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erısítése és a város országosan is egyedülálló gazdagságú történetének megismertetése érdekében
mindig is támogatta a fennmaradását, a folyamatos megjelentetését. Így van ez a mostani idıszakban,
az én polgármesterségem idején is, és kezeskedem azért, hogy amíg befolyásom lesz a városi ügyek
vitelére, ez így is fog maradni. Anyagilag támogattuk a Szemle eddigi évfolyamainak CD-n való
megjelentetését is, hogy a folyóirat valódi értéke minél szélesebb körhöz eljuthasson. 

Kívánom, hogy a folyóiratot kiadó Soproni Városszépítı Egyesület, a Soproni Szemle Alapítvány
kuratóriuma, valamint a folyóirat szerkesztısége és szerkesztıbizottsága továbbra is sikeresen végezze
munkáját, valamennyi olvasó megelégedésére, és Sopron hírnevének gyarapítására.

Walter Dezsı
Sopron Megyei Jogú Város

polgármestere

2005. LIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / 336Emlékülés a Sopron i Szemle újraindításának 50.
évfordulójára (1955–2005) / 337Horváth József: A  Soproni Szemle és más helytörténeti
folyóiratok jelent ısége az országos történetírás számára

337Horváth József : A Soproni Szemle és más helytörténeti folyóiratok
jelent ısége az országos történetírás számára

Amikor a konferencia szervezıinek számomra megtisztelı felkérése eljutott hozzám, és rövid töprengés
után arra igent mondtam, elgondolkodtam azon: vajon tudok-e én a Soproni Szemlérıl újat mondani? A
tervezett programot megismerve azután megnyugodtam: az utánam elhangzott 13 elıadásból a
jelenlévık alapos képet kaphatnak a folyóirat tartalmáról. Nekem tehát nem a Soproni Szemle
bemutatása az elsıdleges feladatom; sokkal inkább az, hogy e folyóiratot megpróbáljam elhelyezni
megyénk sajtótörténetében, illetve az ország hasonló jellegő folyóiratainak sorában, továbbá az, hogy
kísérletet tegyek jelentıségének érzékeltetésére.

Megyénk idıszaki sajtójának számbavétele – több évtizedes csapatmunka után, amelyben a Sopron
megyei anyag feltárásának nem könnyő feladatát Varga Imréné végezte el – néhány évvel ezelıtt
fejezıdött be; a „Gyır-Moson-Sopron megye idıszaki sajtójának bibliográfiája (1779–1995)”címő
munka1(1) nem kevesebb, mint 1242 olyan újság, folyóirat és egyéb idıszaki kiadvány adatait
tartalmazza, amely a történeti Gyır, Moson és Sopron vármegye, illetve a mai megye területén jelent
meg a fentebb jelzett idıhatárok között. Hol helyezkedik el ezek között a Soproni Szemle? Úgy vélem,
két szempontról mindenképpen szólnom kell: az egyik a folyóirat életkora, a másik az általa közvetített
tartalom.

Mivel az emlékülés egy 59. évfolyamában járó folyóirat újraindulásának fél évszázados jubileumát
köszöntötte, felmerülhet bennünk a kérdés: mit jelent egy idıszaki kiadvány életében 59 év? Hány olyan
újság vagy folyóirat volt eddig megyénk idıszaki sajtójának történetében, amely ennél hosszabb ideig
jelent meg? A fentebb említett sajtóbibliográfia munkálatai során szerzett tapasztalataimat felidézve
úgy gondoltam: nem lehet túlságosan sok ilyen idıszaki kiadvány, talán néhány tucatnyi. Azután a kötet
alaposabb tanulmányozásához kezdtem, amelynek végén magam is meglepıdtem: mindössze öt olyan
kiadványt találtam a megyei sajtóbibliográfiában, mely 59 évfolyamnál hosszabb ideig tudott
fennmaradni! Vagyis e tekintetben a Soproni Szemle már most az elsı hat között van megyénk idıszaki
sajtótermékeinek sorában! Ez már önmagában dicséretre méltó teljesítmény.

