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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

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 350 éve indult újra a  Soproni Szemle / Domonkos Ottó: A
Soproni Szemle 50 éve. A folyóirat újraindítása 195 5-ben

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
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helytörténet másutt dolgozó munkásai is, több ízben sürgették életre keltését. 1953-ban Mollay Károly
egy elıadásában oly meggyızı erıvel szállt síkra mellette, hogy a hallgatóság percekig tüntetett az
eszme megvalósításáért; meg is volt az eredménye, a városi tanács végrehajtó bizottsága vette a kezébe
az ügyet és 1955 [helyesen 1954 D. O.] közepén a Szemle újjászervezését megkezdték”.2(2) 

1954 júliusában a Városi Tanács elnökének vezetésével a Társadalom- és Természettudományi
Ismeretterjesztı Társulat Soproni Osztálya nevében tizenkét történeti kutató és egyetemi tanár Darvas
József népmővelési miniszterhez fordult, hogy már az év 5októberétıl engedélyezze a Soproni Szemle
megjelentetését. Az aláírók: Bognár Dezsı, Csatkai Endre, Faller Jenı, Gyulay Zoltán, Haracsi Lajos,
Horváth József, Király Jenı, Mollay Károly, Peéry Rezsı, Tárczy-Hornoch Antal, Tarján Gusztáv,
Vendel Miklós, Winkler Oszkár. (1. kép3(3)) A népmővelési miniszter egyetértett a felterjesztéssel, és
átadta a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának, mint az engedélyek kiadására illetékes hatóságnak.
A hivatal 1954. szeptember 9-i dátummal értesítette a Városi Tanács elnökét, hogy a felterjesztést
átvette és a döntésrıl még szeptemberben értesíteni fogja.4(4) 
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1. kép. A Darvas József népmővelési miniszterhez írott levél aláírói

6Az 1953-ban bekövetkezett politikai enyhülés, Rákosi Mátyás bukása, illetve Nagy Imre reformokat
bejelentı programja éreztette hatását az egész országban. A második tanácsi választások
nagygyőléseire 1954 novemberében került sor, így Sopronban november 14-én. A Petıfi téren
összegyőlt több ezres tömeg elıtt Hegedős András, az MDP Politikai Bizottságának tagja, a
minisztertanács elsı elnökhelyettese tartott ünnepi beszédet, amelyben a város életével, jövıjével
foglalkozott. A mezıgazdaság és az ipar fejlıdésérıl beszélt, hangsúlyozta a decentralizálás
fontosságát. Itt jelentette be a Soproni Szemle megjelenésérıl szóló határozatot: „A Soproni Városi
Tanácsnak nagyon fontos feladata a város kulturális életének kifejlesztése, hiszen ezt a várost mindig
magas kultúrigény jellemezte. Ezt kielégíteni – mégpedig a lehetı legmagasabb fokon – a városi tanács
legfontosabb feladata. E munka elısegítésére a népmővelési minisztérium a városi tanács irányítása alá
helyezte a városi kultúrházat, a minisztertanács pedig hozzájárult a Soproni Szemle újbóli kiadásához.
Sopron Város Tanácsa a kultúra felvirágoztatásában használja fel a város haladó hagyományait.”5(5)

Peéry Rezsı „Levél Sopron sebeirıl” címő írása a Csillag 1954. novemberi számában jelent meg,
véletlenül Hegedős András soproni választási győlésével egyidıben. Sopron város mellızöttségérıl
fejtette ki véleményét, példának hozva a Mővelt Nép 1954. évi szeptember 13-i számát, mely
hemzsegett a pontatlanságoktól, torzításoktól és hamisításoktól. A vidéki értelmiség szellemi
tevékenységét a centralizálás elvei alá kényszerítı központi gyakorlat ellen emelte fel szavát, már
1946-ban, amikor „a szellemi decentralizálás szükségességérıl” írt. 1954-es cikkében kiemelte az
országosan is jelentıs soproni mőemléki topográfia hatalmas szakmai sikerét (1953), bár ennek ellenére
az 1953 decemberében Sopronban rendezett Országos Mőemlékvédı napok tanácskozásáról is csak
„… egy jeges hangú hivatalos kommüniké emlékezett meg tíz-tizenkét sorban és aztán ismét csend lett
Sopron körül.” A fıváros és vidék közötti aránytalanságok megszüntetését követelı értelmiségi, a város
életében aktív szerepet vállaló egyéniség alkalmasnak látszott az újjáélesztendı Soproni Szemle
szerkesztıjének.6(6) 

A Tájékoztatási Hivatal október 15-i levelében kérte az engedélyokirat kiadásához szükséges adatokat,
amelyeket az Igazgatási Osztály november 2-án terjesztett fel. Ebben a szerkesztı személyeként Peéry
Rezsı gimnáziumi igazgatót, tanácstagjelöltet és a Hazafias Népfront Bizottságának tagját jelölte meg.
Az elsı szám megjelenését az 1955. év elsı negyedévében határozta meg.7(7) Az elıkészületek ütemére
jellemzı, hogy a Gyır-Sopron megyei Nyomda Vállalat Soproni Telepétıl már október 23-án
árajánlatot kért és kapott az Igazgatási Osztály, miszerint a hat ív terjedelmő szám költsége kb. 5000
forint.8(8) A folyóirat megjelenését 1955. január 27-én kelt levelében engedélyezte a Minisztertanács
Tájékoztatási Hivatala, felelıs szerkesztıként Peéry Rezsı gimnáziumi igazgatót jelölte meg.9(9) A
Hivatal osztályvezetıje, Lengyel Ferenc is támogatta a Szemle ügyét, mert már november 15-én
folytatott személyes megbeszélésük 7alkalmával közölte Mollay Jánossal, hogy a végleges engedély
megérkezéséig is megkezdhetı a szerkesztés.10(10)

A folyóirat anyagi alapjainak megteremtése érdekében 1954 novemberében hatalmas lendületet vett az
elıfizetık toborzása a városban, a tantestületekben, intézményekben, az egyetemen, a
gyógyszertárakban, és természetesen Budapesten is (2. kép).11(11) A nyomdai árajánlat után a klisék
készítésére, a címlaptervek elkészítésére, a papírigénylés körüli engedélyek megszerzésére egy sor
intézkedést tett dr. Mollay János, az Igazgatási Osztály vezetıje. 
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2. kép. Augusztinovicz Elemér győjtıíve a gyógyszerészek körében, 1955. március 1.

8Az elıkészítés és szervezés kedvezı állása lehetıvé tette, hogy a Városi Tanács végrehajtó bizottsága
elé kerüljön a Szemle ügye. A VB 1955. január 21-i ülésén az 5. napirendi pont a város kulturális
feladataival foglalkozott. Az elsı helyre került a Soproni Szemlérıl készült beszámoló megvitatása.
Mollay János foglalta össze a szervezés menetének fontos állomásait, és bejelentette, hogy a város a
Minisztertanácstól megkapta az engedélyt a folyóirat megjelentetésére. Egyben közölte, hogy addig 400
elıfizetı jelentkezett, a helyi vállalatok pedig hirdetések feladásával kívánják támogatni a Szemle
kiadását. egy-egy szám költsége 10.000 forintot tesz ki 500 példány esetén, ez évi 40.000 forint,
aminek a felét az elıfizetési díjak, a másik felét a tanácsi hozzájárulás és a vállalati hirdetések fedezik.
„A szerkesztıbizottság összeállítása kizárólag a tudományos színvonal szempontjainak szem elıtt
tartásával történt, kérem a szerkesztıbizottságnak az elfogadását.” Ennek összetétele a Darvas József
miniszterhez küldött kérelem aláíróin kívül kiegészült Botvay Károly és Roller Kálmán egyetemi
tanárokkal, valamint Takács Endre levéltár-igazgatóval és Verbényi László egyetemi docenssel, tehát
tizennégy fı támogatását élvezhette Peéry Rezsı felelıs szerkesztı. „Rendelje el a vb, hogy a Szemle
kiadásának és szerkesztésének részletes szabályait egy szervezési szabályzatban határozza meg az elsı

szám kiadása után, melyet március 31-ig kell elıkészíteni.”12(12)

Peéry Rezsı a folyóirat jelentıségét vázolta fel, kiemelve, hogy Sopron adottságai indokolják a
korábban már nyolc évfolyamot megélt Soproni Szemle felújítását. „Mi egy sajátos folyóiratot akarunk,
komoly tudományos jellegőt, azért lesz negyedévi. Elsısorban helytörténeti, mővészettörténeti,
városépítési problémákkal foglalkozik egyrészt, másrészt számít azzal a hatalmas elınnyel, hogy
Sopronban egy csomó tudományos ember dolgozik, egyeteme van. Szeretnénk ezeket a kiváló tudósokat
bevonni ebbe a munkába, hogy az ı szaktudásuknak Sopronnal kapcsolatos vonatkozásait itt
publikálják a közönség elıtt. Ez volna a Soproni Szemlének sajátos arculata.” … „Ha a Soproni
Szemlét a város létrehozza, újabb dicsıséget arat, mint ahogyan már mutatott példát, gondolok itt a
mőemlék topográfiára. Nem egyszerő a dolog, hogy egy városi tanács vállalja az anyagi és szellemi
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felkészültséget is. Ezt úgy lehet megoldani, bízza meg a vb a szerkesztıbizottságot felelısséggel, és
akkor létre tudjuk úgy hozni, hogy az ki fogja elégíteni az igényeket.” A jegyzıkönyv Horváth Ottó vb
tag, a Városi Pártbizottság titkára hozzászólását így foglalta össze: „Úgy gondolom, országos
jelentıségre fog ismét szert tenni a Soproni Szemle. Két dolgot szeretnék kiragadni: valóban ügyelni
kell arra, hogy soproni vonatkozású legyen, mert csak akkor lesz értékes a folyóirat. Ez a
szerkesztıbizottság alkalmas lesz arra, hogy megfelelı tudományos színvonalú legyen.” Gyulay Zoltán
vb tag is példaként említette a mőemléki topográfiát, összevetette azt a Nógrád megyei topográfiával,
amely szerinte emlékanyagában, értékeiben sem versenyezhet Sopronnal. „A soproni könyvben benne él
a nép. Merem remélni, hogy a Soproni Szemle címő folyóirat is ehhez hasonló országos jelentıségő
lesz.” Peéry Rezsı, aki a városi tanács állandó kulturális bizottságának volt a titkára, kiegészítést tett a
már vázolt célokhoz: „A most kiadásra kerülı Szemle részben abban fog különbözni a régi Soproni
Szemlétıl, – és ezzel is igyekszünk meghálálni 9a soproni üzemek gavallériáját, amivel a hirdetésekre
való elıfizetéssel hozzájárultak a Soproni Szemle kiadásához, a soproni kultúra megerısítéséhez –
ipartörténetre és az üzemtörténetre fogunk jobban ráállni, amint arra a múltban is tudtak ráállni. Ezzel
a Soproni Szemle a történettudománynak, a munkásmozgalomnak is nagy szolgálatot tehet.” Szkárosi
Sándor vb. elnökhelyettes szintén határozottan támogatta a folyóirat megjelenését. „Szeretném
megemlíteni a Soproni Szemlével kapcsolatban, az lesz a fı feladata, hogy Sopronnak a múltját, jelenét
és jövıjét bemutassa. Kevés olyan város van az országban, mint Sopron, amely ilyen ragyogó múlttal
rendelkezik, amely a haladás zászlaját úgy elıre vitte a századok folyamán, mint Sopron.”

