörténeti munkákat. Meglepő azonban, hogy a várost bemutató képeskönyvek kö-

zül milyen keveset fényképeztek soproni mesterek. Hamarjában a régiek nevei: Rupprecht Mihály, Gantner Antal és 

Diebold Károly, akiknek nevei eszembe jutnak. Az újabb fotográfus nemzedékből pedig például Duics Pál. 

De hol vannak az én felmenőim, a fotográfus elődök az előbbi felsorolásból? Miért nem id. és ifj. Lobenwein 

Harald neve jut eszembe elsőként, avagy Lobenwein Tamásé, ha Sopron város fotózásáról esik szó? Generációkon át 

éltek Sopronban. Hivatásuk a fényképezés. Nem igaz, hogy bezárkóztak volna műtermeikbe. Portrék, csoportképek, 

egész alakok, igazolvány képek „szűk” világába. Néhány – a kecskeméti fotómúzeumból - előkerült városkép sejteni 

engedte, hogy készítettek szigorúan városfotókat is. 

Az igazi bizonyítékok számomra akkor kerültek elő, amikor kézhez kaptam Bognár Béla neves soproni képes-

lapgyűjtő, egyértelműen „Lobenwein Harald műterméből” való képeit (képeslapjait). A 116 db levelezőlap fényesen 

bizonyította számomra, hogy feltevésem-, miszerint elődeim nemcsak a műteremben, hanem az „utcán” is képesek 

voltak nagyot alkotni, - beigazolódott! A helyszínek számunkra ismertek. Soproni házak, középületek, templomok. 

Utcák és terek, parkok – a mi szűken vett életterünk, azaz a mi világunk! A képek mégis meglepnek bennünket. Először 

talán azzal, hogy ma már nem ilyennek látjuk a helyszíneket. Kevés kivétellel a háború, a városrendezés megváltoz-

tatta, átrajzolta az épített környezetünket. Másodsorban azért mert a képek nagyon igényesek, szépek. Bizonyítják 

azt, hogy a képrögzítő mestere volt szakmájának. Képi látása nem egyszerűen csak a látvány megörökítésére irányult. 

Többet akart! A helyes megvilágítással és látószöggel „kompozíció” teremtésére törekedett. Ezért tartom fontosnak a 

képek könyvbeli összegzését és bemutatását. 

Olvasás közben, talán érezni fogjuk, hogy a képsorok - hiányosak. A belváros, a külső városrészek és a természet 

közeli látnivalók közti hézagok a képeslapok véges számából következnek. A hiányt részben úgy próbáltam áthidalni, 

hogy más fotográfusok képeslapjait illesztettem be. Nevesítve és tisztelegve az ő munkásságuk előtt is. Ugyanakkor 

meggyőződésem, hogy még igen komoly mennyiségű Sopront ábrázoló Lobenwein képanyag lappang, avagy névtele-

nül forog közkézen… 

Tematikájában a könyv követi az előző munkám felépítését. A képeslapokat bemutató fejezetek után a „Függe-

lék” további részleteket tár elénk a soproni képeslapokról. 

 

2015. február 28. 
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RÖVID CSALÁDTÖRTÉNET 
 

A SOPRONI Lobenwein família őseit Ausztriában kell keresnünk. Klagenfurttól 30 km -re északra, Wieting helységben 

született Jakob Lobenwein (1803 - 1884) nagyapám nagyapja. Szülei gazdálkodók voltak. Mivel nem házasodtak ösz-

sze, anyai ágról érkezett a Lobenwein név. Maria Lobenwein – az édesanya – 1775 körül született, és 1822-ben halt 

meg. Az évszámokból kiderül, hogy Ő is látta Napóleon csapatainak átvonulását Wietingen, mikor Klagenfurtból Bécs 

felé igyekeztek a franciák. Két gyermeket szült. Az idősebb: Lukas Lobenwein 1799-ben, míg öccse Jakob Lobenwein 

1803-ban született. A két „törvénytelen” testvér közül, a fiatalabb életútját követjük tovább. Ő – valószínűleg gyengébb 

fizikummal rendelkezhetett, mert a szabó mesterséget sajátította el, s miután felvette a keresztény hitet a községben 

a templomi kamarás feladatát is megbízhatóan ellátta 1837-ig. Ekkor nősült meg. Felesége – a három évvel idősebb – 

Anna Kerschbaumer (1800 – 1855) lett. Átköltöztek a szomszédos Guttaring helységbe. Gyermekeik Vinzenz (1840 - 

1907) és Roman (1841 – 1863) már ott születtek. Az apa mindkettőjüket kitanította a szabás – varrás mesterségre. 

Felesége halálát követően 1857 –ben, újranősült. Elvette a 38 éves Margaretha Toppert (Tapper). Mindketten 1884 –

ben haltak meg. A második feleség 63 évet élt, míg Jakob 81 –et. 

Vinzenz Lobenweinről nem tudjuk mikor költözött Klagenfurtba, de nagy valószínűséggel kezdetben ott is folytatta 

apjától tanult mesterségét. Szabóként kereste kenyerét, mielőtt „diplomás” vándor fotográfus lett. Életrajzi adataiból 

kiderül, hogy szinte együtt született a fotográfia kezdetével és nevelkedett annak fejlődésével. Hogy a „hőskor” mely 

pillanata okozta a mesterségbeli váltást életében – nem tudjuk! Egy – már általa 1877 – ben készült képe hátlapján ott 

a felirat: Wien 1876 anerkennungs diplom (oklevél elismerése: 1876 Bécs). Tehát 36 évesen ő is a vándorfotográfusok 

cseppet sem könnyű munkájával kereste a kenyerét – maga és „népes” családja számára. A kifejezést nem véletlenül 

használtam! Első felesége Therese Cora (1846 – 1883) rövidke élete során, tíz gyermeket szült. Név szerint: Anna 

(1865 – 1890), Vinzenz (1867), Ernestine (1868 – 1940), Albina (1869 - 1947), Ernst (1871), Arthur (1871 - ????), 

Oscar (1872 – 1950), Rudolf (1874 - ????), Harald (1875 – 1968) és Hermine (1877 – 1896). Közülük kettő fiú: Vinzenz 

és Ernst, születésük évében meghalt. Kettő leány: Anna és Hermine fiatalon távozott az élők sorából. Arthur és Rudolf 

kivándorolt Amerikába, róluk ezért nincs információnk. A további két lány és két fiútestvér maradt a Monarchia terü-

letén, családot alapítottak és maga-

sabb életkort éltek meg.  

 

 

 

 

Bennünket a továbbiakban a kilencedik gyerek, Harald Antal Lobenwein életének az alakulása érdekel. Az Ő élettör-

ténete egyben a mi családtörténetünk is. Születése egybeesett az apa foglalkozásának váltásával. Felcseperedve pedig, 

biztosak lehetünk abban, hogy a fotográfus segédek mellett ő is ott inaskodott az apja oldalán. Szinte gyerekként szívta 

magába a fotográfusi mesterségbeli tudást. Ezt a tényt igazolja, hogy igen korán útra kelt, hogy Ő is „diplomát” szerez-

zen, és önálló vállalkozást alapítson. Tegyük hozzá, sietette az elhatározását az a tény is, hogy apja újra nősült. A má-

sodik feleség: Anna Mandl (1862 – 1904) további hét gyermekkel „szaporította” a Lobenwein családot. A féltestvérek: 

Hendrijette (1884 – 1924), Josef (1886 – 1909), Vinzenz (1887 – 1941), Hansi (1889), Karoline (1891 – 1968), Jo-

hanna (1896 – 1980), és Gizella (1904 – 1928). Az igencsak népes család számára valószínű, hogy egyre szűkebbnek 

bizonyult a klagenfurti Völkermarkter 28-ban található lakóház.   

1. ÁBRA -                                                             

VINZENZ LOBENWEIN ÉS FELESÉGE                                    

THERESE CORA, VALAMINT A 9. GYEREK                                                    

HARALD ANTAL LOBENWEIN KÉTSZER . 
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Harald 20 évesen (1895) indult útnak. Nem volt idegen tőle a gyaloglás, szekerezés és vonatozás. Apja oldalán gyakran 

járta a vidék községeit és városait. A német nyelvterülettől azonban nem tudott elszakadni. Nem követte Amerikába 

távozott idősebb testvéreit. Járt Berlinben, Drezdában és Bécsben. A Monarchia fővárosa ekkor már modern, pezsgő 

életet élt. Ami divatban, technikában megjelent Európában – az hamarosan ide is betört. Elég, ha csak Bernhard Wachtl 

bécsi gyárosra és kereskedőre utalok, aki a századfordulón, alig ötven évvel a fotográfia feltalálása és terjedése után 

katalógusában közel 1600 oldalon kínálta a fényképezés kellékeit. Tehát Haraldnak, ebben a városban volt mit tanul-

nia! Ugyan alkalmazottként, segédként kereste a kenyerét, de nagy álmokat dédelgetett magában: önálló üzletet - mű-

termet és labort - szeretne nyitni! 

Közel három évnyi fáradságos segédmunka után (1897-ben vagy 1898-ban – pontos évszámot nem tudjuk!) – ismét 

felkerekedett és egy Klagenfurthoz hasonló méretű városkába indult. Az úticélja, Ödenburg / Sopron – Magyarország 

nyugati városa, a Monarchia része, Bécstől 60 km -re. Egyes feljegyzések szerint, a zsebében ott lapult egy ajánló levél 

is Rupprecht Mihály soproni fotográfusnak címezve. Az idősödő „Császári- és királyi udvari fényképész” kitüntető 

címmel bíró mester örömmel fogadta és támogatta kezdeti lépéseit, alkalmazta műtermében. Harald ismét beosztott 

segédként dolgozott, de a döntése jónak bizonyult. A patinás városka alkalmas volt a letelepedésre és a polgári egzisz-

tencia megteremtésére. Lakói nagy többségükben német ajkúak. Bécs közel. A vonatközlekedés biztosított. A fotocik-

kek beszerzése tehát nem okoz majd gondot. Az üzletvitel folyamatában is komoly tapasztalatokat szerezett bécsi- és 

soproni „kényszerű” tanuló évei alatt. Így már csak a tőke hiányzott az önálló vállalkozás beindításához. 

2. ÁBRA - WEIDINGER MÁRIA ÉS HARALD LOBENWEIN (1905)  

Megjelent életében az a leány, aki támogatta további céljai 

elérésében. Harald 1899-ben megnősült. Felesége 

Weidinger Mária (1876 – 1943) soproni iparos család leg-

idősebb gyermeke. Közös életüket szerény körülmények 

között kezdték. A belvároson kívül eső Újteleki utcában 

rendezték be első otthonukat és a műteremnek alig nevez-

hető munkahelyet. Itt születtek sorra gyermekeik is. Előbb 

a két fiú: Harald (1900 – 1945) és Oszkár (1902 - 1986), 

majd a két leány: Ernestine (1906 - 1986) és Marie (1912 - 

1994). Lakhelyük, majd húsz évig nem változott, de a fotó-

műhely rendre új helyre került. Előbb az Újteleki utcában - szemben az otthonukkal, majd a Szög utcában -, végül a 

Kossuth Lajos utcában próbálkoztak üzletnyitással. Ez utóbbi végre hozta a várt reményeket, de közbeszólt a Nagy 

Háború. 

Harald előbb tartalékos katona, majd besorozott frontfényképész volt. Végigjárta az olasz frontot. Ott készített képei 

kezdetben Teschenben, majd 1916 nyarától a Bécsben székelő Sajtó Hadiszállásra kerültek, dokumentálva a mind 

jobban elhúzódó hadieseményeket. Tevékenységéért őrmesterré léptették elő. Ebben a minősítésben került haza 

1918 –ban, a háború lezárultakor 

3. ÁBRA - CSALÁDI KÉP A HÁBORÚ UTÁNI IDŐKBŐL  (1919)  

Családja az 1915 és 1918 közötti három év alatt a „hát-

országban”, a Kossuth Lajos utca 5-ben működő üzlet-

ben próbáltak helytállni. A feleség vezetésével és a két 

idősebb fiúgyerek közreműködésével a fotóműterem 

és labor folyamatosan üzemelt. Ifjabb Lobenwein Ha-

rald ezekben az években esett át a „tűzkeresztségen” – 

elkötelezett fotográfus vált belőle. Bár délelőttönként a 

Soproni Állami Négy évfolyamú Fiú Felső Kereske-

delmi Iskola tanulója, délután a műteremben és a   
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laborban segédkezett. Rendkívül kitartóvá és szorgalmassá tette őt a kényszer. Más fiatalt talán elriasztott volna az 

állandó kötöttség az üzletben, Ő – átérezve a felelősséget, tette a dolgát. A munka mellett - 1918-ban sikeresen leérett-

ségizett. 

Az I. Világháborút követő zavaros időkben (Tanácshatalom és Trianon), a „szétesett” Monarchia választás elé állította 

a családfőt: milyen állampolgárságot válasszon családjának és önmagának? Döntése: német anyanyelvű, de magyar 

állampolgár lett, aki a Polgármesteri Hivatalban ezt esküvel is megerősítette. 

Viszonylag nyugodt évek következtek. A világban mind jobban terjedő fotográfia egyre több kuncsaftot eredménye-

zett. Az üzlet „beindult”! Harald Lobenwein régen dédelgetett álma megvalósult. A Kossuth Lajos utca 13 üres telkén 

felépült a földszintes lakóházuk, majd emeletráépítéssel a fotóműterem is. A környék elegáns és nagy forgalmú volt. 

Szép „paloták” és kereskedőházak sora vezet ki a Déli vasúti pályaudvar felé. A „fényírda” előtt 1900 –tól villamos 

kattogott és csilingelt. A városi „tömegek” erre jártak-, ha utaztak Bécsbe; ha az Erzsébet kertben szórakozni. pihenni, 

kikapcsolódni indultak, vagy ha a közeli falvak (Bánfalva, Ágfalva) kiránduló helyeit keresték fel. Az említett park 

adott otthont – több ízben – a soproni és környékbeli iparosok seregszemléinek is. Az itt megrendezett Iparkiállítások 

főbejárata mindig az Kossuth utca végén, a vasúti átkelők sorompói után volt felépítve. Mellékesen jegyzem meg, hogy 

a Lobenwein cég minden esetben önálló pavilont létesített a kiállítások idejére az Erzsébet kertben. 

A négy Lobenwein Kinder – követve a polgári élet rendjét – alap és középfokú iskoláikat végezték. Fűszerezve az első 

áldozás, bérmálkozás, valamint a vallás határain kívüli kirándulások, zongoraórák, tánciskolák, bálok ünnepnapjaival. 

A hétköznapok peregtek. Napra nap, évre év – és azt vesszük észre, hogy a gyerekek felnőttek, párt választottak ma-

guknak. Férjhez mentek, megnősültek. 

Elsőként a 24 éves Lobenwein Erna repült ki a családi fészekből. 

Férje, a drasburgi születésű, Ugrinovits Mátyás (1897 - 1968) lett. Őt 

követte bátyja, a 31 éves ifj. Lobenwein Harald, aki a tatabányai szü-

letésű Kubik Stefániának (1909 – 1999) udvarolt és vette nőül 1931-

ben. Mici – ahogy a családban Lobenwein Máriát, a fiatalabb leány-

testvért nevezték – 21 évesen fogadott örök hűséget Németh Károly-

nak (1902 – 1972) a fertő parti Sarródról származó fiatalembernek. 

Végül a 33 éves Lobenwein Oszkár nősült –erősen családi nyomásra. 

Felesége a ceglédi születésű Burgman Vilma (1899 – 1981) volt. 

4. ÁBRA - IFJ. LOBENWEIN HARALD ÉS KUBIK STEFI BUDAPESTEN (1931)  

A Kossuth Lajos utcai ház egyre szűkebbé vált, állandóan bővítésre szorult. A toldalék épületszárny két teljes lakással, 

csak 1938 –ra épült fel teljesen. Ez újabb 20 év volt a család életében. A permanens építést, átépítést – mert közben 

már a műterem is korszerűsítésre szorult – úgy kellett végrehajtani, hogy közben a vállalkozás gördülékenyen mű-

ködjön. 

Az Ugrinovits házaspár (Erna és Matyi) a Csengery utca 56 - alá, 

Oszkár és Vilmi a kert túlsó végén, a Jókai utca 14 -ben álló házba 

költözött. Miciék maradtak a ház utcai földszintjén. Harald 

Lobenwein feleségével az udvari szárny földszintjén, míg fia az 

emeleten lakott családjával. Ez a fenti lakás közvetlen átjárással 

bírt az üzlet felé. Fogócskáztak is eleget az unokák az épületben 

és az udvaron, körbe-körbe a két lépcsőház között, míg rájuk 

nem szóltak. 

5. ÁBRA –  A  KARÁCSONYI CSALÁDI KÉPEN MIND A 8 UNOKA LÁTHATÓ 

(1943)  
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1932 és 1943 között nyolc unoka született a családban. Időrendben ifj. Ugrinovits Mátyás (1932 – 2015), Lobenwein 

Harald (III) (1932), Lobenwein Stefánia (1935) és ifj. Németh Károly (1935 – 2012), Lobenwein Erika (1938 – 2004), 

Ugrinovits Edit (1939), Németh Tibor (1940 – 1946), végül Lobenwein Tamás (1943 – 2005). A névsorból ugyan nem 

derül ki egyértelműen, de Lobenwein Oszkárnak és Vilmának nem született gyermekük. 

Az új generáció életét is jócskán befolyásolta a történelem. A II. Világháború utolsó hónapjaiban katonának behívott 

ifj. Lobenwein Harald „eltűnt” Lengyelországban. Lobenwein Oszkár a háború végén a francia fogolytáborból csak 

1946 –ban került haza. Ugrinovitsék Csengery utcai házát amerikai bombatalálat érte 1945 –ben, de ugyanígy járt a 

Jókai utcai ház is, - Miciék későbbi otthona. A család számára ilyen előzményekkel indultak a békeévek, melyet a szov-

jet megszállás, a személyi kultusz, 1956 és a „kommunizmus alapjainak lerakása” követett.  

6. ÁBRA - LOBENWEIN TAMÁS TIHANYBAN (1959) 

A 39 évig prosperáló „Foto Lobenwein” cég 1951-ben megszűnt. Az időközben 

nyugállományba vonult Harald Lobenwein megélte, hogy az Ő és elsőszülött fia 

élete munkája (házuk és cégük) a szocializmus állami kisajátítása és a szövetkezeti 

mozgalom következtében teljes egészében odaveszett. A „Lobenwein” házba új la-

kók költöztek, az emeleti fotóműteremből és laborból két lakást alakítottak ki. A 

munkaeszközök és tárgyak pedig az 1951-ben alakult soproni Fényképész Kis-

ipari Szövetkezetbe vándoroltak. Értsd, a műtermi kamerától, a derítő lámpákig, a 

film előhívó tankoktól a nagyító berendezésekig, krómlapos képszárítókig… , min-

den. Özv. Lobenwein Haraldné és idősebb leánya Lobenwein Stefánia szövetkezeti 

alkalmazottként használhatta az elrekvirált, egykori munkaeszközeiket. De itt dol-

gozott retusálóként Németh Károlyné, azaz Mici, valamint tanulmányai befejezté-

vel a legfiatalabb unoka: Lobenwein Frigyes Tamás is. 

Az Ő személyével együtt összeállt az a „dinasztikus” névsor, mely a „Lobenwein” 

névnek máig ható „patinát” adott Sopronban. Vinzenz Lobenwein, Harald Antal 

Lobenwein, ifj. Lobenwein Harald és Lobenwein Tamás életútja felöleli a fotográ-

fia történetét a vándorfotográfusi kezdetektől egészen a digitális fényképezés térhódításáig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



_________________________________________________________________________________________ Foto: Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

14 

A PORTRÉTÓL A RIPORTFOTÓIG VEZETŐ 100 ÉVES ÚT 
 

 

VINZENZ LOBENWEIN „vándor” fotográfus volt, de mondhatjuk portré foto-

gráfusnak is. A XIX. század második felének fényképtermése, döntő többsé-

gében portré fotográfia volt. Egyre szélesebb rétegek igényelték arcképük 

megörökítését. Ő ennek az igénynek a kielégítésén dolgozott, akár vizitképet, 

akár fél- vagy egész alakos kabinetképet készített. 

7. ÁBRA –  SÍKLEMEZES FA "UTAZÓ"  KAMERA (1870  KÖRÜL) 

Járta a Klagenfurt környéki településeket, városokat. A vasúti közlekedés fejlődésével párhuzamosan tágult munka-

területének sugara is. Tudomásunk van róla, hogy az otthoni szerény műteremtől (Klagenfurt, Völkermarkter 

Vorstadt 28.) egészen Marburg. Villach, Laibach (Ljubljana) helységekig terjedt a rendszeres mozgáskörzete. Mindezt 

a fényképei hátoldalán, verzóján olvasható információk árulják el. Megjelölve a pontos helyszínt, ahol ideiglenes „mű-

termeit” felállította. Ekkoriban még ne gondoljunk komoly háttérre. Elegendő volt egy sima drapéria is. Viszont a nap-

fénynek nagyon fontos szerepe volt a fényképezésben. A felvételek ugyanis kizárólag természetes fény mellett készül-

tek, a negatívval megegyező méretű kontakt másolatok úgyszintén. 

Az idő, ahogy kérlelhetetlenül haladt előre, megkövetelte a műtermi környezet újszerű kialakítását. Vinzenz mester 

későbbi képein már változatos miliőbe helyezett alakokat látunk. Az omló drapériák, görög oszlopok, urnák, baluszt-

rádok és cirádás bútorok között ünnepi viseletben, merev tartású, 

komoly arckifejezésű személyeket látunk. „A modell az örökkévaló-

ságnak szánt arcát és alakját akarta viszontlátni a képen, az előke-

lőnek látszó műtermi miliő személye fontosságát, rangját volt hi-

vatva emelni.” – írja egy fotográfia történetével foglalkozó könyv, 

és elnézve a fotókat, igazat kell adnunk az állításnak. 

8. ÁBRA - LEÁNY KALAPBAN;  FOTO:  VINZENZ LOBENWEIN ÉS KÉPVERSO  

Jóllehet a vizitkártya méretű fényképekről már az 1870-es évek-

ben azt írták, hogy ilyet már csak „a parasztlányok és a bakák ren-

delnek”, valójában az 1910 –es évekig kedvelt képforma maradt, 

nem utolsó sorban a megfizethető ára miatt. Vinzenz Lobenwein százával gyártotta ezeket a képeket! Ugyanakkor az 

1880-as évektől egy új, erősen nyújtott képkivágás vált divatossá, amelynek magassága több mint másfélszerese volt 

a képszélességnek. A fekete alapon – arany díszítéssel és felirattal – imperial, budoire, makart, promenád fantázia 

nevekkel forgalomba hozott képek, követték a kor divatirányát. 

A pszichológiából ismert „szülői minta követés”, avagy „életpálya modell választás” jól nyomon követhető a további-

akban a Lobenwein családban. A génekbe „drótozott” képi látás és az apa gyermekei előtt zajló élete, azaz a környezeti 

hatások, meghatározták a kilencedik fiúgyermek sorsát és életét. Harald Antal Lobenweinből is fotográfus lett. Szinte 

gyerekként magába szívta a mesterségbeli tudás alapjait. Nincs ebben semmi különös – hány és hány művész- és mes-

terember fia követte már apja nyomdokait? 

