
Kalvínsky kostol v Bratislave, detail 
kamenárskej výzdoby hlavného portálu

Calvinist church in Bratislava, detail of stonework-
decoration of the main entrance 
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Bratislava, like other regional centres of the 
former Hungarian Kingdom, experienced exten-
sive construction development at the end of the 
19th century. As a result of its historical traditions, 
the town had a special status within the country. 
While the question remains open for future cultu-
ral and historical research as to whether efforts 
to build the ”western bastion” of the Hungarian 
Kingdom had a programmatic character, the 
crucial question here, in terms of the subject 
of our study, is  how the given period inscribed 
itself on the architectural image of the town. In 
addition to the surviving examples of historicism 
and eclecticism, the “fin-de-siecle” period is 
also represented by works of early modernism, 
if mainly in terms of exterior experience, drawing 
inspiration from beyond the local context. Thanks 
to the openness of the local builders, Bratislava’s 
transferred their experiences from abroad to 
three-dimensional forms of highly rated objects, 
enriching the local, more conservative milieu with 
current and forward-looking moments.  

The content of the study focuses on the works 
of four architects created in the period before the 
outbreak of World War II. The text is based on 
the results of examination of historical sources: 
archival documents, periodicals and graphical 
materials. On this basis we tried to cast more light 
on the previously little-known activities of Franz 
Wimmer (1885 – 1953), Jenő (Eugene) Schiller 
(1878 – 1944?), Gyula (Július) Schmidt (1879 – 
1915) and Jenő Soós (1853 – 1913). It must be ad-
mitted that the quantity, condition and especially 
the availability of documents does not allow for 
making more definite conclusions at the moment. 
However, the present text presents the total of the 
identified information, along with an indication of 
the future course of research, towards the end 
of extending our knowledge about Bratislava’s 
architecture around 1900. 

After years of neglect, the post-war work of 
Franz Wimmer created in cooperation with Andrej 
Szőnyi has become the subject of adequate pro-
fessional attention. On the other hand, earlier re-
ports on the architect ś work are reduced to sta-
ting solely his authorship of the Calvinist Church 
in Bratislava and the regulation of the square in 

front of the south facade of St. Martin ś Church. 
Despite his youth and relatively brief practice 

in Munich, Wimmer was perceived as an expert in 
Bratislava, which brought him several remarkable 
opportunities in his hometown even before 1914. 
As a student, he won the 2nd prize for a poster in 
competition issued by the Commission for Tourist 
Trade in Bratislava. (1908). The appearance of 
Wimmeŕ s poster is unknown, but assumptions 
can be made on the basis of published reviews. 

In 1909, Augustine Helmár revised earlier 
ideas about conversion of the area of former St. 
Martin ś cemetery into a regular square. With this 
in mind, he approached Wimmer. This step marks 
the genesis of Wimmer’s first architectural work 
in Bratislava, marked by conflicts between initia-
tors of the project and the Municipality. In August 
1909 construction began of the supporting wall 
dividing the future square into two parts. Howe-
ver, work on it had to be interrupted a few months 
later, in response to strong public criticism. The 
ensuing requirements concerning the modifica-
tion of the appearance of the wall and the need 
for extending the central stairway changed Wim-
meŕ s concept radically, as well as provoking 
a split in the Association for the Beautification of 
Bratislava. Helmár, in reaction to the compromise 
between the town and part of the Association, 
began a defence of Wimmeŕ s plans, insisting on 
the completion of the wall in its approved form. 
With the support of a German authority, Theodor 
Fischer, it is likely that the professoŕ s positive 
standpoint was a significant step to the definitive 
resolution of the dispute at the end of 1910. 

In April 1911 the young graduate of the Munich 
Technical University won the first prize in com-
petition for the project of a Calvinist church and 
dwelling-house in Bratislava. Wimmeŕ s plan for 
the church was unusual for its ”northern” design 
based on a contrast between the structure of 
stonework and smooth surfaces. Yet the building 
commission – despite the high artistic level of the 
prizewinning plans –decided on their revision. 
Although the contemporary press mentions 
widespread changes, in the case of the sacral 
object the original project was largely respected. 
It is important to note that the work of Florian 
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Opaterny, the author of the construction plans for 
the Calvinist church and dwelling-house, is him-
self an architect still awaiting proper evaluation.  

It is not known if Wimmer prepared the plans 
for the future shape of the exhibition pavilion 
for the Bratislava Art Association, though Oskar 
Szelényi, the secretary of the Association, refu-
sed the temporary solution made by Paul Suján 
and instead contacted a friend, described as an 
”excellent professional living in Munich”. The war 
stopped the realization of the architect ś project 
for presentation of the western portal of St. John‘s 
Chapel. The plan, which was accepted by the 
monuments committee, proposed the removal 
of the arch of the Baroque outbuilding situated 
in front of the original Gothic western facade of 
gothic architecture, with a view to the restored 
entrance granted by a wide arcade opened in the 
Baroque north wall. 

In relation to Jenő Schiller, mention is frequen-
tly made of two Art Nouveau apartment houses 
and a hotel situated near to the centre of Bratisla-
va. Between 1905 and 1908, Schiller participated 
in number of competitions and his projects were 
in generally highly rated. Among his successes 
are the first prize for a cemetery project in Sibiu, 
town hall in Szigetvár or the dwelling-house of 
the Catholic community in Banská Bystrica. 
Schiller was a versatile author interested as well 
in questions of urban transport or the design of 
burial places. His regulatory plan of the territory 
lying east from the line of Štefánikova ulica had 
a positive response from Antal Palóczy, founder 
of urban planning as a scientific department in 
Hungary. On this street, which around 1900 
assumed the form of a metropolitan boulevard, 
Schiller built the Hotel Deák and, in cooperation 
with Karl Haybäck, two apartment blocks for 
Michael Weinberger. With facades decorated by 
Franz Schmidt, from the circle of Koloman Moser, 
the hotel is one of the most striking landmarks of 
Bratislava. 

According to recently uncovered information, 
the apartment houses for Weinberger built on the 
site of a demolished malt house are the final reali-
zations of J. Schiller in Bratislava. It can be expec-
ted that around 1910 he began to work in nearby 
Vienna. The remainder of his career, both before 
coming to the former Hungarian coronation city 

and after moving to the centre of the Hapsburg 
Monarchy, will require a deeper consideration of 
the Austrian and Hungarian sources. 

The unfortunately brief career of Július 
Schmidt is represented by the hospital and 
asylum built by the Lutheran Church between 
1912 and 1913. His project for a large structure 
for church social and charitable institutions was 
a result of success in the competition ending in 
May 1911. Schmidt, a graduate of the Polytechnic 
University in Budapest and a teacher at an upper 
secondary school for builders, realized elemen-
tary schools in Budapest and Kiskunhalas and 
workeŕ s housing in the Hungarian capital city. 
His work, without any residues of historicism, 
is close to the works of Hungarian protagonists 
of early modernism. It is likely that the recently 
completed examples of Béla Lajta ś (Leitersdor-
fer) contemporary buildings for Jewish charitable 
institutions in Budapest had an influence on the 
hospital in Bratislava.

Construction of the Lutheran hospital was 
managed by Jenő Soós, who was a member of 
the competition commission in 1911. Currently 
only one Bratislava realisation is linked with his 
name – an apartment block on Kúpeľná ulica 
with a neo-Gothic street facade. The architect ś 
obituary, published in 1913 in a local newspaper, 
provides a brief outline of his various activities for 
the town, the Protestant church and factories. His 
participation is documented in the design of the 
buildings of the Grüneberg and Apollo factories 
as well as the Arena Theatre in Petržalka. Soós, 
as a member of the building committee delega-
ted by the Association for Town Beautification. 
was entrusted with review of the submitted plans 
for their concordance with the historical buildings 
and the character of the town. 

