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Ľudovít (Ludwig) Oelschläger – Lajos Őry (1896  – 
1984) sa narodil v  Košiciach 5. marca 18961 ako 
najmladší zo štyroch súrodencov2 zámožnej evanje-
lickej rodiny obchodníka a podnikateľa Ľudovíta Oel-
schlägera3 a  jeho manželky Etely4, rodenej Fiedler5. 
Bohatá nemecká obchodnícka a podnikateľská rodi-
na zohrala významnú úlohu v hospodárskom, cirkev-
nom a politickom živote Košíc, najmä po roku 19186.

Starší synovia podnikateľa Ľudovíta Oelschläge-
ra Štefan7 a František8 sa po boku svojho otca stali 
spolumajiteľmi veľkoobchodu so železom v  známej 
košickej fi rme Fleischer a Schirger9. Najstaršia dcé-
ra Elisabeth bola od Ľudovíta o desať rokov staršia 
a meno dostala po otcovej sestre10. 

Z raného obdobia života Ľudovíta Oelschlägera ml. 
vieme zrekonštruovať málo. Môžeme len predpokla-
dať, že bolo šťastné. Ako najmladšiemu sa mu dostá-
valo dostatok pozornosti a lásky nielen od vlastných 
rodičov, starých rodičov a  početného kruhu dospe-
lých príbuzných, ale aj od jeho troch starších súro-
dencov. Košice v období jeho detstva a mladosti boli 
príjemným multikultúrnym mestom, na ktoré s nos-
talgiou a láskou dodnes spomínajú viacerí Košičania, 
ktorí o tomto období veľa počuli od svojich rodičov 
a starých rodičov.

„Intelektuálne a duchovné ovzdušie rodného mesta 
ho (človeka) v  rozhodujúcej miere determinuje, kde-
koľvek sa vo svete nachádza11.“

Ľudovít svoje stredoškolské vzdelanie ukončil 
v  rodnom meste rovnako ako jeho starší súrodenci. 
Po úspešne vykonanej maturite na gymnáziu pre-
monštrátov v  Košiciach12, ktorá prebehla v  rámci 
„rýchlokurzu13“ v roku 1914, sa zapísal na Maďarskú 
kráľovskú technickú univerzitu Nádora Józsefa (Pa-
latína Jozefa – kráľovského miestodržiteľa) v Buda-
pešti, v  tom čase nazývanú ako „Polytechnika“. Tú 
musel kvôli vojnovým udalostiam čoskoro prerušiť. 
Narukoval a  už ako 19-ročný dostal striebornú me-
dailu chrabrosti (Vitézségi Érdemrend ezű fokozata), 
čo bolo v tom čase veľmi vysoké vyznamenanie.

Štúdium na vysokej škole v Budapešti preto ukon-
čil štátnou záverečnou skúškou vykonanou v decem-
bri v roku 1921 až po skončení vojny14. Budapeštian-
ska škola bola v čase jeho štúdia inštitúciou, kde sa 
kládol dôraz skôr na 

inžiniersko-konštrukčné majstrovstvo než na ume-
lecké novátorstvo. Profesori, ktorí tu pôsobili, boli 
zviazaní s  historizmom a  eklektizmom, preto viedli 
poslucháčov k tradičnému ponímaniu architektúry15. 
Maďarská kráľovská technická univerzita v Budapeš-
ti bola prvou školou v Uhorsku s vyučovaním archi-
tektúry na univerzitnej úrovni, s povesťou serióznej, 
no tradičnej inštitúcie, ktorá vychovávala prakticky 
orientovaných projektantov.

Obdobie po skončení školy a  študijnom poby-
te v  Nemecku, kde absolvoval prax v  projekčných 
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kanceláriách v  Berlíne, Mníchove a  Stuttgarte16 
(1922 – 1923) a  práci v  budapeštianskom ateliéri 
(1923 – 1924), môžeme charakterizovať ako obdobie 
učenia, hľadania sa a postupného vytvárania si vlast-
ného architektonického názoru. Hlboko zažité klasic-
ké cítenie, ktoré pravdepodobne získal v  domácom 
meštiackom kultúrnom prostredí, sa utvrdilo tra-
dičným, klasickým vysokoškolským vzdelaním. Úctu 
k minulosti a ku klasike nadobúdal mladý architekt 
aj počas ročného pracovného pôsobenia v budapeš-
tianskom ateliéri, kde sa práve realizovala pohrebná 
kaplnka v Hatvanpuszte17 v neobarokovom slohu. 

Architektonická kancelária Bogdánfy18 a Gerlóczy19 
patrila v tom čase k zavedeným budapeštianskym fi r-
mám a mladý Oelschläger tu mohol nasávať atmo-
sféru fungujúceho, prosperujúceho architektonické-
ho ateliéru.. Organizačné aktivity, aktívna účasť na 
medzinárodných súťažiach, ale aj kultúrna rozhľade-
nosť kolegov pôsobili na mladého architekta a  po-
stupne dotvárali jeho názory. Architekt Gerlóczy bol 
zberateľom umenia s  vynikajúcim vkusom. Mal ne-
mecké vysokoškolské vzdelanie, diplom získal v Mní-
chove, ktorý bol v prvých desaťročiach 20. storočia 
jedným z európskych architektonických centier. Ta-
mojšia vysoká škola patrila v čase Gerlóczyho štúdia 
k najlepším školám v Nemecku, s povesťou serióznej, 
hoci skôr konzervatívnej inštitúcie. Pravdepodobne 
práve od neho získal mladý architekt impulz k svojej 

nemeckej ceste „za poznaním“, ako aj inšpiráciu na-
ďalej rozvíjať svoj záujem o umelecké stránky archi-
tektúry. Nemalým úspechom a dobrou skúsenosťou 
architekta počas pôsobenia v tomto ateliéri bolo zís-
kanie 1.  miesta v  architektonickej súťaži na projekt 
obchodnej akadémie s internátmi v Mukačeve20.

Po krátkom pracovnom pôsobení v  Mukačeve21, 
kde mal zriadený architektonický ateliér kvôli reali-
zácii budovy akadémie, si otvoril fi liálku aj v Užho-
rode22. V  tom istom roku (1924) sa rozhodol, prav-
depodobne aj s odporúčaním rodiny, pre defi nitívny 
návrat do rodných Košíc, kde po sebe zanechal výraz-
nú stopu.