Érdemes megnéznünk azt is, mely kiadványok elızik meg még jelenleg ebben a sorban! A
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Magyarországi Papi Imaegyesület Értesítıje 1887-ben indult útjára és két rövid – de történelmi
okokból érthetı, 1919-1920-ban, illetve 1945-1946-ban történt – megszakítás után 1950-ben szőnt meg
végleg;2(2) azaz 60 évfolyamot ért meg, bár ezt a tényt az utolsó évfolyamain már nem hangsúlyozta.
Ez a kiadvány – amint azt címe is mutatja – nem a szélesebb közönség használatára készült; hasonlóan
a Reménysugár címő, A Gyıri Kisebb Papnevelde szorgalmi közlönye alcímmel 1860-ban indított
folyóirathoz, 338amelynek utolsó számát 1923-ból sikerült fellelnünk, „63. évfolyam 4. szám”
jelzéssel.3(3) A Reménysugár már csak azért sem juthatott el az olvasók nagyobb csoportjához, mert
fennállásának teljes idıtartama alatt megmaradt kéziratos lapnak!

Egyetlen mai megyei napilapunk, a Kisalföld 4(4) „LX. évfolyam” jelzéssel jelenik meg ebben az évben,
azaz éppenhogy megelızi a Soproni Szemlét; a pontosság kedvéért meg kell azonban említenem, hogy
induló száma 1956. november 8-án látott napvilágot, „1. évfolyam 1. szám” jelöléssel; 1959 végéig ezt
a sorszámozást folytatta, 1960 januárjától viszont 16. évfolyamként kezdte számozni magát, ezzel
elızményének ismerve el az 1945 szeptemberében indult szociáldemokrata Gyıri Munkás-t, illetve
annak utódait: a Gyırmegyei Hírlapot és a Gyır-Sopronmegyei Hírlapot.5(5) Részben hasonlít ehhez
megyénk jelenleg leghosszabb élető újságjának, a Gyıri Hírlap-nak az esete: az 1939-ben megszőnt lap
utolsó évfolyamának számain „83. évfolyam” jelzés olvasható, pedig a Gyıri Hírlap  1886-ban indult
csak útjára Szávay Gyula szerkesztésében!6(6) Az eltérés oka két, lapfúzió miatti
évfolyamszámozás-változás: 1889 ıszén az 1880-ban alapított Hazánk7(7) beolvadásával negyedikbıl
10. évfolyamába lép egybıl a lap, mely 1896-ban az 1857 óta megjelenı Gyıri Közlönyt8(8) is
bekebelezi, így a 17. évfolyamból azonnal 40. évfolyamában lévınek mondhatja magát – így jut el
1939-re a 83. évfolyamhoz. Míg az ötödik hosszabb élető lap az 1944 decemberében 77. évfolyamában
megszőnı Oedenburger Zeitung, amely Oedenburger Nachrichten címmel indult 1868-ban, és
1879-ben változtatta meg nevét.9(9)

Vagyis összegezve megállapíthatjuk: a Soproni Szemle jelenlegi koránál még idısebb öt megyénkbeli
idıszaki kiadvány közül kettı szőkebb kör használatára készült, kettı az
évfolyamjelölés-változtatásoknak köszönheti magasabb életkorát, egy pedig megváltozott névvel érte
meg a magasabb évfolyamszámot – vagyis az indítása óta változatlan névvel és folyamatos
évfolyamszámozással megjelenı Soproni Szemle e tekintetben megyénk leghosszabb ideje megjelenı
idıszaki kiadványának mondható!