Bognár Dezsı a Soproni Szemlével kapcsolatban ismét leszögezte: „Javaslom, hogy a vb. a Soproni
Szemle kiadását rendelje el, örömömnek adok kifejezést, hogy végre kiadásra kerül, ezzel is emeljük
Sopron kulturális nívóját, olyan kezdeményezés, amiben elsık vagyunk az országban a helyi
hagyományok ápolása, kultúrtörténet, kutatás stb. tekintetében. A munkásmozgalom szempontjából is
komoly adatokat tudunk szolgáltatni. … Köszönetet mondunk azoknak, akik idáig is jó munkát
végeztek és a jövıben is aktívan fognak részt venni a Soproni Szemle kiadásában.” A határozat: „A vb.
a bejelentéseket tudomásul veszi. A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának engedélye alapján
elrendeli a Soproni Szemle címő helytörténeti tudományos folyóirat kiadását.” Megerısíti Peéry Rezsıt
a Szemle szerkesztıjeként, valamint a szerkesztı-bizottság tagjait. „Kimondja a vb, hogy a folyóirat
szerkesztésének részletes szabályait, továbbá a kiadás költségeit, anyagi fedezetét és a városi tanács
anyagi hozzájárulását legkésıbb március 31-ig terjessze a vb elé.”13(13)

Az Igazgatási Osztály sürgıs intézkedéseket tett, mert nem csak a helyi lelkesedés serkentette a Soproni
Szemle körüli tennivalók felgyorsítására, de már 1954 végén érezni lehetett, hogy a párt konzervatív
erıi támadásba lendültek és a Nagy Imre-kormány léte is veszedelemben forgott. Így azután már 1955.
január 27-én elkészült a megrendelés az Atheneum Nyomdához a 11 darab autotypia és 4 darab
fototypia klisék készítésére, 31-én megküldték a Soproni Szemle külsı borítójának rajzait klisé készítés
céljából. Ugyanezen a napon továbbították a Könnyőipari Minisztériummal folytatott tárgyalásokra
hivatkozva az engedélyt a klisék elkészítésére. A papírigénylés szintén ezen a napon kerül postára a
Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalához, amiben Gamma vagy Delta minıségő mőnyomópapír
kiutalását kéri az Osztály. A már január 11-én kiadott hirdetésekre szóló felhívást az üzemi hirdetések
megrendelésére dr. Friedrich Károly szervezte nagy lelkesedéssel, folyamatos érdeklıdés mellett, és az
elıfizetési nyilatkozatok száma is tovább növekedett.14(14)

Ezek után 1955. február 4-én villámcsapásként érte a város vezetését a Tájékoztatási Hivatal levele,
amelyben értesítette a tanács elnökét: „Illetékes fórumok jelenleg mérlegelik, hogy Gyır-Sopron
megyében egy kulturális folyóirat jelenjék meg, amely tartalmában azonos lenne a Soproni Szemle most
készülı számával. Tervek szerint a Gyır-Sopron megyei Szemle magába foglalná az egész megye
helytörténeti, kulturális és egyéb vonatkozású anyagát. Végleges döntésig – melyet igyekszünk
megsürgetni – a Soproni Szemle megjelenését kérem elhalasztani.” Ujlaki László csoportvezetı volt az
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10aláíró.15(15) Az évek óta lappangó, Gyır és Sopron közötti ellentétek kerültek ismét felszínre. A
vitának az volt a lényege, hogy Sopron a „nem fejlesztendı városok” listájára került, ezért nem kapott
céltámogatást lakásépítésre, igazságtalanul és aránytalanul osztották el az állami költségvetésbıl járó
kvótákat, a kulturális intézmények támogatását lassították.

A Szemlével kapcsolatban álló személyekkel történt megbeszélés után fogalmazta meg az Igazgatási
Osztály vezetése azt a fellebbezést, amit február 8-án írt alá Bognár Dezsı vb elnök. Ennek teljes
szövegét az alábbiakban közöljük:

Sopron város tanácsa v. b. III. igazgatási osztályától.

86-2-6/1955. III.

Tárgy: A „Soproni Szemle” címő folyóirat kiadásának engedélyezése.

Hiv. szám: U 106/1955

Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala

Budapest.

Sopron város szellemi életének vezetıi, Kossuth-díjas akadémikusok, egyetemi tanárok, mővészek,
múlt év július havában a Népmővelési Miniszter útján kérték a „Soproni Szemle” c. folyóirat
kiadásának engedélyezését. A folyóirat engedélyezése után, f. évi február hó 5-én kelt, a „Soproni
Szemle” megjelenésének elhalasztására vonatkozó leirattal kapcsolatban a végleges döntés elıtt az
alábbiak szíves figyelembevételét kérem:

1./ Hegedős András, az Elnöki Tanács elsı helyettese, a Hazafias Népfront 1954. évi november hó
14-én Sopronban tartott nagygyőlése alkalmával mintegy 10.000 résztvevı jelenlétében, óriási
lelkesedés közepette, befejezett tényként közölte, hogy a Minisztertanács hozzájárult a „Soproni
Szemle” c. helytörténeti folyóirat kiadásához (Szabad Nép 1954. évi nov. hó 15. száma).

2./ A Magyar Tudományos Akadémia vezetı tisztviselıi szóbeli tárgyalásainak alkalmával a
„Soproni Szemle” felújításának eszméjét a maguk részérıl mindig a legmelegebben támogatták. A
„Soproni Szemle” nyolc évfolyamának tudományos és helytörténeti jelentıségét az arra illetékes
tényezık mindenkor elismerték.

3./ Lengyel Ferenc osztályvezetı Sopron város küldötteivel 1954. november 15-én folytatott szóbeli
megbeszélése folyamán a „Soproni Szemle” kiadásának engedélyezését kilátásba helyezte. A
tárgyalások során az osztályvezetı a folyóirat 1. számának mielıbbi megjelentetése érdekében az
elımunkálatok azonnali megkezdésére buzdított és kilátásba helyezte, hogy a végleges engedély
késedelmes kiadása esetén az elsı szám kiadását külön engedéllyel fogja biztosítani.

4./ A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala 1955. január 4-én a Magyar Tudományos Akadémián
keresztül történt érdeklıdésre, dr. Tárczy-Hornoch Antal soproni egyetemi tanár, akadémikust
értesítette, hogy hozzájárul a „Soproni Szemle” kiadásához. 1955. január 27-én kelt leiratában pedig
Bognár Dezsı tanácselnök kapott értesítést a „Soproni Szemlének” 500-1000 példányszámban való
kiadásának engedélyezésérıl. 

115./ A helytörténeti tudományos folyóirat elıkészítı munkálatait idıközben befejeztük. A városi
tanács végrehajtó bizottság 1955. január hó 24-én tartott ülésén hozott határozatával a „Soproni
Szemle” c. helytörténeti folyóirat kiadását elrendelte, kijelölte a szerkesztıbizottság tagjait és
vállalta a folyóirat kiadásával felmerülı erkölcsi és anyagi kötelezettségeket.
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6./ A városi tanács, mint kiadó, felhívást bocsátott ki Sopron barátaihoz, a „Soproni Szemle” anyagi
elıfeltételeinek megteremtésére, elıfizetık győjtésére. A felhívásban közölte, hogy a „Soproni
Szemle” évenként négyszer megjelenı helytörténeti tudományos folyóirat, amely a Soproni Szemle
elsı nyolc évfolyamának hagyományait kívánja folytatni. E felhívás nyomán 1955. február hó 8-áig
560 elıfizetı jelentkezett. Az elıfizetések elıjegyzésével egyidıben a soproni üzemek 28.000 Ft
értékben kötöttek le hirdetést a folyóirat részére. Az elıfizetési és hirdetési díjak tehát a „Soproni
Szemle” kiadásával felmerülı költségek tekintélyes részét biztosítják.

7./ A folyóirat elsı számának elıállítására a Soproni Nyomda útján a mőszaki elıfeltételeket
biztosítottuk, majd a kéziratanyagot fényképek, rajzok elkészítésével nyomdakész állapotba helyeztük.
A nyomdakész elsı szám több vonatkozásban igen értékes tudományos dokumentációs anyagot
tartalmaz (Sopron megyei jobbágylevelek a Mária Terézia-féle úrbéri rendezés elıtti korszakból, a
Brennberg-bányával kapcsolatos elsı magyar bányajogi szerzıdések szövege, soproni tanulók
külföldi tanulmányútjai a 18. században, stb.).

E szervezési munkálatok közben a Tájékoztatási Hivatal munkatársainak szóbeli ösztönzésére, majd
január 4-én Tárczy-Hornoch Antal akadémikusnak és végül január 27-én Bognár Dezsı
tanácselnöknek küldött írásbeli engedélyére építettünk. Érthetı megdöbbenéssel fogadtuk ezután a
Tájékoztatási Hivatal legutóbbi leiratát, amely a „Soproni Szemle” megjelenésének elhalasztását
kívánja és közli, hogy illetékes fórumok egy Gyır-Sopron megyei vonatkozású „kulturális folyóirat”
kiadását mérlegeli.

Úgy véljük, hogy Hegedős András elnökhelyettes és a Tájékoztatási Hivatal presztízse e módosítással
a fenti elızmények után súlyos csorbát szenvedne. A Gyır-Sopron megyei fúzió egy tudományos
folyóirat szerkesztése területén alábbi indokaink alapján nem látszik kívánatosnak, indokoltnak:

1./ Igaz, hogy Gyır megyeszékhely, Sopron viszont egyetemi város, három egyetemi és fıiskolai
karral, talajbiológiai, geofizikai, olajbányászati és erdészeti kutatóintézetekkel, amelyek – mint a
Magyar Tudományos Akadémia intézetei – olyan tudományos oktatói és kutatói gárdával
rendelkeznek, amely Sopron szellemi jelentıségét messzemenıen kiemeli és városunkat a magyar
egyetemi városok (Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc) sorába helyezi.

2./ Sopron városa országos viszonylatban is rendkívül jelentıs anyagának több vonatkozásában
egyedülálló, mert évszázados történeti folyamatosság írásos dokumentumait ırzı levéltárral
rendelkezik. Ez a hatalmas levéltár, amelynek tudományos kiaknázása csupán a 20-as években
kezdıdött, a város kiadásában megjelent Házi-féle oklevéltár 14 kötetével a Soproni Szemle
folytatólagos kiadását egymagában is indokolttá teszi.

3./ Sopronnak a régi rendszerben 3 napilapja volt, ma egy sincsen. A Gyır-Sopron megyei Hírlap
már terjedelme miatt sem felelhet meg a város dolgozói igényének, hiszen a soproni témákat
rendkívüli szők terjedelemben dolgozhatja csak fel. A Soproni 12Szemle tervezett kiadásával részben
ezt a kiáltó hiányosságot kívántuk némiképp ellensúlyozni.

4./ A Soproni Szemle nyolc évfolyama a magyar történetírás és mővelıdéstörténet tudományos
szakembereinek szóbeli és írásbeli nyilatkozatai szerint igen nagy szolgálatot tett helytörténetírásunk
ügyének. Messze felülmúlta a „Gyıri Szemlét” és nem vitás, hogy a tudományosan feldolgozandó
anyag sajátossága szempontjából helytelen lenne úgy ítélkezni róla, mint egy vidéki folyóiratról a sok
között. Az évszázados városi lét egyedülálló dokumentumait egy helytörténeti folyóiratban feldolgozni
a haladó tudomány szempontjából ma idıszerőbbnek látszik, mint valaha.

5./ Politikai szempontból is felette kedvezıtlen visszhangot kiváltó intézkedésnek tartjuk a folyóirat
jellegének megváltoztatását, annál inkább, mivel a szervezés és elıkészítés munkája befejezıdött s a
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folyóiratot a város lakossága osztatlan érdeklıdéssel várja. Az 560 elıfizetı jelentkezése Sopron
lélekszáma mellett a bizalom erıteljes tárgyi megnyilvánulásának tekinthetı.

6./ Úgy érezzük, hogy a „Soproni Szemle” elsı nyolc évfolyamának színvonala a régi „Gyıri
Szemlével” való összevetése nem teszi indokolttá az egyesülést, s ezért abban minden soproni
szellemi munkás a soproni tudományos értelmiség teljesítıképességének lebecsülését látná.
Megjegyezni kívánjuk még, hogy a „Soproni Szemle” a múltban is nemcsak városi, hanem megyei
anyagot is tartalmazott és a felújítás tervében benne foglaltatik helytörténeti kutatóink megyei
vonatkozású tevékenysége is.

7./ E helyütt hivatkozunk arra, hogy a Magyar Történelmi Társulat vezetısége által kiküldött
bizottság részérıl „A magyar helytörténeti kutatások helyzete és feladatai” címmel a társulat
nyilvánossága elé terjesztett vitaanyagnak a publikációs lehetıségekkel foglalkozó része már mint
tényt közli a „Soproni Szemle” felújítását és a helytörténeti kutatások gondozását kéri a folyóirat
szerkesztıségétıl. 

A Soproni Szemlét végül nem „kulturális folyóiratnak”, hanem „helytörténeti”-nek terveztük, amely a
magyar tudománynak komoly szolgálatot tenne belföldön és külföldön egyaránt. Egy Gyır-Sopron
megyei kulturális folyóirat tervét azért sem tartjuk helyénvalónak, mert az könnyen lehetne a
provincializmus és a vidéki dilettantizmus melegágyává. 