Medzivojnové obdobie na Slovensku charakterizo-
vala stavebná konjunktúra, stavalo sa veľmi veľa. Ne-
bolo to ináč ani v Košiciach, druhom najväčšom mes-
te na Slovensku. Napriek tomuto trendu a relatívne 
malému počtu vzdelaných architektov, získavanie 
objednávok ani tu nebolo jednoduché, aj keď určitý 
realizačný priestor poskytovalo rozšírenie republiky 
smerom na východ. Štátne objednávky aj v Košiciach 
realizovali najmä českí architekti priamo z  centier. 
Viacerí českí inžinieri a  architekti sa po roku 1918 
etablovali v Košiciach (napr. Václav Janoud, Rudolf 
Brebta, Alois Novák, Miloslav Kopřiva a  i.). Okruh 
potenciálnych stavebníkov bol pre Oelschlägera (a aj 
pre iných vynikajúcich domácich staviteľov a archi-
tektov, ako Vojtech Šipoš, Alexander Klein, Július 

Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode Zdroj: dobová 
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Oelschläger Košice. Bratislava, Verlag Otto Waldes Bratislava, 
Šturgasse 9/a. Knihovňa univerzity Komenského XXI.B.786
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Wirth, Pavol Gyulay, Ernest Friedmann, Max Blau, 
Endre Resatkó a  i.)23 obmedzený na podnikateľskú 
sféru, cirkevné prostredie, mestskú správu a  indivi-
duálnych stavebníkov. 

Osud mu bol hneď po príchode do Košíc nadmie-
ru naklonený. Napriek tomu, že počas obdobia prvej 
Československej republiky on aj jeho promaďarsky 
orientovaná rodina žili pod stálym policajným do-
zorom, v  krátkom čase získava lukratívne zákazky 
na viaceré verejné stavby v Košiciach a okolí. Zaují-
mavé realizácie z tohto preňho a aj pre jeho rodinu 
mimoriadne úspešného dvadsaťročného obdobia, sa 
nachádzajú nielen na Slovensku, ale aj na Podkarpat-
skej Rusi, ktorá v tom čase bola súčasťou Českoslo-
venska a prebiehal tam veľký hospodársky a staveb-
ný boom. 

Od začiatku košického pracovného pobytu úzko 
spolupracoval s  maďarským kolegom, architek-
tom Gejzom Zoltánom Boskom24, ktorý si po pia-
tich rokoch vzájomnej spolupráce, v  roku 1929 ot-
voril samostatnú projekčnú kanceláriu v Budapešti. 

Posmelení víťazstvom v architektonickej súťaži v bu-
dapeštianskom ateliéri sa spolu s  Boskom úspešne 
zúčastnili na viacerých architektonických súťažiach 
na významné verejné stavby25, kde získali rôzne oce-
nenia26. Na realizáciách víťazných projektov spolu-
pracovali prevažne so skúseným košickým stavite-
ľom Ing. Hugom Kabošom a  prešovskou stavebnou 
fi rmou Bratia Bárkány (alebo fi rmou Ing. Hugo Bár-
kány), ale aj so známou bratislavskou stavebnou fi r-
mou Pittel a Brausewetter, ktorá mala od roku 191927 
svoju fi liálku aj v Košiciach. Architektonickú kancelá-
riu si mladý Oelschläger zakladá v priestoroch veľké-
ho polyfunkčného mestského rodičovského dvojpod-
lažného domu, na nároží terajšej Hlavnej a Štúrovej 
ulice28. v hornom podlaží, hneď vedľa architektonic-
kej kancelárie, sa nachádzali byty rodiny Oelschläge-
rovcov a byt rodiny Rosenthalovcov29.

Rok 1928 (ale aj tie predchádzajúce od začiatku 
roku 1924 a aj tie ďalšie „košické“ roky do roku 1945) 
bol pre architekta mimoriadne úspešný nielen v pra-
covnej30, ale aj v  súkromnej sfére. Po dlhšej vážnej 
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známosti sa oženil. Jeho manželkou sa stala o tri roky 
mladšia Márta Csajka31, ktorú si vybral z blízkych ma-
ďarských podnikateľských kruhov. Pod jej vplyvom32 
sa aktívne zapája aj do kultúrneho a spoločenského 
života mesta. Manželom sa v roku 1937 narodila je-
diná dcéra Zuzana. 

Od začiatku svojho pôsobenia vo svojom rodnom 
meste sa angažoval politicky, bol členom maďarských 
buržoáznych strán. Po pripojení Košíc k horthyovské-
mu Maďarsku v roku 1938 mu maďarský vodca Mik-
lós Horthy v roku 1939 osobne odovzdal v Székesfe-
hérvári titul „vitéz“ (hrdina). Z dobových prameňov 
je známe, že tento titul mohli dostať len takí obča-
nia, ktorí mali maďarské priezvisko. Predpokladáme, 
že práve táto udalosť bola bezprostredným dôvodom 
prijatia jeho nového priezviska – Őry33, ktoré archi-
tekt odvtedy používal.

V roku 1945 musel architekt Őry Lajos s  rodinou 
Košice opustiť. Rozhodnutie o vysídlení s cieľom Ma-
ďarsko dostali aj architektovi starší bratia Őry Ferenc 
a  István Oelschläger34, ako aj ich otec, ktorý v  roku 

1948 v  Miškovci zomiera35. Po fronte, ešte v  roku 
1945, architekt Őry opäť krátky čas spolupracuje s ar-
chitektom G. Z. Boskom v blízkosti Boráros téru v Bu-
dapešti36. Do roku 1950 rodina architekta Őryho žije 
v Blatnom Potoku a architekt pracuje v zememeračs-
kom úrade37, kde bolo pri parcelovaní pôdy po vojne 
veľa práce. Od roku 1950 rodina žije v Novom Meste 
a architekt dochádza za prácou do miškoveckej pro-
jekčnej kancelárie, kde sa rodina defi nitívne sťahu-
je až v roku195938. Tu postupne prechádza rôznymi 
pracovnými pozíciami v  socialistických projekčných 
organizáciách, zapájajúc sa do ich aktuálnych úloh 
do vysokého veku39. V roku 1976 mu umiera manžel-
ka, čo nesie ťažko. Dcéra Zuzana mu robí spoločnosť 
v  spoločnom byte v  Miškovci40 až do architektovej 
smrti v roku 1984.