Naturally, the facts collected during the re-
search on other issues are only fragments from 
our knowledge of the fates of the personalities 
under discussion, though they help us to appro-
ach a certain stage of their lives, which cannot 
be seen as an isolated period. More detailed 
knowledge of the work of Wimmer, Schiller, 
Schmidt and Soós will require a continuation of 
research in archival holdings  in Slovakia as well 
as in Germany (Munich), Austria (Vienna) and 
Hungary (Budapest). 
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PETER BUDAY Poznámky k vybraným osobnostiam 
bratislavskej architektúry okolo roku 1900  Notes on certain 
personalities of Bratislava architecture around 1900

Výskum bratislavskej architektúry 19. storočia 
zaznamenal od čias vydania Szőnyiho základnej 
publikácie k danej téme významný posun. Na 
odpoveď však napriek tomuto kladnému vývoju 
ešte čaká rad otázok. Zásadným limitom na tomto 
poli je zachovalosť archiválií a časová náročnosť 
vyhodnocovania dostupných prameňov. 

Typovo a štýlovo heterogénny ráz stavieb 
vznikajúcich na prelome storočí v Bratislave 
a analýzy jednotlivých pamiatok sú predmetom 
niekoľkých štúdií, monografií a záverečných prác 
/1/. Kým o samotných objektoch získavame relatív-
ne ucelený obraz prostredníctvom zachovaných 
dobových materiálov či pamiatkových výskumov, 
osobnostiam stojacim za ich vznikom sa venuje 
spravidla okrajová pozornosť. Poznanie autorstva 
alebo „personálneho“ kontextu pritom nepriamo 
dotvára hodnotu architektúry samotnej. Pomáha 
ju totiž ukotviť v rovinách konkrétneho životného 
diela, ako aj širších vzťahov. 

Okolo roku 1900 sa popri etablovaných 
miestnych staviteľoch, respektíve stavebných 
podnikateľoch (Feigler, Kittler a Gratzl, Durvay, 
Saltzleitner) čoraz väčšmi presadzujú tvorcovia 
z budapeštianskeho centra a domáci architekti 
so zahraničnými skúsenosťami, prinášajúci do 
lokálnych, pomerne konzervatívnych pomerov 
novú kvalitu. Ide jednak o architektov žijúcich 
a pôsobiacich v Bratislave zvyčajne krátky čas 
v rozmedzí niekoľkých rokov, a jednak o autorov, 
dotvárajúcich mesto o nové dominanty vďaka 
úspechom v súťažiach. 

Predkladaný text sa zameriava na štyri 
osobnosti. Prvá časť je venovaná doteraz málo 
známym prácam Franza Wimmera vytvorených 
pre Bratislavu v časoch jeho štúdií a činnosti 
v metropole Bavorska. Nasleduje Eugen (Jenő) 
Schiller, autor osobitých eklektických a secesných 
architektúr prinášajúcich kozmopolitný nádych vie-
denskej a budapeštianskej scény. Ďalšie odseky 
sa viažu k počtom skromnému, no pozoruhodne 
jednotnému dielu Júliusa (Gyula) Schmidta. 
Štúdiu uzatvárajú poznámky o Jenő Soósovi, 
v súčasnosti takmer zabudnutej, mimoriadne ak-
tívnej postave života mesta a tunajšej evanjelickej 
cirkvi. Získané informácie tvoria prirodzene len 
fragmenty z ich osudov. Pokračovanie bádania 
predpokladá rozšírenie a najmä korekciu údajov 
na základe poznania širšej pramennej bázy. Na 

tomto mieste sa sústreďujeme predovšetkým na 
sumarizovanie zistených reálií. Z tohto dôvodu 
sme redukovali opisy jednotlivých objektov na 
základnú charakteristiku a zaradenie do štýlových 
prúdov doby. Nevenujeme sa ich formálnemu 
rozboru, poukazovaniu na východiská či paralely.

Franz Wimmer (1885 – 1953)
Potomok Adolfa Wimmera (1845 – 1935), 

spolumajiteľa známeho obchodu s koloniálnym 
tovarom, člena mestskej rady a neskôr riaditeľa 
Prvej prešporskej sporiteľne vynikal talentom cel-
kom odlišného druhu, než akým oplývala väčšina 
príslušníkov jeho rodiny. Wimmerovi predkovia 
s juhonemeckými koreňmi sa v Bratislave, kde 
pôsobili v službách ostrihomského arcibiskupa, 
usadili koncom 18. storočia /2/. Adolfov otec Jozef 
(1808 – 1873) uprednostnil pred úradníckym 
miestom podnikanie. Po začiatkoch v Trnave pre-
sunul svoj obchod do Bratislavy, kde pod názvom 
„K slonovi“ fungoval bezmála jedno storočie ako 
neoddeliteľná súčasť koloritu Michalskej ulice.

Spisba ponúka o Wimmerovej odbornej 
činnosti do roku 1918 minimum informácií. 
Obmedzujú sa spravidla na konštatovanie jeho vy-
sokoškolských štúdií v Mníchove a pripomenutie 
autorstva Kalvínskeho kostola a nájomného domu 
v Bratislave /3/. Architektove medzivojnové aktivity 
a realizácie v súčinnosti s Andrejom Szőnyim sú, 
naopak, predmetom čiastkových štúdií /4/ a doč-
kali sa aj snáh o syntézu v podobe diplomových 
a doktorských prác /5/. Skúmanie Wimmerovej 
kariéry pred jeho návratom do Bratislavy naráža 
na rad bariér: v bohatej pozostalosti dlhoročného 
spolupracovníka Szőnyiho nenájdeme dokument 
približujúci mníchovskú etapu jeho kolegu, čo pla-
tí aj v prípadoch zbierky písomností Bratislavského 
umeleckého spolku a rodinných archiválií. 

Franz Wimmer podľa biografického slovníka 
ostal po získaní diplomu v Mníchove, kde prijal 
miesto asistenta profesora von Thierscha /6/. Dňa 
18. novembra 1911 sa tu oženil s maliarkou 
Valériou Heller – Spiessovou, dcérou mestského 
architekta v Kaiserslauterne /7/. Friedrich von 
Thiersch charakterizovaný ako „majster juho-
nemeckého neobaroka“ /8/ nemal hlbší vplyv na 
svojho absolventa. Oveľa bližšia mu mohla byť 
aktuálna tvorba Theodora Fischera. Jednou z me-
nej známych a zatiaľ nepotvrdených skutočností 
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z čias Wimmerových štúdií je, že navštevoval aj 
umeleckopriemyselnú školu /9/.

Súťaž na plagát (1908)
Wimmerov prvý úspech v Bratislave sa viazal 

k súťaži vyhlásenej komisiou pre cestovný ruch 
v roku 1908 /10/. Ako zdôraznil predseda poroty 
Pavol Oberschall, plagát mal pomocou moderné-
ho umenia upriamiť pozornosť zahraničných hostí 
na poklady, ktorými Prešporok oplýva /11/. Prijaté 
návrhy boli verejnosti predstavené na desaťdňovej 
výstave otvorenej 19. októbra 1908 vo veľkej sále 
radnice. Môžeme sa len domnievať, za ktorú z pre-
zentovaných prác ocenili F. Wimmera II. miestom. 
Z reportáže v denníku Nyugatmagyarországi Hiradó 
/12/ sa dozvedáme, že návštevníkov najviac upútali 
návrhy s heslami Reclam a Dicső jövő (Svetlá bu-
dúcnosť), pričom prvý, znázorňujúci siluetu mesta 
s jeho historickými dominantmi bol favorizovaný 
ako výrazovo najsilnejší. Druhý takisto pracoval so 
siluetou, nie však ako s nosným motívom. Do po-
predia sa na ňom dostali konštrukcia dunajského 
mosta a parník, detaily symbolicky odkazujúce na 
budúcnosť obsiahnutú v hesle. 