Mindezek elırebocsátása után arra kérjük a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalát: vesse el a
megyei kulturális folyóirat tervét és Sopron szellemi rangjának, haladó hagyományainak, valamint
szellemi teljesítıképességének megfelelıen hatálytalanítsa a „Soproni Szemle” kiadásának
elhalasztására vonatkozó leiratát. 

Végül kérjük a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalát, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
illetékes szerveivel való tanácskozás után a „Soproni Szemle” végleges engedélyokiratát Sopron
Város tanácsának kiadni szíveskedjék.

Sopron, 1955. február 8-án.

Bognár Dezsı vb. elnök16(16)

A Megyei Tanács és Megyei Pártbizottság Sopron kitörési szándékait, lépéseit igyekezett semlegesíteni,
élve azzal az elınnyel, hogy Gyır gyáripara révén Miskolc, 13Debrecen, Szeged és Pécs megyei jogú
városok mellé felzárkózott, képviselıje volt a Párt Központi Bizottságában. Arra törekedtek, hogy Gyır
kulturális területen is vezetı szerepet nyerjen a régióban.

Az üggyel kapcsolatban Pesten Mollay Károly mozgósította az illetékeseket, kivédendı a gyıri
orvtámadást. Ennek tudható be, hogy a felterjesztésre Hegedős András reagált, amirıl a Városi Tanács
értesítette a Tájékoztatási Hivatalt: „A tárgyra vonatkozó, ez év február hó 4-én kelt leirat kilátásba
helyezte a Soproni Szemle kiadásának végleges engedélyezésére vonatkozó döntését. Február hó 9-én
kelt feliratunk alapján Hegedős András, a Minisztertanács elsı elnökhelyettese február hó 15-én
távbeszélın értesítette a végrehajtó bizottság elnökét a Soproni Szemle kiadásának engedélyezésérıl. –
A fent idézett leirat alapján a nyomdakész folyóirat 1. számának kiadását elhalasztottuk. Mivel a
végrehajtó bizottság határozata alapján a Szemle kiadásának költségeire vonatkozólag legkésıbb
március 31-ig kell elıterjesztést tennem, kérem, hogy a végleges döntésrıl értesíteni szíveskedjék. –
Sopron, 1955. március 7-én Dr. Mollay János osztályvezetı sk.”17(17)
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3. kép. Csatkai Endre szerkesztıi bejegyeztetése a Soproni Szemle élére

A Tájékoztatási Hivatal már 1955. január 27-én levélben értesítette a város vezetését az engedély
megadásáról, de a végleges engedélyokirat csak 1955. március 16-án 14kelt.18(18) Tehát a Nagy
Imre-kormány utolsó napjaiban. Ugyanis az MDP központi vezetıségi ülése 1955. március 2-4. között
tartott ülésén elítélte Nagy Imre „jobboldali és revizionista” eszméit és mőködését. Április 14-én
visszahívták minden tisztségébıl, hivatalosan azonban csak április 18-án mentette fel tisztségébıl az
Országgyőlés és helyébe Hegedős Andrást választotta meg. A konzervatív erık, amelyeknek a megyei
pártvezetésben is támogatói voltak, ismét hatalomra jutottak.19(19)

A válság azonban még nem szőnt meg, mivel Peéry Rezsı személyével kapcsolatban is voltak kifogásai
a pártnak. Felmerült hát egy új szerkesztı kijelölése. A dogmatikus megyei pártvezetés Peéry Rezsı
politikai múltjában és szerkesztési elveiben kifogásolta „túlzott önállóság”-át. Errıl írta Csatkai Endre
a már idézett visszatekintésében: „A kiszemelt szerkesztı ugyanis 1944-nél akarta letenni a határjelet, a
munkásmozgalom kevéssé érdekelte, valami módon ellenırzési alkalmat sem akart adni magának a
kiadónak sem.”20(20) A javaslat – személyes emlékeim szerint – Sopronból indult el. Végül Csatkai
Endrét kérték a szerkesztésre, akivel a nyár elején több alkalommal volt szerencsém beszélgetni a
múzeum kertjében, így láttam és hallottam vívódásait, döntés elıtti bizonytalanságát. Zöldfülőként
biztattam a feladat vállalására, mondván, hogy ezen nem szabad múlnia a Szemle megjelenésének. A
vívódás lényege az volt, hogy a szerkesztéssel kapcsolatosan Mollay Károly neve is felmerült, de a
helyi vezetés azt szerette volna, hogy soproni lakos legyen a szerkesztı. Végül június végén
megszületett a döntés: „az MDP Megyei Pártbizottságának javaslata alapján … a felelıs szerkesztı
Peéry Rezsı tanácstag, gimnáziumi igazgató helyett dr. Csatkai Endre kandidátus, Kossuth-díjas
múzeumvezetı lesz” – jelentette Bognár Dezsı vb. elnök a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának
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1955. július 4-én (3. kép).21(21) 

Az engedélyokiratra hivatalosan július 21-én vezették rá a változást. Természetesen Mollay Károly
azonnal hírt kapott errıl, mert már július 10-i keltezéssel válaszolt is, amibıl kiderül, hogy a szerkesztı
személye körüli elmarasztaló vélemények következményei bátyját, Mollay Jánost is érintették. „Hansi
sorsának a fordulása nem lepett meg, de váratlanul ért, mert nem tudtam, hogy egyesek a Szemlét, ezt
az annyira a szívéhez nıtt soproni ügyet fogják felhasználni arra, hogy eltávolítsák. Az egészben az a
szomorú, hogy két ember, aki sok erıt és lelkesedést ölt bele a Szemle technikai megszervezésébe
[Mollay János és Friedrich Károly D.O.], s aki minden hibája mellett is jó szándékú és fıleg ıszinte
volt, kiebrudaltatott. A 700 elıfizetıt könnyebb átvenni, mint megszerezni. Ne haragudj, hogy ilyen
hangon írok (az elıbbi nem Rád vonatkozik különben sem), de magam is hetek óta nem valami jó
lelkiállapotban vagyok, s ez sajnos 15vérnyomásomra is „felmenıleg” hat. – Nem sértıdtem meg, hogy
azok, akik Jánossal elbántak, az én nevemet sem látták szívesen a Szemle élén. A magyarázat, amit
közöltél, önmagáért beszél. Peéry nem mellettem dolgozott volna, hanem megkért arra, legyek
segítségére. Én erre örömmel vállalkoztam, a soproni ügy érdekében, ahogy továbbra Neked is
segítségedre leszek, amennyiben egy Mollay Károly cikkei közlésre méltóknak találtatnak. Utólag
örülök is, hogy így történt, mert vérnyomásomnak egy Szemle szerkesztése pillanatnyilag valószínőleg
nem tenne jót. Természetesen ezek után nem is kívánok magamnak más felelıséget, mint a
szerkesztıbizottság más tagja.” Ezt követıen felsorolt jó néhány cikket amit tud adni, illetve másokat
azok írására megnyerni, könyvismertetéseket írni.22(22) 

A régi Soproni Szemlének kezdettıl fogva munkatársa volt Mollay Károly, akárcsak Verbényi László.
Az 1940-es, negyedik évfolyam szerkesztıbizottságának felsorolását követıen külön megjelölték
mindkettıjük nevét, mint „állandó munkatársak”-ét. 1943-tól pedig már a szerkesztıbizottság tagjai.
Mollay Károly ifjú történészként elméleti szinten is foglalkozott a helytörténetírás módszertani
kérdéseivel. A régi Soproni Szemle elsı évfolyama, annak szerkezete arra ösztönözte Maár Károllyal
együtt, hogy az 1938. 5-6. számban cikket jelentessenek meg „A soproni és Sopron megyei
helytörténetírás módszere s feladatai” címen, amelynek folytatása az 1939-es évfolyam elsı számában
látott napvilágot.23(23) Majd 1940-ben „Újabb szempontok a helytörténetírás mőveléséhez” címő
cikkében közölte gondolatait a 3. számban. Ebben elemezte és kritizálta a kortárs vállalkozások
eredményeit, és soproni példákon mutatta be a lokálpatriotizmus mibenlétét, a németség szerepét e
folyamatban.24(24) Szélesítette tehát a szempontok körét, Sopronra vonatkoztatva azokat. A mai kutató
számára világos, hogy Mollay Károly szándékai szerint szerkezetileg is alakulnia kellett volna a
Szemlének.

A már említett 1953-as elıadásában elhangzott követelése a Soproni Szemle felélesztésére egyben
Mollay Károly személyének elıtérbe kerülését is jelentette. A „Sopron és környéke mőemlékei” címő
kötet munkatársaként ı írta meg a város és a megye történeti áttekintését és jelölte meg a további
kutatások irányát.25(25) Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem Mollay Károlyt, hanem Peéry Rezsıt
kérték fel, aki csak pár éve telepedett le Sopronban. Igaz, Peéry aktív csehszlovákiai politikai múltja,
majd a soproni városi tanács kulturális bizottságában vállalt szerepe, tanácstagsága révén az akkori
kiválasztás szempontjainak jobban megfelelt, mint a Pesten élı Mollay Károly, vagy éppen a mőemléki
topográfiában elméllyedt Csatkai Endre. 

Végül Csatkai Endre lett a Soproni Szemle felelıs szerkesztıje. Átvette a Peéry Rezsı által győjtött
cikkeket, de ezek egy részével nem értett egyet, ezért az összevont elsı két szám megjelenése veszélyben
forgott. Csatkai a Városi Tanács vb által kijelölt szerkesztıbizottság bıvítését kérte: Haracsi Lajos,
Tarján Gusztáv és Zambó János „Miskolcra szakadt” egyetemi tanárok mellett Horváth Ottót, a városi
Pártbizottság titkárát, Kelényi Ferenc olvasószerkesztıt és Domonkos Ottó néprajzkutatót vonta be a
munkába. Így hát módom nyílt arra, hogy betekintsek egy tudományos helytörténeti folyóirat
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újraélesztési törekvéseibe, küzdelmeibe, szerzıgárdájába kerüljek. Az eredetileg megbízást kapott 14 fı
mellett tehát ez a 6 fı alkotta a szerkesztıbizottságot.

Csatkai Endre és Mollay Károly között soha nem alakult ki rivalizálás, kapcsolatukat a kölcsönös
tisztelet, megbecsülés és a nyílt, sıt mondhatni szeretetteljes barátság jellemezte. Bizonyság erre
Mollay Károly 1954. december 18-án kelt levelének részlete: 16„Remélem, látod, hogy egyáltalán nem
neheztelek. Észrevehetted Jánoson is, hogy mi olyanok vagyunk (ez anyai Höller-örökség bennünk!)
megmondjuk ıszintén, szembe a véleményünket, néha gorombák is vagyunk, de nem vagyunk
haragtartók, sem könnyen sértıdık, és mindenekelıtt szeretjük az igazságot, az igazságosságot. Látod,
zöldfülő kezdı koromban Te voltál az egyetlen, aki a szakmabeliek közül Sopronban, az elsı
találkozástól kezdve, valóban, mint kollégát, barátot kezeltél. Ezt, mint egyik legszebb emléket ırzöm
szívemben. … Szeretettel köszönt Karcsi.”26(26)

Az elmondottak alapján érthetı, hogy a Soproni Szemle beköszöntıjében Csatkai Endre egyszerőre
fogta mondandóját, nem adott részletes, elméleti alapvetést, de a folyamatosságot kifejezte azzal, hogy
a Szemlét a IX. évfolyam jelzésével indította újra.

BEKÖSZÖNTİ

Nyolcadik évfolyamát élte a Soproni Szemle, amikor 1944. augusztus 31-én utoljára jelent meg. A
német megszállás óta ez volt a második szám és ez már magán viselte a kor szégyenletes bélyegét: az
erısen lesorvadt lapok nagy részét egy olyan tanulmány töltötte be, amelynek Sopronhoz semmi köze
nem volt; felülrıl kívánták a közlését. Minthogy pedig a Soproni Szemlét másképp, mint soproni
tartalommal elképzelni nem lehetett, szinte természetesnek látszott, hogy a folyóirat ezzel a számmal
megszőnik, mint ahogy történt is.

