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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!)
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333Az irodalomszervezı Sarkady legnagyobb léptékő vállalkozása egy antológiasorozat, az 1978 óta
megjelenı Soproni Füzetek eddigi 19 kötete. Ez a sorozat Sopron (és Magyarország) negyedszázadának
irodalmi tükre. Sarkadynak mindig volt ereje a szabadon szolgáló szellem teljesítményeinek
összegzésére. A kis példányszámban megjelent Sopron és környéke (1991) címő antológia a régió
történeti, gazdaságtörténeti, mővészettörténeti teljesítményeinek hét évtizedét összegzi. Elkerülhetetlen
feladat lesz a jövıben Sopron mővelıdéstörténeti lexikonának összeállítása. Sarkady Sándor az
Aranykönyv két kötetének (2000 és 2002) tanár- és tudósportréiban ennek alapvetı szócikkeit már
elkészítette. 

Évtizedek óta különbözı folyóiratok szerkesztıségi tagja: 1964 és 1974 között az Életünk, 1975-tıl
1981-ig a Mőhely rovatvezetıje, 1990-tıl a Soproni Szemle szerkesztıbizottságában is helyet kapott.
1997-tıl a VÁRhely szerkesztıségének fontos személyisége. A folyóirat évenkénti négy számának
„tisztaságát” az ı gondos szövegszerkesztése szavatolja. A kéziratok sorsát a beérkezéstıl a lap
megjelenéséig végig figyelemmel kíséri. Az irodalomszervezı Sarkady Sándor a rá jellemzı
gondossággal oldja meg a helytörténeti feladatokat is. Ilyen könyve például az Emléklap a soproni
Széchenyi-szobor felújítására címő album 1997-bıl. Megszövegezésében és nyomdászati
megjelenésében is igényes kiadvány! 

Ez a „szemlézı” felsorolás is igazolja: Sarkady Sándor „nemesen tékozló” egyéniség! Ha mérlegre
tesszük szerkesztett köteteit és saját alkotásait, az egyik serpenyıben a felsorolt munkásság; a másikba
saját gyermekvers-kötetét, a Télkergetıt (1989), az Igazság pajzsával (1991) és a Gyöngyhimnusz
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(1996) címő vers- és mőfordításköteteit tehetjük. Kétségtelen: a feladatvállalás (antológiák, szerkesztıi
munka) húzzák le az elsı serpenyıt!

A Soproni Szemlében megjelent írásaiban is a kortárs irodalom és képzımővészet szolgálata a
domináns. Soruk „Az Ady-viták soproni visszhangja” (1969) tanulmánnyal kezdıdik; Becht Rezsıt
1976-ban búcsúztatja, a Soproni Füzetekben is ı adja közre Becht Rezsı önéletrajzi
dokumentumregényét. „A mai Sopron irodalmi élete” (1978) összegzı, mértékadó tanulmány. Említést
érdemel emellett óvodapedagógus-szakírói munkássága is: számos tanulmánya jelent meg az Óvóképzı

Fıiskola évkönyveiben. Fontos összegzés volt az 1993-ban megjelent A Benedek Elek Óvóképzı
Fıiskola címő tudományos emlékkönyv. (Társszerkesztıje: M. Horváth Adrienn.)

Igazat kell adnunk Jánosy István költınek, aki Arcok, lelkek, álmok, versek címő tanulmánykötetében
Sarkady Sándor költıi alkotásainak gyakoribb megjelenését szorgalmazza! Szakítson ki magának „Egy
kis független nyugalmat / Melyben a dal megfoganhat”... Valljuk be azonban, hogy a
tudományszervezı, szerkesztı, szöveg-gondozó Sarkady Sándor munkásságára is nagy szükség van.
Az Aranykönyv tanár- és tudósportréitól a Laudatio Scarbantiae (Sopron dicsérete) szövegének
megírásáig vezet ez a fontos tevékenysége.

Sarkady Sándorral együtt mi is valljuk: „Minden élet szolgálat!” Kedves Barátunk! Adjon az Isten
ehhez is elég erıt Neked! De ne feledd, a szolgálat mellett saját írói életmőved további kiteljesedését is
várjuk Tıled! Isten éltessen sokáig!
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A Soproni Szemle régi munkatársa, sok érdekes helytörténeti írás szerzıje és a lapnak évtizeden át
fáradságos munkát végzı olvasószerkesztıje ez év október 17-én jó egészségben betöltötte 80. életévét. 

Édesapja, Hárs György, a budapesti mőegyetemen végzett építész volt, a két világháború között a
modern építészet egyik úttörıje Sopronban, akinek több jeles alkotása, többek között az Erzsébet utca
és Kiss János utca sarkán álló többszekciós társasház, máig ékesíti a várost. Három fia közül ketten is
apjuk nyomdokába léptek. 