Úprava námestia pred Dómom, stavba oporného 
múru (1909 – 1912)

Rok po tomto debute sa začala konfliktmi 
poznamenaná genéza Wimmerovho prvého archi-
tektonického diela realizovaného v jeho rodnom 
meste. Dialóg medzi mestským Okrášľovacím 
spolkom a združením pre reštaurovanie Dómu 
prebiehajúci začiatkom deväťdesiatych rokov 
19. storočia priniesol aj myšlienku úpravy 
priestranstva bývalého Svätomartinského cinto-
rína /13/. Ako uvádza Győrik, Ján Fadrusz v roku 
1900 vyhotovil priestorový model regulácie 
lokality, ktorý odovzdal bratislavskej kapitule. Jej 
fotografiu daroval Mestskému múzeu /14/. Keďže 
nám nie sú známe ich osudy, nevieme posúdiť, do 
akej miery našli sochárove predstavy ohlas v ko-
nečnej podobe námestia v súčasnosti nesúceho 
meno arcibiskupa Rudnaya. 

Ideu v roku 1909 oživil Augustín Helmár /15/. 
Wimmer na jeho popud a bez nároku na honorár 
spracoval návrh a rozpočet budúcich prác /16/. 

Bratislavské publikum si mohlo hotovú kresbovú 
dokumentáciu pozrieť vo výklade Hardmuthovho 
papiernictva. Pretože iniciátor podujatia – Mestský 
Okrášľovací spolok nedisponoval sumou potreb-
nou na realizáciu svojho zámeru, žiadal magistrát 
o pomoc vo forme bezplatného odberu kameňa 
z mestských lomov. Municipálny výbor bez ná-
mietok schválil predložené podklady a veľkoryso 
sa zaviazal aj k hradeniu výdavkov spojených 
s dovozom materiálu /17/. Vyriešením financovania 
projektu sa otvorila cesta k jeho uskutočneniu. 
Práce sa začali 19. augusta 1909 /18/ a až do konca 
roku pokračovali bez vážnejších problémov. 
Stavba oporného múru sa blížila ku koncu, keď 
sa čoraz intenzívnejšie začali ozývať kritické hlasy 
spochybňujúce jeho estetickú kvalitu a najmä tech-
nické parametre centrálneho schodiska. Mesto 
na ne reagovalo rozhodnutím z februára 1910: 
(municipálny výbor) musí ... podotknúť, že súčas-
né usporiadanie pokladá za vážnu komunikačnú 
prekážku a z tohto dôvodu právom žiada a očakáva 
jej odstránenie /19/. Šírka schodiska a šírka stupňov 
sa podľa odborníkov javila z hľadiska bezpečnosti 
i plynulosti pohybu ako nedostačujúca. Ďalšou 
problematickou súčasťou múru bolo nevzhľadné 
a neprijateľné betónové zábradlie na kyklopskom 
murive. Malo byť nahradené inou, z pamiatkového 
hľadiska vhodnejšou formou /20/.

Dnešné Rudnayovo 
námestie na zábere 
z dvadsiatych rokov 

20. storočia 

Rudnayovo námestie 
in the 1920s 

Zdroj Source: WAGNER, Vladimír: Dejiny výtvarného umenia na 
Slovensku. Trnava, SSV 1930 
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bratislavskej architektúry okolo roku 1900  Notes on certain 
personalities of Bratislava architecture around 1900

Postoj mesta rozdelil členov vedenia 
Okrášľovacieho spolku. Helmár a predseda 
Július Šimoni (Simonyi) trvali na dokončení múru 
a schodiska v navrhnutej podobe, Teodor Kumlik 
a Ján Korče (Korcse) sa priklonili na stranu kritikov. 
Diskusiu uzavrel Karol Neuszidler-Ujlaky kompro-
misným návrhom. Vzhľadom na to, že finančne 
vyčerpaný spolok si nemohol dovoliť investovať 
ďalšie prostriedky do požadovaných úprav, žiadal 
ich predbežne obmedziť len na rozšírenie schodis-
kových stupňov /21/.

Zástupcovia magistrátu prijali závery rokovania 
spolku s uspokojením, pričom ocenili najmä jeho 
ochotu pokračovať v nariadených úpravách. 
Zmeny presadzované mestským inžinierskym 
úradom však radikálnym spôsobom menili už 
odsúhlasený koncept. Wimmer po uvedených 
krokoch len rezignovane skonštatoval ... je mi to 
jedno, nech si robia, čo chcú, no rozhodne sa 
ohradzujem proti tomu, aby takto zdevastované 
dielo bolo spájané s mojím menom /22/.

Helmár stojaci v tejto záležitosti v opozícii 
voči mestskej rade, inžinierskemu úradu, ako 
aj väčšine Okrášľovacieho spolku sa na stránkach 
tlače pustil do Wimmerovej obhajoby. Odmietal 
podľa jeho názoru krajné počty, ktorými operovali 
mestskí odborníci. Vo vzťahu k toľko kritizovanej 
estetickej a výtvarnej stránke diela poznamenal, 
že oporný múr spĺňa dvojitý účel. Po prvé – zakrýva 
urážajúcu (sic!) nepravidelnosť horného námestia 
a po druhé – podčiarkuje dôstojnosť chrámu. 
Plánované, 14 m široké schodisko (označené ním 
za „priepasť“) by pokazilo dnešný, príjemný dojem 
a zosmiešnilo impozantný výraz kostola. Vážený 
pedagóg a kustód mestského múzea poukázal aj 
na uznanie Wimmerovej práce zo strany nemecké-
ho architekta a urbanistu Theodora Fischera /23/. 
Zainteresované inštitúcie protest z marca 1910 
diplomaticky zamietli. Helmár vidiaci dôvod tejto 
reakcie vo svojej „neodbornosti“ sa obrátil na 
Fischera s prosbou, aby na základe poskytnutých 
obrazových a písomných materiálov zaujal sta-
novisko k predmetu sporu. Názor autority sa stal 
posledným a ako neskorší vývoj ukázal aj účinným 
nástrojom na zvrátenie udalostí. 

Foto Photo: Peter Buday

Foto Photo: Peter Buday

Franz Wimmer: Oporný múr 
na Rudnayovom námestí, 
1909 – 1910, súčasný stav

Franz Wimmer: Supporting 
wall in Rudnayovo 
námestie, 1909 – 1910, 
current state  

Dobové svietidlo na pilieri 
zábradlia oporného múru

Supporting wall in 
Rudnayovo námestie: Lamp 
on a pillar of the railing 
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Mníchovský profesor vo svojej krátkej odpovedi 
schvaľoval Wimmerov návrh ako správny a zhod-
nocujúci svoje okolie. Každá nedokončená vec 
nabáda ku kritike. Ak budú dohotovené podstatné 
detaily ... aj laik uzná, že tento zásah iba podporuje 
celkové vyznenie kostola. Fischer bol presved-
čený, že neprajné hlasy utíchnu a celé dielo sa 
nakoniec vydarí /24/.

Mestský inžinier predložil koncom októbra, 
teda necelý mesiac po zverejnení listu, odporúča-
nie, aby oporný múr bol dokončený na základe 
podkladov z roku 1909. Spolok sa však musel 
zaviazať k bezodkladnému odstráneniu všetkých 
prípadných nedostatkov /25/. Mestská rada si 
osvojila znenie odporúčania a doplnila ho o jedinú 
požiadavku týkajúcu sa parkovej úpravy priestoru. 
Napriek uzavretiu niekoľkomesačného konfliktu 
v prospech zástancov pôvodného riešenia bola 
premena námestia ukončená až v roku 1912 /26/. 

