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1893. május 8-án született Nemeskéren Mechle József a soproni Evangélikus 

Tanárképző rajztanára, cserkészvezető.  

 

Ősei német földről költöztek Kismartonba 1730 körül, majd 1815-ben már Sopronban 

alapították meg kőfaragó cégüket. A negyedik generációt képviselte az apa, József, aki a 

német származású Grosmann Hedviggel kötött házasságot, amelyből öt gyermek született. 

Közülük Béla folytatta a családi hagyományt egészen 1945-ben bekövetkezett haláláig. A 

család műhelyében maradandó alkotások születtek, pályaudvarok, középületek és templomok 

kőfaragómunkái, sírkövek és hősi emlékművek. Mechle József a festő, a soproni 

főreáliskolában érettségizett 1911-ben, majd az első világháborúban tüzérönkéntesként 

szolgált a 13. tábori tüzérezrednél. Harcolt a román és orosz harctereken, kitüntették az ezüst 

és bronz Signum Laudis-szal és a Károly csapatkereszt-tel. Főhadnagyként szerelt le. A 

háború miatt budapesti rajztanárképzős tanulmányait 1919-ben fejezte be, a képzőművészeti 

főiskolán tanult, de édesanyja is segítette pályáját. Anyja Mechle-Grossmann Hedvig 

Berlinben és Párizsban tanult, 1896 óta a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban állították ki 

képeit. József a soproni Evangélikus Tanárképző rajztanára volt 1920-1923 között. 

Cserkészvezetői munkája elismeréséül 1921-ben Díszjelvénnyel jutalmazták. Amerikai útja 

után –külföldi mintára- bekapcsolódott a népművelési mozgalomba, vándorelőadásaival járta 

a vidéket. Anyagi lehetőségei kimerültek, ezért 1929-től ismét a tanítóképzőben tanított. A 

városi tárlatokon rendszeresen szerepelt. Mechle József 1939-ben Sopron a festő szemével 

címmel, 12 kőrajzot adott ki mappában, kőre rajzolta látomásait és a litográfia lágy vonalaiból 

építette fel Sopront, úgy, ahogy ő látta és ahogy mindenkivel láttatni szeretette volna. 

 

1945 márciusában a német származása miatt el kellett hagynia Magyarországot, 1952-

ben osztrák állampolgárságot kapott. A Felső-ausztriai Tartományi Múzeumban a 

Landesstelle fur Volkskunde archívumában dolgozott. Linzben hunyt el 1955. február 2-án. 

 

Irodalom: 

Soproni és sopronmegyei fejek. Sopron, 1930. p. 181. 

Magyar Művészet 1928. 4. évfolyam szerk.: Majovszky Pál In: Dr. Csatkai Endre: In 

memoriam Mechle Józsefné, szül. Grossmann Hedvig 

Becht Rezső: Mechle József: Sopron a festő szemével. 12 kőrajz mappában In: Soproni 

szemle 3. évf. (1939) 5-6. sz. p. 353. 

Internet: 

Kisalföld weboldala. Hozzáférés: 

http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/200_eves_kofaragok/2012489/ Letöltés 2018. 04. 26. 

Mechlestory weboldala. Hozzáférés: 

http://mechlestory.5mp.eu/web.php?a=mechlestory&o=vHMV4CgXde Letöltés: 2018. 04. 26. 

http://www.kisalfold.hu/soproni_hirek/200_eves_kofaragok/2012489/
http://mechlestory.5mp.eu/web.php?a=mechlestory&o=vHMV4CgXde