A fotótechnika fejlődése azonban kérlelhetetlenül haladt előre. Harald, egyre inkább azt tapasztalta, hogy az apjától 

tanultak - már a múlté. Labor eljárásai „megkövültek”. Ha fejlődni akart, tovább kellett lépnie! A magánszféra szűkü-

lése és az új ismeretek iránti igénye utazásra sarkalta. A tanulmányút állomásai, mint fentebb már leírtuk, Berlin, 

Drezda és végül Bécs. Nagy városok, melyekben gyorsabban jelentek meg az új és divatos irányzatok. – a fotográfia 

mesterségében, művészetében egyaránt.  
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Az eredeti foglalkozását tekintve amerikai bankhivatalnok George Eastman (1853 – 1932) új korszakot nyitott a foto-

gráfia történetében. Különlegesen jó érzékkel ismerte fel a továbbfejlődés útját. „Mindenekelőtt egyszerűbbé kell tenni 

a fényképezést, meg kell szabadítani a fényképezőt a fotografálással járó kényelmetlenségektől, a képek kidolgozásához 

szükséges ismeretek megszerzésének nehézségétől, a sötétkamrától, a veszélyes vegyszerekkel való pepecseléstől, azaz le 

kell venni a válláról a kidolgozás gondját.”. Amerikai szemléletű - gyakorlatias gondolatok ezek! A Kodak cég 1881-től 

szárazlemezt állított elő, az évtized végére a jól használható celluloid tekercsfilm és síkfilm is 

rendelkezésére állt a fényképezőknek, igaz, hogy ez utóbbi ekkor még drágábban, mint az 

üveglemez-negatív. G. Eastman számára fontos szempont volt, hogy viszonylag olcsón és 

nagy mennyiségben gyártható termékekkel jelenjen meg a piacon. A könnyen kezelhető, egy-

szerű masinák, azután gyorsan meghódították a közönséget. A „Kodak” és „fényképezőgép” 

szinonim fogalmakká váltak. Tömegeket ejtett rabul a fotografálás. „Könnyen kezelhető gyö-

nyörűség, melyben benne van a művészet egy csöpp méze, a tudomány egy csöpp komolysága … 

ízlést, ügyességet, türelmet igényel, s ugyanezekre tanít.” – írta Pásztor József a Kodakról 1907-

ben. 

9. ÁBRA - KODAK  REKLÁM (1890  KÖRÜL) 

Ebben a világban kezdte pályafutását Harald. Fotográfus segédként tapasztalnia kellett, hogy már nemcsak a műterem 

szállította a képanyagot kidolgozásra, hanem a privát szféra is. Tapasztalta, hogy az amatőrök által készített felvételek 

sokkal természetesebbek, frissebbek – hiszen valódi környezetükben, az alkalomnak megfelelő ruházatban készültek: 

kiránduláson, városnézésen, utazás közben, családi, baráti társaság tagjaként – de szinte mindig a szabadban, hiszen 

a századfordulón a pillanatkép készítője csak a nap fényére számíthatott megvilágításként. Újszerű képi világ volt ez, 

melyet azután az „alkotók” vagy családtagjaik szecessziós díszítésű albumokba kasíroztak, a precízebbek pedig fel-

jegyzésekkel, kép aláírásokkal, dátumokkal – szinte krónikaszerűen dokumentálták az eseményeket. 

    

10. ÁBRA - BERHARD WACHTL "GENERAL KATALOG"-JA (1903) 

Tegyük hozzá, hogy mindemellett a műtermi fotografálás sem veszített népszerűségéből, csak még több ötletessé-

get, kreativitást igényelt a professzionális fotográfusoktól, mint amilyenné éppen Harald kívánt lenni!                                            

Például: a már korábban említett bécsi Bernhard Wachtl „General Katalogja” a századfordulón 752 féle különböző 

műtermi háttérképet ajánlott megrendelésre, nem is beszélve az egyéb kiegészítőkről, székekről, asztalokról, vázák-

ról, dísztárgyakról. A kiválasztott háttérrel és dísztárgyakkal művészien komponált képek azután papírképként ke-

mény és vastag, több rétegű kartonlapra kasírozva kerültek a megrendelőhöz. 

Talán kissé elkalandoztam a részletekben, de mindezekkel érzékeltetni akartam, hogy Haraldnak a mestervizsga, 

avagy ahogy akkor Bécsben nevezték „diploma” megszerzése előtt mi-mindenre kellett rácsodálkoznia, megismernie 

és elsajátítania. S így felvértezve az új ismeretekkel, szakmai tudással - elindulni és belevágni a saját egzisztencia meg-

teremtésébe. 
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1897 –ben (1898 –ban?) Ödenburgba, azaz Sopronba megérkezett egy 23-24 éves fiatalember. Leszállt a vonatról. 

Végig ballagott az Indóház utcán. Elhaladt a majdani „Lobenwein-ház” helyéül szolgáló üres telek mellett a Bécsi utca 

felé. A város számára új volt, soha azelőtt nem járt itt, csak hallott róla. Az első benyomásai pozitívak voltak. A belváros 

ódon házai, szép templomai, kicsiny terei történelmi időkről suttogtak, és nyugalmat árasztottak. A megszólított em-

berek (németül) készségesen igazították úti célja felé, s amikor megérkezett a „Rupprecht-házhoz” a város idős foto-

gráfus mestere, a „császári és királyi udvari” fényképész – szám-

talan hazai és külföldi aranyérem tulajdonosa – barátságosan és 

közvetlenül fogadta. Meghallgatta jöttének okát, elolvasta a 

Bécsből hozott ajánló levelet is, és azonnal pártfogásába vette a 

fiatalembert. Segített a „hónapos szoba” keresésében, kiválasz-

tásában (Balfi utca 4), majd munkát ajánlott számára műtermé-

ben. Harald Lobenwein új otthonra lelt! A hamarosan megis-

mert soproni polgárleány pedig véglegesen maradásra bírta. 

Oly annyira, hogy már a következő (1899) esztendő derekán 

megtartották az esküvőt. A többit már fentebb mind leírtam… 

11. ÁBRA - "RUPPRECHT-HÁZ"  A BÉCSI UTCÁBAN  

Rupprecht mester műintézete, azon túl, hogy végzte a „kötelező” műtermi feladatokat, népies zsánerképeket, város-

fotókat és eseményfotókat (riportképek) is készített. Haraldot nem lepték meg ezek az alkotások. Talán csak a fest-

ményeket utánzó zsánerképek „népies” volta újszerű számára. Bécsben „allegorikusabb” témájú képekkel találkozott 

inkább. A Sopront és a Sopron környéki eseményeket bemutató képek mellé pedig megtapasztalja – egy városát sze-

rető, elfogult polgár – idegen kifejezéssel élve: lokálpatrióta – elkötelezettségét is. Rögzíteni, megörökíteni a múló 

pillanatokat. Legyen az egy bontásra ítélt középület, lakóépület, avagy Liszt Ferencet éltető ünnepség. Riporteri 

munka volt ez a javából, de még nem nevezték így! Minden esetre Haraldba is beleivódott, hogy a „műtermen kívül is 

van élet…”. A fotográfus feladata pedig, saját eszközeivel dokumentálni a körülötte zajló- és örökké változó világot. 

 

12. ÁBRA - RUPPRECHT 

MIHÁLY  MUNKÁI:  FÉRFI KÉPMÁS , FERENC JÓZSEF MANŐVERBEN, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOBORAVATÁSA 

Lehetek cinikus? Valójában a fiatal fényképész számára a riportfotózás igazi korszaka, majd a Nagy Háború idején 

érkezik el. Akkor, amikor a műterem a csatamező, valódi háttere pedig a frontvonal saját bajtársaival.  A Császári és 

Királyi Honvédelmi Minisztérium elrendelte a világháborús események képi dokumentálását és az elkészült képek 

gyűjtését. Tegyük hozzá, hogy elsősorban nem a sajtó számára! A korábban tartalékos, majd hivatásos frontfényké-

pész – mint amilyen beosztásban Harald is tevékenykedett – nem a háborús propaganda céljait szolgálta. A Hoen tá-

bornok vezette „Sajtó Hadiszállás” gondosan és módszeresen szétválogatta a nagyközönségnek-, illetve a bécsi Hadi 

Levéltárnak szánt képeket. „Kerülnünk kellett… a háború borzalmainak bemutatását. Vérükben fetrengő sebesülteket, 

a halomszámra heverő hullákat ábrázoló képek nem voltak alkalmasak a háború glorifikálására.” – írta visszaemléke-

zésében egy haditudósító a katonai propaganda hivatalos elvárásai kapcsán. Tehát a felvételek többsége, elsősorban   
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a harcok szünetében, a körletben, a fedezékben, a lövészárokban, mindennapi tevékenység – a tisztálkodás, étkezés 

közben készültek. Katonatársakkal közös csoportképek mellett a tábori konyha és persze a „gulyáságyú”, a vonuló 

gyalogsági csapatok sora, a monarchia tüzérségének büszkesége: a harminc és feles ágyú, a szögesdrótokkal védett 

gránátbiztosan kiépített állások, de gyakoriak voltak a tábori istentiszteletekről, katonák sorfala előtt grasszáló-, ki-

tüntetéseket osztogató magas rangú tisztek, főhercegek látogatásairól készült fénykép is. Természetesen a készítő 

operatőr neve itt teljességgel lényegtelen volt, így feljegyzésre sem került. Csupán a téma, a helyszín és a készítés 

dátuma volt fontos az archívum számára. 

Ahogy a fronton harcoló közkatonák, úgy a hátországban maradt hozzátartozóik is nehezen élték meg a mindennapo-

kat. Az élelmiszer és nyersanyag hiány mind jobban veszélyeztette a megélhetésüket. Nem volt ez másképp Sopron-

ban sem. Az „épkézláb” férfiak nélkül maradt családtagok maguk folytatták az ipart, a kereskedelmet. Szerencsés eset-

ben a serdülőkorú gyermekeikkel, avagy időskorú nagyszüleikkel. E tekintetben „szerencsésnek” mondható a 

Lobenwein család, két tizenéves fiú gyermeke tekintetében. Ők be tudtak segí-

teni a fényképész vállalkozás működtetésébe. Azonban, ahogy a nyersanyagok 

és vegyszer tartalékok fogytak, a nehézségek itt is növekvő mértékben jelent-

keztek. Pedig igény és kereslet volt a fényképekre. A háború új megrendelőket 

hozott. A környező falvak parasztságának széles rétegei jószerével ekkor ké-

szíttetek magukról vagy családjukról először „papírképet”. Lefényképeztették 

az apát, a fiút, a testvért – mielőtt a harctérre indultak, levetették az édesanyát 

és a kedvest is, hogy a zubbonyzsebben magukkal vihessék emlékként a front-

ra, a háborúba behívott bakák. 

Ifj. Lobenwein Haraldról már korábban említést tettünk, hogy Ő ekkor tanulta 

meg-, tanulta ki- a fényképész mesterség apró részleteit. Ekkor fejlődött ki 

benne a mérhetetlen igényesség munkája iránt. Apró képek ezreit laborálta a 

bevonuló katonák számára. Ezek a képek tényleg nagyon kicsinyek! Részben a 

nyersanyaghiány, részben az okmányokat tartalmazó tárca vagy a katonakabát 

felső zsebe határozta meg méretet. Szemei már ekkor romlani kezdtek. Talán 

a „koszorúcska” alkalmával készült képén látható utoljára szemüveg nélkül, de 

ott is már cvikkert visel a bal szemén. 

13. ÁBRA - IFJ . LOBENWEIN HARALD MŰTERMI KOSZORÚCSKA KÉPE 

Fotográfusi gyakorlata és kereskedelmi ismeretei döntő módon befolyásolták a fényképész üzlet további sikerét. A 

háborút követően a frontról hazatért apával alkalmazták az új technológiákat. A villanyáram, azaz a Jupiter lámpás 

műfény már kezdte kiszorítani a napfényt. A szalonállványos műtermi kamera alkalmassá tette őket részletekben 

gazdag képek rögzítésére, s ezekből azután igen nagyméretű nagyítások elkészítésére is. A Sopronban, több helyen is 

elhelyezett kirakatok, felkeltették az érdeklődést a közönség számára e képi megoldások iránt. Vállalták a nagyítások 

színezését, festményszerűvé tételét is, majd későbbiekben – a bekeretezést is. Sok – sok egészalakos nagyméretű csa-

ládi- és esküvői kép függött ekkoriban a soproni polgári lakások falain ezekből a szépen kidolgozott fotókból. Az alsó 

jobb szegélyen mélynyomással hirdetve: foto Lobenwein. 

Érdekes módon a soproni foto club által rendezett kiállításokon soha nem szerepeltek képeikkel. Ellenben a ritkább 

iparkiállítások állandó – önálló pavilonnal rendelkező – résztvevői voltak. Képeik sikerét bizonyítja, hogy több érem-

mel is jutalmazta munkájukat a Kiállítási Végrehajtó Bizottság. Legutóbb, 1938 –ban aranyéremre jogosító oklevéllel. 

Fotómunkáiknak az egész palettáját bemutatták ezen alkalmakkor. Többek között a képeslapokként is forgalmazott 

városfotók némelyikét. Ezekből látunk majd ízelítőt a könyv későbbi fejezeteiben.  

Az idősebb és ifjabb Harald, jó érzékkel fogott hozzá a módszeres városfotózáshoz. Lehetséges, hogy az ötletet koráb-

ban valamilyen egyházi- vagy világi- üzleti megrendelés adta. Tudomásom van ilyenekről! Egyházi vonatkozásban pl.: 

az új Szent István templom átadása, az Erzsébet-kórházi kápolnájának májusi virágdíszbe öltöztetett oltára vagy a 
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soproni evangélikus egyházközösség harangszentelése; világi vonatkozásban pl.: elkészült 

középület (Siketnémák Intézete) avagy a 76-os gyalogezred hőseinek szobor avatása. Mind-

mind jó alkalom volt az elkészített felvételek levelezőlappá sokszorosítására. A művészien 

megkomponált és „tű-éles” felvételek sokszor nagyon komoly előkészítést igényeltek. Néha 

előfordult, hogy több alkalommal is a helyszínre kellett menni, hogy a Nap megvilágította 

épület, szobor, park vagy utca egészéről a legkedvezőbb kép készülhessen. S amikor végre, a 

helyszínen volt már a fotóállvány és kamera, „csak” a Nap nem akart előbújni, hiába várták a 

megtervezett pillanatot! De végül mégis megérte a fáradságot, bejött az a bizonyos „kedvező” 

állapot, amikor viszont gyorsan exponálni kellett. S otthon a laborban, kiderült az eredmény! 

Egyenlőre ennyit a képeslapok készítési nehézségeiről -. 

14. ÁBRA - CINE KODAK  MODELL 20 

Az amerikai KODAK cég 1932 –ben, már többedszer „robbantott” a képrögzítés és fotográfia területén. A korábbiakat 

már említettük: kisüzemként 1880-ban fotólemezeket kezdtek gyártani. 1888 –ban előállították az első tekercses 

boxgépet, majd 1890 –ben legyártották az első rollfilmet is. A színes fényképezés technikai feltételeit 1923 –ra fejlesz-

tették ki (KODACHROM). Az AGFA cég, „csak” 1925 –ben jutott hasonló sikerhez (AGFACOLOR)! A fentebb említett 

1932 –es dátum, pedig az amatőr filmezés terén hozott újat. Piacra dobták a „2x8” –as keskenyfilmet és a „CINE KO-

DAK Modell 20”.-as kamerát. A siker óriási volt: az évtized végére az egész világon már 3 millió (!) amatőr keskenyfilm 

felhasználó hódolt a képrögzítés új módjának. 

A Lobenwein család 1937 tavaszán vásárolta első kameráját. A fentebb említett 20 –as modell-t. Még ugyanebben az 

évben ifj. Lobenwein Harald a családi felvételek mellett elkészítette Sopront bemutató rövidfilmjét, majd „western” 

film forgatásába fogott. Ennek a darabnak az ősbemutatója: 1937. november 26-a volt. A helyszín: Kossuth Lajos utca 

13. – fotóműterem. Ha mást nem is, de azt a tényt, hogy ez a darab – a Sopronban forgatott első játékfilm – elvitatha-

tatlanul magán viseli! Címe: „A Dudlesz réme” – fogvacogtató és titokzatos kalandfilmet sejtet. 

Az előbbiekben azt írtam, hogy a „család… első kamerája” – ami igaz is, mert ezután már szinte mindmáig volt-, van- 

és valószínűleg lesz is kamera-, kamerák a családban. Persze a technika fejlődésével egyre korszerűbbek! A második 

kamerát már ifj. Lobenwein Harald legfiatalabb gyermeke: Lobenwein Frigyes Tamás vásárolta a családi bélyegalbum 

eladásából kapott összegen. Ez már egy Super 8-as rendszerű kamera volt (1958). Ő is hivatásos fényképész lett, és 

Őt is ugyanúgy izgatta a mozgókép, mint az édesapját. Próbálkozott, kísérletezett apró animációs filmek készítésével, 

de tudomásom szerin amatőr játékfilm forgatásába soha nem fogott. 

15. ÁBRA - LOBENWEIN TAMÁS A SUPER 8-AS KAMERÁVAL A KEZÉBEN,                                                                   

A HÁTTÉRBEN ID . LOBENWEIN HARALD ÉS LEÁNYA:  LOBENWEIN ERNA 

Tamás már ízig-vérig a XX. századi fotográfus nemzedék tagja volt. Abszolút riporter al-

kat. Örökmozgó, gyors reagálású és igen tehetséges sajtófotós ember. Fotótechnikájáról 

elmondhatjuk, hogy a digitális fényképezőgépek csúcsát jelentő Minolta és Canon gépe-

ket kedvelte legjobban: azok összes tartozékát beszerezte. Nagy vonalakban, az állásai 

alapján - előbb fotográfus tanonc Budapesten a FŐFOTO –nál, majd az ipari végzetsége 

alapján - hivatásos fényképész a Soproni Kisipari Szövetkezetben (FÉNY-SZÖV), végül a 

Soproni Bányászati Múzeum –Fotó labor vezetője. De emellett mindenütt ott van, ahol 

történt valami. Életművében legkiemelkedőbb munka –ha lehet ilyent mondani – az 

1989-es Páneurópai Pikniken lezajlott „határáttörés” pillanatainak megörökítése. Ezek a képek bejárták a világsajtót! 

Tevékenysége elismeréseként 1999. évben a Magyar Köztársaság Érdemkeresztjét kapta, 2000 –ben pedig szülővá-

rosától, Sopron Önkormányzatától a Millenniumi Emlékérmet. Életműve koronája a négy fényképész generációt fel-

ölelő Lobenwein családnak. 
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A KÉPESLAPOKRÓL ÁLTALÁBAN 
 

 

A KÉPES LEVELEZŐLAP olyan közforgalmazásra szánt nyomdai, vagy fotografikus eljárásokkal készített, illusztrációt 

tartalmazó sokszorosított termék, ami nyitott formájú, üzenetközvetítésre használható és a mindenkori postai díjsza-

bás (bérmentesítés) mellett küldhető lap. A képeslap történetét több fejlődési korszakra lehet felosztani. Egyes kuta-

tók a korszakokat kisebb eltérésekkel más-más időintervallumba sorolják, de a lényegében nem sokban térnek el egy-

mástól. Az egyes korszakok között átfedések is lehetnek. Az egyik fejlődési szakasznak a következő hét korszakot lehet 

tekinteni (Erős László féle korszakok): 

1.) előfutárok: 1870. év előtti idő / itt még nem beszélünk képes levelezőlapokról/ 

2.) klasszikus korszak: 1870-1900 

3.) arany korszak: 1901-1914 

4.) I. világháború korszaka: 1914-1918 

5.) két világháború közötti korszak: 1919-1939 

6.) II. világháború korszaka:1939-1945 

7.) napjaink képeslapjai: 1945-    

Az előfutárok (1870 előtti évek). A képes levelezőlap megjelenése előtti időkben (XVII. századtól a XIX. század utolsó 

harmadáig) rajzos, festett családi címerrel, vallási témájú képekkel, más illusztrációval ellátott egyedi, vagy kis pél-

dányszámú alkalmi üdvözlő- és köszöntő levelekkel, kártyákkal kedveskedtek egymásnak az emberek. Ezek a lapok 

általában nyitott (nem zárt borítékban) formában kerültek a címzetthez, de ezek még nem tekinthetők képes levele-

zőlapoknak. A levelezőlap, mely a képes levelezőlap elődjeként lehet tekinteni először 1865-ben került szóba a 

Karlsruheban megtartott 5. német postakongresszuson. A kongresszuson felvetették annak a lehetőségét, hogy borí-

ték nagyságú, de borítéknélküli levelet lehessen küldeni, melyen egy előre nyomtatott bélyeg található (díjjegyes pos-

tai levelezőlap). A bélyeg oldalon a címzés, míg a hátoldalon a közlemény helye legyen kialakítva. A javaslat elbukott, 

mivel egyes ellenzők szerint ez a forma levéltitok megsértését eredményezné. Néhány évvel később a levelezőlap kér-

dése ismételten napirendre került, ahol az illetékesek már pozitív véleményt hoztak. Ennek során, a világon elsőként 

az Osztrák-Magyar Monarchiában 1869. október 1-én került forgalomba az osztrák-magyar postaigazgatóság által 

kiadott levelezőlap, amire a „Correspondenz-Karte” feliratot nyomtatták. Egy hónappal később hazánkban ezt a fel-

iratot „Levelezési-„ majd „Levelező-lap”-ra változtatták meg. A díjjegyes nyílt-lapok lényegesebben olcsóbbak lettek 

(levél díjszabása 5 krajcár, míg a levelezőlapok ára 2 krajcár volt). 

   

16. ÁBRA - LEVELEZŐ –  LAP (POSTKARTE)  SOPRONBÓL 
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17. ÁBRA - KORAI ÜDVÖZLŐLAP SOPRONBÓL 

A klasszikus korszak (1870-1900). Az 1870-es évek elején egyre több országban olyan nyílt levelezőlapok jelentek meg, 

melyek ábrákat, képeket tartalmaztak. Ezeket már képes levelezőlapnak lehetett tekinteni, de hogy melyik képeslapot 

adták ki elsőként a szakemberek körében mindmáig vita tárgyát képezi. Az egyik elsőnek forgalomba hozott képes 

levelezőlap feltalálójának August Schwartz oldenburgi kereskedőt tartják, aki 1870-ben az Észak-Német Postaunió 

által forgalmazott űrlap címzési oldalának bal felső sarkába egy postabélyeg nagyságú képet nyomtatott, melyen ágyú 

mögött álló tüzér alakja látható. Ezt a lapot tekinti több ország mellett, hazánk is az első mai értelemben vett képes 

levelezőlapnak. A XIX. század vége felé főleg a fekete-fehér, majd a színes kőnyomással (litográf-eljárással) készült 

képek váltak népszerűvé. A Postaügyi Világunió (UPU) 1878-as kongresszusán szabványosította a levelező- és a képes 

levelezőlapok méretét is, így a lapok méretét 140x90mm-ben határozták meg a régi 122x85mm. helyett. Továbbá a 

díjszabást is egységesítették, amit a levéltarifa felében határoztak meg. Ebben az időben jelentek meg a „Gruss aus….” 

(Üdvözlet….ből) lapok is, melyek általában litográf eljárással készült lapok voltak, ahol a különböző díszítő elemekkel 

együtt az adott település nevezetességei (általában mozaikos elrendezésben) láthatóak. A század vége felé jelentek 

meg először a fényképek alapján készített tájképes lapok, valamint a művészi képeslapok is. Hazánkat 1896-ig kül-

földi, főleg német és osztrák kiadók látták el képes levelezőlappal. 

   

18. ÁBRA –  SOPRONI RÉSZLETEK  KÉPESLAPON 
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Az aranykorszak (1901-1914). A nyomdatechnika korszerűsödése, a fényképek sokszorosításának lehetősége a képes 

levelezőlapok rohamos terjedését segítette elő. Fénykorát élte a képes levelezőlapok gyűjtése, melynek során már a 

XIX. század utolsó éveiben, Európában sorra alakultak meg a képeslapklubok, ahol szaklapokat is megjelentettek. A 

XIX-XX. század fordulóján megszámlálhatatlan mennyiségben a legváltozatosabb témakörökben jelentek meg a ké-

peslapok. A képeslap kiadók főleg a városképeket, közlekedési eszközöket, a társadalmi és politikai élet személyeit és 

eseményeit, üdvözlő- és reklámcélú lapokat hozták előszeretettel kereskedelmi forgalomba. A századfordulón még a 

képes levelezőlap hátlapja úgymond „hosszúcímzésű” volt, csak a bélyeg felragasztására, valamint a címzésre szolgált, 

míg a képoldalon lévő kis üres helyre, esetleg magára a képre, lehetett csak írni, ami a képek látványát rendesen za-

varta. Ezért már az 1900-as évek elején több javaslat született arra nézve, hogy a képes levelezőlap címzés oldalán 

legyen hely a közlés számára. Hartmann nevezetű német nyomdász Angliában 1901-ben hozakodott elő azzal a nagy-

szerű ötlettel, hogy a címoldalt osszák meg, így az egyik felére a címzés a bélyeggel, míg a másik felére a leírandó 

szöveg kerüljön. Ezt az újítást először 1902-ben Angliában vezették be, majd erre a formára az Osztrák-Magyar Mo-

narchia is áttért 1905-ben. A képeslapnak ez az osztott formás kialakítása mind a mai napig használatos.  