Kostol a nájomný dom Kalvínskej cirkv
Porota na čele s Júliusom Sándym v apríli 

1911 jednomyseľne rozhodla o udelení prvej ceny 

Franzovi Wimmerovi za návrh s heslom Lukács 
(Lukáš) /27/. Talentovaný absolvent mníchovskej 
školy predstavil mladému zboru reformovanej 
kresťanskej cirkvi funkčne a umelecky výnimočný 
projekt, ktorého detaily poznáme zatiaľ len vďaka 
ohlasom publikovaným v tunajších denníkoch. 
Ich autori oceňovali predovšetkým spôsob, akým 
dokázal uspokojiť rôznorodé požiadavky zboru 
na využitie a umiestnenie jednotlivých objektov 
na nepravidelnej parcele asanovaného soľného 
úradu /28/. Zhodli sa tiež v názore na nezvyčajný, 
cudzokrajný ráz hlavného priečelia kostola prijí-
maný napriek svojim kvalitám s istým odstupom 
/29/. Na otázku, či stáli za želaním prepracovania 
Wimmerových plánov spomínaná cudzorodosť 
alebo finančná náročnosť realizácie bude možné 
odpovedať až na základe poznania súvisiacich 
podkladov. Faktom ostáva, že stavebná komisia 
zverila zhotovenie vykonávacích plánov Floriánovi 
Opaternému /30/. Mieru jeho zásahov konkretizuje 

Foto Photo: Peter Buday

Foto Photo: Peter Buday

Franz Wimmer – Florián 
Opaterný: Kalvínsky 

kostol na Námestí SNP, 
1912 – 1913, pohľad 

na hlavné priečelie 

Franz Wimmer – Florián 
Opaterny: Calvinist church 

in Námestie SNP, 
1912 – 1913

Kalvínsky kostol
 – detail z kamenárskej 

výzdoby portálov 

Calvinist church – detail of 
the stonework decoration 

of the entrance
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novinový článok z októbra 1913 /31/. Opaterný 
kompletne prepracoval pôdorys nájomného 
domu, ako aj návrhy jeho fasád. V zmysle požia-
davky komisie ponechal „Wimmerov“ pôdorys 
kostola a jeho priestorové členenie, vzhľad prieče-
lia orientovaného do námestia však s ušľachtilou 
ambíciou a v umeleckom duchu prepracoval. Vo 
svetle dobových textov zverejnených na tému 
súťaže a výstavy súťažných návrhov možno 
vysloviť domnienku, že Opaterného vstup do plá-
nov kostola (predovšetkým exteriéru) nebol taký 
zásadný, ako to naznačili predchádzajúce riadky. 
Opisovaná podoba kostola na návrhoch bratislav-
ského autora celkovo zodpovedá existujúcemu 
stavu. Pripomeňme, že ranorománsky zovňajšok 
pre sakrálny objekt navrhol aj Z. Tornallyay /32/, 
pôvodca výkresovej dokumentácie s heslom 1911 
február. 

Výstavný pavilón bratislavského 
Kunstvereinu (1913)

Myšlienku výstavného pavilónu načrtol Oskar 
Szelényi v útlej publikácii venovanej perspektívam 
fungovania miestneho umeleckého spolku /33/. 
V západnom pohraničí historického Uhorska 
mal podľa predstáv známeho lekára a tajomníka 
Kunstvereinu vzniknúť podľa vzoru Viedne priestor 
pre diela domácej výtvarnej scény. Aby ambicióz-
ny návrh neostal len v rovine slov, výtvarník Pavol 
Suján navrhol provizórny stánok umenia. Szelényi 
však akékoľvek dočasné riešenia odmietal, a preto 
sa obrátil na svojho priateľa, prvoradého odborníka 
žijúceho v Mníchove, aby posúdil možnosť realizá-
cie stálej výstavnej siene. Wimmer vyčíslil náklady 
na ňu na 80 000 korún, nevieme však, či k svojej 
odpovedi pripojil aj vlastné návrhy.

Prezentácia západného portálu Kaplnky 
sv. Jána Evanjelistu (1914)

V roku 1910 sa začala dlho očakávaná renová-
cia vrcholnogotickej Kaplnky sv. Jána Evanjelistu 

Kalvínsky kostol 
– ornamentálna mreža 
portálu v podveží 

Calvinist church
– ornamental lattice of the 
entrance under the tower 

Florián Opaterný 
(na základe upravených 
plánov F. Wimmera): 
Budova farského úradu 
zboru reformovanej 
kresťanskej cirkvi 
v Bratislave, 1911 – 1912 

Florián Opaterny (on 
the basis of Wimmer´s 
revised plans): Parish 
office building of the 
Reformed Christian Church 
in Bratislava 1911 – 1912

Foto Photo: Peter Buday

Foto Photo: Peter Buday
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pri kostole františkánov /34/. Hoci krajinská komisia 
pre pamiatky poverila jej vedením architekta 
Jána Schuleka, oveľa výraznejšie sa v tomto 
procese vyznamenal jeho spolupracovník Michal 
Nagrand. Odkrytie veľkolepého západného vstupu 
počas Nagrandovho výskumu si žiadalo zmenu 
pôvodnej koncepcie obnovy rátajúcej len s nevy-
hnutnými opravami exteriéru. Otázka prezentácie 
brány sa v nasledujúcich rokoch stala predmetom 
sporu medzi budapeštianskou pamiatkovou 
komisiou na jednej strane a mestskou radou 
a františkánskym konventom v Bratislave na strane 
druhej. Kým odborníci naďalej preferovali len ne-
vyhnutné opravy fasád a návrat liturgickej funkcie 
do kaplnky ako primárne kroky na jej záchranu, 
mesto a rehoľa trvali na realizácii Nagrandovho 
plánu sprístupnenia portálu odstránením prístav-
by medzi gotickou kaplnkou a Loretou. Franz 
Wimmer oslovený predstaveným kláštora predo-
strel v roku 1914 obojstranne prijateľné riešenie /35/. 

Manfréd Olšovský začiatkom mája zaslal jeho 
plány na posúdenie do Budapešti. Architekt odpo-
rúčal rozobratie klenby nad priestorom niekdajšej 
Kaplnky sv. Hrobu. V jej severnom obvodovom 
múre navrhol otvoriť širokú arkádu umožňujúcu 
voľný pohľad na zreštaurovaný gotický portál /36/. 

Myšlienka ostala napriek kladnému hodnoteniu, 
úradnému súhlasu a dostatku prostriedkov len na 
úrovni výkresov a technickej správy. O prípadných 
snahách o jej oživenie v povojnovom období 
nevieme; akceptovanie takéhoto zásahu v pod-
mienkach československej pamiatkovej ochrany 
by bolo navyše len ťažko predstaviteľné. 

Náhrobníky
Hoci hornou časovou hranicou predmetu tejto 

štúdie je rok 1918, pokladali sme za vhodné do-
plniť zoznam Wimmerových raných bratislavských 
diel o dvojicu prác pochádzajúcich azda ešte 
z čias krátko po skončení vojny. Elsa Grailich 
mu pripisuje dva náhrobníky nachádzajúce sa 
na evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne /37/. 
Náhrobník Dr. Mateja Dobroviča (Dobrovits) tvorí 
jednoduchý, kameňom obložený panel stojaci 
pred múrom pohrebiska. Jedinými akcentmi na 
hladkej čelnej ploche sú písmo a erb rodiny zo-
snulého /38/. Neďaleko vstupu na cintorín nájdeme 
srdcovitý detský náhrobník Käthe Weinstablovej, 
formou inšpirovaný ľudovými prácami tohto druhu.

Odborník a geniálny syn nášho mesta
Ako sme videli, Wimmer bol navzdory svojmu 

veku a skutočnosti, že bol začínajúcim absolven-
tom vnímaný ako prvoradý odborník. Bratislava 
si vážila svojho geniálneho syna, ktorý sa vďaka 
vlastným schopnostiam a úsiliu presadil v cudzine. 
Ním ponúknutý kompromis tradície a progresu bol 
v miestnom kontexte akceptovaný, ale ani napriek 
verejnému uznaniu sa nepresadzoval bez výhrad. 
Popri poznaní a chápaní potrieb domáceho 
zázemia nemožno opomenúť ani to, nakoľko hrali 
v tomto sľubnom nástupe svoju rolu známy lokál-
patriotizmus alebo úcta k wimmerovskej rodine. 

