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Turbuly Éva hárs Józsefre emlékezve

2016. december 3-án, folytatva az elmúlt két év szomorú sorozatát, a Soproni Szemle 
történetének újabb meghatározó alakja hagyott itt bennünket. Elhunyt Hárs József, a fá-
radhatatlan polihisztor, aki életének, alkotó tevékenységének középpontjába a soproni 
helytörténet szolgálatát állította. 

1925. október 17-én Sopronban született. Édesapja, Hárs György, a város nagy épí-
tész nemzedékének kiemelkedő alakja volt.  A soproni Széchenyi Gimnáziumban tett 
érettségit. Rövid erdőmérnöki kitérőt követően Debrecenben és Budapesten végzett jogi 
tanulmányokat, amelyeket a háború szakított félbe 1944 őszén. A megváltozott körül-
mények nem engedtek lehetőséget egyetemi tanulmányai folytatására, így 1948-ban az 
újonnan alakult Soproni Tervező Irodában állt munkába műszaki rajzolóként. 35 évvel 
később, 1983-ban statikus szerkesztőként innen ment nyugdíjba. 

Műszaki jellegű munkája ellenpontjaként szabad idejének jelentős részét tette ki a 
zenehallgatás, a lemezkülönlegességek gyűjtése, illetve a helytörténet művelése, ami idő-
vel életének meghatározó elemévé vált. Feleségével, Edittel Sopron kulturális életének 
állandó résztvevői voltak, nem múlhatott el nélkülük kiállítás megnyitó, hangverseny, 
színházi előadás.   Ahogy a vele készített interjúban1 elmondta, a Soproni Levéltár egyko-
ri igazgatója, Takáts Endre figyelt fel a megyei napilapba írott, várostörténettel foglalkozó 
cikkeire, és hívta meg az 1955-ben létrehozott „100 éves” munkacsoportba, amelynek 
feladata Sopron 1848 és 1948 közötti történetének feldolgozása volt. A munkacsoporton 
belül Hárs József a Soproni Építőbank tevékenységével és 1901-es bukásával foglalko-
zott, első cikke lapunk hasábjain e tárgyban jelent meg 1961-ben. Az 1960-as évek máso-
dik felében a soproni idegenforgalom történetével foglalkozott négy részes sorozatában, 
majd a Soproni Ünnepi Hetek történetét dolgozta fel. A ’90-es évek közepén jelentek 
meg a város bombázásának történetét feldolgozó cikkei, amelyekben az Amerikai Egye-
sült Államokban élő építész testvére, Antal segítségével kinti levéltári forrásokat és légi 
felvételeket is felhasznált. Rendkívül fegyelmezett és szorgalmas szerző volt, írásainak 
részletes jegyzéke a fia, Hárs Viktor által készített honlapon érhető el.2 Jó érzékkel vá-
lasztotta meg témáit, számos önálló kötete közül ki kell emelni a Soproni Ünnepi Hetek 
történetét (1994), a soproni mozik históriáját feldolgozó kötetét,3 több kiadást megért 
történeti utcanévjegyzékeit, végül pedig a helyi magyar és német nyelvű sajtóból össze-
állított forrásközléseit, amelyek élvezetes olvasmányok és egyben értékes forrásai a város 
19–20. századi történetének.4 

1   Turbuly Éva: Kilenc évtized. Hárs József 90 éves Soproni Szemle 69 (2015), 205–214.
2   https://harsjozsef.hu/
3   Hárs József: Az oroszlán elfordítja fejét … Soproni filmtörténet, 1896–1948, Sopron, 2000.
4   Akikről utcát neveztek el Sopronban. Sopron, 1992.; Mesélő utcák Sopronban, Sopron, 2003., 2006.; 
Soproni Olvasókönyv. Cikkgyűjtemény a helyi magyar lapokból. 1873–1944. Sopron, 2003.; Soproni 
Olvasókönyv II. Cikkgyűjtemény 1856–1921 a helyi német lapokból. Sopron, 2009.
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A Soproni Szemlével a 70-es évek második felében mélyült el a kapcsolata. Kelényi 
Ferenc halálát követően Augusztinovicz Elemér ajánlására lett 1976-tól a lap olvasószer-
kesztője. Később a technikai szerkesztői és a titkári feladatokat is ellátta 1997-ig. A Mollay 
Károly főszerkesztővel és a szerzőkkel való kapcsolattartás, a korrektúrák, a nyomdai 
munkálatok koordinálása, ellenőrzése fáradságos és időrabló feladat volt a számítógép és 
internet nélküli világban, ő azonban nagy kedvvel és ambícióval vállalta az ezzel járó ter-
heket. Szigorú és megbízható korrektor volt. A szerkesztőbizottságnak élete végéig tagja 
maradt, bár utolsó éveiben már nem tudott személyesen részt venni az üléseken. A ’80-
as évektől helytörténeti pályázatokon vett részt, amelyeken számos megyei, sőt országos 
díjat érdemelt ki. 

Hárs József alapító tagja volt a Soproni Helytörténészek Baráti Körének, hosszú 
évtizedeken keresztül tevékenykedett aktívan a Városszépítő Egyesület Elnökségében az 
utcanévadások megkerülhetetlen tekintélyeként. Helytörténeti munkásságán túl fiatal 
éveiben zenekritikákat írt, sőt, szépirodalmi alkotások, útleírások, novellák, színművek is 
fűződnek a nevéhez. Ezek jelentős része a VárHelyben, illetve a Soproni Füzetekben jelent 
meg. Drámái közül az Életre ítélve és a Túlélés a legismertebbek. Sokoldalú helytörténeti 
tevékenységét és a város kulturális életében betöltött sok évtizedes aktivitását Sopron vá-
rosa 1994-ben „Sopron kultúrájáért”, majd 2002-ben „Pro Urbe” kitüntetéssel honorálta. 

Ismét eltávozott közülünk a Soproni Szemle egyik jeles és elkötelezett munkása, de 
sokat forgatott kötetei, cikkei révén továbbra is szolgálja a város helytörténet iránt érdek-
lődő közönségét. 
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