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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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350 éve indult újra a Soproni Szemle

A 2005-ös év kerek évfordulót jelent folyóiratunk életében: fél évszázaddal ezelıtt láttott újra
napvilágot az 1937-ben alapított, majd 1944 és 1955 között kényszerszünetre kárhoztatott Soproni
Szemle. 

A jubileum megünneplését már tavaly elıkészítettük azzal, hogy „Szemlék szemléje” címen indított kis
sorozatunkban négy rokon nevő és tematikájú folyóiratot (Pécsi Szemle, Debreceni Szemle,
Szabolcs-Szatmári Szemle, Vasi Szemle) mutattak be azok munkatársai. Idei 1. számunkban
Domonkos Ottó tanulmányával folytatódik a sor, aki az újraindítás immár történeti jelentıségővé érett
eseményeit rekonstruálja személyes visszaemlékezései, a korabeli sajtó, és fıképp az események
legfontosabb résztvevıinek levelei alapján. Amint ebbıl is kitőnik, a folytatólagosan számozott IX.
évfolyam összevont 1–2. száma hosszas huzavona után 1955 szeptemberének végén jelent meg. Ennek
évfordulójára 2005 szeptemberében tudományos tanácskozást szervezünk, amelynek pontos
idıpontjáról és programjáról a napi sajtóban tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat. Erre az alkalomra
szeretnénk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és Sopron Megyei Jogú Város nagylelkő

támogatásával tovább folytatni a Szemle elektronikus változatát is, a tavaly megjelent elsı CD anyagát
a még hiányzó évfolyamok szövegével kiegészítve. 

Ezúton is köszönjük az elmúlt fél évszázad minden szerzıjének hozzájárulását, akik tartalommal
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töltötték meg folyóiratunk hasábjait, és olvasóink hőségét, akiknek kitartó érdeklıdése adott és ad
továbbra is értelmet az elıdeink által oly nagy odaadással elkezdett munka folytatásának.

A Szerkesztıség
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Domonkos Ottó : A Soproni Szemle 50 éve. A folyóirat újraindítása  1955-ben

A Soproni Szemle 1955 második felében ismét megjelent, sok izgalom és huzavona után. Az a
lelkesedés, ami az elıkészületeket és a gyors akciókat jellemezte, a város vezetésének és az értelmiség
elitjének volt köszönhetı. Errıl tanúskodnak a Szemle körüli levelek százai.1(1) 

A Soproni Szemle újjáélesztése a város élni akarását jelentette. Az újrainduló folyóirat a háború elıtti
helytörténeti kutatások folytatását, illetve annak szélesebb körő és országos szintő mővelését tőzte ki
célul. Sopron a háború után igyekezett ismét országos jelentıségő kulturális központtá válni. Az
Ünnepi Hetek felélesztése 4arra sarkallta a város polgármesterét, Bognár Dezsıt, hogy a Szegedi
Ünnepi Játékokhoz hasonló rendezvényhez nyerjen kormánytámogatást. Errıl maga Bognár Dezsı
nyilatkozott szóban és írásban is. Hosszadalmas elıkészítés után került sor 1949-ben személyes
találkozására Révai Józseffel, aki akkor a kulturális ügyek legfıbb irányítója volt a kommunista
pártban és a kormányban is. Hivatalában asztalánál ülve fogadta Sopron város polgármesterét, állva
hagyta kérésének elıterjesztése alatt. A látogatás célja az volt, hogy állami támogatással a Soproni
Ünnepi Játékokra szerezzen elvi hozzájárulást. A válasz elutasító volt, mondván, hogy az utolsó nyilas
város erre ne számítson. Mire Bognár Dezsı, aki régi illegális kommunista, koncentrációs táborból
szabadult városi párttitkár volt, vette a bátorságot és megjegyezte: „de Révai elvtárs, a ’szegedi
gondolat’ is Szegeden született, mégis kap támogatást”. Tehát a múlt bőneiért, vagy vélt bőneiért, ne a
jelent és a jövı nemzedékét sújtsa a hatalom. Ezzel vége is szakadt a megalázó kihallgatásnak. 

1950-ben negyven évre kiható megrázkódtatás érte a várost, amikor megfosztották megyeszékhely
rangjától. Elvették és Vas megyéhez kapcsolták a csepregi járást, Sopron járási székhellyé
degradálódott, az új Gyır-Sopron megye székhelyét pedig Gyırben alakították ki. Az alárendeltség
méltánytalan és igazságtalan volt a „leghőségesebb város”-sal szemben; ugyanakkor a város vezetése
folyamatos maradt Bognár Dezsı személyében, akit az elsı tanácsi választások során 1950-ben
tanácselnökké választottak. 

Már a két világháború között is az idegenforgalom fejlesztése volt az egyik remélt kitörési pont a város
életének fellendítése érdekében. Kulturális és tudományos életének felkarolása, valamint Házi Jenı 13
kötetes oklevéltárának folyamatos kiadása 1921 és 1943 között országosan is kiemelkedı teljesítmény
volt. Házi Jenı fılevéltárost a Magyar Tudományos Akadémia 1938-ban levelezı tagjává választotta.
A helytörténeti kutatásokat egy tudományos folyóirat, a Soproni Szemle megalapításával 1937-ben
Heimler Károly városi fıjegyzı, a Városszépítı Egyesület elnöke hozta lendületbe. A Szemle arra
törekedett, hogy a város története a nagyközönség számára is érthetı megfogalmazásban lásson
napvilágot. 1944-ben azonban a város érdeklıdésétıl és történetétıl távol álló tanulmányok
ráerıltetését nem vállalva megszőnt a folyóirat.

A Soproni Szemle újjáélesztését 1953 nyarán Mollay Károly javasolta várostörténeti elıadásában a
Soproni Ünnepi Hét keretében szervezett Soproni Nyári Egyetemen. Csatkai Endre a következıket írta
a Szemle történetét áttekintı rövid feljegyzésében: „Hiányát erısen érezték a helyi kutatók, sıt a