Cestu k  novej architektúre si Oelschläger hľadal 
tak ako mnohí iní v tomto regióne. Prostredníctvom 
redukcie klasických antických foriem a  pravdivé-
ho priemetu vnútornej prevádzky do objemu a  for-
my stavby v krátkom čase dozrel k svojskému štýlu, 

OPK v Košiciach, čelný pohľad 

Zdroj: dobová fotografi a: Archív VSL Múzea, Dobov 
fotografi a košického ateliéru Györi&Boros, B 5026. 
Zbierkový fond Východoslovenského múzea v Košiciach.

Robotnícka zotavovňa na hornom Bankove, Košice 

Zdroj: dobová pohľadnica, súkromný zdroj: 
JUDr. Ján Gašpar ŠVK Košice
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pozoruhodnému nielen zvláštnymi osobitými nuan-
sami. Výber tradičných i nových materiálov, ktoré po-
užíval v súzvuku tradície a modernosti, bol pre jeho 
tvorbu charakteristický. Snahu o maximálnu kvalitu 
dosahovanú pomocou jednoduchých, ale svojsky ori-
ginálnych riešení a výtvarného dotiahnutia detailov, 
môžeme vidieť takmer na všetkých dielach „košické-
ho obdobia“. 

„Typický bol pre neho najmä hlboký zmysel pre 
detail. … Bol to architekt, ktorý moderne riešenej 
budove dokázal dať punc stavby naozaj dokonče-
nej. Medzivojnová moderna bola veľmi ekonomic-
ká a účelná, ale chýbalo jej to „korenie“, ktorým bol 
vždy, v celých dejinách architektúry – detail.“41

Medzivojnovú tvorbu architekta Oelschläge-
ra-Őryho môžeme rozdeliť na dve fázy. Čo sa týka 
kvantity, ale aj kvality, jej prvá skupina je bohatšia 
a prechádza zaujímavým vývinom a variáciami pred-
funkcionalistickej architektúry. Inšpirácie a  kontex-
ty s históriou v rôznom stvárnení sú Oelschlägerovi 
bytostne vlastné už od začiatku jeho sebarealizácie 
na začiatku dvadsiatych rokov. Táto línia, ktorá sa 
vinie ešte od budapeštianskeho ateliéru a vtedajšej 

realizácie neobarokovej kaplnky v Hatvanpuszte cez 
Obchodnú a  priemyselnú akadémiu s  internátmi 
v Mukačeve až po monumentálny komplex MÚ v Tor-
nali či expresívne premodelované kino Capitol v Mi-
chalovciach, je zreteľne čitateľná aj na iných autoro-
vých košických realizáciách. Dynamická, až sochársky 
stvárnená hasičská kasáreň, krásna, tajomno vyžaru-
júca budova ortodoxnej synagógy a školy alebo ma-
lebné košické kino FORUM sú nositeľmi špecifi c-
kej výtvarnej jedinečnosti. Rané architektove práce 
z dvadsiatych rokov 20. storočia možno charakteri-
zovať ako monumentálnu, expresívno-puristickú ar-
chitektúru s  kubistickým detailom42 a  zreteľne prí-
tomnými, originálne stvárnenými architektonickými 
prvkami prúdu art deco43. Častým autorovým kom-
pozičným prvkom akcentujúcim nárožie budovy je 
v  parteri používaný pilier štvorcového pôdorysu44, 
hladký okrúhly stĺp45 alebo typické, dolu sa zužujú-
ce stĺpy s výtvarne riešenou hlavicou s originálnym 
dizajnom, ktorý realizuje v  obmenách pri viacerých 
stavbách46. Tieto stĺpy z  umelého kameňa, ktorých 
tvaroslovím sa inšpiruje v  ranej antike47, spravidla 
nesú pred hlavnú fasádu predstúpený rizalit dvojú-
rovňovej spoločenskej sály48. Celkom výnimočným 
riešením vstupu do košického kina FORUM sú objí-
majúce „fakle“ – smerom dolu sa zužujúce plasticky 
stvárnené pol stĺpy členiace vstupné otvory alebo ich 
obmena – zvlnené, dolu sa zužujúce piliere pri vstupe 
michalovského kina Capitol. 

Architekt, postupne vlastným spôsobom transfor-
mujúc výrazný vplyv európskej moderny, vo svojej 
tvorbe pretavuje do smelých puristických49, neskôr – 
v polovici tridsiatych rokov už aj funkcionalistických 
kompozícií. Koncepciu „organicky“ formulovaného 
funkcionalizmu50 v ojedinelých, ale opodstatnených 
prípadoch napokon opúšťa, prekvapujúc kvalitným 
dielom s elegantnou funkcionalistickou estetikou51. 
k najvýznamnejším reprezentantom košickej moder-
ny druhej polovice tridsiatych rokov môžeme zaradiť 
vynikajúce funkcionalistické dielo, Košičanmi po celé 
generácie milované mestské letné kúpalisko52 v blíz-
kom centre mesta. 

Vojnová situácia v Európe prispela aj v autorovej 
tvorbe k  defi nitívnemu odklonu od individualistic-
kej, z  funkcionalizmu odvodenej architektúry, sme-
rom k  tzv. Heimatstilu53. Koncom tridsiatych rokov 
sa architekt (už pod menom Őry Lajos) vrátil k histo-
rizujúcej koncepcii architektúry, kde v svojskej kom-
binácii s modernou eklekticky spája rôznorodé pod-
nety do prijateľného celku54. Architektovu schopnosť 
nachádzať prepojenia moderny a klasickej architek-
tonickej tradície55 vidíme aj na jeho poslednej veľkej 
košickej realizácii zo štyridsiatych rokov, komplexu 
budov robotníckej zotavovne na hornom Bankove pri 
Košiciach56.