Az I. világháború korszaka (1914-1918). Az első világégés idején a 

képeslapok kiadásában főleg a harcra buzdítás játszott szerepet. A 

hadipropaganda mind két oldalon saját céljainak megfelelően az il-

lusztrációkban megjelenítette az ellenség iránti gyűlöletet, a hazafi-

asságot. Megjelentek az uralkodókat és szövetségeseiket, a harcte-

reket, csatajelenetek, fegyvereket, hadihajókat, a frontra induló ka-

tonák búcsújeleneteit, az ellenség karikatúráit, háborús térképeket 

ábrázoló képeslapok. Ebben az időben alakult ki a képeslapköltészet 

is. A fennmaradt lapok a kortörténeti emlékek hordozói, segítségük-

kel bepillanthatunk az akkor történ események forgatagába.  

19. ÁBRA -  TÁBORI POSTAI LEVELEZŐLAP  

A két világháború közötti korszak (1919-1939). A háború befejezése után a képeslapkiadók is más témákat kezdtek 

felkarolni. Míg a győztes hatalmak a győzelem ünnepéről adtak ki képeslapokat, addig a vesztesek a hadifoglyokkal, 

kapcsolatos lapokkal folytattak propaganda tevékenységeket. Ugyanakkor népszerűek lettek a színészeket, filmjele-

neteket, a népéletet, népművészetet megjelenítő lapok is. De továbbra is éltek a korábbi klasszikusnak számító témák, 

mint például a településeket, üdülőhelyeket, azok nevezetességeit bemutató képeslapok.  

Nem folytatom a képeslaptörténet további alakulását. Mert munkánk szempontjából az eddigiek is elegendőek. Lát-

hatóan a húszas, harmincas években már túljutott a képeslap a reneszánszán. Beépült a hétköznapokba, ugyanakkor 

némileg érezhető volt tartalmi beszűkülése, elsilányulása is. A fotográfusok a sablonokká egyszerűsödött képsoraikat 

egyetlen lapra zsúfolva próbáltak új színt vinni munkáikba. Nem volt ritka a 6 – 8 – 10 városrészletet megjelenítő, de 

a képeslap méretéhez képest igencsak lekicsinyített képek sokasága. 
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A SOPRONI KÉPESLAPOK 
 

 

AZ ELSŐ világháborút követő Trianoni békekötés a Monarchia egészét érintette. A határok átrendeződtek. Az 1921. 

évi soproni népszavazás a várost és környező településeit „csonka”Magyarország részének ítélte. Az osztrák-magyar 

országhatár azonban gyökeresen megváltoztatta a hagyományos közlekedési, kereskedelmi valamint ipari kapcsola-

tok rendszerét. A város és környező falvai elszigetelődtek. Így ír erről Csatkai Endre „Sopron” című munkájában:  „A 

város gazdaságilag mérhetetlenül sokat szenvedett, mert környéke Ausztriának jutott. Új utakon kellett tehát fejlődését 

keresnie és rájuk is akadt. Ide került ugyanis a hajdani főiskola Selmecbányáról, voltak régi híres iskolái, ezeknek fejlesz-

tésével iskolavárossá alakult át. (…) Arra is ráeszmélt a város, hogy műemlékeiben nagy kincset bír és hogy e kincsnek a 

gyönyörű erdős vidék a párja. Elkezdődött a szállók építése kint az erdőkben.”  

 

20. ÁBRA - KÉPESLAPOK SOPRONBÓL  –  EGYETEM ÉS A LŐVEREK  

Logikusan következett ebből, hogy a soproni képeslapokon is zömmel az épített környezet – a műemlékekben gazdag 

város épületei, utcái, terei- valamint az azt körülölelő természeti kincs: a Lőverek erdei, lankái, hegyvonulatai jelentek 

meg. Jellemzően két nyelvű magyarázó feliratok kíséretében. Híven ahhoz a multikulturális közeghez, amelyben ez 

idő tájt még Sopron egésze létezett. A soproni fotográfusok mellett, elsősorban budapesti, fényképészek láttak üzletet 

a képeslapnak szánt városfotók készítésében. Munkamódszerükben döntő volt az, hogy merítsenek az „elődök” hely-

szín- és témaválasztásából. Nem feltétlenül a plagizálás szándékával, inkább azért, hogy megmeneküljenek a klasszi-

kus helyszínek felkutatásának fáradságos munkájától. Ezzel magyarázható, a sokuktól származó azonos beállítású ké-

pek nagy száma. Egyszersmind e képekkel mérhető a fotográfus rátermettsége, alkotókészsége is. Hogyan sikerült 

újat alkotnia a gyakorta ismételtből? 

Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy felsoroljam néhány Sopront és környékét fényképező fotográfus nevét, akiknek 

szerepe ma már messze felülmúlja egykori – valószínűleg csupán megélhetésüket szolgáló üzleti (művészi) tevékeny-

ségüket. Képeslapjaik jelentős kordokumentumok. Általuk elevenednek meg, és válnak színessé, az írott várostörté-

neti munkák is. 

A képeslapok készítőinek névsorához a lapok birtokában – legegyszerűbben – az elő- vagy hátlapon fellelhető teljes 

név (pl. foto: Blum Náthán és fia – Sopron), esetleg „csak” vezetéknév (pl. Hausner H. – Sopron), vagy a monogram (pl. 

W.L. – Sopron , BNY – Sopron) nyújt segítséget. Már ha van ilyen feltüntetve! Mert gyakorta előfordul ezek hiánya is.   
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21. ÁBRA - SOPRONT FÉNYKÉPEZŐ FOTOGRÁFUSOK MEGJELÖLÉSEI A KÉPESLAPJAIK HÁTOLDALÁN. 

Támpont lehet a kiadó megjelölése, hiszen nemegyszer előfordult, hogy a fotográfus egyben kiadója is saját képeslap-

jainak (pl. Kiadó: Diebold Károly fotóműterme, Sopron). Ilyenkor vállalva a befektetés kockázatát, az előre legyártott 

képeslapok ott vannak az üzlet polcain, várakozva a betérő turistára vagy műtermi „kuncsaftra”. Az „eredeti fénykép” 

megjelölés ez esetben arra utal, hogy nem nyomdatechnikával sokszorosított képeslapról volt szó, hanem a laborban 

nagyított, előhívott fényképről. Kérdés – megérte-e az anyagi ráfordítást és a fáradságot? 

    

22. ÁBRA - "EREDETI FÉNYKÉPFELVÉTEL"  MEGJELÖLÉS EGY DIEBOLD KÁROLY ÁLTAL KÉSZÍTETT KÉPESLAPON. 

Az országos, de a soproni képeslap kiadók is, jellemzően nagyobb tőkével és üzlethálózattal rendelkező cégek , avagy 

vallási felekezetek voltak (Pl. Kiadja Szent István Plébánia Bizottság. Minden jog fenntartva!) Megrendeléseikkel felke-

resték a helyi fényképészeket, szerződést kötöttek velük és legyártatták a „mester” fotót, majd a rohamosan fejlődő 

nyomdatechnika segítségével nagy mennyiségben nyomtatták a képeslapokat. (pl. Soproni Magyar Királyi Dohány-

áruda, Rotting Rommwalter Nyomda, Sopron). Azután vagy feltüntették, vagy nem - a fénykép készítőjének a nevét. 

Tapasztalatom szerint – inkább: nem! Helyette megnevezve a forgalmazót! Úgy látszik, hogy a reklámfelület értékével 

már ekkor is igencsak tisztában voltak. 

    

23. ÁBRA - A  REPRODUKCIÓ HÁTOLDALÁRÓL HIÁNYZIK A FOTOGRÁFUS MEGJELÖLÉSE! 
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24. ÁBRA - HANS HAUSNER (WIEN)  KÉPESLAP A SZÉCHENYI TÉRRŐL  

Itt lépnek be az üzletbe a nem Sopronban élő üzletkörök és megbízásukból a fényképész vállalkozók. A századforduló 

táján még inkább Bécsből (pl. Hans Hausner – Wien, Josef Popper – Wien, Karl Schwiedernoch – Wien), majd Trianon 

után Budapestről (pl. Hortobágyi – Budapest, Karinger – Budapest, Monostory – Budapest, Weinstock – Budapest). De 

jönnek más vidéki városokból is (pl. Zabokorszky mérnök – Pécs, Szilágyi Arthur – Kőszeg). A soproni turizmus egyre 

növekvő „tortaszelete” készteti őket a helyi képeslap-üzlet berkeibe. Követve a felsoroltak képeslap készítő munkás-

ságát - ugyanők, az ország más pontjain is dolgoztak (Pl. Barasits – Sopronban, Egerben, a Balaton körül)!  

    

25. ÁBRA  - KARINGER KÁROLY MŰINTÉZETÉNEK (BUDAPEST)  KÉPESLAPJA SOPRONRÓL 

Szólnom kell az elkészült képeslapok minőségéről, esztétikájáról is. Akár nyomdatechnikával sokszorosított, akár 

eredeteti fényképmásolati lapról beszélünk, igencsak nagy szóródást tapasztalunk. A nagyon gyengétől a kiváló szín-

vonalig – minden megtalálható. Nem elsősorban a témaválasztás, hanem a kivitelezés – élesség, fényerő, kontraszt, 

későbbiekben a színkiegyenlítettség, színtelitettség tekintetében. A cím vagy magyarázó feliratok esetében is hasonló 

a helyzet. A gyenge (kézzel írott) „macskakaparástól” kezdve, az írógépelésen át a gyönyörűen szerkesztett kalligráfi-

áig terjed a minőségbeli különbség. 

A Lobenwein fotóműterem módszeresen készítette városfotóit. Ha rendszerezni akarom a felvételeiket, akkor ilyen 

címek alá oszthatom szét a azokat: Soproni látképek, belvárosi utcák és terek, külvárosi utcák és parkok, a várost 

övező környezet kiránduló- és üdülőhelyei, falvak Sopron közelében. Mindezekből jócskán merítünk.  
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SOPRONI LÁTKÉPEK 
 

 

ÚGY illik, hogy az egész várost bemutató látképek valamelyikével kezdjünk. Nagyságos Stark Ferencz Úrnak Békés-

csabára, a Gyulai útra lett feladva ez a soproni üdvözlő lap 1922. augusztus 9-én. Gréti, aki vendégségben volt 

Jolánéknál, tudatja, hogy igen csak jól érzi magát Sopronban, de azért sokat gondol a címzett Úrra. 

 

 

 

26. ÁBRA - SOPRON  - A  VÁROS LÁTKÉPE A KORONÁZÓ  DOMB FELŐL  

Mivel a kép, nem a legsikerültebb darab (a fényképezőgép dőlésszöge zavaró, láthatóan a város tornyainak összefo-

gott „levétele” volt a cél, de épp ezek a képi elemek árulják el, sőt nagyítják fel a hibát) gyorsan igyekszem egy javított, 

más alkalommal készített, hasonló szögből felvett képpel kárpótolni a nézőt. 

Itt már minden tökéletes! Ez a második 

levelezőlap, soha nem került postai forga-

lomba. Eredeti tulajdonosa valószínűleg 

azért vásárolta meg, hogy emlékül haza-

vigye és megőrizze egy számára kellemes 

emlékeket nyújtó város képét. Az előtér 

lombos fája (Bástya utca), a város és a 

háttérként szolgáló hegyek, s felette a fel-

hők egy levegős összhatást biztosítanak.  

A kép láttán biztosak lehetünk abban, 

hogy egy régmúltat rejtő, történelmi vá-

ros határában állunk. 

 

 

27. ÁBRA - SOPRON –  LÁTKÉPE, ÉS A KÖVETKEZŐ OLDALON ISMÉT (UGYANONNAN, CSAK MÁS IDŐPONTBAN FÉNYKÉPEZVE)  
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28. ÁBRA - SOPRON LÁTKÉPE   



Foto: Lobenwein__________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

27 
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29. ÁBRA - LÁTKÉP A SZT. MIHÁLY TEMPLOM TORNYÁBÓL 

Ezért a felvételért bizonyosan el kellett kérni a Szent Mihály templom tornyának a kulcsát. Fellépcsőzni a harangok 

mellé, hogy elkészülhessen a felvétel. A képeslap tulajdonosa, magyarázattul „Sopron = Ödenburg” kiegészítéssel 

küldte el az üdvözlőlapját 1932. augusztus 3-án Schwertbergbe, Ausztriába. A mai szemlélőnek talán az tűnik fel a 

felvételen, hogy mennyire „lakatlan” a Lőverek egésze. Szántók és erdők alkotják a kép hátterét. 

 

30. ÁBRA - KÉT LÁTKÉP A TŰZTORONYBÓL  

Nem tudom, csak sejtem, hogy a két felvétel egy időben készülhetett a Tűztorony körerkélyéről ilyen szögben nem 

látható a város. Valószínűleg a várostorony nyolcszögletű részén elhelyezkedő félköríves ablakból készültek a felvé-

telek. Az első kép bal oldaláról „hiányzik” valami. Nincs meg az egyensúly – a jobb oldali kora gótikus templom és a 

háttér dombjai megbillentik a képet, pedig a Kolostor utca jó középvonalat biztosítana. A második képen már megvan 

a „kényes” egyensúly! A Bencés templom épülettömbje (a torony mint középvonal) és a Vármegyeháza megteremti 

azt, amit az előző képről még hiányoltunk. A háttér dombjai harmonikusan zárják le a látképet. A mai szemlélő szá-

mára, a színes Zsolnai cseréptető igencsak hiányzik a „Kecske” templomról!  
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31. ÁBRA - A  KÉT SZÍNES FELVÉTEL A HATVANAS ÉVEKBEN KÉSZÜLHETETT... 

Az első kép - a várostorony - réz-sisak alatti erkélyről, míg a második a kosáríves – toszkán oszlopokkal díszített log-

giájáról lett fényképezve. A képeslapok fotográfusainak neve nem ismert előttem. Ami újszerű a képeken, hogy színe-

sek. Pontosan ugyanezzel a látószöggel azonban fekete – fehér változatban találkozunk Csatkai Endre: Sopron című 

munkájában is.  

Ez a kép is látkép lenne, ha az omladozó bástya nem takarná el a várost. Mára szépen helyreállították  a kőfalat! Az 

Ausztriából jövő-, vagy oda igyekvő autósok csak elmennek mellette, ahogy korábban a soproni szőlősgazdák is. 

Amiért bekerült a kép a könyvbe-. Elő-

ször is mert szép Lobenwein foto. Másod-

szor pedig az a tény, hogy a fotográfus 

öccse: Oszkár adta fel a lapot 1929-ben 

Mosonmagyaróvárra, bizonyos Kiss Mi-

hály Úrnak, aki láthatóan szintén üvegke-

reskedő volt. Ismételten látogatást kívánt 

tenni náluk a közeljövőben. Hogy ennek 

kereskedelmi- vagy érzelmi okai vannak, 

azt csak találgathatjuk? Idézem: „Szíves 

vendégszeretetükért hálás köszönet, amit 

előreláthatólag nemsokára megint kény-

telen leszek igénybe venni. Viszontszolgá-

latra bármely órában készen maradok, 

hálás üdvözlettel és kézcsókkal, mely át-

adandó kedves leányainak is. Viszontlátá-

sig Lobenwein Oszkár. 

 

32. ÁBRA - PILLANTÁS A TŰZTORONYRA   
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FŐ TÉR 
 

 

Az előzőekben már több képen is megjelent a város jelképe, sőt a látképek kapcsán már fel is kapaszkodtunk a lép-

csőin. Szemléljük meg jobban, hiszen nincs az a fotográfus, aki meg ne örökítené a Tűztornyot, mikor erre jár.  

Ha már a Fő téren (akkoriban Ferenc József téren, még korábban Főpiac-tér, a rómaiak korában - Forum) vagyunk, 

forduljunk a város jelképe felé. A torony első írásos említése 1409-ben történt, de akkoriban messze nem így festett, 

mint jelenleg látjuk. A 60 méter magas építmény – ma is látható - felső, késő reneszánsz, árkádos körfolyosója és 

barokk sisakja 1681-ből való. Építésének, renoválásainak történetét nem írom le, mert sok-sok könyv foglalkozik vele. 

Inkább néhány kép alapján mutatom be, valamint a mellette álló Városházát, amely épület 1893-ban nyerte el mai 

formáját. 

    

33. ÁBRA - TŰZTORONY A FŐ TÉR FELŐL- ÉS  A KOLOSTOR UTCA FELŐL NÉZVE 

Mindkettő kép „telitalálat”! Elgondolkodtató, hogy manapság már nem lehetne ilyen forgalom nélküli - nyugodt, csu-

pán néhány gyalogost mutató, képet készíteni ugyanezekből a látószögekből. Az első képen a Szentháromság-szobor 

és az új Városháza társaságában látjuk a tornyot. Klasszikus kép! Vajon ki rajzolta, festette, fényképezte először innen 

nézve? A második fotón szintén egy volt városháza társaságában látható! Bizony, a „Gambrinus-házat” még Zsigmond 

király adományozta 1422-ben Sopron városának, ilyetén célból. 74 évig volt az elöljárósági ülések színhelye. A kép 

középkori hangulatát csak fokozza a Storno palota kerek, kétszintes, zárt erkélykiugrásával. A felhőket elnézve pedig 

- ha szabad ilyent mondani – benne van a barokk mozgalmassága is! Mindkettő képeslap a Magyar Királyi Postán 

keresztül jutott Ausztriába illetve Jugoszláviába.  
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34. ÁBRA - VÁROSTORONY A "PATIKAHÁZ"  EMELETÉRŐL FÉNYKÉPEZVE  
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Nem Lobenwein foto a következő három kép, de úgy gondolom érdemes bemutatni ezeket is. Harald Lobenwein 1890-

körül (mikor ezek a képek készültek) talán még azt sem tudta, hogy merre van Oedenburg. 

   

35. ÁBRA A  KÉPESLAP (1899)  ÉS A KÉP A "RÉGI"  VÁROSHÁZAT-, MÍG A HARMADIK A BONTÁS UTÁNI ÁLLAPOTOT MUTATJA  

A képeket Stagl Franz I. és Rupprecht Mihály készítette. Jól illusztrálva, hogy milyen épületeket bontottak el, és a bon-

tás milyen károkat okozott – a várostorony szinte „megroggyant”. Szerencsére az 1892 – 1895 között mellé épült „új” 

Városháza „támaszték” gyanánt szolgált. Majd – mivel ez is kevésnek bizonyult - a korábban „kocsi széles” városkaput 

leszűkítették, gyalogos forgalom céljaira tették csak átjárhatóvá. Így erősítve a torony meggyengült alapzatát. 

 

 

 

 

 

36. ÁBRA - AZ "ÚJ"  VÁROSHÁZA ÉPÜLETE  ÉS A HŰSÉG KAPUJA  

1921. október 13-án tartott velencei egyezmény értelmében Sopron és nyolc szomszédos falu hovatartozásának el-

döntését „népakaratra” bízták. Az 1921. december 14 – 16. között megtartott népszavazás egyértelműen Magyaror-

szág mellett döntött. E történelmi esemény megörökítésére a „Hűségkaput”, ezt a méltó emlékművet, adta a nemzet 

Sopronnak. 1928. október 14 –én avatták fel Hikisch Rezső és Kisfaludy-Strobl Zsigmond alkotását. A kapu felett Hun-

gária szobra látható, amint előtte Sopron – magyar és német származású – népe hódolatát fejezi ki.   
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37. ÁBRA - BENCÉS TEMPLOM ÉS SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR *  SZENTHÁROMSÁG-SZOBOR ÉS VÁRMEGYEHÁZA  

A levelező lapok a Fő tér déli és nyugati szegélyét mutatják más-más időben – erre a növényzet utal. Mindkettő képnek 

meghatározó eleme a Szentháromság-szobor (1695 – 1701). A közép európai barokk városok majd mindegyikében 

találkozunk hasonló alkotással. Jórészt fogadalomból és engesztelésül állították ezeket. Sopronban a pestistől való 

megszabadulás emlékére építették fel, hat évi munka eredményeként Leitner Szervác mesterrel. Talapzatán a felirat: 

„Ezt a fogadalmi szobrot Lövenburg János Jakab és Neje 1701-ben emelték Sopron Sz.(abad) Kir.(ályi) Város közönsége 

az 1797., 1847., 1883., és 1911. években helyreállította.” Amiért igen nevezetes: a maga nemében első az ilyen típusú 

köztéri szabadon álló emlékművek közül, sőt itt alkalmazták először a csavart oszlop motívumot is! 

Szinte mindegyik Bencés templomról készített kép „tartozéka”. Talán ha egyetlen (Diebold Károly) fotót láttam, mely 

mellőzi a szoborcsoportot és csak a templomra koncentrál. Nincs ez másként a Lobenwein képeslapokon sem. Sajnos 

a fényviszonyok nem a legmegfelelőbbek. De erről a fotográfus nem igazán tehet! A templom „hátsó fele” néz délnek. 

A örökké árnyékos északi oldala fordul a tér felé. Így - a sötét színű szentmargitai faragott kövekből rakott épület 

mindig éles kontrasztban lesz az égbolt világos tónusával a fényképeken. 

A második képen láthatóan nem is törekedtek a torony bevételére. A kép harmada 

„sötétben”, kétharmada erős megvilágításban látható. Mindig állítottam, hogy igazán 

jó épületfotót tavasszal vagy ősszel lehet készíteni. Ilyenkor a lombjukat vesztett fák 

– izgalmassá teszik – de nem takarják el az épületek részleteit. Íme, a bizonyíték, na 

meg az ellenpélda a jobb oldali kicsi fotón! A Vármegyeháza lombtakarásban, de úgy 

gondolom, hogy ez a kép a tér egészéről szól, így elfogadható a fakorona is az előtér-

ben. Növeli a térhatást. 

 

38. ÁBRA - EGYKORI FERENCES,  MAJD BENCÉS TEMPLOM A FŐ TÉREN 
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BELVÁROSI UTCÁK ÉS TEREK 
 

 

AHOGYAN a Főtér bemutatása sem volt teljesen alapos, úgy a belváros utcáinak bejárása sem lesz az. Pusztán az elő-

került levelezőlapokra hagyatkozhatok. A Templom utca felé indulunk. Visszatekintve, a házak takarása miatt már 

sem a Tűztorony, sem a Bencés templom tornya nem látható. A két alábbi képeslap, a perspektíva szabályait köve-

tően, az 1863-ban épült Evangélikus templom tornyára irányítja a tekintetünket. 

…  

39.  ÁBRA - A  TEMPLOM UTCA "FELSŐ"  VÉGÉBŐL  VISSZA NÉZVE… 

A két képeslap közül a bal oldali az „idősebb”. Ez, az időközben javított útburkolatból is kivehető. Schneller Ilona nagy-

ságos úrleánynak küldte Kőszegre Gréti nevű barátnője 1925. augusztus 17-én. A csupán csak három évvel fiatalabb 

jobb oldali képeslapot Szél Juci (aki szintén nagyságos úrleány) kapta kézhez Kaposváron,1928. július 6-án Feritől. A 

képek szinte ugyanazt akarják sugallni: ódon. hangulatú „uccácska” a belvárosban, csöppnyi középkori polgár ottho-

nokkal és iparos szatócsboltokkal, mely fölé ott magasodik az „Úr háza” a korábban leégett favázas templom helyén. 

Nem is sejtjük, hogy mennyi nehézség árán sikerült a felekezetnek megépítenie az imaházát (1782-83) és nyolcvan év 

múlva a templom tornyát is (1862-63). II. József rendelete szabályozta, hogy az evangélikus templom nem kerülhet 

az utca vonalába, csak a házak mögé. Ennek köszönhető, hogy mikor végre engedélyezték a harangtorony építését is, 

az előtte álló házakat elbontva egy aprócska tér keletkezett ott. Mindez persze innen nem látszik, csak mesélek. Ami 

viszont tetten érhető a két képet összehasonlítva az, hogy mennyit változtat a látványon néhány lépés. A szűk utcakép, 

szinte kitágul számunkra.  
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40. ÁBRA - AZ EVANGÉLIKUSOK TEMPLOMA  
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ORSOLYA TÉR 
 

 

A sarkon jobbra fordulva a Fegy-

vertár utcában vagyunk. Az utca 

neve sokat elárul a múltjáról. Eb-

ben az utcában tárolta fegyvereit 

békeidőben a hadra fogható sop-

roni polgárság. A rövid utca vé-

gén ismét egy templomra irányul 

a tekintet. Az 1474 óta itt élő Or-

solya rendi apácák imaháza a 

kétoldalt mellette álló zárdá-

jukra és iskolájukra támaszko-

dik. Mai formáját csak az 1860-

as években nyerte el, a neves épí-

tész: Handler Nándor tervei sze-

rint, részben a barokk épületeket 

is felhasználva mintául, romantikus külsővel. Ezek mögött 

az épületek mögött „csillagvizsgáló” torony és gyönyörű 

függőkert volt nagy csónakázó medencével. Az iskolaépület 

pincéjében pedig római kori fürdő maradványait találták 

meg. 