Architekt Jenő (Eugen) Schiller (1878 – 1944?)
Schillerovo meno sa v literatúre skloňuje 

vo vzťahu k trom bratislavským stavbám 
situovaným vedľa dôležitých cestných komunikácií 
spájajúcich centrum mesta s dunajským mostom, 

Jenő Schiller: Návrh 
hlavného priečelia kaplnky 

na cintoríne v Sibiu, 1906 

Jenő Schiller: Design 
of the main facade of 
the cemetery chapel 

in Sibiu, 1906

Zdroj Source: Magyar Építőművészet, 5, 1907, č. 2 
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respektíve so železničnou stanicou. Sú nimi domy 
na Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici a tiež bývalý 
Hotel Deák na Štefánikovej ulici. Týmito údajmi roz-
šírenými o krátke štýlové hodnotenie zmienených 
budov sú naše doterajšie poznatky o Schillerovej 
tvorbe takmer vyčerpané. Najnovší prehľad 
o architektúre tzv. dlhého storočia na Slovensku 
dopĺňa skromné informácie o ňom poznámkami 
súvisiacimi s jeho vzdelaním a účasťou na dvoch 
súbehoch, avšak bez uvedenia ich zdroja /39/. 
Štúdiom denníkov, odborných a regionálnych pe-
riodík, ako aj príležitostných tlačí sa nám podarilo 
získať rad zmienok dokresľujúcich architektovu 
mnohotvárnu činnosť medzi rokmi 1905 – 1910. 
V ďalších riadkoch si pripomenieme jeho úspe-
chy v celokrajinských súťažiach, následne sa 
dotkneme Schillerových projektov realizovaných 
v Bratislave a jeho verejných vystúpení. 

Prirodzene, že nemožno vylúčiť jeho účasť na 
súbehoch usporiadaných školou alebo odborný-
mi združeniami, kde začínajúci i skúsení tvorcovia 
mohli bez obmedzení daných lokalitou alebo funkč-
nými požiadavkami ponúknuť veľkorysé, neraz až 
s utópiou hraničiace predstavy vo forme ideálplá-
nov. Nateraz však chýba pozitívne doložený príklad 
participovania študenta architektúry Schillera na 
podujatiach tohto druhu. Najstaršia, v súčasnosti 
doložená správa o jeho ocenení na verejnej súťaži 
sa týka projektu sídla spolku vzájomnej pomoci 
(Kölcsönös segélyező egylet) v juhomaďarskom 
meste Baja. Dokumentácia, ktorá mu zaistila prvé 
miesto a honorár vo výške 700 korún nám nie je 
bližšie známa /40/.

Úspechy v Sibiu, Oradei, Banskej 
Bystrici a Szigetvári 

Rok 1906 bol pre Schillera mimoriadne prí-
nosný. Za projekt mestského cintorína označený 
heslom „Memento mori“ určený pre Nagyszeben 
(Sibiu) získal najvyššie ocenenie. Reprodukcie 
nárysov hlavnej brány nekropoly a domu smútku 
zverejnil začiatkom nasledujúceho roku časopis 
Magyar Építőművészet /41/: ráz zadania sa odrazil 
v strohej monumentalite navrhnutých objektov. 
Hlavný portál vymedzujú kamenné, smerom hore 
sa zužujúce piliere slúžiace súčasne ako po-
stamenty pre rozmerné figúry anjelov blízkych 
svojim stvárnením postavám nebeských strážcov 
dotvárajúcich vybrané sakrálne a sepulkrálne 

architektúry toho obdobia. Neorománska, osovo 
komponovaná čelná fasáda pohrebnej kaplnky 
sa prostredníctvom arkádového portika napája 
na arkády ohraničujúce areál. Neprekvapuje, ak 
s tvaroslovím romaniky, inšpirovaný talianskymi 
a nemeckými zdrojmi pracoval i Károly Fenyves, 
autor plánu s heslom „Vivas loco“ umiestneného 
na druhom mieste. 

Schillerov talent ocenili aj porotcovia 
v Nagyvárade (Oradea) /42/. Plán sídla miestnej 
obchodnej a priemyselnej komory sa umiestnil na 
pomyselnej druhej priečke za víťazným návrhom 
etablovanej dvojice Komor a Jakab. Tretia súťaž 
z roku 1906 na plány nájomného domu katolíckej 
obce v Banskej Bystrici priniesla jej bratislavské-
mu účastníkovi opäť prvú cenu /43/.

Na prelome rokov 1907 – 1908 Schiller nadviazal 
na svoje skoršie úspechy prvým miestom v súbe-
hu na projekt radnice v Szigetvári /44/. Magistrát 
mal dostať malebné neogotické sídlo čerpajúce 
zo stredovekej architektúry severských miest. 

Jenő Schiller: Návrh 
na radnicu mesta 
Szigetvár, 1907 – 1908 

Jenő Schiller: Design 
of the Town Hall in 
Szigetvár, 1907 – 1908

Zdroj Source: Magyar Építőművészet, 6, 1908, č. 7
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malo podľa Schillera jedinečnú príležitosť vytvoriť 
vzorové pietne miesto ako novú dominantu 
priťahujúcu širší záujem. Architekt sa súčasne pre-
zentoval ako zástanca kremácie, ale prihliadnuc 
na názorové rozvrstvenie obecenstva sa obmedzil 
len na vymenovanie technických faktov. Zákonný 
súhlas na spopolňovanie a stavba prvého krema-
tória v Uhorsku sa stali predmetom intenzívnej 
debaty na stránkach miestneho denníka, kde sa 
čitateľ mohol oboznámiť so širokou varietou ná-
zorov stojacich na pragmatických a religióznych 
základoch. 

Vytláčanie miest mŕtvych na hranice 
obývaných lokalít bolo nevyhnutným javom 
sprevádzajúcim stavebnú expanziu regionálnych 
a krajinských centier. V Bratislave tento problém 
mimoriadne intenzívne rezonoval okolo roku 
1900. Tri vnútromestské kresťanské cintoríny 
sa po storočí od svojho vzniku stali neželanými 
prekážkami vývoja rozrastajúcej sa centrálnej 
zóny /46/. „Mŕtve“ územie sa malo do mestského 

Trojkrídlová stavba rozvrhnutá na lichobežníkovej 
parcele mala mať účelnú dvojtraktovú dispozíciu 
typickú pre dobové administratívne objekty. 

Otázka plánovania mestských cintorínov
Vrátiac sa niekoľkými vetami k téme zo Sibiu 

je namieste poukázať na architektov hlbší záujem 
o problematiku plánovania mestských pohrebísk. 
Dotkol sa jej v prvej časti svojej prednášky orga-
nizovanej v novembri roku 1909 bratislavskou 
pobočkou spoločnosti Uránia /45/. Vzhľadom na 
populárno-náučný záber týchto podujatí začal 
všeobecným prehľadom vývoja európskych cinto-
rínov a predstavením aktuálnych názorov pri ich 
navrhovaní. Následne otvoril otázku koncepčného 
riešenia nového mestského cintorína v Bratislave, 
kde odporúčal spojenie architektonického 
a krajinárskeho poňatia. S ohľadom na miestne 
podmienky pokladal za najvhodnejšie orientovať 
sa na nemecké východiská prezentované tzv. les-
nými a parkovo koncipovanými cintorínmi. Mesto 

Zdroj Source: CMOREJ, Július – GAŽO, Mikuláš: Pressburg – Pozsony – Bratislava 1883 – 1919. Bratislava, Práca 1991

Námestie kráľa Ondreja 
(v súčasnosti Šafárikovo 

námestie) pred rokom 
1908, na pravej strane 

s eklektickým nájomným 
domom projektovaným 

J. Schillerom 

King Andrew square 
(today Šafárikovo 

námestie) before 1908. 
The eclectic apartment 

block on the right side was 
projected by J. Schiller
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organizmu zapojiť prostredníctvom nových tepien. 
Týmto sa dostávame k problematike dopravy, 
témy architektovho ďalšieho vystúpenia. 