A másik lényeges kérdés: tartalmára nézve mely megyebeli folyóiratokkal áll „rokonságban” a Soproni
Szemle? A megyei sajtóbibliográfia alapos áttanulmányozása után meg kell állapítanunk: nem sok ilyen
jellegő idıszaki kiadvány látott napvilágot eddig megyénkben. Több tekintetben rokonaként említhetjük
az 1861-ben Ráth Károly és Rómer Flóris által útjára indított Gyıri Történelmi és Régészeti Füzetek
címő kiadványt, amelynek 1869-ben – Ráth Károly hirtelen halála, illetve Rómer Flóris Pestre
költözése miatt – történt megszőnéséig 16 füzete jelent meg.10(10) A két „tudós régiségbúvár” által
szerkesztett folyóirat – melyet R. Várkonyi Ágnes az elsı hazai történettudományi szakfolyóiratnak
339nevezett11(11) – fıként a forrásközlés terén alkotott maradandót; de a benne megjelent tanulmányok
is fontos források a mai történeti kutatás számára. A meglehetısen széles tematikájú folyóirat nem
akart helytörténeti kiadvány lenni; a forrásközlések és a tanulmányok egyaránt az ország szinte minden
vidékével foglalkoztak.

Sokkal közelebb áll a most jubiláló folyóirathoz az 1930-ban elindított Gyıri Szemle, amely 1944-ben,
a német megszállást követıen szőnt meg, 15. évfolyamánál tartva.12(12) A „Gyıri Szemle Társaság”
folyóirataként induló, késıbb „Negyedévi tudományos folyóirat” alcímmel és nem ritkán összevont
számokkal megjelenı kiadvány – amint arról 1999-ben megjelent, Jászberényi Ferencné által
összeállított repertóriumát13(13) lapozgatva is meggyızıdhetünk – többszáz értékes dolgozatot közölt
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Gyır, ill. Gyır megye községeinek múltjával kapcsolatosan; emellett rendszeresen beszámolt a korabeli
kulturális élet eseményeirıl, és közölt szépirodalmat is. Nem szorítkozott azonban „helyi” tárgyú
dolgozatok közlésére; helyet kaptak oldalain más jellegő munkák is.

A Gyıri Szemle tehát azon – akkor még „más megyebeli” – idıszaki kiadványok sorában említhetı,
amelyek részben mintául szolgálhattak a Soproni Szemle elindítói számára. Érdemes tehát egy
pillantást vetnünk arra is: más megyékben milyen hasonló jellegő kiadványok láttak napvilágot
akkortájt? E tekintetben érdemes utalnom a Soproni Szemle 2004. évi számaiban olvasható „Szemlék
szemléje” sorozatra, melyben négy – címében a „Szemle” megjelölést viselı –, jelenleg is élı folyóirat
mutatkozott be. Gunst Péter rövid írásából megtudhattuk, hogy a jelenlegi, 1993-ban indult Debreceni
Szemle „tulajdonképpen folytatása az 1927–1944 között e néven megjelent folyóiratnak, amelyet akkor
a debreceni egyetem adott ki”.14(14) A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle elıdjének a Szabolcsi Szemle
címő folyóiratot tekintik szerkesztıi, „amelyet 1934-tıl a nyíregyházi Bessenyei Kör adott ki 10 éven
keresztül azzal a céllal, hogy a szépirodalmi, kritikai, társadalmi és mővészeti folyóirat révén
bemutassa a szabolcsi kultúrát”.15(15) Az 1998-ban elindított Pécsi Szemle címő várostörténeti folyóirat
szerkesztıi ugyan csak öt évi munkájukról számolhattak be, de rangos elıdökre – így az 1908 és 1930
között a Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület által kiadott Értesítıre, valamint az 1935-tıl 1943-ig
megjelent Pannonia címő, számos értékes várostörténeti tanulmányt is közlı évnegyedes folyóiratra –
azért ık is hivatkozhattak.16(16) A négy bemutatkozó folyóirat közül a Gyurácz Ferenc fıszerkesztı
által bemutatott17(17) Vasi Szemle áll a legközelebb – és nem csupán földrajzi tekintetben – a Soproni
Szemléhez, hiszen az 1933-ban útjára indított Folia Sabariensia a következı évtıl már Vasi Szemle
címmel jelent meg; 1944-ben történt felfüggesztése után 1958-ban folytatta megjelenését, amely
folyamatos azóta is.18(18)