Nyolc év alatt a soproniak és a város barátai megszerették és így a felszabadulás után, mihelyt az
építés gondjai csökkentek és mind szélesebb látókörre tágulhatott szemünk, mind erısebben ébredt a
vágy, hogy a Soproni Szemle feltámadhasson. És kormányzatunk nem adhatott kedvesebb ajándékot a
felszabadulás 10. évfordulójára, mint a lehetıséget, hogy a kedvelt folyóirat új életet kezdhessen.

Új életet? Nem akarjuk újra kezdeni, ahol 1944-ben megfojtották. Az korunk meghazudtolása lenne,
hiszen 10 esztendı telt el, 10 év, amely alatt világunk más égtájak alá gördült. Elfogadjuk a Heimler
Károly szentesítette egyik feladatot: Sopron dolgozói és barátai számára olyan szolgálatot akarunk
tenni, mint a kis fürge hajócskák, amelyek a partra viszik a mély vízen túl nem haladható óceánjárók
értékes áruit: meg akarjuk könnyíteni a soproni múlt emlékeivel, természetrajzi érdekességeivel való
foglalkozást, de ugyanakkor tanulsággal, útravalóval kívánunk szolgálni a jelen és jövı építésében is.
Ebbıl következik, hogy nem a múltba visszaködlı hidat építünk, hanem olyant, amelynek pillérsora
átnyúlik a jelenbe is és népi demokrácia építéséhez szolgáltat a soproni kincses bányákból anyagot.
Nagy és nemes feladat: közremőködni, hogy a haladó hagyományoktól duzzadó soproni múlthoz
méltó jelent és jövıt építsünk.

A Soproni Szemle szerkesztıbizottsága nevében ehhez a munkához kérem a soproni és a Sopronnal
foglalkozó szakírók, olvasók és dolgozók szíves támogatását. 

Csatkai Endre27(27)

Az elsı számban a nemrég elhunyt lapalapító Heimler Károlynak állított emléket Becht Rezsı. Rögtön
ezt követi Mollay Károly elemzı és kutatási feladatokat is kitőzı 17tanulmánya „A régi és az új
Soproni Szemle” címen. Ebbıl is látszik, hogy Csatkai Endre természetesnek tartotta, elvárta és
elfogadta a szerkesztésben való támogatását és segítségét. Mollay Károly méltatta a régi Szemle
szervezı, és látókört tágító munkáját, így a szorosan vett helytörténet mellett a színháztörténet, az
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irodalomtörténet, a néprajz, pedagógiatörténet, gazdaságtörténet, ipartörténet, címertan, barlangkutatás,
városrendezés, gyümölcstermesztés, szakszerő mőemlék-bemutatás, bibliográfia, könyvismertetés
változatos témaköreit. Méltatta a krónikák megjelentetését, a „Soproni Szemle kiadványai” címő
sorozatot, amely 166 számot ért el. A felújítással kapcsolatban ezt írja: „Nyolc évfolyamával olyan
hagyományt teremtett, amely az új Soproni Szemlét is nem egy tekintetben kötelezi. Kötelezi
mindenekelıtt minden provincializmustól, helyi hajbókolástól mentes színvonalra, tanulmányoktól a
könyvbírálatokig egyaránt. Kötelezi arra, hogy múlt és jelen életünk egészének „szemléje” legyen a szó
eredeti értelmében, neveljen múlt és jelen értékeinek megbecsülésére, közvetítse a helyi
hagyományainkat az ifjabb nemzedéknek, amely munkánkat majd folytatni fogja. … Nem vagyunk
olyan szerencsés helyzetben mint Pécs, ahol a Dunántúli Tudományos Intézet szélesebb célkitőzése
mellett is látható központja a Baranya megyei és pécsi kutatásoknak. Az egyetem, a múzeum, a levéltár
és a folyóirat a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztı Társulat soproni csoportjával
karöltve megteremtheti azonban azt a keretet, amely a még nem létezı Soproni Tudományos Intézet
munkatársait egybefoghatja, és funkcióját elláthatja.” Vigyázni kell azonban arra, ne essünk abba a
hibába, hogy a mőemléki topográfia felkeltette érdeklıdés egyoldalúvá tegye a kutatásokat, hiszen ezen
belül is nagyobb gondot kell fordítani a középkori emlékekre, amelyeknek levéltári forrásai is
kiaknázatlanok. Fontos a kapitalizmus soproni térhódításának a megismerése: lásd „A soproni bank
bukását”, fontos az üzemek és a munkások helyzetét vizsgálni, de nem kielégítı a nemzetiségek
történetének kutatása sem. A legújabb korra, a két világháború közötti város és társadalom történetére
is nagyobb gondot kell fordítani, akárcsak jelenünk alakulására.28(28)

Az összevont elsı két szám a beköszöntın túl tizenkét nagyobb cikket közöl, igen változatos
tematikával. Fontos tanulmányt publikált Takáts Endre a 18. századi jobbágylevelekrıl, amelyben az
irtásföldek erıszakos és térítés nélküli visszavételét mutatta be a Széchenyi-birtokokon, a Fertı partján.
Leitner József Heimler Károly és a Városszépítı Egyesület mőködését vázolta fel, egyben kiemelte,
hogy Heimler, mint az egyesület elnöke, miként biztosította a Szemle folyamatos megjelenését. Az
akkori elvárásoknak megfelelıen a munkásmozgalom kérdésében is megjelent egy cikk a soproni
kommünrıl, Bors András visszaemlékezése. Sopron szénjogi szerzıdéseirıl Faller Jenı írt; Major Jenı
pedig az Ödenburg név keletkezésére vonatkozóan reagált Mollay Károly „Scarbantia, Ödenburg,
Sopron” címő kötetére, amit ebben a számban Verbényi László kiváló középkorkutató ismertetett.
Major cikke vitaindítónak is tekinthetı. Csatkai Endre a diákverselıkrıl, Jandek Gusztáv a Stark-féle
virginál-könyvrıl készített tanulmányt, feltárva e kiemelkedı értékő zenetörténeti emlék 18jelentıségét.
Német Sámuel a soproni diákok külföldi tanulmányútjait vizsgálta 1680 és 1762 között. Domonkos
Ottó a pozsonyiaktól kapott gombkötı artikulusok (1633) helyi vonatkozásairól írt. Dávidházy István a
soproni posztós céh utolsó céhmesterénél megmaradt dokumentumok alapján mutatta be az ebenfurti
posztóscéhhel kötött kallózási szerzıdést 1811-bıl. Nováki Gyula pedig a Várhely ásatásának
történetét foglalta össze, jelezve a további kutatások fontosságát. 

Mondhatjuk, hogy igen változatos a kép, mely e kettıs számból kibontakozik. A „Helytörténeti adattár”
kilenc cikkébıl hármat Csatkai Endre írt, amit a bírálók kifogásoltak, mondván, hogy „tele akarja írni”
a Szemlét. Az igazság az – írta egyik levelében –, hogy az apróbb cikkekbıl a legnagyobb a hiány, hát
ı megerıltetés nélkül tudott adni többet is. A soproni késgyártókról, Juhász Gyula daljátékáról, Virág
Benedek soproni vonatkozásairól írott cikkei fontosak, és egyben a nagyobb tanulmányokat kevésbé
kedvelık számára szórakoztatóak voltak, akárcsak Mollay Károly Harka nevére összegyőjtött „helynév
elemzése”, vagy Storno Miksa írása az Új utca 16. számú ház helyreállításáról. Verbényi László
kedvenc témáját, az idegennyelvoktatás Soproni helyzetét vázolta fel. Nováki Gyula a vaskohászat
ıskori emlékeinek újabb Sopron környéki adatát ismertette. Thier László a döri fazekas céh történetét
közölte, magángyőjteményének adataira támaszkodva. 

A „Megemlékezések” címszó alatt Romwalter Alfréd, Ruhmann Jenı, Hillebrand Jenı, Gantner Antal,
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Gombocz Endre munkásságának, soproni kapcsolatainak, életmővének állítottak emléket. A régi és az
új Soproni Szemle megjelenése között eltelt több mint tíz év a szerkesztıt választás elé állította az
idıközben elhunyt kiválóságok nagy száma miatt. A „Soproni könyvespolc” rovatban a soproni
mőemléki topográfiát Zádor Anna mővészettörténész, a Scarbantia, Ödenburg, Sopron kötetet Verbényi
László, Csatkai Endre kis Sopron kötetét, amely több kiadást is megért, Becht Rezsı méltatta, míg
Thier László Heimler Károly irodalmi munkásságát foglalta össze. A Mollay Károly kezdeményezte
Sopron bibliográfiájának közlése (1943. szeptember 1-tıl 1954. december 31-ig), nagy szolgálatot tett
a helytörténettel foglalkozó kutatók számára. Azt mondhatjuk, hogy Sopron városa letette a névjegyét a
helytörténet kutatóinak asztalára, volt már mit értékelni, irigyelni, méltatni és bírálni.

A Soproni Szemle 1-2. összevont száma 1955. szeptember végén került ki a nyomdából. Az október
1-re összehívott szerkesztıbizottság helyben kapta kézhez a nyomdaillatú példányokat. A közös
örvendezésen túl érdemi hozzászólás nemigen volt, nem ismerve még a részletes tartalmat, de a
következı számmal kapcsolatos javaslatok már elhangzottak. A két legközvetlenebb és segítıkészebb
bizottsági taghoz, Mollay Károlyhoz és Verbényi Lászlóhoz is csak lassan érkeztek meg az elıfizetési
számok, így a reagálásaikat is némi késéssel kapta kézhez Csatkai Endre. Mollay Károly summás
véleménye: „Az 1-2. szám az általad is leírt viszontagságok ellenére nagyon jól sikerült. Tartalmilag
elég változatos, a cikkek jól vannak megírva, csak nyomdatechnikailag nem vagyok kibékülve vele.” „A
Szemlével meg vagyok elégedve, Bors cikkét is beleértve, amelynek forrásértékét minden szakember
nyilván elismeri. Meggyızıdésem, hogy a megjelent kettıs szám Bors cikke nélkül is kibír minden
kritikát. 19Nem hiszem el, hogy Bors cikke mentette meg. Ha mégis hangzanak el ilyen megjegyzések,
ez azt mutatja, hogy egyesek még nem adták fel a reményt, hogy mégis összeházasodunk a gyıriekkel.
Minthogy az a reményük szemmel láthatóan fuccsba ment, hogy nem lesz elég cikkünk, másképpen
próbálják a Szemlét támadni. Múltkor csak annyit akartam jelezni, hogy én nem házasodom.”29(29) 

A szerkesztıbizottsági ülésre (november 5.) sem Mollay Károly, sem Verbényi László nem tudott
megérkezni, mert a tanács által küldött meghívó késın érkezett és a „határsáv igazolvány” idıben nem
volt beszerezhetı, ezért kérik is a korábbi postázást. Verbényi László levelében javasolja: „A rovatokat
illetıen az a véleményem, hogy feltétlenül meg kell hallgatni a külsı véleményeket. A folyóirat végleges
alakját elıreláthatóan jövı évben nyeri majd el, mindenesetre a változatosságra kell törekedni.
Természetesen lehetnek olyan javaslatok is, amelyek önmagukban helyesek, de nem valósíthatók meg.
A múzeumnak és levéltárnak véleményem szerint feltétlenül lehet külön rovata, de természetesen nem
mereven. Elıfordulhat, hogy van rovat, de éppen nincs közlésre való anyag.” A részleteket illetıen a
januárra tervezett szerkesztıségi ülésre hagyta, de szorgalmazta a meghívó idıben való küldését.
„Egyebekben teljes ıszinteséggel közlöm: részemrıl a Szemléhez maximális támogatást kaphatsz, ha
erre szükség van. Nincs bennem semmi olyanféle törekvés, amely a szerkesztéssel kapcsolatos: a
soproni emlékek mondatják velem, hogy ezt a kezdeményezést maximálisan támogatni kell és ezt meg is
teszem.”30(30) Levelében külön méltatja Mollay Károly jelentıs szerepét a szerkesztés, szervezés
dolgában, amit maga Csatkai Endre is kiemelt a szerkesztıbizottsági ülésen, és külön díjazást javasolt
számára. Ezt azzal vetették el, hogy „esetleg sértı lenne ez a kevés összeg, amit adni tudnánk. Így
maradtunk a köszönet mellett.”31(31) A tanács az ígért 20.000 forintot még nem utalta át a Szemle
számlájára, így hát a tervezett oldalankénti 25 forint szerzıi díj sem kerülhetett egyelıre kifizetésre. 