 

 

41. ÁBRA –  AZ ORSOLYA TEMPLOM A FEGYVERTÁR UTCA FELŐL  

 

42. ÁBRA - AZ ORSOLYA TEMPLOM ÉS ISKOLA MÖGÖTTI KE RT 

Ezt a képeslapot soha nem küldte el Blatkó kisasszony, de lehet, 

hogy személyesen átadta az illetőnek, akit az írás szerint nagyon 

szerethetett, mert, ahogy megfogalmazza: 

„Mint Orsolya apáca, e zárda falai közt, 

imáiban sokszor fog Magára gondolni. 

Sopron, 1925. november 25. Blatkó Ilus”. 

 

Megfordítva a képeslapot és elnézve a képet - felső harmadában a 

felhők szinte füstszerűen „táncolják” körbe a templomtorony ke-

resztjét. Éles ellentétben az alatta húzódó utca és tér nyugalmával.  

Az Orsolya-tér a középkorban só piacként működött. A szabályta-

lan négyszögű terület a II. Világháború 1944-1945–ös bombázásai 
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miatt elvesztette korábbi arculatát. Két egymással szemközti barokk épülete megsemmisült. (Lunkányi-ház és 

Proswimmer ház). De megsemmisült a tér közepén álló Mária kút is! A helyi hagyomány szerint Harka község készí- 

     

43. ÁBRA - ZÁRDA ÉS A NEOGÓTIKUS  ORSOLYA TEMPLOM , "LUNKÁNYI-HÁZ"  ÉS A "PROSWIMMER-HÁZ" 

tette engesztelésül, mert a protestáns faluba tévedt ferences barátot „bántalmazták”. A kút valóban a korábbi ferences, 

majd bencés kolostor udvarán volt. 1930 táján vitték az Orsolya térre. A kút hátterében álló „Lábas-ház” is a háború 

következtében tárta elő a titkát! 

1779-ig az épület a város tulajdona volt, és mészárosoknak adta ki. Az emeleten iskola működött benne és a bábát is 

ide szállásolták. Valószínűleg a XIX. század közepén falazták be a boltíveit, azután feledésbe is merült, hogy valaha 

hogy nézett ki. Az 1945-ös tavaszi bombázások idején a légnyomás következtében levált vakolat alól kerültek elő az 

árkádok rajzolatai. 

   

44. ÁBRA - A  "LÁBAS-HÁZ"  KIBONTVA , HELYREÁLLÍTVA ÉS A MÁRIA KÚT, MÖGÖTTE A  LÁBAS  HÁZ –  MÉG ÁRKÁDOK NÉLKÜL  

A soproni sétát a belváros peremén folytatjuk: Petőfi tér, Széchenyi tér és a Várkerület útvonalon. 
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A PETŐFI- ÉS A SZÉCHENYI TÉR 
 

 

Ezt a teret is nevezetes épületek sora szegélyezi, amit a képeslapon látunk az már Sopron harmadik színháza, előtte 

Liszt Ferenc szobrával. Az elsőt még 1769-ben egy rozzant szárazmalomból alakították át.  

 

 

45. ÁBRA - SZÍNHÁZ          

A PETŐFI TÉREN 

Csupán száz méterre állt a jelenlegitől, 1847-ben lebontották. A második 1840-41-ben épült, helye már ugyanitt volt. 

Pozsony után, ez volt az ország második kőszínháza. 1909-ben tűzveszélyesnek ítélték, és az átépítéséről döntöttek. 

(Képe alább látható a képeslapon.) Medgyaszay István tervezte az újat, a jelenlegit - szecessziós stílusban. A kép hát-

terében az eklektikus épület a Osztrák-Magyar Bank (1906), mellette balról a „Festőterem” – tárlatok és kiállítások 

gyakori színhelye. Szintén az alsó képen látható a „régi” Kaszinó tömbje, a jobb oldalon. Ennek az épületnek az előd 

   

46. ÁBRA - A  KORÁBBI SZÍNHÁZ ÉPÜLET ÉS A „RÉGI”  KASZINÓ *.”ÚJ”  KASZINÓ, MÖGÖTTE A NEOLÓG ZSINAGÓGA  ÉPÜLETE ÁLL  

jében adott koncertet Liszt Ferenc. Az „új” Kaszinó és Vigadó már a XX. századi társadalmi kapcsolatok színtere – 

koncertek, bálok, baráti és egyesületi találkozók helyszíne. Az épülettől balra az utca végén látható az 1867-ben 

épült neológ izraelita templom.  
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47. ÁBRA - A  II. VILÁGHÁBORÚBAN MEGSEMMISÜLT NEOLÓG  IZRAELITA TEMPLOM   
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A Petőfi tér déli végén elindulva pillantjuk meg a Széchenyi teret, középvonalában a „legnagyobb magyar” szobrával, 

melyet 1897. május 23-án avattak fel. Mátrai Lajos mintázta Izsó Miklós modellje után. .Háttérben a Domonkosok 

kéttornyú temploma. 

   

48. ÁBRA - SZÉCHENYI ISTVÁN SZOBRA ÉS A SZOBOR FELAVATÁSÁNAK A PILLANATA (FOTO:  RUPPRECHT MIHÁLY) 

A Lobenwein fényképen szinte megdicsőül Széchenyit ábrázoló szobor, már nem is a földön jár, hanem a felhők kö-

zött, s a tekintete is az égre szegeződik. Rupprecht riportképén sajnos elnyeli Őt a háttér, a Líceum épülete. 

A figyelmes szemlélő észreveszi, hogy az evangélikusok gimnáziuma mellett még nem áll ott a Postapalota. A szecesz-

sziós stílusú épület, majd csak 1911-13 között épül fel, s áll a köz szolgálatában, mind a mai napig. Ahogyan a Kaszinó 

is híven teljesíti feladatát. A képeslap nem került postai forgalomba, viszont van rajta egy reklám versike: „Bort, búzát, 

békességet / munkát, kedvet, egészséget / dohányt, szivart, cigarettát / abból is a legjobb fajtát / Nikotexet  !” Ma már ki 

gondolná, hogy 150 éve mi állt a Kaszinó helyén, és vajon ki gondol arra, hogy mi fog állni ugyanitt újabb 150 év 

múlva? 

 

49. ÁBRA - A  KASZINÓ DÉL  FELÉ NÉZŐ  HOMLOKZATA ,                                                          

ÉS AMI KORÁBBAN A HELYÉN ÁLLT:  Ó-OLASZ BÁSTYA  (1868) 
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50. ÁBRA - A  SZÉCHENYI TÉR TELJESEN BEÉPÍTETT DÉLI OLDALA ÉS A DOMONKOS TEMPLOM FŐOLTÁRA  

Még mindig a Széchenyi téren vagyunk. Nagykiterjedésű szabályos téglalap alakú tér, melynek nyugalmas benyomá-

sát a tér méreteinek folytán nem zavarják a sarkain betorkolló utcák. A közepén díszkert. Valaha kettő tó volt a helyén, 

a Rák patak vizével. Nagyon „hálás téma” egy fotográfus szemének, hisz jó néhány háza mesél a múltról. 

Amit az első képen látunk (jobbról balra): Evangélikus Líceum, a Postapalota, lakóházak, majd a volt domonkos ko-

lostor a barokk kéttornyos templommal. S ami már nehezebben kivehető, az utána következő épület a „Tschurl átjáró”. 

Bár a képeslap nem került postai forgalomba, így nincs rajta postai bélyegző sem, annyit elárul, hogy 1936 előtt ké-

szült, hiszen ekkor bontották le az átjárót és nyitották meg a Mátyás király utcát. 

A második képen a szép virágos kővázára hívnám fel a figyelmet a tér közepén. Hasonlót majd csak az Erzsébet kert-

ben látunk, ha ugyan, nem ezt szállították oda! 

Az utolsó kép templombelső. Főoltár a Domonkosoknál. Őket 1674-ben Batthyány Erzsébet telepítette le Sopronban 

és házat adományozott nekik a Szt. György utcában. Kétszeri költözés után 1700-ben kerültek mai helyükre, és 1719-

25 között felépítették (tornyok nélküli) imaházukat. A mai arculatot meghatározó két harangtorony 1775-re készült 

el. Főoltárán két domonkos rendi szent: Domonkos és Pius alakja látható. 

 

51. ÁBRA - A  SZÉCHENYI TÉR KELETI VÉGE  (FOTO:  KUMMERT LAJOS . UTÓDJA)  
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A VÁRKERÜLET 
 

MIVEL képzeletbeli (de képekkel jócskán illusztrált) utunk során, a Széchenyi tér és a Várkerület találkozásánál va-

gyunk, innen folytatjuk a belvárost övező sétát. Az 1933-ban feladott képeslapon a szemünket két épület vezeti a 

megnevezett útirány felé. Jobbról a Széchenyi palota, balról az „Ursuliner Kloster”, az Orsolya szüzek iskolája. Az út-

burkolat még macskaköves! A kép közepén, az összefogott háztömb, a „Pannonia” Hotel. 

   

52. ÁBRA –  A  VÁRKERÜLET EGY SZAKASZA ÉS A PANNÓNIA SZÁLLODA KÖZELEBBRŐL  

A néhol szokatlanul széles körút, a hajdani várárok helyén épült, követve a belváros falának ívét. Előbb a külső, majd 

a belső házsor alakult ki. Romantikus és eklektikus építészet jellemzi mindkettő házsort.  

   

53. ÁBRA -  A  PANNONIÁVAL SZEMKÖZTI  OLDAL ÉS A LENCK ÁTJÁRÓ  KÖRNYÉKE  

  

54. ÁBRA –  A  VÁRKERÜLET KÖZÉPSŐ SZAKASZA, AZ ÜZLETI NEGYED  NYÁRON ÉS TÉLEN (KARÁCSONY ELŐTT) 
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55. ÁBRA  –  PIACI ÉLET A MÁRIA SZOBOR KÖRNYÉKÉN 

 

56. ÁBRA –  A  VÁRKERÜLET KÖZÉPSŐ SZAKASZA, A HÁZAK MÖGÖTT A VÁRFAL  

A képeslapon szembeötlő a Szt. György templom tornya és a Mária oszlop. Ez utóbbi helyén korábban – imaház állt, 

melyet lebontottak, mert féltek attól, hogy a Bécs felé vonuló török hadak majd felhasználják az épületet a város ost-

románál. Később - kút (szökőkút) került ide és mellette állt a pellengér. A kútnak folyton elapadt a vize, s mikor elha-

tározták, hogy egy Mária-oszlopot emelnek a helyén, a pellengért áthelyezték a Széna piacra (Ötvös utcai sarok). 

Mindez 1746-ban történt.  

Az kecses oszlop barokk stílusú, és a művészettörténészek nagy hasonlóságot véltek felfedezni a müncheni illetve 

bécsi hasonló boldogasszony emlékmű között.  

A képen ismét fel kell, hogy hívjam a figyelmet a felhőkre, mert szinte „megrendezetten” követik a házsor vonalát.  
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57. ÁBRA - TŰZTORONY A VÁRKERÜLET FELŐL , A KÉPESLAP BUDAPESTRE KERÜLT   
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A várkerület felől, a hajdani „Előkapu” irányából látjuk a Tűztornyot. A függőleges képelrendezés még egységesebbé, 

összefogottabbá teszi a kompozíciót. A hely, ahol a fényképész állt, választja el egymástól a „nagy” és a „kis”„ Várke-

rületet. Ízelítőül, ez utóbbi városrész külső ívéről is mutatok képeslapot. 

 

58. ÁBRA –  „KIS”- VÁRKERÜLETI RÉSZLET A VILLAMOS MEGÁLLÓVAL  

Villamos 1900 és 1923 között közlekedett Sopronban. Útvonala a Sörgyártól a GYSEV pályaudvarig tartott, de voltak 

szárnyvonalai is. Kezdeti népszerűségét hamar elveszítette. Nem annyira a jegyárak miatt, hanem inkább a lassúsága 

következtében. „Gyalog, hamarabb célhoz lehetett érni…” – mondták. 

A „Kékfrankos hazája” számtalan étte-

remmel és vendéglővel és italkimérés-

sel bírt. Ezek közül most csak egyet 

mutatok be a Várkerület végén az úgy-

nevezett „Rejpál-házban” működő 

„restaurationt”. A Festő-köznél talál-

ható intézmény az első világháború 

idején „Kőkapu” néven volt ismert. 

 

                59. ÁBRA - "BORBOGARAK"  SORA 

A MŰINTÉZMÉNY  BEJÁRATÁNÁL  
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AZ IKVA PATAK 
 

 

HA már az előző kép kapcsán a „Festő-közt” említettem, nem feledkezhetek meg a közvetlenül a „Kőkapu” mögött 

csordogáló Ikva patakról sem. Ahogy a festőknek-, akvarellistáknak- és grafikusoknak- kötelezően megörökítendő 

soproni látvány, úgy a fotográfusoknak is szükségszerűen rögzíteniük kellett, ezt a témát. Tehát, e tárgykörben is ké-

szültek képeslapok. Mint látjuk a képek mindegyike a festői hatás elérésére törekszik. 

 

60. ÁBRA –A  KÉT SZÉPIA KÉP A FESTŐ-KÖZNÉL KÉSZÜLT , A HARMADIK A PATAK U. FELŐL LÁTTATJA A „SZELÍDEN”  MEDRÉBEN CSOR-

DOGÁLÓ PATAKOT , A LENTI KÉP  ÉS A TÚLOLDALI-, VALÓJÁBAN UGYANAZ, TÉMÁJA AZ ÁRADÓ IKVA 1925-BEN, MÁS-MÁS KIVÁGÁSBAN  
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61. ÁBRA - IKVA PATAKI RÉSZLET   
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KÜLVÁROSI UTCÁK 
 

 

62. ÁBRA - II. RÁKÓCZI FERENC UTCA  

A Széchenyi tér déli oldalának jobboldali szegletében nyílik egy igencsak régi utca. 1424 és 1535 között „Lebergasse” 

néven emlegették, majd „Lange Zeil” és „Scharfes Eck” –ként a 18. századtól. Később Hosszú sor (1836), majd Éles 

szeglet (1841) volt a neve. Mai elnevezését 1906-ban ragasztották rá. Nem ok nélkül! Itt húzódott ugyanis a nyugati 

külső várfal, melyen az ostromló kurucoknak sikerült betörniük a városba. Horváth Mihály ezredes kitűzte a magyar 

zászlót, de meglőtték. Hősies eleste miatt – „Bottyán tábornok az ostromot lefúvatta”.    

 Az utca nevezetes épülete, a kép középterében jól látható: Zrínyi Ilona katonatiszti árva leánynevelő intézet. 

Alapítására 1850-ben került sor. 1884. május 31-én maga I. Ferenc József is járt soproni látogatása kapcsán itt, melyet 

Rupprecht Mihály (mint császári- és királyi udvari fényké-

pész) meg is örökített: őfelsége az épület bejáratánál fogadja 

az ügyeletes tiszt jelentését.              

További nevezetessége az épületnek, hogy itt állapították 

meg az 1921. évi december 17-én befejeződött népszavazás 

eredményét. Erre az eseményre, emléktábla is emlékeztet: 

„Magyarok maradtunk!” szövegével, az épületen. 

Ha, ma egy soproninak megmutatnánk ezeket a képeslapo-

kat, gyanítom, hogy valószínűleg csak az 1952-től benne mű-

ködött „Ruhagyár”-ra asszociálna csupán. 

63. ÁBRA - A  VALAHA SZEBB IDŐKET IS MEGÉLT "RUHAGYÁR"  
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64. ÁBRA - A  KOSSUTH LAJOS UTCA ELSŐ SZAKASZA, AMINT ELKANYARODIK A DÉLI PÁLYAUDVAR FELÉ  

Ezt a képeslapot akár a korábbi Lobenwein fotóműterem ajtajából is készíthették volna, ha nem 21 évvel később, 

1939-ben utazott volna a lap Sárvárra. Hiszen korábban itt- a Kossuth Lajos utca 5-ben volt 1918-ig az üzlet, mielőtt 

átköltözött volna a 13-as számú házba. A régi műteremi ajtóból pedig pont erre a kereszteződésre lehetett rálátni, 

csak akkor az óratorony még nem állt ott. 

A fénykép készítésé-

nek célja az irgalmas 

nővérek zárdájának és 

templomának megörö-

kítése volt. Mint aho-

gyan a következő fel-

vétel is hasonló okból 

készült a „Szürkék” 

templomáról és kolos-

toráról. Ez utóbbi lehe-

tett az első felvétel, 

majd szűkebbre véve a 

látószöget, készült a 

második kép. Jobban 

kiemelve ezáltal a té-

mát. A kép jobb szélén 

a fürdőház (Kádfürdő) 

sarka is látszik  

 

65. ÁBRA - AZ IRGALMAS NŐVÉREK ZÁRDÁJA ÉS TEMPLOMA  
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A Kossuth Lajos utcának ebből a csomópontjából két út is kínálkozik számunkra, jobbra a Ferenczy János utca felé, 

vagy balra a Táncsics Mihály utca irányába. Kövessük ezt a sorrendet!  

Ferenczy Jánosról (1879-1944) a mártírhalált halt szakszervezeti vezetőről kapta az utca a nevét 1945-ben. Korábban 

volt Fürdő utca (1866), Fürdőház utca (1886), gróf Klebelsberg Kunó utca (1934). Meghatározó jellegű épületei az 

Isteni Megváltó Leányainak, a „szürkéknek” a zárdája (1866), rendháza és iskolái (1886 és 1898). Szintén az apácák 

építették a Szent József Intézetet 1927-ben. 

   

   

66. ÁBRA - AZ ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAINAK SZENT JÓZSEF INTÉZETE  UTCAFRONT ÉS BELSŐ UDVAR 

   

67. ÁBRA - AZ ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAINAK NEVELŐINTÉZETE (KERTRÉSZLET ÉS ÉTTEREM)  
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68. ÁBRA - AZ ISTENI MEGVÁLTÓ  LEÁNYAINAK  A NEVELŐINTÉZETE  (DÍSZTEREM)  ÉS SZENT MARGIT KÉPMÁSA  

Meglepő módon bepillantást is nyerhettünk az Intézet zárt belső életébe, néhány fénykép erejéig. Gondolom igen ritka 

alkalom volt, hogy egy fotográfust beengedtek az Intézetbe felvételeket készíteni, s hogy e képek képeslap formájában 

meg is jelenhettek.  

Az épület jelenleg a Nyugat-Magyarországi egyetem Pedagógiai Főiskolájaként funkcionál. 

Egészen más világba csöppenünk, ha a Kossuth Lajos utcából a Táncsics Mihályról (1799-1884) elnevezett utcába 

fordulunk be. 1948 előtt Flandorffer Ignác utcaként emlegették (1886 óta). A „szürkék” temploma után az első jelen-

tősebb épület a jobb oldalon a volt 48-as laktanya és szinte szemben vele a Jäger borozó, mely az 1930-as években 

működött. Tegyük hozzá, igen kedvező fekvésű helyen! 

 
69. ÁBRA - AKÁR EGY KATONA IS ÍRHATTA TÁRSAIVAL E SOROKAT A JÄGER BOROZÓBÓL  
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70. ÁBRA –  VAJON EGY KATONA ÍRTA EZT A KÉPESLAPOT A LAKTANYÁBÓL? 

 

 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a XIX. század végén, a XX. század elején jelentős garnizonná fejlődött Sopron városa. Szél-

malom laktanya, 48-as Gyalogsági laktanya/Ferencz József gyalogsági laktanya, Lovassági laktanya, Tüzérlaktanya, és 

még egy gyalogsági laktanya (a volt Károly laktanya), olvasom és írom, egy 1925-ben nyomtatott soproni térkép ne-

vezetes épületeket felsoroló jegyzékéből. A fenti felvétel éppen a „Tűzőrségi és Honvéd laktanyát” ábrázolja a Man-

ninger út felől. A képeslap abból a szempontból nem szerencsés, hogy nem eldönthető melyik épületről is van szó, a 

jobb-, avagy a baloldalon áll a kaszárnya? Persze aki ismeri a helyszínt, annak könnyű! 

     

71. ÁBRA –  „SZÉLMALOM”  LAKTANYA , FERENC FERDINÁND LOVASSÁGI LAKTANYA  ÉS MÉG EGYSZER  A TÜZÉRLAKTANYA  
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A DEÁK-TÉR 
 

 

 

72. ÁBRA –  SOPRON „LEGHOSSZABB TERE”  - A DEÁK TÉR  (1904) 

Az 1938-ban kiadott „Soproni vezető” című, kicsiny útikönyv, így ír: „A Deáktér 

Sopron legnagyobb és legelőkelőbb tere. Nyugati végén az evangélikus tanító-

képző épülete, vele szemben szép kertben a városi múzeum. A tér nyugati sarkán 

a református templom, az ültetvények közt a világháborúban hősi halált halt tü-

zérek emlékműve. A Wälder József utcával szemben időjelző állomás (Soproni 

Szépítő Egyesület alkotása). Az Erzsébet utcai kereszteződésnél a volt 18-as hon-

véd és a 76-os gyalogezredek hősi emlékművei. Ugyanitt az állami leánygimná-

zium épülete. A Mátyás király utca sarkán a Gy. S. E. Vasút igazgatósági palotája. 

A közelben a limanovai hősök emléke. A tér végét az evangélikus teológia épülete 

zárja le. A sarkon az új evangélikus elemi iskola. Tömören 1938-ban ezek voltak 

a látnivalók a téren, de kezdjük a történetet az elején. A várost övező külső vá-

rosfal déli vonala itt húzódott a tér hossza mentén. A várfal árka egy természe-

tes patakmeder. Neve: Bánfalvi patak. Lefedésére 1880-90 között került sor, 

több szakaszban, először csak a GYSEV palotáig! Azután területrendezés (a 

várfalak végleges lebontása), parkosítás majd a tér mindkét oldalán magas-

földszintes illetve emeletes úriházak sora épült - historizáló stílusban. 

 

73. ÁBRA - VAJON HONNAN KAPTA A NEVÉT A "ZSILIP"  UTCA?  
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74. ÁBRA - A  PATAK "BEBOLTOZÁSA"  A TÉR ELŐTTI SZAKASZON  ÉS (LENT)  A KÉSŐBBI TÉR  FELÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. ÁBRA - MEGFESZÍTETT KÉZIMUNKA ÉS TALICSKÁZÁS  

A fenti két fénykép természetesen nem képeslap. Riportfotókat látunk. A temérdek föld, amely a park kialakításához 

kellett, a mi gyerekkorunkban már mint „gödör” játszótér helyéül szolgáló területről került ki. Egyszerűen szekere-

ken „áttalicskázták” a földet! Természetesen a fénykép kedvéért mindenki abbahagyta a munkát. Ennyire újdonság 

volt akkoriban a fotografálás.  
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76. ÁBRA - A  TÉR NYUGATI VÉGE 1928-BAN, EVANGÉLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ  

Az Evangélikus Tanítóképző előtt a gyönyörű park kezdete, míg mögötte a „Képezde” kertje jó néhány méterrel mé-

lyebbre került a kibányászott föld miatt. 

Amíg ez a képeslap, csupán „szívélyes üdvözletet” tartalmaz Nagyságos Erdődy Ilonka Úrleánynak Salgótarjánba 

(1928), addig a másodikról megtudhatjuk, hogy Ilonka küldte Sághy Olgica nevű testvérének, és nagyon is tudatosan, 

mert mint olvashatjuk „itt küldöm Neked a (képet) a Tanítóképzőt, ahol édesapa is tanult valamikor.” A képeslap Zala 

megyébe, Szentadorjánba utazott (1930). 