340„A Vasi Szemle annak a kulturális pezsgésnek a szülötte, amely a két világháború közötti idıt a
magyar szellemi élet nagy korszakává tette,…” – kezdi a Soproni Szemle-beli bemutatkozását Gyurácz
Ferenc fıszerkesztı.19(19) Megállapításával egyet kell értenünk, hiszen azt a többi bemutatkozó is
alátámasztotta: az 1930-as években rangos helytörténeti folyóiratok jelentek meg Debrecenben, Pécsett,
Nyíregyházán, de Gyırött, és még több más településen is. E sorban említhetı pl. az 1931-ben Marosi
Arnold múzeumigazgató szerkesztésében napvilágot látott Székesfehérvári Szemle is, amely havonta
megjelenve „elsısorban régészeti feltárások eredményeirıl tudósított, de találhatunk benne
községtörténeti adatokat, kultúrára, irodalomra és mővészetre vonatkozó írásokat, múzeumi értesítıt,
kisebb közleményeket, hivatalos tudósításokat tartalmazó rovatokat is”;20(20) 1934-tıl Dolgozatok
Székesfehérvár és Fejér megye életébıl alcímmel negyedévenként, majd még ritkábban jelent meg a
szerkesztı 1939-ben bekövetkezett haláláig, a Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeumegyesület
kiadványaként. Nem maradhat ki a felsorolásból a Pannonhalmi Szemle sem, mely 1926-tól
negyedévenként, majd 1936-tól évenként ötször jelent meg, 1944 októberében történt megszőntéig:21(21)

bár kifejezetten helytörténeti folyóiratnak aligha nevezhetı, számos e szempontból hasznosítható
tanulmány látott benne napvilágot, kíváló bencés kutatók tollából. Soproni hatása pedig – a bencések
ottani mőködése révén – joggal feltételezhetı. És ha már elızményekrıl, mintákról, hatásokról szólunk,
érdemes megemlítenünk a Sopron földrajzi közelségében, de a határ túlsó oldalán megjelenı

Burgenländische Heimatblättert is, hiszen a 2005. évben megjelenı számain a „67. Jahrgang”
évfolyamjelölés olvasható…

Az említett példákból egyértelmően kitőnik: az 1930-as évek második felében számos jó példa állhatott
a Soproni Szemlét elindító soproni lokálpatrióták elıtt; bizonyosan ösztönzıen hatott Heimler Károlyra
és lelkes társaira, hogy a szomszédos megyeszékhelyek lapjai közül a Gyıri Szemle a nyolcadik, a Vasi
Szemle a negyedik évfolyamába lépett már azidıtájt. Ahogy Mollay Károly késıbb megfogalmazta, „a
legtágabb értelemben vett helytörténeti folyóirat lebegett szemük elıtt”;22(22) ez egyértelmően kitőnik az
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induló számhoz írt szerkesztıségi beköszöntıbıl is: „Sopron és Sopron vármegye multjának minden
gazdagságát, jelenének problémáit, jövıjének lehetıségeit, a város és a megye történetét, mővészetét,
kultúráját, szociográfiáját, nyelvi és néprajzi sajátosságait akarjuk ezeken a lapokon
összegyőjteni”.23(23) Hogy mit tettek ezért a folyóirat szerkesztıi, hogyan tudták megvalósítani az
induláskor megfogalmazott célkitőzéseket, azt a jelen folyóiratszám további írásai részletesen
bemutatják; magam tanulmányom hátralévı részében a Soproni Szemle jelentıségérıl szeretnék néhány
– esetleg szubjektív – gondolatot megfogalmazni, amelyek bennem könyvtárosként és kutatóként
munkám során kialakultak.