Peéry Rezsı nem vonult vissza teljesen „… felajánlotta ama irodalomtörténeti dolgozatát, amely
felolvasásra került a tavalyi ünnepi héten. Azzal, hogy ha nem kell, az Irodalomtörténet amúgy is
lefoglalta. Személye ellen nincs kifogás, de a Szemle irányítását nem tartották kezében megfelelınek. A
tanulmány hát jöhet bátran …hogy a lap költségén kerüljön gépelésre, úgy hiszem, sok a jóból,… A
másik: szerintem a lektorálást a szerkesztıség intézi, ı azonban kijelentette, hogy Te és én tehetjük ezt
meg, mást nem enged beleszólást. Ebbıl a szempontból én alázatosabb vagyok. N. b. a kézirat
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papírcafatokon pihen még.”32(32) 

A harmadik és negyedik összevont számok anyaga is összeállt már, érdemes és értékes tematikával. A
„rovatok” szerkezete egyelıre nem változott. A természettudomány Gyırfy János és Csapody István
cikkeivel jelentıs helyet kapott a tanulmányok között. A lektorálást Csatkai szétosztotta, illetve maga
végezte.

20A Szemle megjelenése után érkezı elismerı levelekbıl kitőnik az ország helytörténeti kutatásának,
illetve folyóiratainak siralmas helyzete is. Debrecenbıl már 1955. október 8-án megérkezett az elsı

baráti levél Balogh István múzeumigazgatótól: 

KEDVES BANDI BÁCSI!

A mai napon megkaptam a Soproni szemle elsı füzetét. Hálás köszönettel vettem és gratulálok mind a
szép kiállításhoz, mind a tartalmas belsıhöz. Külön örömömre szolgált, hogy munkakedved legalább
is a cikkekbıl ítélve töretlen és majd lassanként, ha nem lesz elég cikkíró, Magad is ki tudod tölteni a
következı füzetek kereteit. Mindenesetre némi irigységgel állapítottam meg, hogy Sopron ismét
lepipálta Debrecent, ennyivel már közelebb vagytok a kultúrához. Nálunk ugyanis három hónapi
vajúdás után még ép gondolat sem igen született meg, nemhogy folyóirat. De az is lehet, hogy a
szülni szándékozók voltak az oka. Végeredményben a Debreceni Szemle újból való megindítása
valami oknál fogva elmaradt, de nem lett semmi a Múzeumi Évkönyvbıl sem, holott ebben az évben
élemedett férfi korát, azaz kereken 50. évét éli a múzeum. Kiadvány hiányában csak egy kiállításra
telik, és egykét hétig tartó elıadássorozatra. 

Az elıfizetési díjat hétfın át fogom utalni és a továbbiakban is jó egészséget és jó munkát kívánok. 

Baráti üdvözlettel: Balogh Pista

Debr. 1955. X. 8.33(33)

Darvas István, aki Lunkányi János nevelıi szerepét kutatta Széchenyi Istvánnal kapcsolatban, cikket
ígért a Széchenyi számba: „… mint látom, Kartársam neve ismét egy szép munka elején ragyoghat.
Van nagyobb öröm a lélek számára? A napokban egyik kedves könyvtáros barátom a kezembe adta az
újonnan megindultnak mondható Soproni Szemlét. Gratulálok hozzá, már kézbe venni is öröm, hát még
belelapozni. Szinte látom, minı atyai szeretettel simogatja Kartársam is ezt a vaskos füzetet. Szóval:
„vivat, crescat, floreat!”34(34) Mollay Károly hívta fel Csatkai Endre figyelmét a Dunántúli Napló
1955. november 3-iki számára, amelyben Hernády Ferenc, a pécsi egyetem könyvtárosa méltatta a
Soproni Szemlét „Követendı példa” címmel. „Külön meg kell emlékeznünk a kiadóról. Dicséretére
válik a soproni városi tanácsnak, hogy a folyóirat újraindításának fontosságát felismerte és elvállalta a
kiadás terhét-gondját. … Ha Sopronban viszonylag kedvezıtlenebb körülmények között van akarat,
hogy ilyen tartalmas folyóirat útnak indulhat, akkor bizonyára Pécsett is van.”35(35) 

Miskolcról december 20-án kelt levelében Zsadányi Guidó, a miskolci múzeumi bizottság titkára
örvendezett a Szemle megjelenésén. „A Soproni Szemle új sorozatának elsı száma, azt hiszem méltán
örömmel tölthet el mindenkit, aki ismeri vidéki városaink értékeit és azt vallja, hogy ezeket a helyi
értékeket a helybeli szakértıkkel 21kell feltárni és közzétenni. A helyismeret és a város szeretete olyan
segítséget ad ehhez a munkához, melyet idegen alig tud megszerezni. … Az új sorozat szép bizonyítéka
annak, hogy a városi tanács a soproni értelmiség helyes kezdeményezését elfogadva újból megindította
a Szemlét s a szerkesztıség az elsı cikkben szép és bátor elismeréssel adózik alapítója, dr. Heimler
Károly emlékének. Ez a kegyeletes megemlékezés nemcsak a kapcsolat elismerése a két sorozat között,
hanem sokkal több ennél. A város igazi hagyományai örök értéket jelentenek s minden ilyen igényő

tudományos munka legalább a publikálással jutalmazandó. … Nálunk hiányzik a városi tanács erkölcsi
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és anyagi támogatása, ezért a múzeum és a múzeumi bizottság fogott össze és sikerült az elsı számot
[Hermann Ottó Múzeum Közleményei – D. O.] megjelentetni. Az év végéig megjelenik a következı
szám is, 1956-ra pedig 4 szám kiadását tervezzük.”36(36) A szegedi Móra Ferenc Múzeumból Bálint
Alajos küldött üdvözlı sorokat: „Elıször is hadd süvegeljem meg Kigyelmedet az új esztendıben. Két
okból is: mert megérdemled, és mert ma kaptam kézbe a S. Sz. 3-4. füzetét. Még csak úgy
belepillantottam, már is gratulálok. Rendes fickó vagy, azt már látom. Akár szögedi is löhetnél! Kár,
hogy abbamaradt ide való látogatásod, s ritkábban látjuk képedet. …Te Bandi! Nem lehetetlen, hogy mi
is tudunk valami Évkönyv félét kisikeríteni ebben az esztendıben. Persze a guba-kérdés nálunk is
zavarja elgondolásainkat. Viszont kitőnı kisegítı bevételt biztosíthat a kötet végén a hirdetésekbıl
befolyó összeg.”37(37) 

Persze szereptévesztı feletteseink is voltak a Népmővelési Minisztériumban. Kovács István, a
Természettudományi Múzeumból felkerült csoportvezetı szinte lektorálási jogot is formált a múzeumi
dolgozók cikkei felett. „Csatoltan visszaküldöm „Az elsı opera elıadás nyomai Sopron környékén”,
„Az elsı soproni kávéházak Sopron környékén és a sabbathális végnapjaiból” címő kéziratát.
Valamennyi alapos forráskutatáson alapuló érdekes adatközlés, közölhetı. A kéziratok kísérıiratán
felvetett kérdésre: a megjelent cikkek ellenırzésének lehetıvé tételére a Múzeum fizessen elı a Soproni
Szemlére 1 példányban s küldje meg a Fıosztálynak.”38(38)

Az érdeklıdés növekedésének tudhatjuk be, hogy a Népmővelési Minisztérium az 1956-os esztendıre
megrendelte a Soproni Szemlét öt példányban: Darvas József miniszternek 2 példányban, Nonn György
elsı helyettes, Kállai Gyula helyettes és a Könyvtári fıosztály számára 1-1 példányban.39(39) Talán
ezen fellelkesedve készült az a 40 tételes lista, ahova a Szemlét fontosnak találták elküldeni: Megyei
Pártbizottság, a Párt Központi Bizottsága, a Hazafias Népfront, az Országház, hat minisztérium,
Kádár János, Orbán László, Fock Jenı, Aczél György, Ortutay Gyula, Mód Aladár politikusok, a
Népszabadság, Magyar Nemzet, Ország-Világ, Kisalföld hírlapok, a Magyar Televízió elnöke,
valamint Gyır, Szombathely és Pécs VB. elnökeinek a címére.40(40)

1956. január 13-án, a Soproni Szemle 3-4. száma megjelenése után ült össze a 20 tagú
szerkesztıbizottság 14 tagja az elsı komoly értékelésre. Csatkai Endre vázolta a 22korábbi
nehézségeket, az aránytalanságokat. Bízott abban, hogy következı évben szervezettebb lesz a
cikkszerzés, a szerkesztıbizottsági tagok aktív támogatásával helyes arányok alakulhatnak ki. Elsıként
Mollay Károly mondta el véleményét: „… egy vidéki folyóiratnak csak akkor van létjogosultsága, ha az
országos igényeket elégít ki. …. A folyóirat színvonalának versenyképesnek kell lennie.” Elsı helyen
emelte ki a tudományos propaganda szerepét, a hiányzó tudományszakok (néprajz, irodalomtörténet,
nyelvtudomány, nyelvjárások) pótlását. A terjesztési propagandát fokozni kell a tudományos
intézeteknél, hangsúlyozta a lap külföldre küldésének fontosságát. A nyomda hibáit, így a betőtípusok
megválasztását, a sajtóhibák sokaságát úgy lehet megszüntetni, mondotta, ha a már tördelt számból is
kapnának korrektúrára levonatokat a szerzık. „… ne engedje a szerkesztıség, hogy a nyomda
terrorizálja ıket. … mindent el kell követni, hogy a Szemlét a soproni nyomda készítse.” – Verbényi
László pozitívan értékelte a sok kedvezı véleményt, de szerinte sincs még meg a folyóirat végleges
alakja. Feleslegesnek tartja a munkatársak minısítésének feltüntetését. A rovatok számát növelni kell, a
tagoltabb tartalommutató hasznos lenne. Javasolja az egy évre megbízott fıszerkesztı megerısítését, a
tiszteletdíjak megvizsgálását. Fontosnak véli a cikk megírásának dátumát is feltüntetni.
Tárczy-Hornoch Antal a lektorálás kérdésével foglalkozott, szerinte mentesíteni kell a szerkesztıt ennek
terheitıl. Roller Kálmán az aránytalanságok megszüntetését sok megjelenésre váró cikk meglétében
látta. Takács Endre a tipográfiai kérdéseket tartotta javítandónak, másrészt azt javasolta, hogy a kis
cikkek végére kell tenni a szerzı nevét. Jelentıs volt Bognár Dezsı hozzászólása: „Párttitkári
beosztásában is a legteljesebb mértékig a legteljesebb támogatását ajánlja fel a folyóiratnak. Véleménye
szerint a helytörténeti profilt kell továbbra is biztosítani. A helytörténeti kutatásokhoz, amelyek a
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mozgalmi, illetve politikai természető események kutatását is jelentik, pénzt fog biztosítani a tanács.
Véleménye szerint megbízatásokat kellene adni a kutatómunkára. A kutatások olyanok legyenek, hogy
azokra a munkásmozgalmi intézet is támaszkodhasson. Ezzel kapcsolatban említette meg azt is, hogy
nem minden szempontból helyesek az olyan cikkek, mint Bors Andrásé, amely személyes
visszaemlékezés és így pontatlan is lehet. A tudományos pontosságot, a tudományos hitelt ezekben a
cikkekben is biztosítani kell. Foglalkozni kellene a Sopron környéki németség problémáival is olyan
természető cikkekben, amelyek buzdítóak, bátorító jellegőek. Ezzel a nemzetiségi politika végrehajtását
segíti a Szemle. 

Csatkai Endre válaszában kérte, hogy a rovatrend egyelıre még maradjon, mert a szerkesztı cikkekben
még nem nagyon válogathat. Tájékoztatást adott a következı évi elsı szám már rendelkezésre álló
cikkeirıl, arra kérve a bizottság tagjait, hogy saját témáikból a soproni vonatkozásúakat írják meg, és
másokat is kérjenek ilyenek írására. Hammerl Lajos technikai szerkesztı a Szemle gazdasági,
lapterjesztıi nehézségeit, a posta munkáját kifogásolta. De megjegyezte azt is, hogy az elıfizetıkrıl
készült kartotékok címei pontatlanok, ezért gyakori a példányok visszaérkezése. Végül a
szerkesztıbizottság megköszönte a más városba távozott Horváth Ottó munkáját, akinek 23helyét
Friedrich Károllyal töltötte be, a két segédszerkesztı díjazását pedig évi 1.000 forintra emelte fel.41(41) 

A Szemle folyamatosan anyagi gondokkal küszködött. Az 1956. május 18-án tartott
szerkesztıbizottsági ülésen a fı vitatéma az volt, hogy a népmővelési csoport az általános
takarékosságra hivatkozva 50%-al csökkenteni kívánta a személyi kiadásokat. Ez fenyegette az
olvasószerkesztı és technikai szerkesztı korábban 500-ról 1.000 forintra emelt díjazását. A
szerkesztıbizottság véleménye szerint azonban a korábbi hirdetések 15.000 forintnyi bevétele 3.000
forinttal növekedett, így tehát megvan a fedezet az évi 1000 forint kifizetésére. 