Obchodný dom Ignáca Rotha, Košice Pribinova 4 
Zdroj: B 6373 VII. 2363. Dobov fotografi a 
košického ateliéru Györi & Boros, zbierkový fond 
Východoslovenského múzea v Košiciach.
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Rozhľad architektov pôsobiacich na Slovensku 
v  prvej polovici dvadsiatych rokov, ale aj neskôr, 
bol medzinárodný. Mali blízke kontakty s  Bauhau-
som (1923 – výstava prác Bauhausu, Baushauswo-
che – jeho prvého obdobia, ktoré bolo pod silným 
vplyvom expresionizmu), s Viedňou, Parížom (výsta-
va dekoratívnych umení v  Paríži v  roku 1925). Tak-
mer všetci hovorili po maďarsky, po nemecky, mnohí 
po francúzsky. Pravidelne vychádzali rôzne odborné 
časopisy, vydávala sa odborná literatúra, realizovali 
sa medzinárodné súťaže, samozrejmé boli študijné 
cesty po Európe a na rôzne výstavy. Nebolo to inak 
ani u mladého – ambiciózneho košického architek-
ta. Jeho tvorba, ktorá priebežne refl ektuje európske 
aj „domáce“ dianie, tomu nasvedčuje. Silný vplyv 
maďarskej architektúry a v Maďarsku školených ko-
šických architektov (akým je napríklad dielo v  tom 
čase mladého svetobežníka – košického architekta 
Vojtecha Šipoša57, budova Slobodomurárskej lóže 
(1913 – 1914)58, realizáciu ktorej Ľudovít mohol vní-
mať ešte počas svojho stredoškolského štúdia59), je 
čitateľný na tvarosloví užhorodskej židovskej školy 
a spoločenskom dome (1926), alebo na budove Ob-
chodnej a priemyselnej komory v Košiciach (1926 – 
1930). Najvýraznejšie je to vidieť na členení atík (tzv. 
„lastovičie chvosty“)60, ale aj na iných, variantných 
riešeniach tvaroslovia v kontexte historizmu, naprík-
lad neobarokového cítenia architektúry61. Evidentná 
je v  jeho ranej tvorbe paralela s  pôvodným dielom 
budapeštianskeho architekta Lajosa Kozmu, neolo-
gickou synagógou v Košiciach (1924, 1926 – 1927), 
ktorá je skvelým príkladom maďarskej medzivojnovej 
neobarokovej architektúry.

V slovenskej architektúre medzivojnového obdo-
bia nie je veľa takých originálnych osobností, kto-
ré „by šli s prúdom“ a predsa by z neho tak výrazne 
„vytŕčali“. Poznatky získané na základe dlhoročného 

výskumu defi nujú postavenie košického architekta 
Oelschlägera-Őryho v kontexte Košíc (ale aj Sloven-
ska a niekdajšej Podkarpatskej Rusi) ako výnimočné. 
Diela veľkého rozsahu62, ale aj menšie stavby, zvlád-
nuté s  obdivuhodnou istotou a  originálnym stvár-
nením, nezameniteľne formovali košickú modernu 
dvadsiatych, ale aj  tridsiatych rokov 20. storočia. 
Dosiaľ patria medzi to najcennejšie, čo moderna Ko-
šiciam v  architektúre zanechala: päť košických,  dve 
michalovské realizácie a  jedna vo Vysokých Tatrách 
sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky63. Je 
nenapraviteľnou chybou, že sa do tohto zoznamu do-
siaľ nepodarilo dostať ďalším – nemenej kvalitným, 
ale menej známym architektovým realizáciám z trid-
siatych rokov64. Pravdepodobne by sme defi nitívne 
neprišli o  zaujímavé a  originálne diela východoslo-
venskej moderny, akými boli kultúrny dom a  kino 
v Sabinove (1934, 1941) alebo Obchodný dom Ignáca 
Rotha v Košiciach (1936).

Projektovú činnosť architekta Lajosa Őryho-
(Oelschlägera) v  povojnovom Maďarsku – napriek 
početným realizáciám, možno považovať – v porov-
naní s medzivojnovou tvorbou v prvej ČSR len za epi-
lóg, aj keď niekoľko realizácií, ktoré priniesol minu-
loročný výskum65, kvalitou vyčnieva z priemeru66. Tak 
ako mnohí iní významní architekti medzivojnového 
obdobia aj on sa dostal do súkolesia regionálneho 
socialistického projektového ústavu67, i keď v sused-
nom štáte. To je pravdepodobne hlavný dôvod, prečo 
už nemohol naplno uplatniť svoju tvorivosť.

Príspevok vznikol na Katedre architektúry FU 
Technickej univerzity v Košiciach vďaka podpore 
grantu KEGA č. 064STU – 4/2011 Vybudovanie 
základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov 
výskumu architektonického dedičstva.