 

 

 

77. ÁBRA - AZ EV. TANÍTÓKÉPZŐ,  ELŐTTE A KÉPEZDE UTCA VONALA  
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78. ÁBRA –  AZ 1890-BEN ÉPÜLT  "LENK-VILLA", KÉSŐBB "VÁROSI MÚZEUM"  - A PARK NYUGATI SARKÁ N 

A két egymás feletti kicsi képen az épület bejárata és déli homlokzata látható, míg a nagy képen újra a bejáratot látjuk 

– előnyösebb szögből. Valljuk meg, ebben az épületben méltó helye volt egy városi múzeumnak. Története akkor kez-

dődött, amikor felfedezték a rákosi Mithras-barlangot, majd 1865-ben – a városi gázvezeték lefektetésekor – előke-

rültek további római kori emlékek is. A régiségek felkeltették az érdeklődést a régészet iránt Sopőronban. 1867-ben 

egyesület alakult múzeum alapítására. 1885-ben Paur Iván neves 

régész felajánlotta gyűjteményét, mely tárgyak egyesítve az elő-

zőekkel és korábbi kisebb felajánlásokkal 1913-ban az itt látható 

épületbe kerültek. Az épületet a Lenk család építette villának, de 

miután üzletük megbukott, kénytelenek voltak a villát eladni. 

A tér átellenes sarkán áll a Hárs György által tervezett reformá-

tusok temploma (1926-1929). Érdekes szögben, arccal észak-

nyugatnak. Ha lehet az imaház belső kialakítása még puritánabb, 

mint a külseje. A templomtér sokszög alaprajzú, centrális tér ha-

tását kelti. Kedvező arányú, jó megvilágítású és ügyes a csatlako-

zása a mellette álló paplakhoz, illetve a másik oldali egyházi két-

szintes lakóházhoz. 

Tovább haladva a parkban, keleti irányba hamarosan meglátjuk 

az 1936. május 31-én felavatott megrázó tüzér hősök szobrát. 

Majd tovább az öntöttvasból készített, tetszetős időjárás előre-

jelző állomás emelvényét. (Képek a túloldalon!) Az első képen 

emellett az épületek közötti perspektíva a szemünket az 

Alsólőver utcán keresztül a Felső Lőver hegyvonulatáig vezeti, a 

második kép csak a műszereket tartalmazó tornyocskára kon-

centrál. Mindkettő képeslapot 1928-ban adták fel. 

Lényegében ekkor már elválasztotta, azaz „kettévágta” a vasút-

vonal a várost és a Lővereket. Az első vasútvonal 1847 óta kö-

tötte össze Sopront Bécsújhellyel, ez a vonal a Déli pályaudvarról  

79. ÁBRA -  REFORMÁTUS TEMPLOM A DEÁK-TÉR NYUGATI VÉGÉNÉL . 
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80. ÁBRA - A  „TÜZÉR HŐSÖK”  SZOBORAVATÁSÁRA KIAD OTT KÉPESLAP 

kiindulva, még nem ékelődött a város és a Lőver közé. Csak amikor 1865-ben meghosszabbították a sínpárt Nagyka-

nizsáig, és amikor a Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút 1879-ben megépítette ebenfurti vonalát, akkor helyezkedett a vasút 

műszaki választóvonalként a város és a Lőver közé. A Deák tér fokozatos kialakítása után a város kezdett dél felé 

terjeszkedni. A vasútvonalon túl, új utcákat nyitottak, elsőként a Vasúti sort, majd a rá merőleges Alsólőver utat. Ezzel 

kezdetét vette a városhoz sorompós átjárókkal csatlakozó új, lazább beépítésű, városrész építése. (Eredetileg 7 alul-

járóval akarták megoldani a város és a Lőverek kapcsolatát!) 1900 táján már a hegy lábáig terjedt a város. Az első 

„Lővérlakó” Frankenburg Adolf író volt – még 1870-es évek végén. A példáját azután sokan követték.  

A képeken látható, immár több emelet magas, impozáns tipikusan városi épületek helyett, a Lőverekben kertvárosi 

családi házak épültek. Biztosítva a harmonikus átmenetet a város és a fölötte elterülő erdők között. Figyelemre méltó 

az első kép jobb szélén álló gyönyörű sarokház, mely a második világháborúban dőlt romba. 

   

81. ÁBRA - IDŐJÁRÁS ELŐREJELZŐ ÁLLOMÁS A DEÁK TÉREN  
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82. ÁBRA - SZÖKŐKÚT ARANYHALAKKAL  

A park átláthatóságát csökkentendő-, egyben az intimitás mértékét növelni szándékoztak a sűrű növényzet 

telepítésével. A kép alapján, ez láthatóan sikerült is! Szinte kizárták a tér két oldalán haladó „forgalom” 

zaját. Szinte hallani vélem a madárdalt és vízcsobogást a nyári napfényben. A fotográfus feladata is ennek 

a harmóniának a rögzítése volt. Ahogy a következő képen az Állami felsőbb leányiskola megörökítése (épült 

1885), azaz épületdokumentálás volt a cél. Ez utóbbi talán nem sikerült annyira, mert a tavaszi virágzásnak 

indult bokrok és fák takarják az épület homlokzati részét, éppen a bejáratát. Így a kíváncsi képnézőt már 

csak az foglalkoztathatja, hogy vajon mi az a furcsa rácsos holmi az épület tetején? Elárulom – telefonkábel 

tartó. 

 

 

 

83. ÁBRA - ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA  
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84. ÁBRA - A  VOLT MAGYAR KIRÁLYI 18. HONVÉD GYALOGEZRED- ÉS 76-OS GYALOGEZRED EMLÉKMŰVE  

Továbbra is a Deák tér és az Erzsébet utca kereszteződésében állunk. A leányiskolától jobbra, a tér középvonalán áll 

a volt Magyar Királyi 18. Honvéd gyalogezred és népfelkelők 17464 hősi halottjának emléket állító bronz szobor, 

melyet Siklódy Lőrinc készített. Lépcsős talapzaton a háromalakos csoport a nemzeti hazaszeretetet és elszántságot 

volt hivatva demonstrálni és szimbolizálni. A kép szerkesztése és megvilágítása is jól sikerült.                                                            

Szemközt, de továbbra is a tér középvonalában látható: Bődy Zoltán és Maugsch Gyula által készített, és 1931-ben 

átadott, nyíllal sebzett bronz oroszlánt ábrázoló szobor széles lépcsős mészkő talapzaton. Az első világháborúban 

elesett volt Császári és Királyi 76-os gyalogezred 8625 hősi halottjának az emlékére emelték. 

Szobrokat- egészében fényképezni - soha nem könnyű feladat. Lent-

ről nézve a szobor, s a mögöttes világos égbolt kontrasztja mindig az 

emlékmű „befeketedését”, a részletek eltűnését eredményezi. Ezért 

szerencsés az első kép, mert van természetes háttere, és ezért meg-

lepő, de jogos, a szokatlan nézőpontú második felvétel. Fa nincs a kö-

zelben, csak egy kioszk árválkodott az Erzsébet utcai kereszteződés-

ben akkoriban, az átadott szobor előtt. Tehát valószínűleg ennek a 

tetejéről lett elkészítve a felvétel, melyből 2000 db-ot készítettek a 

megrendelő kérésére. Az itt látható lap is ebből a szériából való. Pos-

tai forgalomba soha nem került. 

85. ÁBRA - SOPRONI HŐSI EMLÉKMŰVEK EGY KÉPESLAPON   
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86. ÁBRA - DEÁK FERENC SZOBRA AZ ÉTTE REM FELETT 

A leánygimnáziummal szemközti sarokház gerincpárkánya magasságában volt látható a tér névadójának, a „haza böl-

csének” ülőalakos szobra - jól elrejtve. Az elmúlt, több mint 100 év, számtalan nevet ragasztott a térre: volt Árokszer, 

Szedres, Deák tér (1876), Sztálin tér (1949), Marx sétány/út vagy tér (1961) – de ez csak terv maradt, Május 1 tér 

(1962). Ma ismét az eredeti hivatalos nevével illetik, ahogy a soproni köztudatban mindig is számon tartották: Deák 

Ferenc (1803-1876) tér.                           

A következő keresztutcára (Mátyás király utca) nézett a volt Császári és Királyi 9-es huszárok emlékműve. Ma már 

nincs a helyén! „Ezredes urunkkal együtt halt huszárok drága vérének, kemény öklének, szótlan magyar hűségének 

     

87. ÁBRA - VILLAMOS MÁR VAN,  LIMANOVA EMLÉKMŰ MÉG NINCS, MAJD CSAK 1924-BEN 

emlékére” – ez állt rajta feliratként és a hősök névsora.         

1914. december 11-én, a magyar huszárok Muhr Ottmár ezredes vezetésével az előrenyomuló orosz túlerőt Lima 

nová-nál megállásra kényszerítették. Az ellenségtől száz lépésre gyilkos puskatűz fogadta a huszárokat. Az ezredes 

rohamra adott parancsot. „Előre fiúk, éljen a király!” kiáltással ezrede élére állt, és a soproni Nádasdy – huszárok a 

többi alakulattal együtt, rávetették magukat a túlerőben lévő oroszokra…  
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88. ÁBRA - AZ EVANGÉLIKUS 

KONVENT NÉPISKOLÁJA  

 

 

1931-ben Schármár Károly 

tervezte, és Boór Gusztáv 

építőmester kivitelezte a tíz 

tantermes elemi iskolát. A 

bejárata historizáló, dór osz-

lopokkal, felette a magyar cí-

merrel. Az épület előtti park 

növényzetéből következik, 

hogy a kép később készült, 

mint az alábbi. 

A Deák tér keleti oldalának záradékaként épült fel 1929-1931. évben az Evangélikus Teológia épülete. A pécsi Erzsébet 

Tudományegyetem hittudományi karának az építkezését Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter ren-

delte el. A tervezésre a megbízást Sándy Gyula építész, a műegyetem professzora kapta. Az épület városképileg is 

jelentős új reneszánsz homlokzata zárja le a Deák teret.                    

Bár látszik, hogy a felvétel az épület szimmetriáját kívánja hangsúlyozni, a fényképezőgép állványa mégsem a tér kö-

zépvonalában lett felállítva, hanem attól kissé balra, ez a kis eltérés, aztán rákényszeríti a szemlélőt, a visszaigazításra. 

Így lesz részese a néző a látványnak. 

A kép 1932 augusztusában lett postázva Bécsbe, tehát nagyon korai állapotában látjuk az épületet. 

 

 

 

 

 

89. ÁBRA - AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM A DEÁK TÉR VÉGÉN   
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VÁSÁRTÉR 
 

A Deák teret elhagyva, de továbbra is keleti irányba me-

gyünk, eljutunk a volt Vásártérre. Ide tervezte meg Kör-

mendy Nándor budapesti építész a „kurucdombi”, vagy hi-

vatalos nevén Szent István templomot. A 26 méter magas 

torony tetején a 7 méter magas kereszttel hangsúlyos lát-

vány. A templomtér félhengeres formája a centrális téral-

kotású templomok közé sorolja az épületet, mely nem iga-

zán hagyomány a soproni templomi építészetben. Az ár-

kádívek hangsúlyos szerepet kapnak, mind a külső- mind a 

belső kialakításban. Ez a népies motívum, épp szembe 

megy az akkor éppen Európában hódító bauhausi elvekkel. 

90. ÁBRA - SZENT ISTVÁN TEMPLOM -  FŐHOMLOKZATA  

A képek az előbb említett jellemzőket publikálják, így nyu-

godtan mondhatjuk, hogy igen tudatos képszerkesztés áll a 

felvételek hátterében. A térhatás emelését pedig a belógó 

lombkoronák illetve a templombelső lépcsőjétől a karzatig 

terjedő függőleges képkivágás teremti meg. 

 

91. ÁBRA - SZENT ISTVÁN TEMPLOM –  OLTÁR 

 

 

92. ÁBRA A  FÉLKÖRÍVES TEMPLOMCSARNOK ÉSZAK FELŐL   
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KURUCDOMB 
 

 

93. ÁBRA - A  KURUCDOMB ÉS RAJTA A SZÉLMALOM LAKTANYA LÁTKÉPE 

A középkorban a Kurucdombnak Lénárt-hegy 

(Leonhardsberg) volt a neve, tövében pedig ott 

állt a Lénárt-oszlop. (Ma a Bécsi úton található!) 

1705-ben, amikor a kurucok Vak Bottyán alatt 

Sopront „bombázták”, az ágyúk a Kurucdombon 

állottak. Az osztrákok később a város felé néző 

sánccal (Redout) erősítették meg a helyet hely-

őrségük számára. 

1841-ben építették a Kurucdombon az első 

szélmalmot, amelyet 1876-ban laktanya céljára 

vásárolt meg a város, az első világháború végéig 

volt használatban. Az épülettömb mögötti plató 

kivállóan megfelelt terepgyakorlatok végzésére. 

Jelenleg lakóépület. 

94. ÁBRA - ITT MÉG LAKTANYAKÉNT FUNKCIONÁLT AZ ÉPÜLET 

                 



_________________________________________________________________________________________ Foto: Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. ÁBRA - A  VALAMIKORI SZÉLMALOM ÉP ÜLETE   
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ERZSÉBET KÓRHÁZ 
 

A város keleti határát hosszú ideig a Győr irányába elkanyarodó magas vasúti töltés határozta meg. Ennek belső olda-

lára épült anno a Kuruc domb lejtőjére az Erzsébet kórház. Egy megfelelő nagyságú és korszerűen felszerelt kórház 

gondolata már 1894-ben felmerült Sopronban. Több tervpályázatot is benyújtottak. 1898-ban hat pavilonszerű épü-

letre, 1909-ben már hét pavilonra. A végleges megoldás 1911-ben született, és a belügyminiszter 1912-ben jóvá is 

hagyta azt. Az építkezés nagyságára jellemző, hogy a kivitelezésben 99 vállalkozó vett részt. A munkák 1914-ben fe-

jeződtek be. A két főépület (sebészet és belgyógyászat) a győri út mentén épült lapos tetős kivitelben. Az erkélyek 

inkább dekoratív szándékkal, semmint a gyógyítást elősegítendő kerültek az épületek homlokzatára. A második képen 

jól kivehető a háttérben a kazánház kéményeivel, illetve az előtérben – szinte a vasúti sínek mentén – egy szemészeti, 

gyermekgyógyászati és lakótömb. (Ez a II.Világháborúban megsemmisült!) Míg a kórházi pavilonokon felfedezhetők 

a szecesszió finom nyomai, addig az újabb épületeken már nyoma sincs annak. Az idő meghaladta ezt a stílusirányt is. 

   

96. ÁBRA - AZ ERZSÉBET KÖZKÓRHÁZ A GYŐRI ÚT MENTÉN 

A felvételeket bizonyosan id. Lobenwein Harald készítette 1915-ben, még mielőtt bevonult frontfényképésznek. Az 

első kép a győri úton, a második az említett GYSEV vasútvonal töltéséről készült, nem sokkal a kórházépületek átadása 

után. A képek soha nem kerültek postai forgalomba. 

Sajnos a „régi” kórházkápolnáról nem sikerült külső képet találnom, így csak a két – valószínűleg megbízásból készí-

tett - belső feldíszített teljes főoltárról- illetve oltár részletről készült képeket tudom bemutatni. A megrendelések oka, 

feltehetően a gyorsan hervadó 

vágott virágokkal díszített oltár 

megörökítése volt. Mindkét ké-

pen a szimmetria dominál. Mivel 

ez volt az oltárdíszítő szem-

pontja is, a fényképész is ebben a 

szellemben rögzített, visszaadva 

az alkotó, hamar múló elképzelé-

sét. 

 

 

97. ÁBRA - AZ ERZSÉBET KÓRHÁZ KÁPOLNÁJÁNAK BELSEJE ILLE TVE EGY FELDÍSZÍTETT  MÁJUSI OLTÁRRÉSZLET   
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GYSEV 
 

Ha már a városi Kórház kapcsán a vasúti töltés oldalában va-

gyunk, térjünk vissza stílusosan a GYSEV vasútállomásra. 

„Erlanger Viktor báró jogot nyert az alább következő általá-

nos és részletes feltételek alatt egy mozdony-vasút kiépítésére 

és üzembentartására mely vasút a szab.állam vagy a magyar 

nyugati vaspálya győri indóházából kiágazva Csornán, Kapu-

váron, Czenken, Sopronyon át Ebenfurt felé az országhatárig 

terjed.” – olvashatjuk egy mai GYSEV kiadványban. A fent ne-

vezett báró 1872-ben alapította vasúttársaságból alakult 

meg 1875-ben a mai napig prosperáló részvénytársaság. 

1876-ban átadták a Győr és Sopron közötti 84,5 kilométeres 

vonalát, amely 1879-re egészült ki a sopron-ebenfurthi sza-

kasszal, így téve eleget a fent idézett engedélyező okiratnak. 

Vasútvonal, indóház, pályaudvar, majd Igazgatósági Palota. 

A Sopron városától kapott telken, 1898-ban készült el és 

vált beköltözhetővé, a szombathelyi Raucher József tervei 

alapján elkészült, a köznyelvben GYSEV palotaként emlege-

tett Igazgatósági épület. Anno az irodák mellett szolgálati la-

kásokat is kialakítottak benne. 

Az épületről készült kép azért annyira meghökkentő, mert a 

kép készítésekor sem a Mátyás király utcán, sem a Csengery 

utcán nem áll épület. Klasszikus „zöldmezős” beruházás volt. 

 

98. ÁBRA - GYŐR-SOPRON- EBENFURTI VASÚT RT.                          

IGAZGATÓSÁGI PALOTÁJA ÉS PÁLYAUDVARA  

 

A Széchenyi tértől megnyitott Erzsébet utca (1873), de főleg a későbbi Mátyás király utca (1939) közvetlen kapcsola-

tot létesített a város és a pályaudvar között. Hamar kiépültek zártsorú palotái és házsorai. 

A vasút persze nemcsak igazgatósági palotá-

ból, forgalmista irodából, pénztárakból és 

reprezentatív várótermekből áll! Ott vannak 

a kiszolgáló épületei, raktárai is. Egy ilyen 

„mellék” épületet láthatunk a képen: a vala-

mikori mozdonygépház. 

A felvételt bizonyosan id. Lobenwein Harald 

készítette, mert a hátoldalán a fotóműterem 

megjelölése még: Kossuth u. 5. 

 

99. ÁBRA - GYSEV  MOZDONYGÉPHÁZ  
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MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 
 

 

100. ÁBRA - A  MÁTYÁS KIRÁLY UTCA A 1920.AS ÉVEKBEN A VASÚTÁLLOMÁS FELŐL NÉZVE  

Kevesen tudják, hogy kezdetben (azaz 1939 előtt!) a Király utca (1898 körül nevezték így), majd Vilmos császár út 

(1914), illetve Mátyás király utca (1927 után) rövid szakasza csak a vasútállomástól a Deák térig terjedt. Ezért kanya-

rodott a villamos sín is nyugati irányba a Deák téren. E fölött a Széchenyi tér telkei (evangélikus temető és kertek) 

húzódtak. Az alábbi kettő fénykép is ezt szemlélteti, - „Tschurl” gyalogátkelő a Széchenyi térre. 

 

101. ÁBRA - TSCHURL ÁTJÁRÓ NYÁRON  ÉS TÉLEN  
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ERZSÉBET UTCA 
 

 

102. ÁBRA - ERZSÉBET UTCA  

Erzsébet királynéról (1837-1898) elnevezett utcát 1873-ban nyitották meg a hosszúsorból. Elnevezése a 

királyi pár 21. házassági évfordulója alkalmából 1875-ben történt. Aztán volt Köztársaság utca 1948-tól, és 

ismét visszakapta eredeti nevét 1989-ben. Ebben az utcában épült a „Russ” – Palota (1879), valamint a volt 

Pénzügyi Palota (1925), de az első soproni társasház (1931) is. 

Az 1926-ban feladott képes-

lap a nemrégiben felépült 

neoromán stílusú Pénzügyi 

Palotát szemlélteti oldalbejá-

ratával. Feltűnő, hogy vele 

szemközt az evangélikus te-

mető kerítését már elbontot-

ták, de még nem építették be 

a területet. A makadám útbur-

kolatból, a villamos sínpárját 

ekkor már három éve felszed-

ték. 

 

103. ÁBRA  - PÉNZÜGYI PALOTA 
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A SOPRONI VILLAMOS 
 

A soproni villamosvasút vonalvezetésének kialakítására rányomta a bélyegét a két pályaudvar léte. A villamos pálya 

egy fővonalból (Déli pu., Baross u., Kossuth u., Újteleki u., Várkerület, Széchenyi tér, Erzsébet u., Deák tér, Mátyás király 

u., GYSEV pu.), egy mellékvonalból (Várkerület, Ötvös u., Magyar u., Kőfaragó tér, Győri út) és egy személyforgalomra 

nem használt szárnyvonalból állt (Kossuth u., Táncsics u., Remiz). A fővonal hossza 3826 méter volt, míg a mellékvo-

nalé 1238 méter. „A zavartalan és pontos közlekedésre a villamos vasút igazgatósága kiváló gondot fordít.” – irta a 

Sopron című újság. A villamosok 5 óra és 23 óra között közlekedtek, 12 perces (télen 14 perc) követési idővel. Egy-

szerre 4 villamos volt forgalomban. és az egypályás útvonal miatt a kitérőkben kerülték egymást. 

   

104. ÁBRA - A  GYŐRI VASÚTI VÉGÁLLOMÁS (KITÉRŐVEL)  ÉS A GYSEV  ÜZEMVEZETŐSÉG MEGÁLLÓJA UTÁN DEÁK TÉREN 

   

105. ÁBRA A  DEÁK TÉRRŐL AZ ERZSÉBET UTCÁBA , S ONNAN A SZÉCHENYI TÉRRE TARTÓ  VILLAMOSOK  

   

106. ÁBRA - VILLAMOS A  KASZINÓ ELŐTT ÉS SÍNEK A SZÉCHENYI TÉREN   
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107. ÁBRA - VILLAMOS A VÁRKERÜLET ELEJÉN- ÉS A  HOTEL PANNONIA ELŐTTI MEGÁLLÓBAN 

   

108. ÁBRA  - VILLAMOS A PANNÓNIA ELŐTT , CSAK MÁS SZÖGBŐL NÉZVE, ÉS A TAKARÉK- ÉS KÖLCSÖNEGYLET ELŐTTI MEGÁLLÓBAN 

   

109. ÁBRA - VILLAMOS A MÁRIA SZOBORNÁL (IKVA-HÍD MEGÁLLÓ , KITÉRŐ ÉS SZAKASZHATÁR), ÉS A "KIS"  VÁRKERÜLET  ÍVÉBEN 

A villamost üzemeltető társaság messzemenően figyelembe vette a soproni polgárok igényeit, külön – a menetrendtől 

eltérő alkalmi járatokat indított, ha erre igény mutatkozott, vagy valamely városi rendezvény (hangverseny a Kaszi-

nóban, cirkusz a Kőfaragó téren, stb.) megkívánta azt. Emiatt gyakran kerültek összeütközésbe a bérkocsisok népes 

táborával. Előfordult, hogy a konkurencián az egyik kocsi hajtó úgy próbált bosszút állni, hogy „a villamos kocsi előtt 

hajtotta a lovait, hogy a villamos vonatot megakadályozza gyors menetében.” – írta a Soproni Napló. Sajnos a közvágó-

híd felé tartó mellékvonal szerelvényei nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, csak a heti vásárok alkalmával 

volt nagyobb létszámú utazóközönsége.  
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110. ÁBRA - KÉT KÉP A KOSSUTH LAJOS UTCA ELEJÉN HALADÓ VILLAMOSOKRÓL  

Az első képen épp „kerülik” egymást a járművek, míg a második képen a feldíszített villamos az első járat egyike lehet 

az ünnepélyes átadáskor (1900). Bár az képeslapot 1903. július 26-án adták fel, valószínűleg évek multával is kapható 

volt a jeles eseményt bemutató üdvözlő lap. Gyakran az iparosok és kereskedők is beleszőtték reklámjaikba a villamos 

jelenlétét. Had legyek kicsit önző, családi példát hozok! Egy a Soproni Naplóban megjelent id. Lobenwein Harald fény-

képész reklámjából idézek (1910): „A fényképészeti műterem előtt villanyos vasúti megállóhely!” 