Hogy a gyıri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban hányan használják a Soproni Szemlét, arról
konkrét adatokkal nem szolgálhatok: a friss számok levehetık a szabadpolcról, de a bekötött
évfolyamokat sem kell raktárból felkérni. Azt viszont elmondhatom, 341hogy magam gyakran veszem
kézbe – konkrét kutatási céllal – köteteit; és ha odamegyek érte a polchoz, ott gyakran hiányos a
sorozat – annak jeleként, hogy a hiányzó köteteket valaki éppen használja. És bevallhatom azt is:
számos tanulmányt használtam már fel kutatásaim során a Soproni Szemlében megjelentek közül:
legyen itt elegendı – mivel történelemrıl, néprajzról mások még szólnak – az értékes sajtó-történeti
dolgozatokra utalnom, amelyek közül többet hasznosíthattam a megyei sajtóbibliográfia elé írott
történeti vázlat24(24) elkészítésekor. De lelkesen használom a folyóiratban napvilágot látott könyv-,
könyvtár- és nyomdászattörténeti tanulmányokat is, amelyekbıl ugyancsak jónéhány található az 59
évfolyamban.

Felmerülhet a kérdés: kihasználják-e az olvasók, kutatók a Soproni Szemle gazdag tartalmában rejlı

lehetıségeket? Hozzájutnak-e a számukra fontos tanulmányok bibliográfiai adataihoz? Felhívják-e
figyelmüket a folyóiratban „rejtızködı” írásokra? Ezen kérdéseket vizsgálva két szempontot szeretnék
kiemelni. Az egyik: hogyan kereshetı vissza az egyes számok tartalma? A Soproni Szemle indulásától
kezdıdıen készített éves tartalomjegyzékeket, amelyek nagyban megkönnyítették az egy-egy
évfolyamon belüli keresést; az idı múltával azonban az egyre gyarapodó évfolyamokon belül már egyre
inkább szükségessé vált nagyobb idıszakot átfogó segédlet készítése. Az elsı tíz évfolyam repertóriuma
1957-ben elkészült és megjelent;25(25) a folytatás azonban a közelmúltig váratott magára. Most a
CD-ROM elkészültével megoldódott ez a fontos probléma: az 1937 és 2004 közötti évek teljes anyaga
immár hozzáférhetı – ez felbecsülhetetlen segítséget jelent könyvtárosnak és kutatónak egyaránt, és
bizonyosan hozzájárul majd a Soproni Szemle intenzívebb használatához. (Persze annak is volt elınye,
hogy – repertórium nem lévén – keresgélnem kellett a kötetekben; így gyakran bukkantam rá olyan jól
hasznosítható írásokra is, melyeket egyébként aligha kerestem volna.)

A használó szempontjából lényeges kérdés az is: mennyire kerülnek be a folyóiratban megjelent cikkek
az adott földrajzi egység vagy szakterület bibliográfiáiba? Magam az elıbbi irányában vizsgálódva két
bibliográfiát vettem kézbe és számoltam össze: hány tétel került be a Soproni Szemle írásai közül? A
Gyır-Sopron megyei helyismereti irodalom (1867–1980) címő, Jászberényi Ferencné által
összeállított, 1981-ben megjelent válogatott bibliográfia26(26) összesen 873 tételt tartalmaz; közülük 93
dolgozat a Soproni Szemlében jelent meg, amit meglehetısen magas számnak kell tartanunk.
(Megjegyzem: az Arrabona címő múzeumi évkönyvben megjelent tanulmányok közül ugyanennyit
számoltam össze.) A másik a Rábaköz címő, Gáll Mária által összeállított, 1986-ban Csornán
megjelentetett válogatott bibliográfia27(27) volt: az ebben felsorolt 410 tételbıl 58 a Soproni Szemle
közlése volt, ami – tekintettel arra, hogy a tételek között az önállóan megjelent munkák voltak
többségben – nagyon magas arány; egyben jó bizonyítéka annak is, hogy a folyóirat a megye egészének
bemutatását vállalja fel, nem korlátozódik Sopronra és környékére.

