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Alapította Heimler Károly.

Kiadja:
a Soproni Szemle Alapítvány

Fıszerkesztı: 

Szerkesztıbizottság:
DOMONKOS OTTÓ, GIMESI SZABOLCS, GÖMÖRI JÁNOS, HÁRS JÓZSEF titkár, olvasó- és

technikai szerkesztı, JANKÓ FERENC, KUBINSZKY MIHÁLY, MOLNÁR LÁSZLÓ, PÁPAI
LÁSZLÓ, SARKADY SÁNDOR

Soproni Szemle. A Soproni Városszépítı Egyesület helytörténeti folyóirata. Alapította Heimler Károly.

Megjelenteti a Soproni Szemle Alapítvány, Sopron Megyei Jogú Város támogatásával. 

Felelıs kiadó Dr. Bartha Dénes. Megjelenik évente 4 alkalommal, összesen 24 ív terjedelemben
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Kedves Olvasóink!

Rendhagyó számot tartanak kezükben – olyat, ami ötven évenként egyszer jelenhet meg. Jelen számunk
ugyanis nem a szokásos rovatokkal jelentkezik, hanem – két örömteli köszöntés mellett – teljes
egészében a Soproni Szemle újraindítása fél évszázados jubileumának tiszeletére rendezett emlékülés
elıadásait teszi közzé. Bizonyára Önök közül is sokan jelen voltak, amikor 2005. szeptember 21-én
ünneplık sokasága töltötte meg a soproni Vármegyeháza dísztermét, hogy visszatekintsünk
folyóiratunk eddigi útjára. Walter Dezsı, Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének bevezetı szavai
után az elıadók tisztelegtek a korábbi fıszerkesztık – Heimler Károly, Csatkai Endre és Mollay Károly
– emléke elıtt, majd bemutatták, hogy mivel járultak hozzá a Szemle írásai az egyes tudományszakok
mőveléséhez. Zárásként a lap eddig megjelent összes évfolyamának tudománymetriai elemzése fogta
össze a nagyívő áttekintést. Ezt a számvetést tárjuk tehát Olvasóink elé, abban a reményben, hogy
segítségével ki-ki újra rácsodálkozhat korábbi izgalmas írásokra, és buzdítást kaphat Sopron város és
Sopron vármegye múltjának alaposabb megismerésére. Ezt segíti az az örvendetes tény is, hogy az
emlékülésre elkészült és immár mindannyiunk rendelkezésére áll a Soproni Szemle 2004-ig megjelent
valamennyi számának teljes szövegét tartalmazó CD-ROM, amelyet a Soproni Levéltárban
vásárolhatnak meg az érdeklıdık. A CD megjelentetését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma,
Sopron városa és a Soproni Szemle Alapítvány támogatása tette lehetıvé.

Rendhagyó számunknak rendhagyóak az illusztrációi is: az egyes írások után Anton Sigel (1763–1846)
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soproni témájú akvarelljeibıl láthatnak válogatást. Ezzel – egy szám erejéig – megidézzük a Szemle
korábbi szerkesztıi, elsısorban Heimler Károly és Csatkai Endre idején követett gyakorlatot, amely
sokszor a cikkek témájához szorosan nem kapcsolódó, de történeti érdekessége és esztétikai értéke
alapján közlésre érdemes képekkel lepte meg az olvasókat. A mővészt és újra felfedezett látképeit 2003.
évi 3. számunkban Askercz Éva mutatta be. Megköszönjük a képeket ırzı Soproni Múzeumnak, hogy
lehetıvé tette azok megjelentetését. Köszönetet mondunk továbbá mindazoknak, akik munkájukkal,
támogatásukkal hozzájárultak az emlékülés sikeres megvalósításához: Sopron Megyei Jogú Városnak,
a Soproni Városszépítı Egyesületnek, és végül, de nem utolsósorban a Soproni Levéltár
munkatársainak, akik a szervezés és a gyakorlati lebonyolítás fáradságos munkáját végezték.

A Szerkesztıség
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Sarkady Sándor író, mőfordító, a Soproni Szemle szerkesztıbizottsági tagja 2005. március 7-én 70
éves lett. Életmővének van egy kevésbé ismert területe, ez pedig a szerkesztıi munka, az
irodalomszervezés. A tudományszervezés ma már teljes embert kívánó diszciplína, Sarkady Sándor ezt
a feladatot is beleépítette életmővébe. Önvallomása szerint minden élet szolgálat! Ezért írta idısebb
Verı József professzorról:

„Szárnyaló szabad elme voltál,
A szellem csak szabadon szolgál.”

Dobszóló címő versében is e sorokat olvassuk: „Lobogni kell halálig.” Sarkady Sándor saját elvei
szerint él. 1973-ban az Érlelı (a Gyır-Sopron megyei fiatal költık antológiája) nıtt ki a keze alól,
1976-ban a Soproni Írók Antológiájában szólaltatta meg a Frankenburg Irodalmi Körhöz kötıdı
idısebb alkotókat: Becht Rezsıt, Berecz Dezsıt és „ellenzéküket”, a Nyugat 1927-es novellapályázatán
gyıztes Molnár Józsefet. E kötet fontos párdarabja a magyar írók vallomásai Sopronról, Vallomások
egy városról címmel (1978). (Ekkor még nem kaphatott helyet a kötetben az emigrációt választó Márai
Sándor és Cs. Szabó László. A kötet teljesen elfogyott, bıvített kiadása ma is idıszerő lenne!)