Žrebčín, Csipkéskút, pohorie Bükk (Bukové hory), 1950 -1951. 
Zdroj: MAGYAR ÉPÍTŐMŰvÉSZET, 1955.IV.ÉVFOLYAM 6 SZÁM.
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1 Archív župy Borsod – Abov – Zemplín. Overené údaje a súhrnný 
archívny materiál o osobách, ktoré zavŕšili 80. vek. Zhotovené: 
Miskolc, november 2004, číslo strany: 143.
2 Okrem troch synov mal košický podnikateľ Ľudovít Oelschläger 
aj dcéru. Staršia sestra architekta Oelschlägera, Elizabeth 
(Erzsébet) Oelschläger sa narodila sa v Košiciach 4. VIII. 1886. 
Vydala sa za levočského stoličného richtára Ľudovíta Hritza. 
Zdroj: z rozhovoru s architektovou dcérou Z. Őry v roku 2010.
3 Ľudovít (Ludwig) Oelschläger st. sa narodil vo Vondrišli (dnes 
Nálepkovo) v roku 1856. Rodičovský dom rodiny Oelschläger 
sa nachádzal v centre obce Nálepkovo (predtým – do roku 1945 
Wagendrüssel a iné nemecké názvy), z čoho možno usudzovať, 
že rodina patrila medzi prvých nemeckých osídlencov (nemeckí 
osadníci prišli do oblasti Dolného Spiša v 13. storočí). Pôvod 
príslušnosti podľa priezviska je z oblasti Westfalska, Kreefeldu – 
západnej časti Nemecka. V rodine sa nepoužívalo miestne – saské 
nárečie, ale písomná nemčina. Údaje o histórii rodiny poskytol: 
Zoltán Oelschläger (1931), synovec architekta Ľ. Oelschlägera 
žijúci v Spišskej Novej Vsi.
4 „Manželka starého otca sa volala Etelka Fiedler. Jej otec 
bol Gyula Fiedler. Etelka sa vydala do Košíc, kde zomrela ako 
75-ročná a je pochovaná na Rozálii. Jej staršia sestra Irén Fiedler 
sa vydala za Tivadara Schirgera z Michaloviec (1840 – 1892)“. 
Z. Őry – dcéra architekta Oelschlägera v rozhovore, ktorý poskytla 
autorke 7. 10. 2010 v Miskolci.
5 Bohatá košická podnikateľská a obchodnícka rodina: fi rma 
Fleischer & Megay, potom Fleischer & Fiedler, neskôr Fleischer 
& Schirger. In: GAŠPAR, Ján – MIHÓKOVÁ, Mária – BLAŠKOVÁ, 
Eleonóra: Lexikón Košičanov. 1848 – 1938. rkp. 2007.
6 GAŠPAR, Ján – MIHÓKOVÁ, Mária – BLAŠKOVÁ, Eleonóra: 
Lexikón Košičanov. rkp. 2010.
7 István, narodil sa 1889 v Košiciach, zomrel v roku 1977. 
Veľkoobchodník, vnútorný člen (spolumajiteľ) fi rmy Fleischer 
& Schirger. Obchodnú školu skončil v Elberfelde, v Nemecku. 
Odborné znalosti získal v Grázi, Paríži, Budapešti a Kluži. Svoje 
pôsobenie vo fi rme začal po boku svojho otca a strýka v roku 1912 
a vnútorným členom sa stal v roku 1915. Maďarská národná rada 
ho delegovala do Košickej obchodnej a priemyselnej komory. 
Bol členom riaditeľstva Hornouhorskej obchodnej banky, 
presbyterom evanjelickej cirkvi, Kresťanskej socialistickej strany 
a neskôr Zjednotenej maďarskej strany. v čase českej okupácie 
bol rukojemníkom a bol pod stálym policajným dohľadom. 
v čase svetovej vojny bol od vojenskej služby oslobodený ako 
nepostrádateľný. In: Magyar polotikai és közigazgatási compas 
(1919 – 1939). 
8 Ferenc, narodil sa v Košiciach v roku 1891 v Košiciach, 
zomrel v Budapešti v roku 1963, kde je aj pochovaný. Bol 
veľkoobchodníkom vo fi rme Fleischer & Schirger. V Košiciach 
býval na Rákócziho okružnej 64, vedľa synagógy. Vzadu bola 
záhrada. Niekoľko rokov bol na študijnom pobyte v Nemecku 
a napokon pracoval u Fleischera & Schirgera ako praktikant. 
V prvej svetovej vojne sa vyznamenal, dvakrát bol ranený. V roku 
1923 sa stal spoluvlastníkom fi rmy. Angažoval sa aj v rámci 
evanjelickej cirkvi. In: Magyar polotikai és közigazgatási compas 
(1919 – 1939). 

Po vojne žil v Budapešti na Andrássy út 62. Po roku 1956 
ho povláčili a pretože mal leukémiu, na následky v roku 
1963 zomrel“. Rozhovor s dcérou architekta Oelschlägera – 
Őryho,  Zuzanou Őry v Miškovci dňa 7. 10. 2010.
9 Firma Fleischer & Schirger bola založená v roku 1796.
10 Narodil sa 6. 1. 1856 v Nálepkove na Spiši, zomrel 2. 5. 1948 
v Miškolci. Pochovaný je v Košiciach v rodinnom hrobe na 
Cintoríne svätej Rozálie spolu s manželkou Etelkou Fiedler, 
narodenou 15. 12. 1864 – 26. 2. 1939, a ďalšími príbuznými.
11 In: MÉSZÁROS, T.: Košický mešťan Márai/Márai, a kassai polgár. 
Hernás Magyar Lap – és Könyvkiadó, Kassa 2008, s. 23.
12 Roku 1898 zakúpil rád Demeterov dom na Kováčskej ulici 
a v máji 1903 začali stavebné fi rmy Júliusa Répászkeho a Arpáda 

Jakaba stavať (podľa plánov maďarského architekta Alexandra 
Baumgartnera) na spojených pozemkoch novú budovu gymnázia. 
Vo februári 1905 bola škola slávnostne otvorená. In: Duchoň, J. – 
Němec, Z.: KOŠICE 1780 – 1918. PERGAMEN 1994. STRED, s. 90. 
13 Informácie o rodine získané od dcéry architekta Ľ. Oelschlägera, 
pani Z. Őry, v roku 2010, Miskolc.
14 Termin rigoróznych skúšok: 4. jún 1920, 20. december 1920, 
niektoré 20. december 1921. Tá posledná bola aj záverečná, resp. 
štátna skúška. Číslo diplomu je: 7130/1921, tiež s tým istým 
dátumom. In: Kmeňová kniha poslucháčov (Budapesti Müszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára, www.omikk.bme.
hu,:BME Lt. 105/d., G kötet 51/1914. szám, hallgatói törzskönyv).
15 Dedičia bývalej monarchie. In: DULLA, Matúš – 
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. 
Bratislava, Slovart 2002, s. 73.
16 Oelschläger, Ľudovít – architekt. In: Saučin. 1918 – 38, s. 50 
– 51.
17 Pohrebná kaplnka v Hatvanpuszte (Maďarsko). Z publikácie: 
Práce dipl. architektov Gézu Bogdánfyho a Gedeona Gerlóczyho, 
1922 – 1923, Budapest, VII., Erzsébet Körút 19, tel.: József 58 – 
98. Pohrebná kaplnka v Hatvanpuszte (Maďarsko) http://www.
cultiris.com/kepek/adatlap/397221
18 Architekt Géza Bogdánfy. Životopis zostavil syn Gézu 
Bogdánfyho na základe prameňov: Kicsoda (Who is Who) 
a Magyar Feltámadás Lexikon (1930). Práce architektov Gézu 
Bogdánfyho a Gedeona Gerlóczyho 1922 – 1923 (Bogdánfy Géza, 
Gerlóczy Gedeon építészek munkái 1922 – 1923).

