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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. 
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Hárs József – alapvetıen humán beállítottsága ellenére is – a szakma mőszaki oldalán találta meg
helyét, s élete aktív munkavállalói szakaszában mindvégig egyetlen álláshelyen és munkakörben
dolgozott, a Soproni Tervezı Iroda statikai osztályán. Ez az állhatatos helytállás önmagában is
kiemelkedı jellemvonás, elénk vetíti a megbízhatóságot, amelyre éppenséggel a helytörténeti írások
alapját képezı kutatásoknál és az utókor nemzedékeinek átadott ismereteknél nagy szükség van.

335Hárs József figyelme már korán a klasszikus zene felé fordult, fiatal korában keresetének nagy
hányadát hanglemezekre költötte, amikor a lemezjátszó volt még a zenei élet jeles alkotásainak egyetlen
közvetítıje a zenekedvelı otthonokban. Emlékszem azokra az estekre, amelyeken győjteménye ritka
darabjainak élvezetét megosztotta egy szőkebb közönséggel. A hangversenyekrıl pedig kritikusan
tudósított, ezzel indult meg kulturális irodalmi munkássága. Járt a levéltárba és a múzeumba, kutatott,
gondolkodott, következtetett és megírta véleményét. 

Autonóm módon választotta meg témáit; az elsık egyike a Sopron polgári társadalmát 1901-ben
megrázó Baubank bukása volt. S az egyik témát követte a másik, mígnem sok-sok évtized kutatói
munkájának sajátos mőfajban közreadott kvintesszenciája, a Soproni olvasókönyv tavaly
megjelenhetett. A válogatás találó, a közölt újság-kivonatok városunk legújabbkori történetének hő

keresztmetszetét adják. Ide mégsem ennek a kötetnek a dicsérete illik, sokkal inkább az a megállapítás,
hogy ehhez a válogatáshoz a kötetben közölt adatanyag sokszorosának ismeretére volt szükség. Az
életmő helytörténeti írásai egyébként is a legkülönfélébb témaköröket tárták fel: a soproni
fényképészetet, az Ünnepi Heteket, a filmszínházak mősortörténetét, és még olyan területekre is
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elvezették az írót, mint egy szakácskönyvnek az annotált ismertetése. A soproni utcák elnevezésérıl
írott munkái, köztük a 2003-ban megjelent Mesélı utcák Sopronban címő kötet pedig egyúttal
történelemkönyv és nélkülözhetetlen helytörténeti segédlet. 1997-ban bizonyítékokkal szállt síkra a
helytelen Lövér kifejezésnek a visszaváltoztatására Lıverré, errıl írt munkája pályadíjat nyert. 

A helytörténet-írói munkásságát szegélyezi, sıt koronázza a szépírói munka, amely ugyancsak széles
skálán mozog: az útleirásoktól a színmőig. Túlélés címő drámáját 1999-ben a Temesvári Színház adta
elı Sopronban. A Várhelyben megjelent a szabadságharcot követıen Kufsteinben játszódó Életre ítélve
címő drámája, amelyet most készül az érsekújvári színház elıadni. 

Hárs József a Soproni Városszépítı Egyesület elnökségének tagja, ismereteit itt nemcsak az új
utcanevekre tett mindig helytálló javaslataival kamatoztatja, hanem egyúttal a város kultúráját immár
évszázados hagyománnyal támogató közösségnek aktív tagja. 

Hárs József szülıvárosához mindvégig hő maradt, nemcsak itt élt, de szinte minden munkája a
városunkról szól, vagy a városhoz kötıdik. Ezért is nyerte el 1994-ben a „Sopron Kultúrájáért”, majd
2002-ben a „Pro urbe” kitüntetést. Nyolcvanadik születésnapján Walter Dezsı polgármester is
köszöntötte. Ehhez csatlakozik most a Városszépítı Egyesület és a Soproni Szemle szerkesztısége.
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Walter Dezs ı: A Soproni Szemle jubileumára

Tisztelt ünneplı Soproni Szemle!

Tisztelt Szerkesztıbizottság!

Tisztelt Hallgatóság!

Fél évszázad nemcsak egy ember életében nagy idı, hanem egy városéban is. 2005 szeptemberében
azért győltünk össze a soproni Vármegyeháza dísztermében, hogy egy fél évszázaddal ezelıtti, immár
történetinek számító eseményre emlékezzünk: a Soproni Szemle, Sopron város és Sopron vármegye
helytörténeti folyóiratának újraindítására. Ez az évforduló egy folyóirat életében is sokatmondó.
Elsısorban sokat mond a városról, annak kulturális igényérıl, azokról a helytörténészekrıl, akik
szívünkön viselik Sopron sorsát, fontosnak tarják a múlt történéseinek hő bemutatását, városépítı
elıdeink emlékének ápolását. 

A város mindenkori vezetése az elmúlt ötven évben hőséges maradt a Soproni Szemléhez. Politikai
hovatartozásától függetlenül, a múlt ıszinte feltárása, a helybeli lakosok lokálpatriotizmusának