Idıközben újabb elismerések érkeztek a Szemle minıségérıl. Kónya Lajos az Irodalmi Újságban
jelentetett meg lelkes hangú cikket „A Soproni Szemle feltámadása” címmel.42(42) A Debreceni Néprajzi
Intézetbıl Gunda Béla professzor 1957. november 1-jén kelt levelében kérte Csatkai Endrét, hogy a
Szemle 1955–1956-os évfolyamait juttassa el hozzá. Az 1957-es évfolyam elsı két számról írja: „A
Soproni Szemle legutolsó száma éppen az elmúlt hetekben volt a kezemben. Azt hiszem, elmondhatom
róla, minden bántó udvariaskodás kizárásával, hogy nagyon jó anyagot tartalmaz, a kiállítása is igen
példamutató. Nem érzik rajta semmi provinciális íz, vetekszik majd mind fıvárosi folyóirattal.
Különösen örömömre szolgált, hogy olvashattam benne közös tanítványunk Iváncsics Nándi kis
néprajzi tanulmányát is.”43(43) – Gyırbıl Lengyel Alfréd fılevéltáros ígért cikket a Szemlének. „Ha
igaz, akkor a közeli hetekben, talán januárban a Gyıri Szemlével is meg tudunk indulni. A tárgyalások
igen jó mederben haladnak, és remélem, hogy nem lesznek akadályok az engedély kiadása körül sem.
Sajnos nem egészen olyan formában jelenne meg, ahogy elgondoltam, de az volna a fontos, hogy végre
Gyır is kapjon publikációs lehetıséget.”44(44)

A Vasi Szemle 1958-ban, többévi elıkészület után megjelent elsı kötetében a Soproni Szemle elsı

három évfolyamát ismerteti, méltatja tartalmi gazdagságát. „Ám nem áll meg a múltnál, nem ragad meg
benne, hanem mintegy a múlt alkotásainak ismertetésével ad ösztönzést a nagy múltú város holnapi
történetének, jelenének alakításához. Így lesz a múlt és a jelen szerves egésszé, így érthetı meg, miért
harcol olyan elszántan, foggal-körömmel Sopron mai polgársága a korszerő városi követelmények
kialakításáért, lakóhelyének fejlesztési lehetıségeiért, az ipar, a közlekedés, a kereskedelem, a
mővelıdés helyi problémáinak megoldásáért. Örömmel és elgondolkozva forgathatjuk a szomszédos
város folyóiratát. Nekünk vasiaknak is lenne Sopronhoz hasonló adottságú városunk: Kıszeg.
Ismerjük-e úgy értékeinket, mint a Soproniak a magukét?”45(45)

Kelényi Ferenc a Soproni Szemlében „A nyugat-dunántúli folyóiratok szerkesztıi értekezlete Sárvárott”
címmel, az 1958. augusztus 22-én megtartott találkozót ismertette. A tanácskozáson a Magyar
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Szocialista Munkáspárt Központját Papp Sándor, a Kiadói Fıigazgatóságot pedig Köpeczi Béla
képviselte. Kiss Gyula, a Vasi Szemle 24szerkesztıje megállapította, hogy „a Vasi, a Veszprémi és a
Soproni Szemle alapvetı célkitőzése a nép kultúrájának emelésében és a közösség ügyének
szolgálatában teljes azonosságot mutat, de a mód – ahogyan a céljukat elérni kívánják – egymástól
eltérı, egyéni…” A Soproni Szemle a régi, tisztes tradíciók követelményei szerint halad, s egy gazdag
történető város múltjának feltárására és ismertetésére törekszik elsısorban. A Veszprémi Szemle
méltatásának során a mához való közelségét, továbbá a szépirodalom és a tudományos alapú
ismeretterjesztés vegyítésének irányzatát emelte ki az elıadó. – „A Vasi Szemle célkitőzésében és a
módszerében inkább a Sopronival rokon….. megkísérli a jövınek, a megye holnapjának megrajzolását
is észszerő tervek és módszerek közzétételével.” – Csatkai Endre felszólalásában a szerkesztés gondjai
közül megemlítette, hogy a folyóirat sohasem szőkölködik cikkanyagban, csupán az egyes
tudományágak helyes arányának és a cikkek olvasmányosságának követelménye, néha pedig a túlzott
terjedelem okoz nehézséget. A Tanácsköztársaság 40. évfordulójának kutatói szorgalmasan győjtik az
anyagot, s az 1959. évi elsı szám a helyi munkásmozgalom számos értékes mozzanatát tárja majd az
olvasók elé.”

A szemlék szerkesztıi, munkatársai a továbbiakban a napi gondokról, kutatási feladatokról, a levéltári
források feltárásáról, a nyomdai nehézségekrıl, a papírellátás hiányosságairól szóltak. Az MSZMP
kiküldötte helyeselte az idıszakos megbeszéléseket. „A párt helyesli ezeknek a kiadványoknak
megjelenését, és egyre fokozottabban törekszik a vidéki kulturális gócok fejlesztésére, mert csak így
várható a fıváros és vidék közti szintkülönbség elmosódása. Fontosnak tartja a szemlékben a
tudományos kérdések taglalását, azonban az eddigieknél nagyobb mértékben kell keresni a kapcsolatot
a jelen kérdéseivel.” – Köpeczi Béla méltatta a helyi kezdeményezéseket a szemlék alapítása ügyében.
A „helyismeret” és „helytörténet” fogalmának tisztázása kapcsán többek között ezeket mondotta: „A
modern helyismeret nemcsak a régi történelmi anyagoknak feldolgozást, céltudatos következtetésekkel
ellátott feltárását jelenti, hanem a mai társadalmi problémák feltárását is. Nem közömbös tudományos
szempontból sem, hogy megmutassuk azokat a változásokat, amelyek nálunk bekövetkeztek. Ilyen
irányú törekvés a Soproni Szemlében – fıleg jellegénél fogva – kevés van. … Helyes lenne, ha bizonyos
mértékig bıvítenék ilyen irányú munkájukat.” – A Vas Megyei Tanács vb nevében Horváth Sándor
elnökhelyettes zárszavában a szerkesztıségek összefogására buzdított.46(46)

Mindezek ismeretében újabb támadás érte a Szemlét a Kisalföld részérıl, igaz a Gyıri Szemle még
mindig nem jelent meg. Hasonlóan a Népmővelés c. foyóiratban még 1956. májusában megjelent
„Soproni Szemle vagy szemlélet” címő cikkhez,47(47) a bevezetı méltatás után a Kisalföld újságírója is
a múltban való elmélyülést, elzárkózást, a pozitivista szemléletet, az érdektelen és szükségtelen
középkori cikkek sokaságát kifogásolta, a munkásmozgalom mellızését nehezményezte. A cikk írója a
fentebb idézett Köpeczi féle megállapítást is a Szemle szemére vetette. Kioktatott a további
feladatokról. A sárvári értekezleten elhangzott Csatkai felszólalást mellızte, miszerint 25az 1959-es
évfolyam elsı számát a Tanácsköztársaság 40. évfordulójának szenteli. A rosszindulat, az irigység
diktálta cikk 1959. február 12-én jelent meg.48(48) Csatkai Endre már a sárvári értekezlet után,
november 19-én kelt levelében részletesen ismertette a munkásmozgalmi szám tartalomjegyzékét
Mollay Károllyal. „Már most Bognár értesített, hogy 20.000 forint érkezett Gyırbıl 1959-re kiadandó
tanácsköztársasági emlékalbumra. Így vetıdött fel a kérdés: nem adná-e oda a pénzt a város a
Szemlének, amely a feltüntetett anyagot igen gazdag képanyaggal külön füzetben adná ki, és ugyan
felszabadulna az elsı szám.” Ehelyett a Városi Pártbizottság a „Tanácsköztársaság Sopron 1919.”
címő kötetet adta ki Kertész István szerkesztésében.

A Kisalföld cikke arra serkentette a párt helyi vezetését, hogy „megerısítse” a szerkesztıbizottságot.
Így került a nevük az 1959. évi elsı számba: Csikós György, Erdély Sándor, Kölkedi István, Peterdi
Ferenc, Simon János, Somkuti Elemér és Zárai Károly. Kiesett: Bodor Béla, Bognár Dezsı, Botvay
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Károly, Horváth Ottó, Roller Kálmán, helyükbe Fábján Lajos, Fekete Ferenc, Földi Lırincz, Friedrich
Károly, Gál János lépett, és így 20 fırıl 26 fıre növekedett a bizottság. Mollay Károly a hírt véve írta
Csatkai Endrének: „Olvastam a Kisalföld cikkét, bár kissé elkésett a szerkesztıbizottsági ülésrıl. Félek,
a leghangosabbaktól nem fogsz sohasem cikket látni, már tudniillik a Szemlében közölhetıt. A cikk
kissé gyermekbetegségesen balos.”49(49) A Kisalföld cikkének megjelenésében a felelısség E. Fehér Pált
is terhelte, aki a kulturális rovat szerkesztıje volt. Csatkai Endre jó kapcsolatban maradt E. Fehér
Pállal, mert jó publicistának tartotta. Késıbbi levelezéseikbıl kiderül, hogy 1963-ban, egy újabb
Szemle-szám kézhez vétele után elismerte a Szemle érdemeit. „Szinte nem ismerek vidéken megjelenı
folyóiratot, mely ily gazdag lenne helytörténeti vonatkozású képes dokumentumanyagban. … Hiszen
vagy hat évfolyam van meg könyvtáramban – talán írhatnék róla valahova, minden esetre kellene. Már
csak azért is, hogy helyreüssem azt a csorbát, amit a Kisalföld még 1958-ban „csorbított”, amikor is
oly tisztes módon elnáspángoltuk a Szemlét. Kezembe került a cikk nemrég: hál’ Istennek a Szemle nem
az ott kijelölt irányokat követte.”50(50)

A Szerkesztıbizottságba kooptált hét pártember talán nevével akarta védeni a Szemlét a külsı
támadásoktól, vagy „nyomásnak” szánta a pártvezetés a részvételüket a továbbiakra. Mindenesetre
alig-alig jelent meg közülük a bizottsági üléseken valaki, az egy Kölkedi Istvánt kivéve, aki a
magyar-osztrák forradalmi eseményekrıl több cikket közölt a Szemlében.