Izgatott továbbá az a kérdés is: mennyire hasznosították a Soproni Szemlében megjelent írásokat a
helytörténeti kutatók? Az 1990 és 2002 közötti bı évtizedben 342Gyır-Moson-Sopron megyében 61
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„falumonográfia” jelent meg; közülük 29 egykori Sopron megyei települések múltját mutatta be.28(28)

Levettem néhányat a polcról és megnéztem, irodalomjegyzékében találhatók-e Soproni Szemlében
megjelent írások. Kelemen István 2001-ben megjelent Fertıhomok-monográfiájának29(29)

irodalomjegyzékében a 118 tételbıl 16, Varjú Sándor Nagycenk gazdasági néprajza címő 1998-ban
megjelent munkájában30(30) a 82 tételbıl 8 a Soproni Szemlébıl származott. Mikó Sándor 1998-ban
kiadott nagylózsi kötetének31(31) 378 jegyzetébıl 15 hivatkozik Soproni Szemle-tanulmányra;
Czingráber András 2001-ben napvilágot látott Zsira-monográfiájának32(32) 152 tételes felhasznált
irodalom-jegyzékébıl 21 származik a Soproni Szemlébıl; Baranyai Lenke Kultúrtörténeti böngészı a
Rábaköz és Beled történetéhez címő 2000-ben kiadott kötetének33(33) 188 tételes irodalomjegyzékében
11 tétel képviseli a folyóiratot; Katona Imre csapodi kötetének34(34) 10 oldalas jegyzékében 31 Soproni
Szemlebeli dolgozatot számoltam össze, Hárs József fertırákosi kötetében35(35) 37 ilyen tételt találtam,
a Briber József és Pájer Imre által jegyzett sopronhorpácsi kiadványban36(36) 13-at. De be kell valljam,
voltak kevésbé sikeres „fogásaim” is: Lajber Imre fertıszéplaki,37(37) Rozsonits Géza
fertıszentmiklósi38(38) és Szalay Béla döri39(39) kötetében egyetlen ilyen tételt sem találtam, Pájer Imre
bodonhelyi dolgozatában40(40) egyet, a Szabó István és Csiszár Attila által jegyzett babóti
kiadványban41(41) hármat, Böhm András ágfalvi kötetében42(42) ötöt, Csiszár Attila höveji
munkájában43(43) hatot, Rozsonits Géza Petıháza krónikája címő posztumusz kötetében44(44) hetet…
Összességében tehát azt mondhatom: a falutörténetek készítıinek jelentısebb része forgatta a Soproni
Szemle évfolyamait, és talált is bennük számára hasznosítható tanulmányokat – bizonyítva ezzel azt,
hogy a folyóirat kikerülhetetlen forrás és egyben óriási segítség a megye településeinek történetével
foglalkozó kutatók számára!

Hogy mit „hozhat ki” a Soproni Szemle gazdag kincsesbányájából egy „profi kutató”, azt véleményem
szerint jól példázza Szende Katalin Otthon a városban címő, „Társadalom és anyagi kultúra a
középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen” alcímő, 2004-ben megjelent munkája:45(45) ennek
irodalomjegyzékében 410 tételt számolhatunk 343össze; közülük 39 a Soproni Szemlében jelent meg.
Ezt az arányt már csupán a témának az alcímbıl is kitőnı szerteágazó voltára tekintve is
kiemelkedınek kellene mondanunk; de méginkább az, ha figyelembe vesszük, hogy a tételek csaknem
fele külföldi szakirodalom – azaz a magyar nyelvő, hazai megjelenéső tanulmányok csaknem egyötödét
a folyóiratból idézhette a szerzı!