http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/3068199 http://nektar.
oszk.hu/hu/manifestation/3067099
19 Gerlóczy, Gedeon, architekt (nar. Budapest 28. 6. 1895 – ? ). 
Diplom získal v Mníchove. Pôsobil v Budapešti ako projektant. 
Publikuje, je autorom knihy Architektúra, mestská estetika (Bp. 
1949). Bol zberateľom umenia s vynikajúcim vkusom, jemu 
vďačíme za záchranu Csontváryho dedičstva. In: Béla Péczely, 
Ferkai, András: Pest építészete a két világháború között (The 
architecture of Pest between the world wars) – (Architektúra 
Pešti medzi dvoma vojnami).
20 In: Magyar politikai és közigatási compass (1919 – 1939), 
s. 834.
21 Magyar politikai és közigazgatási compas (1919 – 1939), s. 606, 
Oelschläger Ferenc, István, Lajos.
22 Zrejme v súvislosti s realizáciou projektu tamojšej židovskej 
školy a spoločenského domu (1926), tiež Spoločenského domu 
v Sevluši – Vinohradove a iných, predpokladaných, ale ešte 
nepodložených realizácií.
23 V rámci výskumného projektu VEGA č. 1/3292/06 sme vytvorili 
Register budov architektúry medzivojnového obdobia Košic, 
kde z celkovo 225 stavieb košickej moderny 22 (zatiaľ) možno 
priradiť k menu architekta Ľ. Oelschlägera.
24 Géza Zoltán Boskó. Samostatným projektovaním sa zaoberá 
od roku 1920. Od začiatku roku 1924 do roku 1929 vyprojektoval 
spolu s architektom Oelschlägerom v Košiciach viac objektov, 
na ktoré dostali poverenie na základe víťazstiev v súťažiach. Od 
marca 1929 má v Budapešti samostatnú projektovú kanceláriu. 
In: Jubilejné album 1879 – 1929. Zostavili: Mihály Lakatos, E. L. 
Mészáros a Dipl. Ing. Z. Óriás.
25 Obchodná akadémia v Mukačeve (náklad 600 000 pengő), 
poschodový obytný a nájomný dom Dr. Dezső Halmosa (Košice? – 
P. P.), ortodoxná synagóga a škola v Košiciach (500 000 p), 
radnica v Tornali (400 000 p), radnica v Michalovciach 
(400 000 p), rímskokatolícky kostol vo Vieske.

Napríklad neologická synagóga a škola v Košiciach – 1. odmena, 
palác kultúry v Berehove – II. cena, radnica v Tornali – okrem 
I. ceny a poverenia – III. cena, zememeračský a fi nančný úrad 
v Tornali – I., II. a III. cena, sídlo obchodného kruhu v Mukačeve – 
I. cena atď.