   

111. ÁBRA - VILLAMOS A KOSSUTH LAJOS UTCA KÖZÉP TÁJÁN, ÉS VÉGÜL A DÉLI PÁLYAUDVAR, AHONNAN INDULNI SZOKTAK  

   

112. ÁBRA - A  REMÍZ ELŐTT A HIVATALOS "INDÍTÁS"  NAPJÁN  (1900.  04. 30.), VALAMINT A "PIHENŐ"  JÁRMŰVEK A REMÍZBEN   
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ERZSÉBET KERT 
 

Ennyi villamosozás után megérdemeljük, hogy kimenjünk az Erzsébet kertbe a soproniak kedvenc parkjába.                

Amit erről a helyről tudni illik. 1763-ban vásárolta meg a város ezt a 10 holdas területet, hogy benne nyilvános francia 

parkot alakítasson ki. Az akkor „Neuhofnak” nevezett sétatér egyike az ország legrégebbi olyan kertjének, amelyet 

nem zártak el a közönség elől, mindenki látogathatta. A túl szabályos növényvilág később egyre oldottabb lett, s a múlt 

század végén szinte teljesen megújult. 1899-ben nevezték el Erzsébet-kertnek, az egy évvel korábban Genfben meg-

gyilkolt Erzsébet királyné emlékére. A Deák-kút forrásvizét a park északi peremén egy mesterséges kis vízesésen át 

vezették a Rák-patakba, a teniszpályák mellett. A park közepén a díszvirágokkal teleültetett virágágyások mellett szé-

kek és padok várták a napozni vágyókat. Itt állt a „négy évszak” négy szobra is. A két világháború közt virágóra is 

létesült, és nemegyszer a magyar címert is kiültették virágokból. 

 

 

113. ÁBRA - ERZSÉBET KERT GONDOZOTT VIRÁGÁGYÁSOKKAL  

Tudomásom szerint a Kossuth Lajos utcában lakó Lobenwein család is gyakran járt ki a parkba, kikapcso-

lódni a napi fárasztó munka után. Egy pohár sör, fúvós zene a pavilonban, némi séta a zegzugos sétautakon, 

- ennyi elegendő is volt a feltöltődéshez. A fényképész „szem és agy” - a látvány kapcsán - azonban rögtön 

képpé konvertál, és a legközelebbi séta alkalmával már fényképezőgéppel érkezik. Jár, kel, és folyton kísér-

letezik… 

   

114. ÁBRA - VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA , "CUKORSÜVEG"  MAMUTFENYŐ ÉS NÉZELŐDŐK A  PARKBAN 
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115. ÁBRA - VAGY TALÁN, MÉGIS CSAK EZ A KÉP LENNE AZ IGAZI? 

 

 

 

116. ÁBRA - A  NYUGALOM ÉS BÉKE KERTJE  

Láthatóan volt igény az ilyen típusú levelezőlapokra. A bemutatott Erzsébet kerti lapok mindegyike járt postaforga-

lomban, tehát a feladók előszeretettel és tudatosan választották ezeket az üdvözlőkártyákat.                 

A bevezetőben élettel teli parkról írtam, s helyette nyugalmat árasztó, madárfüttyös környezetet mutatok. A csalódott 

olvasó számára tehát további képeslapokat keresek elő, amelyek a kert „mozgalmasabb” helyeit ábrázolják. Ezek a 

képek nem Lobenwein alkotások! 
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117. ÁBRA - SZÁZAD ELEJI HANGULAT  AZ ERZSÉBET KERTBEN  

   

118. ÁBRA - ZENEPAVILON ÉS A "LIGET"  KERTHELYSÉG 

   

119. ÁBRA - A  MAGÁN PAVILONOK MÖGÖTT A "SZÓRAKOZTATÓ KÖZPONT"  ÉS A  KERT VÉGÉBEN  AZ "IPARCSARNOK" 

Az 1904-ben megrendezett második Iparkiállításról így ír a „Sopron” című újság (1904. augusztus 20.): „A kiállítási 

terület valóban szép tündérkertté változott át. A gyönyörű ültetvények szépségét, a sok kisebb-nagyobb pavilon csak 

emeli. Ha ehhez még hozzávesszük a fényes kivilágítást, a melyik a kertben nappali világítást fog szerteárasztani, a kü-

lönféle szórakoztatási alkalmatosságok, szóval minden, úgy már nincs kétségünk aziránt, hogy a közönség minden idejét 

az Erzsébet-kertben tölti, a hol mindent megtalál kicsi keretben, a mit nagyobb arányokban mondjuk példának okáért, 

országos jellegű kiállításokon megtalált.”                      

Az Erzsébet-kert város felöli oldalán állt a régi sörgyár, a soproniak szóhasználatában: „malátagyár”. Helységeit már 

régóta lakás, istálló és raktár céljaira használták. A két háború közt itt tartották a soproni lovaregylet lovait is.  
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KÖZÉPÜLETEK A LŐVEREK ALJÁN 
 

 

 

120. ÁBRA - SIKETNÉMÁK INTÉZETE 

Közvetlenül az Erzsébet kert szomszédságában, de a Rák-patak túlpartján épült fel a testi fogyatékkal élők intézete. 

Az 1910-ben megnyitott intézmény 8 osztállyal működött. Az első világháború idején hadikórház céljaira foglalták le 

az épületet. 1923-tól kezdődött meg az internátusi élet. 1930-ban telekvásárlással az udvar, majd az épület is jelentő-

sen bővült. A második világháború idején ismét hadikórházként működött és az épület erősen megrongálódott.                

A felvétel az épületbővítés után, tehát az 1930-as években készült. 

 

 

121. ÁBRA –  AZ EGYKORI HONVÉD FŐREÁL ISKOLA   
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122. ÁBRA - AZ EGYETEM A PANORÁMA ÚT FELÖL  

 

123. ÁBRA - II. RÁKÓCZI FERENC LAKTANYA   
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Induljunk tovább az Alsó Lőverek – 

városias beépítésű zártabb utcái felé, 

tehát az Erzsébet-kerttől délkeleti 

irányban. Az első épülettömb, amely 

szemünkbe ötlik, a volt Soproni Ma-

gyar Királyi Honvéd Főreáliskola 

(1898-1921). A város örömmel fo-

gadta a kincstár döntését, és a főreál 

céljaira 18 holdnyi területet a Károly-

magaslat alján ingyen átadott. Az épü-

letet Alpár Ignác (1855-1928) ter-

vezte a korszak eklektikus és 

historizáló stílusának megfelelően. 

Liszkay őrnagy, iskolaparancsnok 

büszkén jelentette: „… képviselői va-

gyunk a honvéd nevelés ügyének, mely 

kezünkbe tette le a tiszti sarjadék, elő-

készítésének a sorsát…”. Alig húsz évig 

tölthette be a főreáliskola rendelteté-

sét, 1921-ben a Selmecbányáról átte-

lepült, Sopron városa által befogadott Bányászati Akadémiát helyezték el az épületben, míg a katonai reáliskola utódja 

a nemrég elkészült Károly laktanyába költözött. 

 

125. ÁBRA - MAGYAR KIRÁLYI RÁKÓCZI FERENC REÁLISKOLAI NEVELŐINTÉZET FŐÉPÜLETE 

A városrendezés szabályozási terv elképzeléseibe illett a Károly laktanya., mely az 

Alsólőver peremén öt hektáros területen kincstári beruházásként, pavilonrendszerben, 

hét nagyobb és négy kisebb épülettel az első világháború elején épült a 76. gyalogezred 

részére. 1916-ban készült el, 1922-től II. Rákóczi Ferenc honvéd középiskola, 1941-től 

hadapródiskola lett. Az együttes építésével megkezdődött az Alsólővér terjeszkedése ke-

let felé. Az első kép olyan korai időpontban készülhetett, hogy még az épület előtti „név-

telen” utca sincs lekövezve.   

Itt lép színre a fotográfus üzleti érzéke! Úgy az egyetem esetében, mint a hadapródiskola 

esetében is a növendékek potenciális képeslap vásárlóként jöhettek számításba – hiszen 

melyikük nem szerette volna illusztrálni – iskoláját az otthoniak, családtagok, ismerősök 

előtt. 

126. ÁBRA –  AZ ELSŐ KÉPESLAP, SOK DIÁK ALÁÍRÁSÁVAL   

124. ÁBRA - MAGYAR KIRÁLYI BÁNYAMÉRNÖKI- ÉS ERDŐMÉRNÖKI FŐISKOLA  



Foto: Lobenwein__________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

 

 

 

127. ÁBRA - VENDÉGLŐ A "RÁKÓCZI"-HOZ, SASS LAJOS TULAJDONA  

Ismét, igen jó üzleti érzékre vall, csak nem kereskedelem-, hanem a vendéglátás területén Sass Lajos vendéglője a 

gyalogezred, majd a hadapródiskola tőszomszédságában, az utca túloldalán. A kocsmában, a képeslap láttán, valame-

lyik – talán kissé kapatos – diáknak juthatott eszébe, Uarl Margit drasburgi úrleány, akinek rögtön, mindjárt, azonnal 

írni kellett egyetlen szót: „kézcsókkal”, s a jelenlévők mindegyikével igazolni az ügy komolyságát. A képeslap írott 

dátuma: 1927. január 5. Bár a vendéglő épülete még magányosan áll a Felkelő út – Újlaki út sarkán, feltűnő mögötte a 

Madách Imre utca teljes zártsorú beépítettsége.                   

Tőle alig 100 méterre, feljebb a domboldalon található az evangélikus „paplak” épülete. Az evangélikus egyház orszá-

gos tervpályázata nyomán Gerlóczy Gedeon budapesti építész tervei alapján épült (1928) a neobarokk középület. 

 

 

 

128. ÁBRA - EVANGÉLIKUS TEOLÓGUSOK OTTHONA  
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A VÁROST ÖVEZŐ ERDŐK KIRÁNDULÓ- ÉS ÜDÜLŐHELYEI 

 

 

A Lőverek hegyoldalán felfelé kaptatva, a Villa sor végében találjuk a Nepomuki Szent Jánosról elnevezett kicsiny ká-

polnát, melyet 1897-ben „költöztettek” e helyre. Ismételt felszentelése: 1899. május 16-án történt. A második kép 

mindent elárul a múltjáról. Az „új” városháza építésekor bontották el a kápolnát az Előkapu utcai torkolatából. 

 

 

 

 

 

 

129. ÁBRA - NEVEZETT KÁPOLNA A LŐVEREKBEN ÉS AZ EREDETI HELYÉN 

A Lőver körút és a Városliget (Soproniaknak „Váris”) felett állt (a szánkópálya végénél) valaha a Hatvan Ferenc turis-

taház (1927). A Dunántúli Turista Egyesület építette fel Sieger és Zábrák építőmesterek tervei nyomán. 

 

 

130. ÁBRA - A  KÉT FELVÉTEL NEM EGY  IDŐBEN KÉSZÜLT!  
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131. ÁBRA - KÁROLY MAGASLAT,  AZ AMATŐR FELVÉTELÉN  (KARL STÖGMAYER-1916)  TÖBB LÁTSZIK BELŐLE, MINT A KÉPESLAPON  

Fent a hegytetőn, a szánkópálya kezdeténél állt – 398 méteres magasságban – a Károly kilátó (1876) favázas szerke-

zete. A könnyen megközelíthető és panorámája miatt közkedvelt kirándulóhelyet a Lőverek (Váris hegy) tetején 

Romwalter Károly (nyomdász és lelkes természetjáró) építette a saját költségén. Innen a későbbi elnevezés: 

Károlymagaslat. A fából épült szerkezet húsz évig többé-kevésbé jó állapotban volt. A gyakori javítások miatt 1896-

ban már egy új kilátó építését szorgalmazta a város vezetősége, mely az elképzelés szerint egy műrommal idillizált 

romantikus menedékház lett volna. A Károly-kilátó azonban még a XX. század elején is ugyanígy állt. A már, majd 30 

éves, megrongálódott építményt továbbra is rendszeresen javították, átfestették. Többször előkerült az új kilátó terve, 

s 1913-ban úgy tűnt, végre lebontják a régit, hogy helyére felépíthessék az ún. „Károlyvár”-at, melynek terveivel 

Schármár Károlyt bízták meg. A kilátó megépítésére azonban nem gyűlt össze a megfelelő mennyiségű összeg, később 

pedig a háború törte derékba a kezdeményezést. Hogy mégsem merült feledésbe az eredeti elképzelés, azt a „Muck 

kilátó” bizonyítja. Ez utóbbi gótikus templomtornyokat idéző kilátótornyával, alatta a kis kápolnaszerű menedékház-

zal, a historizáló építészet késői remeke. 

Leereszkedve a hegy túloldalán, a 

Károlymagaslat nyugati lábánál, ér-

kezünk el a „Deák-kút” elnevezésű 

hegyi forráshoz. Az első kiépített for-

máját 1827-ben adták át a Líceum di-

ákjai, az általuk „Deákkuti Vármegye” 

nevű egyesületük tagjaiként. Jelenleg 

az 1922-ben Schneider Ferenc mű-

építész által tervezett íves felépít-

mény látható, amely utoljára 2000-

ben lett felújítva. 

 

 

 

132. ÁBRA  - RÉGI DEÁKKÚT   
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133. ÁBRA - MUCK KILÁTÓ   
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134. ÁBRA - KÁROLYMAGASLAT   
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135. ÁBRA - DEÁKKÚT 

 A Soproni Evangélikus Líceum 1922 óta itt ballagtatja végzős diákjait. A diákok a szertartáson isznak a forrás vizéből, 

és ettől a pillanattól az öregdiákok soraiba lépnek. A félköríves kőfal közepén az emléktábla a következő feliratot 

tartalmazza: „Deákkút / Itt lobogott a Deák-kúti vármegye zászlaja egykor / szelleme mostan is int / ifjú szeresd a hazát 

/ 1827 – 1883 – 2000 / Deákkút légy forrása soká ártatlan örömöknek”.    A kráterszerű forrás mélyedése, szinte kínálja 

a fotográfusnak az összefoglaló képszerkesztést.  

 

 

136. ÁBRA - PRINZ PIHENŐ, A KIRÁNDULÓK ELSŐ MEGÁLLÓHELYE A LŐVER KŐRÚTON  
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Mielőtt az Alm vendéglőt érintve Bánfalva felé mennénk, álljunk meg egy pillanatra a Lőver körút melletti Prinz pihe-

nőnél. Több hasonló építmény található a Sopron környéki erdőkben. Ezt a pihenőt Dr Heimler Károlynak (1877-

1954) köszönhetjük. Róla annyit kell tudni, hogy ő volt Sopron rendőrfőkapitánya, a Városszépítő Egyesület elnöke. a 

Soproni Szemle újság megalapítója. Született vezető egyéniség volt, tele ötlettel, állhatatos célratöréssel. Három évti-

zeden át lankadatlanul dolgozott Sopronért. A 20-as évek elején elindította a Tómalom átépítését, modernizálását. 

Faiskolát létesített, a soproni erdők legszebb sétányait pihenő padokkal tette otthonosabbá. Alkotó szellemének kö-

szönheti létét az 1936-ban átadott Károly-magaslati kilátó. Nevéhez fűződik a Hubertusz vadászlak felújítása. Ő indí-

totta el a „Virágos Sopron” mozgalmat. Több könyvet is írt. „Sopron egyik leghívebb és legcselekvőbb fiának” nevezte őt 

Becht Rezső. 

   

137. ÁBRA - ALM VENDÉGLŐ, "FÉLÚTON"  BÁNFALVA FELÉ  (DIEBOLD KÁROLY FELVÉTELEI, 1936) 

Több mint száz éven keresztül volt kedvelt kisvendéglője a soproni polgároknak. 1904-ben Kalbantner Károly üze-

meltette, de feltételezhető, hogy már jó tíz évvel korábban megnyílt. Nevezték „Alpesi” kisvendéglőnek is, de nekünk 

csak „Alm” marad. Innen kiránduló út vezet a Bánfalva fölé a Nándor magaslatra (324 m), ahonnan gyönyörű a rálátás 

a Klastrom hegyre (394 m) és a Sánc hegyre (347 m), no meg a Rák patak völgyében elterülő falura. A „Kertvárost” 

először 1277-ben említik Zovány (Zuan) néven. A kolostort a XV. században építhették, egy feljegyzés szerint „egy 

pálos remete e helyen egy kápolnát gondoz (1441)”. Mindkettő felvétel megkomponált. Az első képen a nyiladék szinte 

rávezeti a tekintetünket a kolostorra, a második képen pedig a fatörzs és ágai keretezik a kolostor épületét. 

   

138. ÁBRA - KILÁTÁS BÁNFALVÁRA ÉS A KARMELITA KOLOSTORRA   
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139. ÁBRA - LÁTKÉP BÁNFALVÁRÓL   
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A MEGÚJULT HUBERTUSZ PIHENŐHÁZ 
 

 

 

140. ÁBRA - SOPRONBÓL A BÉCSI DOMBON KERESZTÜL HALADUNK A KIRÁNDULÁS VÉGCÉLJA FELÉ 

Dr Heimler Károly kapcsán említettük a megújult Hubertusz vadászlakot és a Tómalom fürdő átépítését is. Most nagy 

vargabetűvel ezekre, a Soprontól távolabb eső helyekre látogatunk. 

 

 

141. ÁBRA - RITKA KÉPPÁR!  EGYMÁS MELLETT A RÉGI  (1900K.)  ÉS AZ ÚJ VADÁSZLAK (1930K.) 

A Hubertus vadászlak eredetileg Dr. Szilvássy Márton ügyvéd tulajdona volt, az akkortájt még faszerkezetes épületet 

a Városszépítő Egyesület vásárolta meg 1916-ban. 1924-ben anyagi források nélkül kezdték meg a felújítást. Az idő-

járás viszontagságainak erősen kitett, s így már életveszélyessé vált épületet lebontották. Schneider Ferenc műépítész 

tervei alapján, a városi polgárok összefogásával valósult meg az építkezés. Miután a költségek magasabbak voltak 
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a tervezettnél, a Városszépítő Egyesület baráti köre kamatmentes kölcsönnel- , míg tagjai anyagilag is támogatták a 

befejezést. A kultuszminisztérium 40 millió koronát juttatott az egyesületnek! 1925-ben azután átadták a felújított 

pihenőházat. A belső tér dekorálásához a Soproni Képzőművészeti Kör tagjai járultak hozzá munkájukkal. Említsük 

meg a nevüket: Horváth József, Ágoston Ernő, Mühl Gusztáv és Sterbenz Károly is részt vett a feladat elvégzésben. A 

városi polgárság életéből vett jelenetekről készültek az alkotások. 

 

142. ÁBRA - TOVÁBBI KÉPEK AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYRŐL   
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TÓMALOM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. ÁBRA - TÓMALMI LÁTKÉP  

A Tómalom kedvelt kiránduló és fürdőhely volt már az elmúlt század elejétől fogva. Az ásatások pedig római kori 

leleteket tártak fel (épületek, halastavak) itt. Valójában nem egy, hanem több tó - lépcsős elrendezésben, egymás után 

helyezkedik el a völgymederben. A „Nagy”- Tómalom fürdő és csónakázó tó, míg a „Kis” – Tómalom horgászparadi-

csom. 1918-ban szálloda épült a strand fölött. 

   

144. ÁBRA - STRANDÉLET ÉS CSÓNAKÁZÁS A MÚLT SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

Mindhárom képeslap összefoglaló jelleggel készült. Azt mutatja, hogy mit tud nyújtani az idelátogató számára a hely. 

Mindegyik kép kitűnő arányérzékkel ragadja meg a látnivalót. Az első képen az erdő és a sás keretezi-, a másodikon a 

felhős ég és a víztükör fogja össze a strand horizontális látványát. A harmadik képen pedig, az egyébként igencsak 

üres víztükrön, az éppen áthaladó csónak teszi teljessé a felvételt. Mindhárom képeslap postai forgalomba került, bár 

az első érdekessége, hogy se cím, se szöveg, csak bélyegek és pecsét: 600 korona 8 fillér / 1926. május 5.  
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145. ÁBRA - TÓMALOM STRAND  
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SZENT MIHÁLY TEMPLOM ÉS KÖRNYÉKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

146. ÁBRA - SZENT MIHÁLY UTCA, VÉGÉN A TEMPLOMMAL   
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Vissza Sopronba a Tómalmi úton vagy a Pozsonyi úton juthatunk– mindegy. Mindkettő a volt „Szent Mihály” kapunál, 

a „régi” és „új” temetőknél érkezik a városba.  

 

 

 

 

 

 

 

147. ÁBRA A  SOPRONI „GAZDA”  NEGYED , "KÉT MÓR"  HÁZ, SZENT MIHÁLY TEMPLOM - SZENT MIHÁLY UTCA  

Az alsó kép a korábbi (1912k.), gondolom, ez látszik is az útburkolat hiányán. 

Az „új” temető 1894. augusztus 

26-án lett felszentelve. Terveit 

Wälder József városi főépítész 

készítette. A kert végében álló te-

metőkereszt Storno Ferenc mun-

kája. 1912-ben készült el a neo-

gótikus stílusú új ravatalozó épü-

let, Schármár Károly tervei alap-

ján. 

A felső kép a soproni szőlősgaz-

dák „főutcája”. Hátul a XIII. - XV. 

században román stílusban épült 

templommal. 1536-ban a török 

veszély miatt le akarták rom-

bolni, védelmi szempontok miatt. 

Megmenekülését két erélyes fel-

lépésű papjának köszönheti. 

1565-től együtt használták a ka-

tolikusok és protestánsok. 1606- 

1674-ig az evangélikusoké, majd 

újra a katolikusoké. 1605-ben Bocskai csapatai feldúlták, kifosztották. 1728-ban a tetőzete leégett. Barokk stílusban 

helyreállították. Az 1853-1866 közötti, Stornó Ferenc vezette, restaurációs munkák ezt eltávolították, - próbálva visz-

szaadni középkori jellegét. 

148. ÁBRA - AZ "ÚJ"  KATOLIKUS TEMETŐ BEJÁRATA ÉS A RAVATALOZÓ HOMLOKZATA  
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PIHENŐKERESZT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149. ÁBRA - A  VÁROST BALF IRÁNYÁBA ELHAGYVA , ÁLL AZ ÚT SZÉLÉN A "PIHENŐKERESZT" 

A hagyomány szerint ezen a helyen pihent meg Szent Quirinus, mikor végső ítélethozatalra, a római kormányzó Sava-

riába vitte. Minden bizonnyal XIII. századi lehet a román stílusú oszlop. Első helyreállításakor, 1656-ban kaphatta 

kősisakját. Fülkéjében pedig valaha egy-, az utat őrző angyal szobra állott. A fénykép, bár az elmúltat idézi, a jelen-, 

élettel teli, hétköznapját mutatja be. A kocsival vagy gyalogosan közlekedő asszonyok és gazdák évszázadok óta is-

métlődő képe jelenik meg előttünk, amint portékájukkal a városba igyekeznek. (Sopron városa 200 ezer koronáért 

vásárolta meg a képet a múzeum számára!)  
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BALF – BALFÜRDŐ 
 

 

 

150. ÁBRA - BALF LÁTKÉPE A FERTŐ TÓ NÁDASÁVAL  

A kicsiny falu neve abszolút összemosódott a gyógyfürdő fogalmával. Így történetiségét is a kénes - kalciumos gyógy-

forrásai, valamint a kénes – vasas iszapja határozta meg a múltban és jelenben egyaránt. Seidl János Ferenc 1938-ban 

megjelent „Soproni vezető” című könyvecskéjéből idézek: „Balf gyógyfürdőt már a rómaiak idejében ismerték és gyógy-

forrásait több mint kétezer évvel ezelőtt gyógyászati célokra használták. Az első írott bizonyítékok 1199-ből származnak, 

ahol Farkasd (Wolfss) néven, mint gyógyfürdőt említik. A fürdő évszázadokon át a Csák-nemzettség birtokában volt, míg 

1350 körül Sopron város tulajdonába került. Dr. tolnai Wosinski István örökös római gróf Sopron városától 1898-ban 

vette meg, jelenleg is a Wosinski-család tulajdonát képezi.” Kicsit kiegészíteném a fentieket! A régészek két római kori 

forrás foglalatát tárták itt fel, sőt egy Mörbisch felé vezető utat 

és egy római kori temetőt is. A Wolf helységnév (1278) Bolf -ra 

(1378) változott, innen ered a mai: Balf elnevezés. Károly Ró-

bert a balfi birtok felét adományozta Sopronnak, a másik felét 

vették meg a soproni polgárok. I. Ferdinánd engedélyezte 

(1560) az első fürdőépület emelését, majd a fürdődíj beszedést 

is. A város csontkovácsot (fürdőmestert) is alkalmazott. 1898-

ban aztán ismét gazdát cserélt a gyógyfürdő. A vevő dr. 