Otázka dopravy, Schillerove stavby 
na dnešnej Štefánikovej ulici

Na schôdzi Spolku inžinierov konanej 
11. januára 1908 Schiller hovoril o výhodách 
umiestnenia železničnej stanice na Námestí kráľa 
Ondreja (dnešnom Šafárikovom nám.), v blízkosti 
mosta Františka Jozefa. Myšlienka našla podporu 
u starostovho zástupcu Teodora Kumlika, ktorý 
poveril Schillera a inžinierov Horovitza a Guttmana 
podniknutím prvých krokov v tejto záležitosti. 
Pokračovanie ich iniciatívy však ostáva nejasné /47/.

Výstavba novej „západnej bašty Uhorska“ 
– ako Bratislavu označovali niektoré konzer-
vatívne a nacionálne orientované periodiká 
– so sebou zákonite priniesla aj zánik mnohých 
starších architektúr situovaných mimo jej stre-
dovekého jadra. Odvrátenú stranu dynamickej 
premeny niekdajšieho korunovačného mesta 
začalo na prelome storočí citlivejšie vnímať aj jeho 
vedenie. Reakciou na nekontrolované demolácie 
historických objektov sa stalo uznesenie o povin-
nosti ohlasovania plánovaných búracích prác 
mestskému múzeu. Jeho kustódi dostali za úlohu 
fotograficky zdokumentovať stavby určené na 
asanáciu a vybrať hodnotné prvky na zachovanie 
v novej štruktúre či deponovanie v muzeálnych 
zbierkach. V tlači zverejnená výzva Jána Albrechta 
a Augustína Helmára žiadajúcich rešpektovanie 
spomenutého uznesenia však svedčí o tom, 
že architekti a stavební podnikatelia neraz 
ignorovali túto povinnosť, čím ochudobňovali 
mesto o doklady vlastnej minulosti /48/. Ako poz-
itívny príklad spolupráce vyzdvihol Hiradó krok 
architektov Schillera a Deutscha. Tí v reakcii na 
správu o búraní „Tivoli“ na Stefánia-út darovali 
múzeu fotografie a zameranie neskorobarokovej 
meštianskej strelnice /49/. 

Počnúc osemdesiatymi rokmi 19. storočia 
prešla jedna z hlavných komunikačných osí 
Bratislavy, dnešná Štefánikova ulica premenou 
na výstavnú triedu podľa vzorov z centier dualis-
tickej monarchie. Medzi nájomnými domami na jej 
východnej strane sú situované aj dve veľkolepé re-
alizácie J. Schillera. Časovo skoršia budova Hotela 
Deák /50/ sa vďaka veľkorozmerným maľbám na 

fasádach zaradila medzi pozoruhodnosti mesta. 
Neskorosecesný figurálny dekor bol dielom 
Franza Schmidta, žiaka jednej z kľúčových osob-
ností Wiener Werkstätte, Kolomana Mosera /51/. 
Žiaľ, maľby znázorňujúce alegórie modernej doby 
(dopravy či elektrickej energie) i vinohradníckej 
tradície mesta obohacujúce blokovo poňatú ar-
chitektúru o dynamický moment sa po roku 1918 
stali neprijateľnými. 

Približne v čase dokončovania hotela začali 
vznikať plány nájomných domov Michala 
Weinbergera situovaných na parcele bývalej 
sladovne medzi Pisztóryho palácom (arch. 
J. Hubert) a nájomným domom stavaným Jozefom 
Erdélyim (1909) /52/. Parcelačný plán lokality vy-
hotovený Schillerom v lete 1909 odobril aj Antal 
Palóczy /53/.

Zdroj Source: MORAVÁNSZKY, Ákos: Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában 1867 – 1918. Budapest, 
Corvina 1988

Jenő Schiller (arch.), 
Franz Schmidt (výtvarné 
riešenie fasád): Hotel 
a kaviareň Deák na dnešnej 
Štefánikovej ulici, 
1909 – 1910 

Jenő Schiller (arch.), 
Franz Schmidt (painted 
decoration on facades): 
Hotel and Café Deák 
in ulica Štefánikova, 
1909 – 1910
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Zmienky o spomínaných domoch sa do 
odbornej a miestopisnej literatúry dostali len 
nedávno. Základný opis stavieb prináša novšia 
práca venovaná bývaniu v Bratislave v 19. a 20. 
storočí /54/, preto ho na tomto mieste nebudeme 
opakovať. V nej je publikovaný aj nárys nereal-
izovanej podoby hlavného priečelia východného 
objektu patriaci do súboru výkresov uchovávaných 
v mestskom archíve /55/. Podklady spracovali vo 
Viedni Jenő Schiller a Karol Haybäck, bratislavský 
rodák tvoriaci v hlavnom meste Monarchie /56/. 
Zachované projekty ilustrujú len zmenu v poňatí 
uličnej fasády.  Spomínaný návrh z apríla 1910 
predstavujúci členitejšiu kompozíciu dotvorenú 
dvojicou štítov sa nestal skutočnosťou. Nahradila 
ju monumentálnejšie koncipovaná neobaroková 
„kulisa“ datovaná decembrom toho istého roku 
zachovávajúca prvky – akcenty z predchádza-
júceho plánu. 

Prihliadnuc na miesto vzniku nákresov 
Weinbergerových domov predpokladáme, že 
architekt na prelome rokov 1909 – 1910 už pôsobil 
v metropole krajiny /57/. Objekty na Štefánikovej 
ulici tým momentálne uzatvárajú rad jemu pri-
pisovaných bratislavských diel. Mozaiku údajov 
dopĺňame o krátky oznam z roku 1908. Hovorí 
o schválení nadstavby domu Dr. Schlesingera 
na Hlbokej ceste o jedno podlažie podľa 
Schillerových plánov /58/. Súčasný stav poznania 
archívnych podkladov zatiaľ nedovoľuje potvrdiť 
správu z Vállalkozók Lapja (1910), podľa ktorej 
bol Schiller autorom návrhu pre sídlo Obvodnej 
robotníckej poisťovne v Trnave /59/.

Gyula Schmidt (1879 – 1915)
Jenő Soós (1853 – 1913) 

Pomyselným spoločným bodom bratislav-
skej činnosti architektov Schmidta a Soósa je 
na základe svedectva dobových materiálov 
nemocnica a sirotinec evanjelických diakonís 
na Palisádach. Hoci stavbe z rokov 1912 – 1913 
prináleží význačné miesto v domácej architektúre 
20. storočia,, širšie súvislosti jej vzniku a najmä 
osobnosť jej tvorcu neboli podľa našich vedomostí 
predmetom odbornej štúdie. O detailoch zo života 
Júliusa Schmidta sa dozvedáme paradoxne až 
z nekrológu uverejneného v časopise Művé-
szet /60/. Jeho sľubne sa rozvíjajúcu kariéru prerušila 
v roku 1915 smrť zapríčinená pravdepodobne 

následkami malárie, ktorou sa nakazil počas 
svojich ciest. Krátkosť tvorivej dráhy 36-ročného 
pedagóga vyššej stavebno-priemyselnej školy 
v Budapešti sa odrazila na málopočetnom, 
výrazovo homogénnom diele. Škála jeho prác sa 
obmedzuje na štyri realizácie z rokov 1909 – 1913, 
pričom poslednou doloženou je objekt postavený 
v Bratislave. 