Hogy ezt egy PhD-disszertáció szerzıje megtehette, az mindenképpen a folyóirat dicséretét jelenti; és
egyben azt is, hogy a tartósan magas színvonalú vidéki helytörténeti folyóiratokban megjelent írások is
beépülhetnek az „országos történetírás” eredményeibe. Ezen a kérdésen töprengve levettem a polcról
néhány „vaskosabb”, összefoglaló jellegő munkát: találok-e bennük a Soproni Szemlére történı
hivatkozásokat? Felütöttem pl. a tíz kötetes Magyarország története 1526–1686 közötti kötetét:46(46) a
„Források és feldolgozások” címő fejezethez csatolt rövidítések jegyzékében örömmel fedeztem fel a
Soproni Szemle rövidítését is, nyilván annak jeleként, hogy a közel 130 oldalas annotált
irodalomjegyzékben – amelynek tüzetesebb átböngészésére idı hiányában nem vállalkozhattam –
többször is hivatkoznak e folyóiratban megjelent tanulmányokra. Hasonló tapasztalatokat szereztem
például a nyolc kötetes Magyar néprajz köteteinek irodalomjegyzékeit47(47) böngészve is; bevallom: a
Domonkos Ottó által szerkesztett Kézmővesség-kötet mellett még másik kettıbe is belenéztem
biztonság kedvéért. A példák sora még nyilván folytatható lenne, de talán az elmondottak is
meggyızıen bizonyítják: a Soproni Szemlében megjelent írások legjobbjait figyelembe veszik
összefoglaló munkák elkészítésénél is.

Hogy ez így van, ahhoz persze az is kellett, hogy évtizedeken keresztül kiváló szerzık sora írjon
rendszeresen a folyóiratba – belenéztem hát néhány személyi bibliográfiába is. Csatkai Endre
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bibliográfiáját – amelyet Környei Attila állított össze48(48) – a Soproni Szemle közölte két részletben,
példás gyorsasággal, egy évvel a szerkesztı-múzeumigazgató halála után. A terjedelmes összeállítás
többször volt már nagy segítségemre: legutóbb nemrégiben egy kutatónak sikerült vele örömet
okoznom, aki jegyzetei között megtalálta egy Csatkai-cikk fénymásolatát, amelyre egykoron elfelejtette
felírni, honnan másoltatta… Mollay Károly publikációinak – amelyeknek egy jelentıs hányada szintén
itt jelent meg – jegyzékét49(49) ugyancsak a folyóirat közölte; de itt jelent meg Környei Attila
bibliográfiája is.50(50) Házi Jenı munkáinak jegyzéke51(51) viszont a születésének centenáriumára
szerkesztett emlékkönyvben látott napvilágot; a 114 tételbıl harmincat a Soproni Szemle tett közzé.
Bár ez az arány sem lenne elhanyagolható, érdemes figyelnünk arra: a publikációk közül 36 még a
Soproni Szemle indulása elıtt jelent meg, továbbá arra, hogy 1973 után Házi Jenı már nem publikált a
folyóiratban; így az 1937 és 1973 között megjelent 68 dolgozatához érdemes viszonyítanunk az itt
megjelent harmincat!

344A bibliográfiák kapcsán még egy – számomra könyvtárosként és kutatóként egyaránt fontos –
sorozatra kell utalnom: ez pedig a „Sopron bibliográfiája a … évre” sorozata. A hosszú ideig Hiller
István által egyedül,52(52) majd Mastalírné Zádor Mártával közösen, késıbb az utóbbi által egyedül
jegyzett bibliográfia igen hasznos segédeszköz a kutatás számára, hiszen évenként 20-25 sőrőn teleírt
oldalán soproni vonatkozású bibliográfiai tételek ezreit találhatjuk.53(53)

Összefoglalva mit mondhatok tehát a Soproni Szemle jelentıségérıl? A folyóirat eddig megjelent 59
évfolyama fantasztikus forrás a Sopronnal és Sopron megyével foglalkozó kutatók számára!
Tapasztalataim szerint – amint az talán az elmondottakból is kiderül – sokan forgatták haszonnal már
eddig is. Biztos vagyok abban, hogy a CD-ROM elkészülte – amely 1937–2004. évi számok teljes
anyagát tartalmazza – újabb lendületet ad használatának. Kívánok a fıszerkesztınek és a
szerkesztıbizottság tagjainak sok erıt az eddigiekhez hasonlóan eredményes folytatáshoz!

* * *