Wisonszky István szombathelyi orvos volt, aki 27 ezer forintot 

fizetett a fürdőért és a vendéglőért, no meg a savanyúkút 

151. ÁBRA - A  BALFI GYÓGYFÜRDŐ (1913)   
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melletti rétért. A fürdőt teljesen modernizálta, s így látogatottsága ugrásszerűen növekedett. 

Nem nehéz kitalálni, hogy a fotográfusok Balf helységgel kapcsolatban mire is koncentráltak munkájuk során. Az itt 

készült képeslapok a hely nevezetességét, a gyógyfürdőt, húsz holdas parkját és Balf templomait szemléltették. 

 

152. ÁBRA - EGY LÁTKÉP A GYÓGYFÜRDŐRE ÉS A FERTŐ TÓ NÁDASÁRA  

A kép jól szemlélteti a völgy parkerdejében megbújó fürdőépületeket, és a domb magaslatán álló római katolikus Szent 

Farkas templomot. Az út a Fertő tó partján, a nádas mellett, Fertőrákos felé kanyarog.                 

Az idillikus kép meggyőzheti a gyógyulni- és pihenni vágyókat, hogy a hely igencsak megfelelő a rehabilitációra! A 

részleteket bemutató képsor: hársfasor a vasútállomásról a faluba, bejárat a parkon át a gyógyszállóba. 

         

153. ÁBRA - HÁRSFASOR, AZ ÜDÜLŐ BEJÁRATA ÉS  AZ ÜDÜLŐ KÁPOLNÁJA , SZÁLLODÁJA  
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„A fürdővendégek a fürdőtelep árnyékos parkjában elszórtan álló épületeiben, szépen berendezett, tiszta és világos szo-

bákban nyernek elhelyezést. A fürdőtelep központjában van a fürdő vendéglője, virágágyakkal, facsoportokkal díszített 

parkra nyíló, fedett teraszokkal és éttermekkel. Az étkezés étlap szerint, vagy penzióellátással történik.” – tudjuk meg, a 

már korábban is idézett füzetből. Balf „gyógyforrásai a kádfürdőhöz szükséges meleg vizet szolgáltatják, de gyógyvizü-

ket ivókúrához is használják, ami a fürdő gyógyhatását lényegesen növeli.” 

   

154. ÁBRA - A  FÜRDŐTELEP PARKJA ÉS KE RTHELYSÉGE AZ ÉTTEREM ELŐTT  

A parkban álló fürdőkápolna az országút mellett áll. 1773-ban építette Sopron városa Szent Józsefnek szentelve. Kint 

a faluban még található egy evangélikus templom (1795) is, illetve fent a dombon – a már említett – katolikus Szent 

Farkas plébánia (1336). A templom körüli temetőt valamikor lőréses erődfal övezte. Innen a titokzatos elnevezése: 

„névtelen vár”. Nagy kapuzata hálás fotótéma. 

   

155. ÁBRA - A  PLÉBÁNIA TEMPLOM ÉS A NAGY KVÁDERKÖVEKBŐL RAKOTT KAPUZATA  
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NAGYCENK 
 

 

 

156. ÁBRA –  A  HÍRES „HÁRSFASOR”  A SZÉCHENYI KASTÉLYHOZ  

Zsigmond király 1436-ban oklevélben engedélyezte egy erőd építését, itt az Ikva patak mocsaras területén. De, hogy 

megépült-e? Nem tudjuk. 1603-ban viszont már állt itt egy „emeletes majorház”, ezt Széchenyi Antal 1758-61 között 

átépítette. Kápolnával, színházzal és nagy fogadó teremmel bővítette. Az épület körül ekkor kezdték kialakítani a dísz-

kertet is. Sőt, Barkóczy Zsuzsanna – Széchenyi Antal felesége – álmodta meg a főkaputól északnak induló hársfasor 

tervét. Az eredményt a fenti képen látjuk. Az akkor, 645 hársfát számláló fasor végében, még nem állt a szarkofág 

jellegű bronz domborművekkel ékes sír. Széchenyi Bélának a felesége, Hanna - fiatalon halt meg, s az ő kívánsága volt, 

hogy a fasor végén legyen a nyughelye. 

   

157. ÁBRA - A  SZÉCHENYI KASTÉLY ÉS A MAUZÓLEUM   
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158. ÁBRA - KLASSZIKUS KÉPEK:  KASTÉLY ÉS SZÉCHENYI KRIPTA  

Széchenyi Ferenc tovább alakítatta a kastélyt (1799-1800), Ő építette a főbejárat feletti erkélyt, és a keleti gazdasági 

szárnyat. Később a nyugati oldalt lezáró „Vörös kastélyt”. Végül 1834-40 között Széchenyi István (1791 – 1860) ide-

jében vált olyanná az épület, ahogyan ma is látjuk. A gázvilágítás bevezetéséhez a kert keleti sarkában „gázház”-at is 

kellett építeni. Valójában ez - Magyarország első gázgyárainak egyike! A kastély mögött elterülő falu főtere – a Szé-

chenyi tér. Közepén Széchenyi István szobrával, melyet a politikus, közgazdász, író stb. születésének 100. évforduló-

jára elhatározott terv szerint, Stróbl Alajos készített el, 1891-ben. A Szent István templom zárja le a teret. Mögötte a 

temetőben áll a kápolnából átalakított Széchenyi – mauzóleum. Lépcső lejáratában a felirat: „Voltunk, mint ti, lesztek, 

mint mi: por és hamu”. Fenyegető, de igaz! 

A két felvételben közös, hogy a jobbról és balról belógó fák mélységet adnak a képeknek. A kastélynak – a nyitottság 

miatt - levegőt és életet, míg a sírboltnak zártságot és gyászt sugallnak. Az épületek megvilágítása is kitűnő. 

    

159. ÁBRA - SZÉCHENYI TÉR ÉS SZÉCHENYI SZOBOR   
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160. ÁBRA - NAGYCENK - NÉPISKOLA HOMLOKZATI  OLDAL ÉS A GOLDBACH PATAK FELŐL  

Elárulom, a második kép a Lobenwein foto. Bár mindkettő képeslap címe: „Népiskola”, valahogy ez utóbbinak kicsit 

más a megközelítése. Az első képen, láthatóan, derekasan kihajtottak mindenkit az iskola elé. Had lássa a néző, hogy 

ez valóban népiskola, akad itt kisdiák bőven! Addig a második képen az iskola szinte elveszik a kép hátterében. Mintha 

nem is ezt akarná lencsevégre kapni a fotográfus. Az Arany (Golbach) patak csillogó vize, a híd íve, a behajló fák na-

gyobb hangsúlyt kapnak. A majdnem középen álló vékony fatörzs – ahogyan merészen kettévágja a képet – japán 

metszeteket idéz. 

 

161. ÁBRA - A  KISCENKI VASÚTÁLLOMÁS  

A Sopronból induló győri- és szombathelyi vasútvonalak mindegyike érinti a Nagy- és Kiscenk falvakból egyesült hely-

séget, északról és délről. A fotó Nagycenk (Kiscenk) GYSEV vasútállomásáról készült. Ez a szebb állomás! A Szombat-

hely felé tartó sínpár melletti, inkább ipari jellegű. 

Most is a jobb oldali, a Lobenwein képeslap. Míg a baloldali képen a teljes vasútállomás lefényképezése volt a cél, addig 

a másikon a Sopron megyében szokatlan galambdúcokkal fedett székely kapu. A vasúti megállóhelyet 1876-ban nyi-

tották meg. akkor „Kis-Czenk” néven.  1894-től lett „Nagy-Czenk – Hidegség” –re keresztelve. 
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NAGYLÓZS 
 

 

   

162. ÁBRA –  RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM, PAPLAK ÉS KRETZINGER KÁLMÁN FÉLE VEGYESKERESKEDÉS 

Ahogy már megszoktuk – ismét a jobboldali kép a Lobenwein felvétel. Időben, később készült, mint a mellette elhe-

lyezett Schöberl Antal (szintén soproni fényképész) képeslapja. Erről legszembetűnőbben a két épület közötti kocsi-

bejáró emeletes házzal történő kiváltása és a kereskedés tetőzetének új szöge árulkodik igazán. Mindkét képeslap 

megrendelője és kiadója Kretzinger Kálmán kereskedő. Talán megmutatta a korábbi képeslapot a Lobenwein fényké-

pésznek, esetleg kifejezetten kérte, hogy ugyanabból a szögből készüljön a felvétel, mert nagyon úgy tűnik – a változást 

kívánta bemutatni. És mint tudjuk a „megrendelő szava, szent”. 

Szinte Nagylózs összes nevezetessége rajta van a következő felvételeken. 

Iskola, Földmívesszövetkezet, a „vár” és az utcán nyugodtan sétáló libák… 

A várról csak annyit, hogy az inkább szabadon, parkban álló egy emeletes 

kastély (1786), melyet az idők folyamán többször átépítettek. Legutóbb 

1881-ben a soproni építész Handler Nándor tervei alapján. A templom, 

mai formáját egy tűzvész után, 1865-ben nyerte. Egyhajós, egytornyú ba-

rokk templom romantikus külsővel. 

 

163. ÁBRA - NAGYLÓZS NEVEZETESSÉGEI  
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FERTŐD 
 

 

     

164. ÁBRA - A  FERTŐDI KASTÉLY GAZDÁ TLANUL 

Ahogy Balf – Gyógyfürdő, Nagycenk – Széchenyi kastély, úgy asszociálunk Fertőd nevét hallva az Eszterházy kastélyra. 

Gyanítom, hogy nekünk mégsem ezek a képek jutnak eszünkbe elsőként. Diebold Károly (soproni fotográfus) által 

készített felvételek megrázó képet tárnak elénk. 

A kastély története néhány szóban: Eszterházy József 1764 és 1766 között építette azt a vadászkastélyt, amely a mai-

nak a középső részét  alkotta. Eszterházy Miklós, akit költekezése folytán „Fényesnek” neveztek a kortársai, Versailles-

t megismerve, főúri szeszélyből bővítette ki a zsombékos világ szélére a „magyar Versailles”-t. A pompázatos „magyar 

Verszália” káprázatos ünnepségek, remek opera előadások, hangversenyek színhelye volt. Haydn vezetése alatt Esz-

terháza zenei élete Európa szerte híres lett. A tündöklés nem tartott soká. 1790-ben Eszterházy Miklós halálával az 

udvartartás Kismartonba költözött. Utóda nem akarta ezt a pazar udvartartást fenntartani, abban az időben, amikor 

Párizsban már lángra gyúlt a nagy forradalom. A zenészeket, színházi személyzetet szélnek eresztették. A kastélyt 

elhanyagolták, a színházat gazdasági célokra használták fel. 1900-ig senki sem törődött a hajdani szépségek fenntar-

tásával, a leírások a legszomorúbb pusztulásról adtak számot. Ekkor az Eszterházy család legalább a főépületet rendbe 

hozatta, de továbbra sem laktak benne.  

Fentieket azért írtam le, 

hogy előkészítsem a bal ol-

dali Lobenwein fotográfiát, 

amely párja lehet az előző 

Diebold alkotásoknak. A 

kert felöl nézve talán még 

megrázóbbak a pusztulás 

nyomai. Gondolom több 

képeslap is készült az épü-

letről, de jelenleg csak ez az 

egy került elő. 

 

 

 

165. ÁBRA –  FERTŐDI      

KASTÉLY A PARK FELŐL   
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NEUTHAL (SOPRONÚJLAK) 
 

 

 

166. ÁBRA - ÜDVÖZLET SOPRONÚJLAKRÓL - FOTOGR. H. LOBENWEIN 

A Soprontól 18 km-re fekvő településről készült összefoglaló képeslapok újszerűségét az adja, hogy lényegében öt-, 

három- illetve kettő fénykép összemásolásával készültek, mozaik elrendezésben. Ilyen típusú lappokkal korábban a 

Lobenwein fotó palettán nem találkoztunk. Pedig nagy valószínűséggel igen korai - 1900 körüli - időpontról van szó, 

mikor ezek a képeslapok születtek. Erre enged következtetni, hogy a részképeken szereplők milyen fegyelmezetten 

sorakoznak. A fotográfozás újszerű pillanata, lehet, hogy életük első valós tükörképét rögzítette, melyet majd a 

Kopfstein Samu vegyesboltjában, avagy a Bauer Pál kocsmájában csodálhatnak, illetve vásárolhatnak meg. 

Vajon a későbbiekben miért nem csináltak a Lobenwein laborban ilyen összeállítású képeket? A képeslapok történe-

téről szóló fejezetben olvashattunk róla, hogy az elmúlt századforduló idején, nagy népszerűségnek örvendtek az ilyen 

összeállítású lapok. Az itt láthatóakat is megvették, de postai forgalomba nem kerültek! 

 A képek összetettsége egyben magában hordta gyengeségüket is. A több fényképből összeállított „mester” képeslapok 

„reprózása” már életlenebb képeket eredményezett. Ez az eljárás ebben a korai időben még minőségromlással járt! 

Ezt tapasztaljuk az üdvözlőkártyák mindegyikén. 

 

167. ÁBRA - MÉG KETTŐ KÉPESLAP SOPRONÚJLAKRÓL  
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UTÓSZÓ HELYETT… 
 

 

Az előző oldalakon látott 300-nál több képnek majdnem a fele a Lobenwein cégnél készült Sopronban. Apa 

és fia munkásságának egy szeletkéje tárulkozott fel előttünk ezek által. Nehezen eldönthető, hogy melyik 

fénykép id. Harald Antal Lobenwein, és melyik ifj. Lobenwein Harald keze munkája.  

    

168. ÁBRA - ID. LOBENWEIN HARALD ÉS IFJ. LOBENWEIN HARALD  

Az arány körülbelül egy a háromhoz. Ebben döntő szerepe van (volt) az időtényezőnek is. Az 1920-as évek 

előtt, mikor az apa (dédnagyapám) legaktívabb korszakát élte, a család- és üzlet alapítás időszakában va-

gyunk; fűszerezve a Nagy Háború és Trianon borzalmaival. Valószínűsíthető tehát, hogy a gondolatait ek-

kor, nem feltétlenül kötötték le a képeslap készítés problémái. Talán csak, mint anyagi-, megélhetési forrás 

lehetőségeként, megrendelésre, felkérésre végzett ilyen tevékenységet.  

Más volt a helyzete a fiának (nagyapámnak)! Ő viszonylag nyugalmasabb, konszolidáltabb időben, bár 

kényszer hatása alatt, kezdte pályafutását. Számára adott volt a háttér-, a műterem, a labor és a fényképezés 

eszközei. Viszonylag szabadabban szerkeszthette, komponálhatta kültéri felvételeit. Ez látszik és érződik 

is-, mikor szerencsés esetben, fotósorozatként láthatjuk próbálkozásait és végül a kész „művet”, a képesla-

pot.  

Azt a kérdést pedig felvetni, hogy melyikük munkássága értékesebb és nagyszerűbb- teljesen feleslegesnek 

érzem. Ők ketten együtt, kerek és egész. 
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169. ÁBRA - A  "LOBENWEIN CÉG"  KÉT VEZETŐJE ...  
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FÜGGELÉK… 
 

TÉRKÉPEK IDŐRENDBEN 
 

 

 

170. ÁBRA - A  KÖNYVBEN SZEREPLŐ HELYSÉGEK AHOL A  LOBENWEIN KÉPESLAPOK KÉSZÜLTEK  

A jelölő pontokon balról jobbra haladva: Sopronújlak (Neuthal), Bánfalva, Sopron, Balf, Nagycenk, Nagy-

lózs és Fertőd. Nem kell nagy fantázia a feltevéshez, miszerint más további vidéki helységekben is készül-

hettek hasonló képek. Ahogyan a soproni utcák és terek felvételei is hiányosak, ugyanúgy mondhatjuk el 

ezt a környező településekről is. Hiszen mindenütt működtek „Hangya” szövetkezetek, vegyeskereskedé-

sek, melyek igényelték az ilyen képeslapokat. 

Aki szereti a térképeket, annak a következő oldalak örömet fognak okozni! Öt Sopront- és kettő, a kör-

nyező hegyeket bemutató térkép sorakozik a következő oldalakon. Úgy gondolom, hogy ezek segíteni fog-

ják a képeslapok pontosabb elhelyezését számunkra.  
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171. ÁBRA - SOPRON TÉRKÉPE 1895-BŐL
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172. ÁBRA –  SOPRON TÉRKÉPE  1925-BŐL   
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173. ÁBRA –  „ANGYALOS-FÉLE”  SOPRONI KIRÁNDULÓ TÉ RKÉP 1931-BŐL   
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174. ÁBRA –  SOPRON TÉRKÉPE  1935-BŐL   
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175. ÁBRA - SOPRONI KIRÁNDULÓ TÉRKÉP 1938-BÓL   
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KÉPEK FORRÁSJEGYZÉKE 
 

 

A lista felépítése: Ábra sorszáma, A kép készítője, vagy forgalmazója, kiadója, A kép fellelhetősége. 

 

1. ábra – Vinzenz Lobenwein és felesége Therese Cora, valamint a 9. gyerek Harald Antal Lobenwein kétszer. 

Mindhárom kép Ürmös Lászlóné (Ugrinovits Edit) tulajdonában van Stettenben (Ausztria). 

2. ábra – Weidinger Mária és Harald Lobenwein (1905). Az első kép Lobenwein Tamásné (Varsányi Klári) tu-

lajdona Sopronban, a második Lobenwein Archívum, Sopron. 

3. ábra – Családi kép a háború utáni időkből (1919). Lobenwein Archívum, Sopron. 

4. ábra – ifj. Lobenwein Harald és Kubik Stefi Budapesten (1931). Lobenwein Archívum, Sopron. 

5. ábra – A karácsonyi családi képen mind a 8 unoka látható (1943). Lobenwein Archívum, Sopron. 

6. ábra – Lobenwein Tamás Tihanyban (1959). Lobenwein Archívum, Sopron. 

7. ábra – Síklemezes fa „utazó” kamera (1870 körül). Dömötör Zoltán – Korok, képek, kamerák - rendhagyó 

mesék a fotográfia történetéből (2011) című könyv 92. oldal. 

8. ábra – Leány kalapban; Foto: Vinzenz Lobenwein és képverso – forrás: Internet. 

9. ábra – KODAK reklám (1890 körül) – forrás: Internet. 

10. ábra – Berhard Wachl „General Katalog”-ja - forrás: Internet. 

11. ábra – „Rupprecht-ház” a Bécsi utcában. - forrás: Fortepan, Internet. 

12. ábra – Rupprecht Mihály munkái: Férfi képmás, Ferenc József manőverben, Széchenyi István szoboravatás - 

forrás: Internet. 

13. ábra – ifj. Lobenwein Harald műtermi koszorúcska képe – Lobenwein Archívum, Sopron. 

14. ábra – Cine KODAK Modell 20. - forrás: Internet. 

15. ábra – Lobenwei Tamás a Super 8-as kamerával a kezében, a háttérben id. Lobenwein Harald és leánya: 

Lobenwein Erna. – Lobenwein Archívum, Sopron. 

16. ábra – Levelező – lap (Postkarte) Sopronból. Fotó: Kummert N. Lajos, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

17. ábra – Korai üdvözlőlap Sopronból. Fotógrafika: Kummert N. Lajos, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

18. ábra – Soproni részletek képeslapon. Fotógráfus nincs feltüntetve. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

19. ábra – Tábori postai levelezőlap. Magyar királyi állami nyomda Budapest 1942. forrás: Internet. 

20. ábra – Képeslapok Sopronból – Egyetem és a Lőverek. (1) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) fotó: név ismeretlen. Forrás: Sopron Anno. 

21. Sopront fényképező fotográfusok megjelölései a képeslapok hátoldalán (1) Képeslap: Blum Náthán és Fia, 

Sopron. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest (2) Képeslap: Hans Hausner, Bécs. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. (3) A képeslapok szerzői nem beazonosíthatóak. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

22. „Eredeti fényképfelvétel” megjelölés egy Diebold Károly által készített képeslapon. Fotó: Diebold Károly – 

Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

23. A reprodukció hátoldaláról hiányzik a fotográfus megjelölése. Fotó: Lobenwein Harald – Sopron. Zempléni 

Múzeum, Szerencs. 

24. Hans Hausner (Wien) képeslap a Széchenyi térről. Fotógrafika: Hans Hausner – Bécs. Zempléni Múzeum, 

Szerencs. 

25. Karinger Károly Műintézetének (Budapest) képeslapja Sopronról. Fotó: Karinger Károly – Budapest. Zemp-

léni Múzeum, Szerencs. 

26. ábra – Sopron. A város látképe a Koronázó domb felől. Fotó: Lobenwein Harald fényképész, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

27. ábra – Sopron – látképe, és a következő oldalon ismét (ugyanonnan, csak más időpontban fényképezve). 

Fotó: Lobenwein Harald fényképész, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

28. ábra – Sopron – látképe. Fotó: Lobenwein Harald fényképész, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

29. ábra – Látkép a Szent Mihály templom tornyából. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 
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30. Két képeslap a Tűztoronyból. (1) Fotó: Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. (2) Kiadó: Lobenwein Ha-

rald fotóműterme, Sopron. Mindkettő Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

31. ábra – A két színes felvétel a hatvanas években készülhetett… . A képeslapok fényképeinek készítői nem 

beazonosíthatóak. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

32. ábra – Pillantás a tűztoronyra. Fotó: Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjte-

ményéből, Sopron. 

33. ábra – Tűztorony a Fő tér felől- és a Kolostor utca felől nézve. (1) Fotó: Lobenwein Harald fényképészete. 

(2) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Mindkettő Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

34. ábra – Várostorony a „Patikaház” emeletéről fényképezve. Fotó: Lobenwein Harald fényképészete. Országos 

Széchenyi Könyvtár, Budapest. 

35. ábra – A képeslap (1899) és a kép a „régi” Városházat-, míg a harmadik a bontás utáni állapotot mutatja. 

Fotó: (1) és (2) Stagl Franz I. munkája. (3) Fotó: Rupprecht Mihály felvétele. Forrás: Internet. 

36. ábra – Az „új” Városháza épülete és a Hűség kapuja. (1) Hagenauer György kiadása Sopronban. Zempléni 

Múzeum, Szerencs. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményé-

ből, Sopron. 

37. ábra – Bencés templom és Szentháromság – szobor. Szentháromság – szobor és Vármegyeháza. (1) Fotó: 

Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Mindkettő 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

38. ábra – Egykori Ferences-, majd Bencés templom a Fő téren. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bog-

nár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

39. ábra – A Templom utca „felső” végéből vissza nézve… . (1) Fotó: Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. 

(2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Mindkettő Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sop-

ron. 

40. ábra – Az evangélikusok temploma. A kép készítője nem határozható meg. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

41. ábra – Az Orsolya templom a Fegyvertár utca felől. Fotó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

42. ábra – Az Orsolya templom és iskola mögötti kert. A képeslap készítője nem beazonosítható. Forrás: Sopron 

Anno, Internet. 

43. ábra – Zárda és a neogótikus Orsolya templom. „Lunkányi-ház” és a „Proswimmer-ház”.(1) Kiadó: Loben-

wein Harald fotóműterme, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. (2) Fotó készítője: Diebold Ká-

roly, Sopron. Forrás: Sopron Anno, Internet. (3) Fotó: Zabokorszky Jenő, Pécs. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

44. ábra - A „Lábas-ház” kibontva, helyreállítva és a Mária kút, mögötte az előbbi ház árkádok nélkül. (1) A kép 

készítője nem beazonosítható. Forrás: Internet. (2) A kép készítője nem beazonosítható. Forrás: Internet. 

45. ábra – Színház a Petőfi téren. Fotó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjte-

ményéből, Sopron. 

46. ábra – A korábbi színház épület és a „régi” Kaszinó. „Új” kaszinó, mögötte a neológ zsinagóga épülete áll. 