Július Schmidt pochádzajúci z dobre situovanej 
budapeštianskej rodiny hodlal po absolvovaní 
štúdií na polytechnickej univerzite nájsť uplatnenie 
v Spojených štátoch. V novom pôsobisku sa 
zoznámil s Pálom Hortim, maliarom a návrhárom 
zaujímajúcim sa o pôvodnú americkú kultúru. 
Schmidt sprevádzal svojho rodáka na cestách 
po svete až do jeho náhleho skonu v indickom 
Bombaji. Na jar 1907 sa vrátil do Budapešti.

K architektovým prvým známym real-
izáciám patrí základná škola stojaca v VII. 
budapeštianskom obvode na nároží ulíc Hernád 
a Dembinszky /61/. Dvojkrídlová budova na pô-
doryse L, s piatimi nadzemnými podlažiami je 
v dlhšom krídle konštrukčne dvojtraktová, kým 
kratšie je jednotraktom. Dispozícia zachováva 
tradičnú schému zaužívanú pre školské stavby. 
Učebne orientované do ulice sú prístupné zo 
širokej chodby prebiehajúcej zo strany dvora. 
Na uličných fasádach absentuje plastická výz-
doba, nahrádza ju kontrast materiálových štruktúr. 
Nárožie akcentuje vežová nadstavba s manzardo-
vou strechou zavŕšenou dekoratívnym hrebeňom. 
Monumentálne vyznenie exteriéru dosiahnuté 
redukovaným súborom prostriedkov bez rezíduí 
historizmov sa stáva charakteristickým znakom 
Schmidtových ďalších diel.

V roku 1910 sa podieľal na architektonickej 
úprave malých bytov na Kőbányai út v Budapešti. 
Hlavné mesto plánovalo riešiť akútny nedosta-
tok bytov päťročným stavebným programom 
(1910 – 1915). Predmetom diskusií sa stala 
podoba lacných bytov pre ekonomicky najslabšie 
vrstvy a otázka minimalizovania ich realizačných 
nákladov. Ako kompromis bola prijatá jednotná 
forma prízemných „pavilónov“ tvorených ôsmimi 
až deviatimi bytovými jednotkami a spoločnými 
práčovňami. Budovali ich na málo rentabilných 
mestských pozemkoch za najvýhodnejšie 
ponuky, čo sa premietlo do výšky ročného ná-
jomného, ktoré nepresahovalo 200 korún. Okrem 
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prvoradých funkčných a hospodárskych aspektov 
sa k slovu dostala aj estetická kvalita. Architekti 
tak dostali možnosť navrhnúť exteriér týchto 
unifikovaných objektov sústredených v kolóniách 
na periférii mesta. Vidiecke staviteľstvo ako 
východisko sa stalo spoločným menovateľom 
väčšiny návrhov. Schmidt na rozdiel od kolegov 
(bratia Miklós Führer a László Führer) apliku-
júcich ľudovou ornamentikou inšpirované vzory 
na múroch a drevených konštrukciách stavieb 
nepracoval s dekorom. Siluetu ním upraveného 
domu ozvláštňuje len trojica vysokých štítov nad 
„gánkom“ členeným doskovými priečkami na 
otvorené predsiene jednotlivých bytov /62/.

V roku 1912 bola v Kiskunhalasi, na 
Szabadság-tér, otvorená Schmidtom projek-
tovaná hornomestská základná škola. Architekt 
sa pri stvárnení fasád vrátil k svojej skoršej 
realizácii v Budapešti. Menšia mierka stavby si-
tuovanej v prostredí vidieckeho mesta tu prispela 
k malebnejšiemu vyzneniu celku. Dôraznejšou 

zložkou exteriéru sa stáva jej piata fasáda, strecha 
s mäkkým, oblúkovitým prehnutím hrebeňov 
a motív veže nad hlavným vstupom. 

Potreba sústredenia sociálnych, zdravotných 
a dobročinných ustanovizní cirkvi v spoločnom 
objekte viedla bratislavský evanjelický zbor 
k iniciovaniu architektonickej súťaže /63/. Odborní 
členovia poroty – staviteľ Alexander Feigler, Jenő 
Soós, Július Schváb a mestský inžinier Henrich 
Szántó odporúčali udelenie prvej ceny Júliusovi 
Schmidtovi. Druhé miesto malo patriť Jánovi 
Pappovi ml. a Jozefovi (?) Heinczovi, na treťom 
sa umiestnil Róbert Fleischl. Na zakúpenie navrhli 
projekty s heslami Levegő és világosság (Vzduch 
a svetlo) a Vitam et sanguinem /64/. Dňa 23. sep-
tembra 1912 bol slávnostne položený základný 
kameň ústavu, ktorého ideu sformuloval ducho-
vný Karol Eugen Schmidt /65/. Veľkorysý projekt 
podporili okrem uhorskej cirkvi a jednotlivcov 
najmä nemecké luteránske spolky. V architektúre 
„domu diakonís“ zaznievajú momenty známe 

Zdroj Source: CMOREJ, Július – GAŽO, Mikuláš: Pressburg – Pozsony – Bratislava 1883 – 1919. Bratislava, Práca 1991

Július Schmidt: 
Nemocnica a sirotinec 
evanjelických diakonís na 
Palisádach, 1912 – 1913 

Július Schmidt: Hospital 
and orphanage of the 
Lutheran Church on ulica 
Palisády, 1912 –1913
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zo Schmidtových predošlých realizácií, škôl 
v Budapešti a Kiskunhalasi. Medzi štýlovými 
predchodcami budovy stojacej na prahu ranej 
moderny možno uviesť dve budapeštianske práce 
Bélu Lajtu: Ústav nevidomých (1905 – 1908) 
a Szeretetház (dom milosrdenstva neologickej 
židovskej obce, 1906 – 1907) /66/.

Objednávateľ poveril vedením stavebných prác 
nemocnice a sirotinca skúseného architekta Jenő 
Sóosa /67/. Jedinú zmienku o ňom nachádzame 
v súvislosti s nájomným domom na Kúpeľnej ulici. 
Podobne ako to bolo u Schmidta aj v prípade 
Soósa je to text nekrológu, ktorý vnáša viac svetla 
do poznania tejto osobnosti /68/.

Jenő Soós (1853 – 1913) pochádzal zo 
spišského Nálepkova. Gymnaziálne štúdiá absol-
voval v Prešove, vysokoškolské na polytechnike 
v Budapešti. Jeho začiatky v odbore sa viazali 
k železniciam. Koncom osemdesiatych rokov 

19. storočia sa usadil v Salzburgu, kde spolupra-
coval na projekte trate Salzburg – Mondsee – Ischl 
a zubačke na Schafberg. V nasledujúcom desať-
ročí sa presťahoval do Bratislavy. V meste si za 
krátky čas získal povesť vynikajúceho odborníka. 
Pracoval na rozšírení Grünebergovej továrne, 
rafinérie Apollo a stavbe Arény v Petržalke. Blok 
na Kúpeľnej ulici patril medzi jeho posledné rea-
lizácie. Ako podpredseda hospodárskeho výboru 
miestneho evanjelického zboru, člen riaditeľskej 
rady prvej prešporskej sporiteľne a mestskej 
rady sa angažoval v cirkevných a mestských 
záležitostiach. Patril medzi vážených členov 
Okrášľovacieho spolku. Jeho vedenie ho v roku 
1911 delegovalo do stavebnej komisie mesta, 
kde mal schvaľované projekty posudzovať z hľa-
diska ochrany pamiatkových hodnôt sídla. Jeho 
pôsobenie však malo krátke trvanie, zomrel totiž 
začiatkom decembra 1913. Bol pochovaný na 
evanjelickom Cintoríne pri Kozej bráne za hojnej 
účasti kolegov architektov, staviteľov, stavebných 
podnikateľov a mestskej honorácie /69/.