Mollay Károly a szokott szigorával írt az 1958. 3. szám megjelenése után, október 5-én Csatkai
Endrének. „A Szemle legújabb számát megkaptam. Szép kiállítású, jó a papír, úgyhogy a nyomdát meg
kell dicsérnem. Változatos a tartalma, a szerkesztés korábbi egyenetlenségei eltőntek. …. Nem értem,
amit a sárvári szemle-szemlén elhangzottakról írtál. Miért nem kérdezted meg a nagy tudósoktól, hány
helytörténeti cikket írtak már életükben, ha annyira értenek hozzá. Aztán miért ne lehetne meg minden
megye vagy város szemléjének a maga sajátos, egyéni arculata? Miért kellene 26mindegyiknek a
poraiból alig élemedett Vasi Szemléhez hasonlítani. Kiss Gyulát ismerem, tanítványom volt, attól
tartok, amolyan melldöngetıs helyi nagyság lett belıle. Mutassa meg, írjon, mit tud. Aztán majd
beszélünk. A szépírókkal csak küszködjenek ık, ha úgy vélik, hogy van jellegzetes vasi szépirodalom.
Azt hiszem, a szépirodalomnak nagyobb tájegységet (pl. Dunántúl) kell egy-egy folyóiratban
összefoglalnia, mert különben menthetetlenül a provincializmusba, dilettantizmusba fullad.”51(51)

A sok igaztalan vádaskodásra gyógyír volt Péter László szegedi irodalomtörténész cikke, amelynek
kéziratát megküldte Csatkai Endrének. Részleteket idézünk belıle: „A Soproni Szemle bizonyos
mértékig mintaképe lehet a hasonló föladattal mőködı vagy eztán induló vidéki folyóiratnak. Ízléses
külsıben, gondos, szakértı szerkesztésben, gazdag és értékes közleményekben például szolgálhat.” A
Szemle szám tartalmi összetételét értékelve, méltatva, felveti annak a kérdését, hogy a „helytörténeti
folyóirat” helyett jobb volna a „helyismereti folyóirat” felirattal ellátni a lapot,” … ennek megfelelıen a
történeti, adatföltáró és -közlı írások mellett – akár külön rovatként is – helyet adni a várospolitika és
városfejlesztés problémáinak, a ma és holnap színvonalas, elemzı, népszerő tudományos módszerrel
megírt problémáinak. … „A Soproni Szemle ma a legjobb vidéki helytörténeti folyóiratunk. Ha még
közvetlenebbül vállalja a szeretett város jelenének és jövıjének szolgálatát, értéke és jelentısége csak
növekedhet.”52(52) 

Csatkai Endre azonban keserő szájízzel írta Traeger Ernınek, a Sopronból elszármazott
lokálpatriótának, 1959. február 9.-én: „Szemlénkkel ismét sok a baj; a nyomda felemelte egy szám árát
14000 forintra, bár amikor indultunk, 7-8000 volt egynek az ára. Így most igen nagy kérdıjel, meddig
bírjuk az iramot. A legközelebbi számot a Tanácsköztársaság 40. évfordulójára a munkásmozgalom
soproni történetébıl vett részletekkel töltjük meg. Az új szerkesztıbizottság jobban belenyúl a
munkamenetbe, mint az eddigi, 25 tagú lett és az utolsó 15 évet kívánja jobban érvényesülni. Megadták
a fıszerkesztıi címet, de ugyanakkor kevesebb a beleszólásom a dolgokba, mint eddig, amikor magam
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csináltam. A felelısség azonban megmaradt továbbra is. Hát majd meglátjuk, hogy alakulnak a
dolgok.53(53) Az évfolyam további számai is hoztak a Tanácsköztársaság idejére vonatkozó cikkeket.
Kiemelkedik közülük Sós Katalin tanulmánya, amely az osztrák–magyar kapcsolatokat elemzi.54(54) 

Az elsı öt év történetét azért mutattuk be ilyen részletesen, hogy lássa az olvasó a küzdelmes évek
sokszor zőrzavaros menetét és azt az összefogást, amely a város részérıl Csatkai Endre, Mollay
Károly, Verbényi László, Bognár Dezsı, Mollay János és Tárczy-Hornoch Antal között kialakult a
Szemle újjáélesztése és talpon maradása érdekében. A gyıriek akadékoskodása, irigysége,
gáncsoskodása azonban csak erısítette a soproni értelmiségben, a szerzıi gárdában azt az érzést, hogy
a város történelmi múltja, jelen erıfeszítései elıbb-utóbb meghozzák eredményeiket. Sopronnak soha
nem Gyır város vezetésével volt vitája, hanem a megyei párt- és tanácsi vezetéssel.
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Csekı Ernı: Adatok és források a soproni zsidóság gazdasági
megsemmisítésér ıl

(1944. március 19. – 1944. október 16.)

A holocaust történetének kiterjedt irodalma van Magyarországon. Forrásmunkák, történeti
feldolgozások – úgy résztanulmány, mint monográfia formájában – foglalkoztak a témával. A zsidóság
szenvedésének, jelentıs része fizikai megsemmisítésének dokumentumait már igen korán elkezdték
feltárni, amely folyamat egyre részletezıbb, egyre adatgazdagabb történeti szakmunkákat
eredményezett. Idıvel a regionális, helyi történések feldolgozása is megkezdıdött, és ez a munka eddig
is számtalan forráskötetet, tanulmányt eredményezett.55(55) A vészkorszak vidéki történései iránt
érdeklıdök figyelmét a Holocaust-füzetek sorozatára érdemes felhívnunk, amely sok e tárgyú
tanulmányt, adatközlést tartalmaz.

A magyarországi holocausttal foglalkozó történeti feldolgozások döntı része – sok szempontból a
forrásadottságok miatt is – a zsidók jogfosztásának, gettóba kényszerítésének, illetve deportálásának
lebonyolítását, annak kapcsán a közigazgatási, illetve rendıri szervek tevékenységét tárgyalja. Újabb
történészi törekvések az intézkedéseket elszenvedık, az áldozatok szemszögébıl próbálják az
eseményeket bemutatni, magyarán, hogy élték át ık az üldöztetést. A vészkorszak soproni és Sopron
megyei vonatkozásainak feldolgozottsága terén még sok adósságunk van. Közismertek Szita Szabolcs
1944-45-re vonatkozó, helytörténeti tárgyalásnál nagyobb ívő, országos történeti vonatkozásokat is
gazdagon tárgyaló, regionális hatókörő munkái. Ha azonban csak a Sopron megyei és soproni zsidók
gettósítása és 1944. július 5-i deportálása iránt érdeklıdünk, jóval kevesebb helytörténeti irodalmat
találunk.56(56) Elsıként a Soproni Szemle 1995/1-es tematikus számát említhetjük, annak írásaiból
Horváth Zoltán tanulmányát emelve ki elsısorban.57(57) Szólnunk kell a Dokumentumok a zsidóság
üldöztetésének történetéhez c. sorozat Sopron megyérıl szóló füzetérıl, illetve a tárgyalt témában a
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Soproni Szemlében megjelent egyéb közleményekrıl.58(58) Természetesen 28nem lehet megkerülni a már
publikált visszaemlékezéseket (Németh Alajos) és korabeli feljegyzéseket (Becht Rezsı, Házi Jenı)
sem, amelyek egyúttal érzékletesebb képet is festenek az eseményekrıl.59(59) 

Ezen írás függelékeként két korabeli, eddig nem publikált, soproni zsidóságra vonatkozó forrást teszünk
közzé, amelyek közül az elsı 1944. június eleji helyzetkép, illetve összegzés a helyi zsidóság ellen
hozott rendelkezésekrıl, intézkedésekrıl, míg a második a deportálás utáni – július végi – látlelet a
hátramaradt, zárolt zsidó vagyon leltározásának anomáliáiról. A dr. Kamenszky Árpád polgármester
által írt jelentésben feltüntetett intézkedések három csoportba oszthatók aszerint, hogy 1. a zsidók
fizikai elkülönítését (gettósítás), 2. a mindennapi életre vonatkozó jogfosztásukat, modern pária sorsra
való kárhoztatásukat, 3. ingóságaik, ingatlanaik zárolását, elkobzását (nacionalizálását) célozzák meg.
Az elsı kérdéskörre vonatkozóan a közlésre kerülı forrás részletesen beszámol az életbe léptetett
intézkedésekrıl, amelyeket, idıben július 5-ig haladva, jegyzettel egészítettünk ki. Az intézkedések
harmadik körére vonatkozóan a jelentésben feltüntetett, viszonylag kis számú, hadi és közigazgatási
célokra hasznosítható tárgyak (lıfegyverek, kerék- és motorkerékpárok, rádiók fényképezıgépek,
írógépek) beszolgáltatásáról szóló részeket szintén jegyzettel láttuk el. A zsidó vagyon zár alá vételét,
leltározását, illetve a hasznosítására vonatkozó elsı intézkedéseket csak éppen érintı jelentéshez képest
tanulmányomban hazánk német megszállásától, 1944. március 19-étıl, a nyilas hatalomátvételig, 1944.
október 15-16-ig kívánom áttekinteni. A tárgyalt idıszak zárópontját a soproni gettók – a leltározás
befejeztét követı – felszámolásának október 14-i dátuma is indokolja.60(60)

Tanulmányom ekképp történı súlyozását az is magyarázza, hogy ezáltal a soproni helytörténetírás
jobbára feltáratlan területéhez, a helyi zsidóság gazdasági megsemmisítéséhez tudunk – reményeink
szerint – nem kevés új adattal, adalékkal hozzájárulni.61(61) A vidéki zsidóság megsemmisítésének
gazdasági vonatkozásai a hazai holocaust-kutatásnak sem kitüntetett részterülete.62(62) Az e téren
napjainkban folyó kutatások kapcsán Kádár Gábor és Vági Zoltán neve emelendı itt ki. Bár a zsidóság
gazdasági súlyát korlátozni szándékozó törvények, rendeletek hazánkban már 1944 elıtt is születtek, a
fenti szerzık által jegyzett munkából, Az Aranyvonat-ból kiderül, hogy amiképp a zsidók deportálása, a
zsidóság gazdasági értelemben vett megsemmisítése is a német politikai- és hadicélok által
meghatározottan történtek Magyarországon. A zsidó vagyon zár alá vétele, majd hasznosítása
nagyrészben a német hadigazdaság szempontjai szerint és érdekében történt.63(63) 
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A zsidók gazdasági létalapjának megrendítését szolgáló elsı komolyabb rendelkezés már az elsı, 1944.
március 31-én napvilágot látó zsidórendeletek közt megszületett: ez a közszolgálatban dolgozó zsidó
személyek azonnali elbocsátását tartalmazta.64(64) Ehhez kapcsolódott pár nappal késıbb egy újabb
központi rendelet, amely szerint a zsidó értelmiségi alkalmazottak fele csak május 31-ig
foglalkoztatható, míg másik fele szeptember végéig még visszatartható volt.65(65) Az elsı rendelet
kevéssé érintette a város zsidó lakosságát – a Polgármesteri Hivatalnak például csak három zsidó
alkalmazottja volt66(66) –, a másikat meg az események tették hamar okafogyottá. Bénítólag az ezt
követı rendeletek hatottak. Az április 16-án kihirdetett, a zsidók vagyonát, illetve az április 20-i,
üzleteiket, üzemeiket zároló rendeletek gazdasági tevékenységüktıl és vagyonuk feletti rendelkezésüktıl
fosztotta meg a zsidó lakosságot. Vagyonuk zárolása bankszámláikat, bankszéfjeiket – melyeknek
felnyitása Sopronban a zsidók deportálását követıen, július 10. táján kezdıdött el67(67) –, ingóságaikat,
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ingatlanaikat és 3000 pengı (P) feletti készpénzüket egyaránt érintette. A rendelet értékpapírjaikra
vonatkozóan a Pénzintézeti Központhoz, ingatlanaik esetében a telekkönyvi hatóság felé írt elı

bejelentési kötelezettséget. A 10000 P feletti ingóvagyonról a pénzügyigazgatóságnak kellett
vagyonbejelentést tenniük.68(68) 

1. kép. Jelentıs tradícióval rendelkezı soproni kereskedıknek és iparosoknak kellett befejezni a
tevékenységüket. 
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Bal kép: A Gellis-kereskedés (jobbra) a Várkeröleten 1905 körül (ismeretlen), jobb kép: részlet a város
1917–1929 között vezetett iparlajstromából, származásra vonatkozó utólagos bejegyzéssel.69(69)

Az 50500/1944. K.K.M. (Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztériumi) rendelet eredményeként
Sopronban – bár a Soproni Hírlap április 29-i számában (4. p.) 145 zsidó üzletrıl számolt be – 157
zsidó üzletet zártak be és helyeztek árukészletével 30egyetemben zár alá. Ennek horderejét az összesített
számon felül az is jelzi, hogy az e sorsra került üzletek közül 77 a Várkerületen volt található.70(70) A
Soproni Hírlap információi szerint ugyanez 114 iparost érintett Sopronban (1. kép, jobbra).71(71) Bár a
rendelet elıírta, hogy honvédelmi érdekbıl egyes üzletek (üzemek) keresztény vállalatvezetı kirendelése
mellett tovább mőködhetnek, ezek közül többet a kritikussá váló helyzet következtében, utólag kellett
újra megnyitni. Így pl. a polgármesteri hivatal május 5-én a Gellis Testvérek papírnagykereskedésének
(1. kép, balra) a kirendelt Radnai János vezetésével történı megnyitását azután hagyta jóvá, hogy a
beállott papírhiány már a helyi lapok (Soproni Hírlap, Új Sopronvármegye és a Felsıdunántúli Hétfı)
megjelentetését fenyegette. Az újranyitást az iparkamara mellett a lapok kiadója, a Soproni
Sajtóvállalat is sürgette.72(72) Ezzel közel egyidıben kirendelt vállalatvezetıvel tovább mőködhetett pl.
az Oláh-féle fakereskedés, Goldschmied Sándor nyomdája vagy a Steiner József-féle téglagyár.73(73)