26 Napríklad neologická synagóga a škola v Košiciach – 1. odmena, 
palác kultúry v Berehove – II. cena, radnica v Tornali – okrem 
I. ceny a poverenia - III. cena, zememeračský a fi nančný úrad 
v Tornali – I., II. a III. cena, sídlo obchodného kruhu v Mukačeve – 
I. cena atď.
27 Podrobnejšie o aktivitách a význame fi rmy Pittel 
& Brausewetter, a to aj vo vzťahu ku Košiciam pozri: HALLON, 
Ľudovít: Miesto a úloha industriálneho dedičstva v dejinách 
priemyslu. In: KRÁĽOVÁ, Eva (ed.): Stopy priemyselného 
dedičstva na Slovensku,  s. 90, 91.
28 Košice, Hlavná 2. Niekdajšia Moldavská okružná (až do 
začiatku 19. storočia to bolo predpolie košického opevnenia). 
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia boli budovy asanované 
a na ich mieste bol postavený obchodný dom Dargov.
29 „Mali sme zavedené etážové kúrenie. V predsieni boli kachle, 
kde sa dával do pece koks. Dvorný trakt si treba predstaviť vo 
forme písmena C… v tomto dome som sa cítila skutočne doma.“ 
Informácie o rodine získané od dcéry architekta Ľ. Oelschlägera, 
pani Z. Őry, október 2010, Miskolc.
30 V Košiciach bolo podľa jeho projektu dostavané kino FORUM, 
hasičská kasáreň, prebiehala výstavba ortodoxnej synagógy, 
v Michalovciach krásne kino Capitol a realizoval sa MÚ.
31 Márta Csajka sa narodila v Sárospataku v roku 1899, zomrela 
v Miskolci v roku 1976. Rodina pochádzala zo Sárospataku 
(Blatného Potoka). Jej otec, Endre Csajka mal tam obchod so 
železným tovarom. Zdroj: Zoltán Balassa, Košice, Mäsiarska ul. 
Rozhovor s dcérou architekta Z. Őry, Miskolc 2008, 2010.
32 „Raz Košice navštívil vynikajúci herec Oszkár Ascher (1897 
– 1965). Vystúpil v Židovskom kasíne. Matka ho chcela vidieť 
a počuť. Otcovi sa nechcelo. Obliekla ho. On sa rozhorčoval: 
načo tam chceš ísť? Chcem ho počuť! A tak šli. Po večernom 
predstavení jeden Žid za druhým si dal od neho projektovať 
dom.“ Tamže.
33 Utvrdil nás v tom výskum v maďarskom Miskolci zrealizovaný 
v novembri 2008, keď sme sa s kolegom prof. P. Pásztorom 
stretli s bývalými spolupracovníkmi architekta Lajosa Öryho, 
(Ľudovíta Oelschlägera): architektom Péter Heckenastom a Ing. 
Lehel Kovácsom, statikom. Potvrdzuje to aj architektov bratranec 
Zoltán Oelschläger (81) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý si spomína na 
reakciu architektovho otca na danú situáciu.
34 Podmienku maďarského mena k získaniu rádu Vitéz nemuseli 
spĺňať šľachtici (vlastníci rodového erbu tlačeného na tzv. psiu 
kožu – pozn. prof. P. Pásztora). Zmena mena sa najstaršieho 
brata Istvána Oelschlägera netýkala, kvôli zraku bol uznaný 
ako neschopný a nemusel narukovať. Informácia z listu Istvána 
Oelschlägera profesorovi Pásztorovi.
35 Ľudovít Oelschläger st. – otec architekta Ľudovíta 
Oelschlägera – Őryho je pochovaný spolu s manželkou 
Etelkou v spoločnom hrobe na košickom Cintoríne svätej 
Rozálie. Veľkoryso koncipované miesto s dizajnérsky riešeným 
hrobným miestom s náhrobkom pozostávajúcim z dvoch postáv 
v nadživotnej veľkosti od renomovaného budapeštianskeho 
sochára György Ugraya (1908 – 1971) navrhol pravdepodobne 
sám architekt Oelschläger – Őry. Stalo sa to pri príležitosti 
úmrtia architektovej matky Etelky rod. Fiedler v roku 1939.
36 Informácie z listu Istvána Oelschlägera z Budapešti 
z 22. 2. 2011. Preklad: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
37 Földmérő Hivatal (Zememeračský úrad). Z rozhovoru autorky 
s dcérou architekta Z. Őry v roku 2010.
38 Ťažké maďarské obdobie od roku 1945 bolo poznamenané 
frustráciou z nekvalifi kovanej práce (po zememeračskom 
úrade pracoval v Dunajvárosi, v Diósgyőri ako účtovník, 
neskôr v Blatnom Potoku a v Novom Meste pod Šiatrom). 
Tiež z rozdelenia rodiny, za prácou do Miškolca chodieval „na 
týždňovky“ čo sa podarilo vyriešiť až zložitou výmenou bytov. 
Zdroj: tamže.
39 Meno pracovníka: Öry Lajos, meno matky (rodné meno, 
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dievčenské meno: Fiedler Etelka), adresa bydliska: Miskolc, 
Szabó L.U.10, názov posledného zamestnania: Bartókova stredná 
odborná hudobná škola, adresa posledného zamestnania: 
Miskolc, Bartók Tér 1. Posledné prac. zaradenie: technický 
kontrolór. Začiatok posledného pracovného pomeru: 1. 1. 1975, 
koniec posledného pracovného pomeru: 31. 12. 1975. Zamestnaný 
ako dôchodca na 120 hodín ročne. Overené údaje – súhrnný 
archívny materiál o osobách, ktoré zavŕšili 80. vek, listina číslo s.: 
143, originálny materiál na výskumné účely. Miškolc, november 
2004. Tieto údaje na ofi ciálnej úradnej listine sa nám podarilo 
získať v roku 2004 pomocou Mgr. Salamon Pála.
40 Kis – Hunyad utca 10, Miskolc (Miškovec).
41 Ślachta, Štefan: Ferdinand Zbuško st. In: Projekt 5/317/88, 
s. 40 – 42.
42 Mestský úrad Tornaľa (1926 – 1927), Hasičské kasárne 
a zbrojnica, Košice (1928).
43 Nachádzajú sa aj na menej známych architektových 
realizáciách, akou je napríklad prístavba liečebného domu 
v Tatranskej Polianke, tiež polyfunkčnom bytovom dome 
(bürowohnungen in Košice) v Košiciach (1927) Mäsiarska 9, alebo 
na BD (Haus eines Rechtsanwaltes in Košice) na Drevnom trhu 7 
v Košiciach, riešenie krásneho kina Scala v Mukačeve (alebo aj 
v pôvodnom riešení interiér moderného kina Scala v Prešove, už 
z tridsiatych rokov). 
44 Pôvodný návrh Židovskej školy a spoločenského domu 
v Užhorode (1926), tiež Kultúrny dom v Sabinove a Kino, 
v dobovej publikácii z tridsiatych rokov. Nárožie evanjelického 
kostola v Tornali (1932 – 1933).
45 Nárožie budovy OPK v Košiciach (1926 – 1930), Židovská 
škola a spoločenský dom v Užhorode (1926), Spoločenský dom 
v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská Rus, pravdepodobne tiež 
1926).
46 Obchodná a priemyselná komora Košice (1926 – 1930), 
Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode (1926), 
Spoločenský dom v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská Rus, 
pravdepodobne tiež 1926). (MÚ Michalovce, 1927 – 1928).
47 Pri košickej budove Obchodnej a priemyselnej komory (1926 
– 1930) je možná inšpirácia slovinským architektom Plečnikom, 
ktorý v tom istom čase riešil OPK v Ľubľane a pri riešení 
schodiska použil (z pragmatických dôvodov) stĺpy zužujúce sa 
dolu).
48 Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode (1926), 
Spoločenský dom v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská Rus, 
pravdepodobne tiež 1926), Obchodná a priemyselná komora 
Košice (1926 – 1930).
49 DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra 
Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 
50 Napríklad prístavba turistickej jedálne Taverna ku Grand 
hotelu v Starom Smokovci (1932 – 1936).
51 Mestské letné kúpalisko v Košiciach (1935 – 1936) NKP, 
Cintorín svätej Rozálie v Košiciach, hrobka rodín Klimko 
a Nedelko (1937), evanjelický kostol v Tornali ( (1932 – 1933), 
kino Scala v Prešove (1929 – 1931) a iné.
52 Košice, Staničné námestie 5. Kassa új strandfürdője. Terveze: 
Oelschläger Lajos. Kivitel: Bárkány Hugó. In: Tér és forma. 1939 – 
1. s.13, 14. Nové košické kúpalisko. Projektoval: Lajos Oelschläger, 
realizácia Hugó Bárkány. Priestor a tvar. Preklad: Ing. Kamila 
Bobčáková.
53 Prvým variantom návrhu vily pre brata Štefana 
(Istvána Oelschlägera) z roku 1936 je elegantné, moderné 
funkcionalistické riešenie dvojvily s plochými strechami 
(pravdepodobne aj pre druhého brata Františka). Realizácia 
z roku 1938 má už šikmé strechy, „stredomorské“ okenice, kované 
ozdobné mreže na oknách a dizajnérsky riešené zastrešenie 
prepojenia vstupu a oplotenia vily inšpirované secesiou.
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Ľudovít Oelschläger, 1938. In: DULLA, Matúš, editor: Slávne vily 
Slovenska, FOIBOS 2010, s. 220 – 223.
54 Napríklad vila Štefana Oelschlägera (1936 – 1938), Košice 
Rázusova 13. Komplex budov robotníckej zotavovne na Hornom 
Bankove (1938 – 1944), teraz: Reedukačné centrum, Košice 
Bankov 15. Tiež nerealizovaný súťažný projekt na hotel Tatra 
a kino v Levoči (1938).
55 Nerealizovaný súťažný návrh na hotel Tatra a kino (divadlo) 
v Levoči z januára 1938 mal byť moderným polyfunkčným 
komplexom. Súťažný projekt na hotel a kino Tatra v Levoči. 
Nachádza sa v  Zbierke máp a plánov z levočského MsNV. Sig. 
C3, fond: ZMP. Štátny oblastný archív Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 7, 054 45 Levoča.
56 Hrubo opracované travertínové kvádre použil architekt 
Oelschläger v architektúre komplexu budov veľkej robotníckej 
zotavovne v Košiciach, ktorá sa stavala v rokoch 1939 – 1944. 
Nedá sa jednoznačne priradiť inšpiračné zdroje k maďarskej 
architektúre (ako tvrdí napr. maďarská tlač: Tér és forma, 1939 – 
1941. a KASSAI MUNKÁSÜDÜLŐ, s. 119 – 120).