(1)Fotó: Kummert Lajos, Sopron. Zempléni múzeum, Szerencs. (2) Fotó: Monsberger Gottfrid, Sopron. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. 

47. ábra – A II. Világháborúban megsemmisült neológ izraelita templom. Fotó: W.L. – monogram. Talán Wein-

stock Budapest? Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. 

48. ábra – Széchenyi István szobra és a szobor felavatásának pillanata. (1) Kiadó: Lobenwein Harald fotómű-

terme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Fotó: Rupprecht Mihály. Forrás: Internet. 

49. ábra – A Kaszinó dél felé néző homlokzata, és ami korábban a helyén állt: Ó-olasz bástya (1868). (1) Fotó: 

Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Fotó: 

Rupprecht Mihály. Forrás: Internet. 

50. ábra – A Széchenyi tér teljesen beépített déli oldala, a Domonkos templom és a templom főoltára. (1) 

Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. (2) Lobenwein Harald fényképészete Sopron. (3) Fotó: 

Lobenwein. Mindhárom képeslap Bognár Béla gyűjteményéből, Sopron. 

51. ábra – A Széchenyi tér keleti vége. Fotó: Kummert Lajos utódja. Schöll Anna kiadása. Zempléni Múzeum, 

Szerencs. 

52. ábra – Várkerület egy szakasza és a Pannónia szálloda közelebbről. (1) Kiadó: Lobenwein Harald fotómű-

terme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fényképészete Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 
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53. ábra – A Pannóniával szemközti oldal és a Lenck átjáró környéke. (1) Fotó: Breuer Dávid, Sopron. Zempléni 

Múzeum, Szerencs. (2) Piri Dániel, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. 

54. ábra – A Várkerület középső szakasza, az üzleti negyed nyáron és télen (karácsony előtt). (1) A fénykép ké-

szítője nem határozható meg. Forrás: Sopron Anno, Internet. (2) A fénykép készítője nincs feltüntetve. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. 

55. ábra – Piaci élet a Mária szobor környékén. (1) Mosberger Gottfried kiadása. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

(2) A kép készítője nincs feltüntetve. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

56. ábra – A Várkerület középső szakasza, a házak mögött a várfal. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

57. ábra – Tűztorony a Várkerület felől, a képeslap Budapestre került. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

58. ábra – „Kis”várkerületi részlet a villamos megállóval. A kép készítője nem határozható meg. Forrás: Sopron 

Anno, Internet. 

59. ábra – „Borbogarak” sora a műintézmény bejáratánál. Phot. von Géza v. Németh’s Wien, Forrás: Internet. 

60. ábra – A két szépia kép a Festő-köznél készült, a harmadik a Patak utca felől láttatja a szelíden medrében 

csordogáló patakot, a lenti kép és a túloldali - , valójában ugyanaz, témája az áradó Ikva 1925-ben, más-más 

kivágásban. (1) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, 

Sopron. (2) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. (3) Kiadó: Lobenwein 

Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (4) Lobenwein Harald fotómű-

terme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

61. ábra – Ikva pataki részlet. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, 

Sopron. 

62. ábra – II. Rákóczi Ferenc utca. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjte-

ményéből, Sopron. 

63. ábra – A valaha szebb időket is megélt „Ruhagyár”. A fotográfus nem határozható meg. Forrás: Sopron Anno, 

Internet. 

64. ábra – A Kossuth Lajos utca első szakasza, amint elkanyarodik a Déli pályaudvar felé. Lobenwein Harald 

fényképészete Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

65. ábra – Az Irgalmas nővérek zárdája és temploma. Lobenwein Harald fényképészete Sopron. Bognár Béla 

képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

66. ábra – Az Isteni Megváltó leányainak Szent József Intézete utcafront és belső udvar. (1) Kiadó: Lobenwein 

Harald fotóműterme, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotó-

műterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (3) Lobenwein Harald fotóműterme, Sop-

ron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (4) Lobenwein Harald fényképészete Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

67. ábra – Az Isteni Megváltó Leányainak Nevelőintézete (kertrészlet és étterem). (1) Lobenwein Harald fotó-

műterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fényképészete Sop-

ron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

68. ábra – Az Isteni Megváltó Leányainak Nevelőintézete (Díszterem) és Szent Margit képmása. (1) Lobenwein 

Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Fotó: Lobenwein H. Sop-

ron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

69. ábra – Akár egy katona is írhatta e sorokat a Jáger borozóból. ábra – Fotó: Lobenwein Harald. Bognár Béla 

képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

70. ábra – Vajon egy katona írta ezt a képeslapot a laktanyából? Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sop-

ron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

71. ábra – „Szélmalom” laktanya, Ferenc Ferdinánd lovassági laktanya és még egyszer a Tüzérlaktanya. (1) A 

fotográfus neve a képeslapon nincs feltüntetve. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest. (2) A kép készí-

tője nem határozható meg. Forrás: Internet. (3) A kép készítője nem határozható meg. Forrás: Internet. 

72. ábra – Sopron„ leghosszabb tere” – a Deák tér (1904). A kép készítője nem határozható meg. Forrás: Inter-

net. 

73. ábra – Vajon honnan kapta a nevét a „Zsilip utca”? Lobenwein Archívum, Sopron. 

74. ábra – A patak „beboltozása” a tér előtti szakaszon és (lent) a későbbi tér felé. Lobenwein Archívum, Sopron. 

75. ábra –Megfeszített kézimunka és talicskázás. Lobenwein Archívum, Sopron. 



Foto: Lobenwein__________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

121 

76. ábra –A tér nyugati vége 1928-ban, Evangélikus Tanítóképző. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bog-

nár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

77. ábra – Az Evangélikus Tanítóképző, előtte a Képezde utca vonala. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, 

Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

78. ábra – Az 1890-ben épült „Lenk-villa”, később „Városi Múzeum” a park nyugati sarkán. (1) Lobenwein Ha-

rald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fényképé-

szete Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

79. ábra - Református templom a Deák tér nyugati végénél. Fotó: Barasits, Budapest. Zempléni Múzeum, Sze-

rencs. 

80. ábra – A „Tüzér Hősök” szoboravatására kiadott képeslap. „M”- monogram. Országos Széchenyi Könyvtár, 

Budapest. 

81. ábra – Időjárás előrejelző állomás a Deák téren. (1) Lobenwein Harald fényképészete Sopron. Bognár Béla 

képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fotóműterme Sopron. Bognár Béla képeslap gyűj-

teményéből, Sopron. 

82. ábra – Szökőkút aranyhalakkal. Lobenwein Harald fotóműterme Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjtemé-

nyéből, Sopron. 

83. ábra – Állami felsőbb leányiskola. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme Sopron. Bognár Béla képeslap 

gyűjteményéből, Sopron. 

84. ábra – A volt Magyar Királyi 18. Honvéd Gyalogezred- és a 76-os Gyalogezred emlékműve. (1) Fotó: 

Barasits, Budapest. Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Lobenwein Harald fotóműterme Sopron. Bognár Béla 

képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

85. ábra – Soproni Hősi emlékművek egy képeslapon. Fotó: Karinger, Budapest. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

86. ábra – Deák Ferenc szobra az étterem felett. Lobenwein Archívum, Sopron. 

87. ábra – Villamos már van, Limanova emlékmű még nincs, majd csak 1924-ben. (1) Blum Nátán és Fia kiadása 

papiráru nagykereskedés, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. (2) Kiadó: Lobenwein Harald 

fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (3) Lobenwein Harald fotóműterme, 

Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

88. ábra – Az Evangélikus Konvent népiskolája. A kép készítője nem határozható meg. Forrás: Sopron Anno, 

Internet. 

89. ábra – Az Erzsébet Tudományegyetem a Deák tér végén. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

90. ábra – Szent István templom – főhomlokzata. Fotó: Lobenwein, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményé-

ből, Sopron. 

91. ábra – Szent István templom – oltár. Fotó: Lobenwein, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sop-

ron. 

92. ábra – Félköríves templomcsarnok. Fotó: Lobenwein, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sop-

ron. 

93. ábra – A Kurucdomb és rajta a szélmalom laktanya látképe. Kiadja: MFI – Magyar Film Iroda, Budapest. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. 

94. ábra – Itt még laktanyaként funkcionált az épület. Fotó: Kummert Lajos, Sopron. Zempléni Múzeum, Sze-

rencs. 

95. A valamikori szélmalom épülete. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjtemé-

nyéből, Sopron. 

96. ábra – Az Erzsébet kórház a Győri út mentén. (1) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Zempléni Mú-

zeum, Szerencs. (2) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sop-

ron. 

97. ábra – Az Erzsébet kórház kápolnájának belseje, illetve egy feldíszített májusi oltár részlet. (1) Lobenwein 

Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fény-

képész, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

98. ábra – Győr – Sopron – Ebenfurt Vasút Rt. Igazgatósági palotája és Pályaudvara. Lobenwein Harald fotómű-

terme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

99. ábra – GySEV Mozdonygépház. Lobenwein Harald fényképész, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményé-

ből, Sopron. 
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176. ÁBRA - MÉG KETTŐ LOBENWEIN KÉPESLAP ... 

100.ábra – A Mátyás király utca az 1920-as években a vasútállomás felől nézve. Kiadja: Verlag Josef Popper, 

Wien. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

101.ábra – Tschurl átjáró nyáron és télen. (1) Fotográfus: ismeretlen. Forrás. Internet. (2) Fotográfus: ismeret-

len. Forrás. Internet. 

102.ábra –Erzsébet utca. Kiadja: Piri Dániel, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

103.ábra – Pénzügyi palota. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, 

Sopron. 

104.ábra – A Győri vasúti végállomás (kitérővel) és a GySEV Üzemvezetőség megállója után a Deák téren. (1) A 

kép készítője nem határozható meg. Forrás: Internet. (2) Kiadja: Piri Dániel, Sopron. Zempléni Múzeum, Sze-

rencs. 
105. ábra – A Deák térről az Erzsébet utcába, s onnan a Széchenyi térre tartó villamosok. (1) Kiadja: Piri Dániel, 

Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Blum Náthán kiadása, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

106. ábra – Villamosok a Kaszinó előtt és sínek a Széchenyi téren. (1) Vasúti levelezőlap árusítás, Budapest. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Fotográfus: ismeretlen. Forrás. Internet. 

107. ábra – Villamos a Várkerület elején és a Hotel Pannónia előtti megálló helyen. (1) Fotochrom, Kummert 

Lajos utódja, Sopron. (2) Kiadja: Kummert Lajos utódja, Sopron. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

108.ábra – Villamos a Pannónia előtt, csak más szögből nézve, és a Takarék- és Kölcsönegylet előtti megállóban. 

(1) Fotográfus nem határozható meg. Forrás: Internet. (2) Fotográfus nem határozható meg. Forrás: Internet. 

109. ábra – Villamos a Mária szobornál (Ikva híd megálló, kitérő és szakasz határ), és a „kis” Várkerület íve. (1) 

Képeslap: Piri Dániel, Szabó Antal hírlapárusító kiadása, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs.(2) A képeslap 

szerzője nem határozható meg. Forrás: Internet. 

110. ábra – Két kép a Kossuth utca elején haladó villamosokról. (1) Szerző nem ismert. Forrás: Internet. (2) 

Kummert Lajos, Sopron. Forrás: Sopro Anno, Internet. 
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111. ábra – Villamos a Kossuth Lajos utca közép táján, és végül a Déli pályaudvar, ahonnan indulni szoktak.     

(1) Kiadja: Monsberger Gotfried, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár. Budapest (2) Lobenwein Harald fotó-

műterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

112. ábra – A remíz előtt a hivatalos indítás napján (1900. április 30.), valamint a „pihenő villamosok a remíz-

ben. (1) A fotográfus nem ismert. Forrás: Internet. (2) A fotográfus nem ismert. Forrás: Internet. 

113. ábra – Erzsébet kert gondozott virágágyásokkal. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

114. ábra – Variációk egy témára, „cukorsüveg” mamutfenyő és nézelődők a parkban. (1) Kiadó: Lobenwein Ha-

rald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fotóműterme, 

Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (3) Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

115. ábra – Vagy talán, mégis csak ez a kép lenne az igazi? Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bog-

nár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

116. ábra – A nyugalom és béke kertje. Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap 

gyűjteményéből, Sopron. 

117. ábra – Század eleji hangulat az Erzsébet kertben. (1) Kummert Lajos utódja, Sopron. Zempléni Múzeum, 

Szerencs. (2) Piri Dániel, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 
118. ábra – Zenepavilon és „Liget” kerthelység. (1) Fotó: Kummert Lajos, Sopron. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

(2) Fotográfus ismeretlen. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

119. ábra – A magán pavilonok mögött a „szórakoztató központ” és a kert végében az „Iparcsarnok”. (1) Foto-

gráfus ismeretlen, Forrás: Internet.(2) Fotográfus ismeretlen, Forrás: Internet. 

120. ábra – Siketnémák Intézete. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményé-

ből, Sopron. 

121. ábra – Az egykori Honvéd Főreál Iskola. Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képeslap 

gyűjteményéből, Sopron. 

122. ábra – Az egyetem a Panoráma út felöl. Kiadja: Piri Dániel, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

123. ábra – II. Rákóczi Ferenc laktanya. Kiadja: Piri Dániel, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

124. ábra – Magyar királyi Bányamérnöki- és Erdőmérnöki Főiskola. Szerző nem ismert. Forrás: Internet 

125.ábra – Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelőintézet főépülete. (1) Lobenwein Harald fotómű-

terme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sop-

ron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

126.ábra – Az első képeslap, sok diák aláírásával. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képes-

lap gyűjteményéből, Sopron. 

127.ábra – Vendéglő a „Rákóczi”-hoz, Sass Lajos tulajdona. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

128.ábra – Evangélikus Teológusok Otthona. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap 

gyűjteményéből, Sopron. 

129.ábra – Nevezett kápolna a Lőverekben és az eredeti helyén. (1) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) A felvétel készítője nem ismert. Forrás: Internet. 

130.ábra – A két felvétel nem egy időben készült. (1) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képes-

lap gyűjteményéből, Sopron. 

131.ábra – Károlymagaslat. Az ismeretlen amatőr felvételén, több látszik belőle, mint a képeslapon. (1) Loben-

wein Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Karl Stögmayer fotográ-

fus felvétele 1916.12.31-én készült. Forrás Internet. 

132.ábra – Régi Deákkút. Kiadja a Magyar Királyi nagy- és különlegességi áruda, Sopron. Forrás: Internet. 

133.ábra – Muck kilátó. Blum Náthán és Fia kiadása, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

134.ábra – Károlymagaslat. Foto: Weinstock, Budapest. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

135.ábra – Deákút. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

136.ábra – Prinz pihenő. A kirándulók első megállóhelye a Lőver kőrúton. Lobenwein Harald fotóműterme, Sop-

ron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

137.ábra – Alm vendéglő, „félúton” Bánfalva felé. (1) Diebold Károly felvétele, Sopron. Forrás: Internet. (2) 

Diebold Károly felvétele, Sopron. Forrás: Internet. 
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138.ábra – Kilátás Bánfalvára és a Karmelita kolostorra. (1) Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár 

Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűj-

teményéből, Sopron. 

139.ábra – Látkép Bánfalváról. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, 

Sopron. 

140.ábra.-. Sopronból a Bécsi gombon keresztül haladunk a kirándulás végcélja felé. Lobenwein Harald fotómű-

terme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

141.ábra – Ritka képpár! Egymás mellett a régi (1900 körül) és az új (1930 körül) vadászlak. (1) Kummert La-

jos, Sopron. Forrás Internet. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjte-

ményéből, Sopron. 

142.ábra – Még egy kép az új létesítményről. Magyar Királyi Dohányáruda kiadása. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

143.ábra – Tómalmi látkép. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, 

Sopron. 

144.ábra – Strandélet és csónakázás a múlt század első felében.  (1) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Kiadó: Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla 

képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

145.ábra – Szent Mihály utca végén a templommal. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Zempléni Múzeum, 

Szerencs. 

146.ábra – A soproni „gazda negyed”, A „két Mór ház”, a Szent Mihály templom és a Szent Mihály utca. 

Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

147.ábra – Az „új” katolikus temető bejárata, és a ravatalozó homlokzata. A felvétel készítője nem ismert. Forrás: 

Internet. 

148.ábra – A várost Balf irányában elhagyva, áll az út szélén a „Pihenőkereszt”. Művészi fényképek műterme. 

Lobenwein Harald festészeti és nagyító intézet, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

149.ábra – Balf látképe a Fertő tó nádasával. Fotó: Barasits, Budapest. Zempléni Múzeum. Szerencs. 

150.ábra – Balf Gyógyfürdő (1913). A kép készítője ismeretlen. Zempléni Múzeum. Szerencs. 

151.ábra – Egy látkép a Gyógyfürdőre és a Fertő tó nádasára. Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Zempléni 

Múzeum, Szerencs. 

152.ábra – Hársfasor. Az üdülő bejárata és a kápolnája, szállodája. (1) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. 

Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képes-

lap gyűjteményéből, Sopron. (3) Lobenwein Harald fotóműterme, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményé-

ből, Sopron. 

153.ábra – A fürdőtelep parkja és kerthelysége az étterem előtt. (1) A kép készítője ismeretlen. Zempléni Mú-

zeum, Szerencs. (2) Fotó: Barasits, Budapest. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

154.ábra – A plébánia templom és a nagy kváderkövekből rakott kapuzata. (1) Monostory György utóda, Buda-

pest. Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Művészeti Alkotások Vállalat 5. számú fiókja, Budapest. Zempléni Mú-

zeum, Szerencs. 

155.ábra – A híres hársfasor a Széchenyi kastélyhoz. Fotó: Monostory György, Budapest. Zempléni Múzeum, Sze-

rencs. 

156.ábra – A Széchenyi kastély és a mauzóleum. (1) Kiadja Mühl Mihály, Nagycenk. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

(2) Kiadja Mühl Mihály, Nagycenk. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

157.ábra – Klasszikus képek: kastély és Széchenyi kripta. (1) Fotó: Lobenwein H. Sopron. Országos Széchenyi 

Könyvtár. (2) Fotó: Lobenwein H. Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

158.ábra – Széchenyi tér és Széchenyi szobor. (1) Hangya Fogyasztási Szövetkezet kiadása, Nagycenk. Országos 

Széchenyi Könyvtár. (2) Hangya Fogyasztási Szövetkezet kiadása, Nagycenk. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

159.ábra – Nagycenk – Népiskola homlokzati oldal és a Goldbach patak felől. (1) Fotó Erreth János, Sopron. 

Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Fotó: Lobenwein H. Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

160.ábra – Kiscenki vasútállomás. (1) Kiadja: FNYV (Fővárosi Nyomdaipari Vállalat) 23. telep, Budapest. Zemp-

léni Múzeum, Szerencs. (2) Fotó: Lobenwein H. Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

161.ábra – Római katolikus templom, paplak és Kretzinger Kálmán féle vegyeskereskedés. (1) Fotó: Schöberl 

Antal, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Lobenwein fotó, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Buda-

pest. 
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162.ábra – Nagylózs nevezetességei. (1) Forrás n.v. Budapest. Zempléni Múzeum, Szerencs. (2) Kiadó: Özv. 

Schwarz Mórné, Sopron megye. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

163.ábra – A Fertődi kastély gazdátlanul. (1) Fotó Diebold Károly, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs.             

(2) Fotó: Diebold – Gruber, Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

164.ábra – A Fertődi kastély a park felől. Fotó: Lobenwein H. Sopron. Zempléni Múzeum, Szerencs. 

165.ábra – A II. Világháborút követő felújítás után. Fotó: Horváth Zoltán. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeu-

mok Igazgatósága, Szolnok. 

166.ábra – A „Sala Terrana” és a kastély díszterme (zeneterme) felújítva. (1) Fotó: Ripely Imre, Budapest. Zemp-

léni Múzeum, Szerencs. (2) Fotó: Szelényi László. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szol-

nok. 

167.ábra – Üdvözlet Sopronújlakról. Fotogr. H. Lobenwein, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. 

168.ábra – Még kettő képeslap Sopronújlakról. (1) Fotogr. H. Lobenwein, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, 

Budapest. (2) Fotogr. H. Lobenwein, Sopron. Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. 

169.ábra – Id. Lobenwein Harald és ifj. Lobenwein Harald. Lobenwein családi Archívum, Sopron. 

170.ábra – A „Lobenwein cég” két vezetője… . Lobenwein családi Archívum, Sopron. 

171.ábra – A könyvben szereplő helységek, ahol a képeslapok készültek. Forrás: Internet. 

172.ábra – Sopron térképe 1895-ből. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

173.ábra – Sopron térképe 1911-ből. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

174.ábra – Sopron térképe 1925-ből. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

175.ábra – „Angyalos-féle” soproni kiránduló térkép 1931-ből. Forrás: Internet. 

176.ábra – Sopron térképe 1935-ből. Forrás: Sopron Anno, Internet. 

177.ábra – Sopron térképe 1938-ból. Forrás: Ismeretlen könyv melléklete. 

178.ábra – Sopron kiránduló térképe 1938-ból. Forrás: „Soproni vezető” című könyv melléklete. 

179.ábra – Még kettő Lobenwein képeslap… (1) Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képes-

lap gyűjteményéből, Sopron. (2) Lobenwein Harald fényképészete, Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményé-

ből, Sopron. 

180.ábra – Balf, Hangyaszövetkezeti Bolt és a Katolikus Plébánia Hivatala. Lobenwein Harald fényképészete, 

Sopron. Bognár Béla képeslap gyűjteményéből, Sopron. 

 

 

177. ÁBRA - BALF, HANGYASZÖVETKEZETI BOLT ÉS A KATOLIKUS PLÉBÁNIA HIVATALA  
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SOPRONI KÉPESLAPOK KÉSZÍTŐI ÉS KIADÓI 
 

 

Arcanum – Hungaricana. Jelenleg öt intézmény, a Zempléni Múzeum; az Országos Széchényi Könyvtár; a Magyar Ke-

reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum; a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a Damjanich János Múzeum közel 

300,000 db képeslapja kereshető és tekinthető meg az Internetes oldalon. Az adatbázis célja, hogy minél több múzeum 

gyűjteményét integrálja a közös kereső programban. A benne fellelhető közel 3000 Sopronnal kapcsolatos képeslap 

készítői és kiadói találhatók meg a következő listán betűrendben: 

1) Barasits János, Budapest Nagyatádi Szabó utca 46. 

2) Blum Náthán és Fia(i), Sopron 

3) BNY, Sopron 

4) Bokor Műterem, Sopron 

5) Breuer Dávid, Sopron Ötvös utca 6. 

6) Credo, Budapest 

7) Diebold Károly, Sopron Várkerület 121 (később: Mátyás király utca 1.) 

8) Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 23. számú telep, Budapest 

9) Gárdony és Fenyvesi, Budapest 

10) Gruber Ferenc, Sopron  

11) Hagenauer György, Sopron 

12) Hans Hausner, Wien 

13) Hortobágyi, Budapest – Vasúti levelezőlap árusítás 

14) Horváth 

15) Josef Popper, Wien 

16) Karinger Károly Műintézete, Budapest 

17) Karl Schwidernoch, Wien 

18) Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat, Budapest 

19) Kovács Vince, Sopron 

20) Kummert Lajos (utódja) 

21) Lobenwein Harald, Sopron Kossuth Lajos utca 5. (és 13.) 

22) Lobenwein Tamás, Sopron Deák tér 20. 
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23) Magyar Királyi Dohányáruda 

24) Magyar Királyi Nagy és Különlegességi Áruda, Sopron 

25) Magyar Rotophot Rt. Budapest, Liszt Ferenc tér 5. 

26) Monostory György, Budapest (utódja: Kalántay) 

27) Monsberger Gottfried, Sopron 

28) Művészeti Alkotások Vállalat, Budapest 

29) Piri Dániel, Sopron 

30) Rotting Rommwalter Nyomda, Sopron 

31) Rudolf Oesterricher, Wien 

32) Schöberl Antal, Sopron 

33) Schöll Anna, Sopron 

34) Karl Schwidernoch, Wien II. Pillersdorfgasse 4. 

35) Seidl János Ferenc, Sopron 

36) Soproni Magyar Királyi Dohányáruda 

37) Soproni Városszépítő Egyesület 

38) Szeim Árpád, Sopron 

39) Szilágyi Artúr Műintézete, Kőszeg 

40) Weinstock Ernő, Budapest 

41) WL (monogram) 

42) Zabokorszky Jenő mérnök, Pécs 
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