Záver
Spoznávaním životných ciest známych i zabud-

nutých mien sa dostávame bližšie k objektívnemu 
nazeraniu na istú, dlho skepticky vnímanú epo-
chu. Architekti, ktorým bol venovaný náš text, 
prekračovali svojimi dielami miestny, historizujúci 
a eklektický priemer novou interpretáciou vzorov 
minulosti. Historické východiská tvorivo prehod-
nocovali v duchu svojho školenia a v zahraničí 
nadobudnutých skúseností. Mníchovské štúdiá, 
vplyv Fischerovej autority posúvali Wimmera sme-
rom k tradicionálnej moderne. Tvorba J. Schillera 
ako flexibilného eklektika s mimoriadnym 
výtvarným citom mala blízko tak k viedenskej 
wagnerovskej architektúre, ako aj k súdobej bu-
dapeštianskej. Schmidtovo predčasne uzavreté 
dielo ilustruje autorov príklon k súdobému vývoju 
v Anglicku, s výrazným ohlasom aj v stredoeu-
rópskom kontexte. Zaradeniu Soósových stavieb 
do niektorého z dobových prúdov nateraz bráni 
stav ich poznania. Naznačenie všeobecnejšej 
charakteristiky bude možné až po dôkladnejšom 
oboznámení sa s jeho prácami. 

Cieľom tejto štúdie bolo prostredníctvom 
novozistených skutočností o tvorbe uvede-
nej štvorice architektov doplniť a čiastočne 

Jenő Soós (?): Nájomný 
dom na Kúpeľnej ulici 2 

v Bratislave, 1912 (?) 

Jenő Soós (?): Dwelling-
house on Kúpeľná ulica 2, 

Bratislava 1912 (?)
Foto Photo: Peter Buday
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POZNÁMKY   NOTES
1 

Stavebné diela obdobia historizmu, eklektiky a secesie 
v Bratislavy majú výrazné zastúpenie už v základných 
prehľadoch o vývine architektúry 19. storočia na Slo-
vensku. Uveďme tu predovšetkým práce Eduarda Tora-
na – K otázke architektúry od polovice 19. storočia do 
roku 1918. In: Pamiatky a múzeá 7, 1958, 1, s. 20 – 29 
a najmä autorovu kandidátsku dizertáciu Architektúra 
druhej polovice 19. storočia na Slovensku (Kabinet teó-
rie a dejín výtvarného umenia Slovenskej akadémie vied, 
Bratislava 1965). Z ďalších spomeňme príspevok Eleny 
Lukáčovej Vývin architektúry na Slovensku v rokoch 
1848 – 1890. In: ARS, 1 – 6, 1972 – 1974, s. 97 – 141; 
dvojdielnu štúdiu Dany Bořutovej Architektúra 1900 na 
Slovensku. I. Niekoľko téz., Architektúra 1900 na Sloven-
sku. II. Niekoľko analýz. In: Architektúra & urbanizmus 
32, 1998, 1 – 2, s. 25 – 38, respektíve 3 – 4, s. 72 – 89. 
Vybrané stavby z bratislavského prostredia sú prezento-
vané v katalógovej časti korpusu o domácej architektúre 
20. storočia (DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrie-
ta: Architektúra na Slovensku v 20. storočí. Bratislava, 
Slovart 2002). O všeobecné zhodnotenie bratislavského 
staviteľstva daného obdobia sa pokúsil už Václav Mencl 
(MENCLOVI, Václav a Dobroslava: Bratislava. Stavební 
obraz mesta a hradu. Praha, Jan Štencl 1936). Začiatky 
systematického výskumu témy sa viažu k Andrejovi Sző-
nyimu. Výstup jeho bádateľskej činnosti v podobe knihy 
Tak rástla Bratislava. Vývin architektúry a stavebníctva 
v Bratislave a na Slovensku v rokoch 1848 – 1918 vy-
šiel tlačou až v roku 1967. Szőnyi ako prvý poukázal na 
šírku aktivít miestnej staviteľskej dynastie Feiglerovcov, 
ktoré sa od konca deväťdesiatych rokov stali predmetom 
záujmu niekoľkých bádateľov. (SZŐNYI, Andrej: Rodina 
Feiglerovcov – bratislavských staviteľov. In: Vlastivedný 
časopis 13, 1964, 1; novšie: Feiglerovci a architektúra 
Bratislavy. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 

konanej 2. XII. 2010. Zostavili: Jana Pohaničová a Peter 
Mikloš. Bratislava, SAS – ÚDTAOP FA STU 2010. Proble-
matike ochrany architektonického dedičstva 19. storočia 
v meste boli v čase oživenia diskusií o tejto otázke veno-
vané texty M. Johanidesovej, J. Husárovej a M. Schwarc-
zovej: JOHANIDESOVÁ, Magdaléna: Bratislavské ob-
jekty z konca 19. a začiatku 20. storočia a ich zápis do 
štátnych zoznamov pamiatok. In: Pamiatky a príroda 6, 
1975, 2, s. 33 – 36; HUSÁROVÁ, Jana – SCHWARCZO-
VÁ, Anna: Architektúra 19. a začiatku 20. storočia v Bra-
tislave. Návrh urbanisticko-architektonických oblastí do 
štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok. I. 
etapa. In: Pamiatky a príroda 11, 1980, 5, s. 28  –  33. 
A. Hadik (Magyar építészeti múzeum, Budapest) sa vo 
svojom texte publikovanom v roku 1993 sústredil na do-
bovú maďarskú odbornú tlač, v ktorej si okrem ohlasov 
na bratislavské architektonické súťaže všímal aj správy 
o realizovaných a zamýšľaných stavbách: HADIK, An-
drás: Pozsonyi vonatkozások a századforduló budapesti 
építészeti sajtójában (Adalékok Pozsony építészeti múlt-
jához). In: Pavilon, 1993, 8, s. 52 – 60. V poslednom čase 
sa do popredia dostávajú aj dlho zanedbávané okrajové 
javy miestnej architektúry. K obytným stavbám pozri: 
OBUCHOVÁ, Viera – JANOVÍČKOVÁ, Marta: Každoden-
ný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí. Brati-
slava, Marenčin PT 2011. Pod vedením doc. D. Bořutovej 
vzniklo na katedre dejín umenia (predtým vedy o výtvar-
nom umení) Filozofickej fakulty Univerzity Komenské-
ho niekoľko diplomových prác zameraných na umenie 
a architektúru 19., respektíve prelomu 19. – 20. storo-
čia. Z prác zameraných na Bratislavu pripomeňme: 
LABUDOVÁ, Zuzana: Feiglerovci a Bratislava 19. storo-
čia. (1998); BODNÁROVÁ, Zuzana: Prejavy neobaroka 
v architektúre Bratislavy (typológia, kompozičné a deko-
ratívne princípy) – obhájená v roku 2000 a BUDAY, Peter: 
Ozveny stredovekých motívov v sakrálnej architektúre 
Bratislavy v období medzi rokmi 1860 – 1914. (2008)

i korigovať poznatky o bratislavskej architektúre 
okolo roku 1900. Počas bádania sme sa snažili 
orientovať na zdroje, ktorých potenciál nie je 
podľa nášho názoru v odbornej spisbe dosta-
točne reflektovaný. Sústredením sa na dosiaľ 
opomínané a neznáme fakty z dráhy jednotlivých 
autorov sme chceli prispieť k hlbšiemu poznaniu 
ich osudov, ale aj  k lepšiemu pochopeniu širších 
súvislostí ich diela v budúcnosti. Samozrejme, že 

predvojnové roky v ich tvorbe nemožno vnímať 
ako izolovanú etapu bez predošlých východísk a 
– v prípadoch Wimmera a Schillera – bez ďalšieho 
pokračo-vania. Rozšírenie známych informácií 
očakávame od zahraničných zdrojov nemeckých 
(Wimmer), maďarských (Schiller, Schmidt, Soós) 
a rakús-kych (Schiller, Soós). V tomto smere 
nie sú vyčerpané ani fondy a zbierky domácich 
archívov. 
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2 
LINZBOTH, Juraj: Prešporský kaleidoskop. Bratislava, 
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3 
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