Alebo je to už podvedomé, tušené poznanie pozadia strohých 
stavieb v Európe narastajúceho fašizmu. Priečelie budovy je 
riešené čiastočne z kameňa, s ušľachtilými omietkami, nesúce 
znaky maďarskej architektúry, s použitím drevených (tesárskych) 
prvkov a so strechou z pálenej škridly. Zdroj: Gašpar, Ján: Kapitola 
Historické a turistické pozoruhodnosti. Čermeľské údolie (260 – 
670 m). s. 101. In: ČONKA, Radko a kol.: Zaujímavosti z Košických 
lesov. Košice, vydavateľstvo Karnát 2008.
57 Architekt, maliar a grafi k Vojtech Šipoš (Sipos Béla, 1888 
Jarovnice – 1969 Košice) – významná osobnosť kultúrneho života 
Košíc 20. storočia. Na Vysokej škole technickej v Budapešti 
študoval v rokoch 1906 – 1910. V rokoch 1910 – 1918 pôsobil vo 
Viedni, Mníchove, Berlíne, 1918 – 1923 v Košiciach, 1923 – 1929 
opäť vo Viedni a od roku 1934 žil natrvalo v Košiciach. Kurátorka 
výstavy Mgr. Helena Němcová, hist. umenia: Vojtech Šipoš KRES-
BY. In: Múzeum Vojtecha Löff lera Košice – Staré Mesto a Výcho-
doslovenská galéria v Košiciach, katalóg výstavy, marec 2009.
58 Košice, Tajovského 4, v súčasnosti divadlo Jorik.
59 V nových politických pomeroch v roku 1938, bola činnosť 
lóže zakázaná a budovu v roku 1941 prestavali na „Rezidenciu 
košických vitézov“. Projekty prestavby vypracoval architekt 
Oelschläger, už pod zmeneným menom Őry Lajos vtedy tiež 
s titulom „vitéz“ (hrdina). In: GAŠPAR, Ján: KOŠICE – Pohľady do 
histórie mesta na starých pohľadniciach, I. 2011.
60 Pomenovanie, ktoré používajú autori publikácie: DULLA, 
Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska 
v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 
61 „Expresívno-barokové“ riešenie priečelia michalovského kina 
Capitol, či interiéru košického kina FORUM. Ale aj fascinujúce 
dynamické riešenie vnútornej dispozície niekdajšieho 
sabinovského kina v podobe kvapky v kontraste s moderným 
exteriérovým riešením, a iné. 
62 Židovská ortodoxná synagóga a škola (1926 – 1927, 1933, 
NKP), Kino FORUM, Košice (1926 – 1927, NKP). Hasičské kasárne 
a zbrojnica, Košice (1928, NKP). Obchodná a priemyselná komora 
Košice (1926 – 1930, NKP), Kino Capitol v Michalovciach (1927) 
NKP, Mestský úrad v Michalovciach (1927 – 1928, NKP), Mestský 
úrad Tornaľa (1926 – 1927), evanjelický kostol v Tornali (1932 
– 1933) ale aj Židovská škola a spoločenský dom v Užhorode 
(1926), Spoločenský dom v Sevluši – Vinohradove (Podkarpatská 
Rus, pravdepodobne tiež 1926).
63 Židovská ortodoxná synagóga a škola, Košice (1926 – 1927, 
1933, NKP). Kino FORUM, Košice (1926 – 1927, NKP). Hasičské 
kasárne a zbrojnica, Košice (1928, NKP). Obchodná a priemyselná 
komora Košice (1926 – 1930, NKP). Mestské letné kúpalisko 
v Košiciach (1935 – 1936) NKP. Kino Capitol v Michalovciach 
(1927) NKP. Mestský úrad v Michalovciach (1927 – 1928, NKP). 
Liečebný dom v Tatranskej Polianke, prístavba (1928 – 1930, 
1934) NKP.

64 Pomocou podpory vedenia KA FU TUKE bola v apríli 2011 
O. Kálnássym a KPU Prešov podaná žiadosť o zaradenie 
funkcionalistickej budovy kina Scala v Prešove (1929 – 
1930) do zoznamu NKP. Usilovať sa budeme o  zaradenie 
ďalších architektových kvalitných realizácii, napríklad MÚ 
a evanjelického kostola v Tornali.
65 Výskum v Maďarsku v roku 2008 a 2011 – Miškovec, okolie – 
Csipkéskút, stretnutie s dcérou architekta Z. Őry.
66 Realizácie po roku 1948, dosiaľ neznáme a na Slovensku 
nepublikované: Žrebčín, Csipkéskút, pohorie Bükk (Bukové 
hory), 1950 – 1951. Základná škola, (GYŐRY KAPNI ÁLTALÁNOS 
ISKÓLA) Miskolc, Miklós út. a Zdravotné stredisko hutníckeho 
kombinátu, Miskolc – Diósgyır, 1965 a iné.
67 Architekt Lajos Őry bol od roku 1948 – 1949 zamestnancom 
prvej štátnej projektovej kancelárie MATI (Magasépítési 
Tervező Intézet neskôr Miskolci Tervező Iroda) v Miskolci. Od 
roku 1958 zamestnancom Miškoveckej projekčnej kancelárie 
(ÉSZAKTERV – Miskolci Tervező Vállalat), 1960 – 1962 bol prvým 
riaditeľom Borsodtervu. Zdroj: MODERN ÉPÍTÉSZETI LEXIKON, 
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, s. 204 – 205 (Moderný architektonický 
lexikón, Technické vydavateľstvo, s. 204 – 205). ÉSZAKTERV 
Északmagyarországi Tervező Vállalat Miskolc, 1948 – 2000. 
In: A MAGYAR TERVEZŐIRODÁK TÖRTÉNETE. s. 81 – 82. 
(História maďarských projekčných kancelárií SEVEROPROJEKT. 
Severomaďarská projekčná kancelária, Miskolc, 1948 – 2000).