Ugyancsak fontos, és egyben problémákat felvetı kérdés volt a zsidók házainak, lakásainak ügye. Az
április 26-án kihirdetett kormányintézkedések a bombakárosultak lakáselhelyezése kapcsán még a
keresztény lakossághoz kapcsolódva szabályozta a zsidó lakásbérlık ügyét, azonban az április 29-i
1610/1944. M.E. rendelet már csak a zsidók lakásainak igénybevételét tette lehetıvé közhivatalok és
közérdekő intézmények helyproblémáinak megoldására.74(74) Áprilistól kezdve Sopronban havonként
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került elıtérbe a zsidó tulajdonú házak albérleti díjai lefizetésének mikéntje, a háztulajdonos
távollétében – mert gettóba kényszerült, majd deportálták – a javítások, azok költségeinek kérdése,
egészen addig, míg július közepére már minden zsidó házhoz gondnokokat neveztek ki.75(75) A
polgármesteri hivatal által a pénzügyigazgatóság megkeresésére összeállított, és a kirendelt gondnokok
adatait is tartalmazó lista tanúsága szerint 1944. augusztus végén 186, zsidók által tulajdonolt ház volt
a városban. Ezek zsidók által lakott lakásait már azt megelızıleg, a zsidók gettókba költöztetésekor, a
gettóban lévı lakásokat pedig a deportálásukat követıen lezártak és leltározás alá vontak.76(76) A
szabadfoglalkozású értelmiségiek közül az ügyvédi kamarából 15 ügyvédet töröltek zsidó származása
miatt, irodáikhoz keresztény gondnokokat rendelve ki.77(77) Valamennyire külön elbírálás alá estek az
orvosok, akik például kezdetben – dr. Kamenszky Árpád polgármesternek köszönhetıen – a gettóba
költözés alól is mentesültek, június 23-ától azonban már csak zsidó beteget gyógyíthattak.78(78) 
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A zsidó vagyon zárolásáról szóló kormányrendelet március 22-ét követıen minden, zsidó vagyonnal
kapcsolatos jogügyeletet semmisnek tekintett. Egyúttal bejelentési kötelezettséget írt elı mindazon
keresztény számára, aki zsidók tulajdonát képezı vagyontárgyat, vagy értékpapírt birtokol. A zsidó
vagyont érintı jogügyletek közül március 22-ét követıen csak a zsidó üzletekben történt, szokványos
kereskedelmi forgalmat meg nem haladó vásárlás nem járt bejelentési, illetve beszolgáltatási
kötelezettséggel.79(79) A soproni rendırkapitányság már április 17-én felhívással fordult a város
keresztény lakosságához, hogy azonnali internálási eljárást kockáztat az, aki bármely módon segédkezet
nyújt a zsidóknak a bejelentési kötelezettség kijátszásához, vagyonuk rejtegetéséhez.80(80) 

A pénzügyigazgatósághoz Sopronból 705 vagyonbejelentés érkezett, amely alapján a helyi zsidóság
vagyonát május eleji összesítésükben 21 millió pengıben határozták meg.81(81) A hatóságok e számmal
nem voltak elégedettek, a bejelentést nem tevık vagyonán – amelyekre általában elkobzó ítéletet
mondtak ki82(82) – felül további vagyonrejtegetést gyanítottak. A sikeresebb felderítés érdekében a
rendıri hatóságok május 17-i és június 25-i felhívásukban 7 illetve 2 napra szóló amnesztiát
biztosítottak a keresztény lakosság számára, hogy az a megırzésre átadott, átruházott zsidó
vagyontárgyakat bejelentse és beszolgáltassa. Természetesen a felhívások az amnesztiát követı
idıszakra a házkutatások folytatását, internálást és egyéb büntetéseket helyeztek kilátásba.83(83) A
második amnesztia eredményeként került a rendırség kezére pl. a Neufeldtestvérek, Gyula
óranagykereskedı és Imre szırmekereskedı keresztényeknél elrejtett, 1 millió pengıre becsült vagyona
(1000 karóra, ruhanemő, stb.).84(84) Ezt megelızıen a Soproni Hírlap már beszámolt más felderített
vagyonrejtegetési esetekrıl, így Gewürz Miksa esernyıs 6300 pengı (finomacél-áru), dr. Hollós Imre
fogorvos 35000 pengı (aranytárgyak) összértékő ügyérıl, illetve arról a titokzatos esetrıl, amikor a
keresztény bejelentınek egy ismeretlen adott át egy gipszgömböt, amely, mint kiderült, 25 db
aranyékszert tartalmazott.85(85) A legnagyobb publicitást Fodor Miklós volt evangélikus lelkész ügye
kapott, aki több zsidó személytıl vett át különbözı értéktárgyakat, kik közül a legtekintélyesebb
személy Pollák Miksa neológ rabbi volt.86(86) İt 7 kiló zsírért és egy, állítólag bejelentett antik óráért
hurcoltak meg és tartóztattak le.87(87) Természetesen az újságok nem írtak a vallatásokról, amiképp a
gettókban, majd a győjtıtáborban 32(egyetemi menza és az evangélikus tanítóképzı internátusa) június
végén, július elején végrehajtott motozások brutalitásáról sem. Ezekrıl csak a visszaemlékezésekbıl,
illetve a korabeli feljegyzésekbıl szerezhetünk tudomást.88(88)
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A zsidók egyre kíméletlenebb kihallgatása eredménnyel járt, vallomásaik alapján július 7-én és 14-én is
újabb nagy vagyonok felderítésérıl számolt be a helyi sajtó.89(89) A Soproni Hírlap július 13-i
számában (4. p.) azonban már egy lezárt zsidó lakásba való betörésrıl írt, jelezve az elhagyott,
leltározásra váró zsidó vagyon fosztogatások általi veszélyeztetettségét. A sajtó a papréti gettó, az ott
lévı raktár (Paprét 26.) illetve az Ötvös u. 15. alatti Davidovits-ház kirablóinak lefülelése mellett még a
leltározásnál kisegítı napszámosokat említette, mint akik a zsidó vagyonban kárt tesznek. Utóbbiakkal
kapcsolatban felhívást is tettek közzé, miszerint a lakosság ne vásároljon tılük gettóból származó
tárgyakat.90(90) E kontextusban hivatalos közegekrıl, bár az emberek beszéltek róluk, köztük is
elsıdlegesen a csendırökrıl – már csak azért is, mert a június 29-én kiürített gettókban elsıként ık
kutatták át a lakásokat91(91) –, a helyi sajtóban nem esett szó.92(92)
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Rendelkezésre álló információink szerint a leltározás a zár alá vett üzletek esetében április 20-át
követıen nem sokkal, a gettósítás során elhagyott zsidó lakásokban május 17-én, a gettók területén
pedig – elsıként a Jacobi-gyárban – július 14-én kezdıdött.93(93) Az elsı két esetben a zár alá vételre
még viszonylag normalizáltabb körülmények között került sor. A lakások kulcsait a polgármesteri
hivatalnak kellett leadni, kivéve, ha az elhagyott zsidó lakásban ingóság volt, mert akkor az elıírások
szerint a pénzügyigazgatóságnak kellett beszolgáltatni a kulcsot.94(94) A gettó június 29-i kiürítéséhez, a
zsidók győjtıtáborba történı szállításához, a polgármester az elıbbiek szerinti eljárás foganatosítása
végett dr. Márai Lajos közgyám vezetésével 30 tisztviselıt rendelt ki. Ezek azonban a lakások
lezárásával, lepecsételésével és a kulcsok megfelelı begyőjtésével kapcsolatos teendıiket a csendırség
közbelépése miatt nem tudták elvégezni.95(95) 

A polgármesteri hivatal és a pénzügyigazgatóság közötti hatásköri problémák, illetve az összhang
hiánya nemcsak a leltározás kezdeti szakaszában, hanem a késıbbiekben 33is fennálltak.96(96)  Az
elhagyott zsidó lakásokban a polgármester a leltározást a városi tisztviselıkkel már azelıtt elkezdette,
mielıtt a pénzügyigazgatóságot rendeletileg erre utasították. „A pénzügyigazgatóság (...) szándékozott
Polgármester Urat a szoros zár elrendelésére felkérni olyan zsidó vagyontárgyakra nézve, amelyeket
– a közös munkamegosztást és a munka sürgısségét tekintve – a város tisztviselıi egyedül
elvégezhettek volna.97(97) A Polgármester Úr azonban ezen szoros zár elvégzését a maga részérıl
elhárította és a közös munkálatok elvégzése elıl kivonta tisztviselıit ki nem vizsgált és meg nem
állapított, egyesek esetleges egyoldalú panasza vagy túlérzékenysége alapján.” – írta Kamenszky
polgármesternek a pénzügyigazgató-helyettes augusztus 31-i átiratában.98(98) A felek már túl voltak a
leltározással kapcsolatosan leginkább együttmőködı idıszakukon, amikor a polgármester, Könczöl
Kálmán pénzügy-igazgató többszöri kérését követıen, kifejezetten Rupprecht Antal fıispán
utasításának engedelmeskedve augusztus 14-én 60 városi tisztviselıt rendelt ki a leltározási munkák
megsegítésére.99(99) Tíz nappal késıbb azonban a polgármester a városi tisztviselıket a leltározásról
visszarendelte. Intézkedése kapcsán hivatkozott a leltározásra kirendelt alkalmazottainak panaszaira –
miszerint a leltározásoknál napszámosmunkát (takarítás, bútorszállítás) végeznek –, valamint arra,
hogy azok távollétében akadozik a városházi ügyvitel, és megbénul az ügyfélszolgálat.100(100) Ezzel az
augusztus 12-i értekezlet – amely a meglévı 12 leltározási bizottság mellé újabb 30 bizottság
felállítását is elhatározta –, erıket összpontosító törekvései hamar „léket kaptak”, aminek
következtében a leltározás még hosszan elhúzódó folyamattá vált.101(101) (Egyébként egy leltározó
bizottságnak rendes körülmények közt a bizottság vezetıje, egy pénzügyi tisztviselı, egy hatósági tanú
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és két-három fizikai munkás volt a tagja.) Ugyan a gettósítás során elhagyott lakások leltározásával
augusztus végére végeztek – a Soproni Hírlap május 18-i számának (4. p.) információi szerint csak 50
lakásban maradt vissza ingóság –, és a zár alá vett üzletek, üzemek leltározása is vége felé járt már
ekkor, a gettók területén a leltározás még igen messze volt a befejezéstıl.

Az igazsághoz tartozik, hogy a leltározást augusztus utolsó hetétıl a városba érkezı katonai
családoknak a zsidó lakásokban történı azonnali elhelyezése is nehezítette, melynek következtében a
lakások gyors, leltározás nélküli kiürítése vált szükségessé. 34Leltározásra így csak késıbb, a
kicsomagolást követıen, különbözı raktárhelyiségekben került sor.102(102) Amint a pénzügyigazgató
szeptember 7-i, fıispánnak tett jelentésében írta: „Etekintetben a Jacobi gyárban lévı vagyontárgyak
túlnyomó részben a helyszínen azonnal leltároztattak is, de a város többi gettóiban eddig csak a
vagyontárgyak gyors összegyőjtése folyik és csak ezt követıen leltároztatnak majd az összegyőjtött
vagyontárgyak.”103(103) A Jacobi-gyárban folyó leltározásról, valamint a már leltározott tárgyak
raktározásáról a Soproni Hírlap július 16-i számában (5. p.) megjelent, információkban gazdag, de
némely részénél viszolyogató hangvételő helyszíni riportjából kaphatunk szemléletes képet. 

2. kép. Bal oldalon: „Zsidó holmit” szállító kocsik a Szent Gyırgy utcában (fotó: Németh Alajos) 
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jobb oldalon: A raktárként használt neológ zsinagóga (fotó: Reznák Ferenc)

A katonai beszállásolások miatti kiürítések eredményeként augusztus végére, szeptemberre új raktárak
váltak szükségessé a június vége, július eleje óta zsidó tárgyak raktáraként funkcionáló Jacobi-gyár,
illetve Paprét 26. sz. épület mellett.104(104) Utóbbi kapcsán jegyezzük meg, hogy a papréti gettó
palánkkerítését a gettó kiürítése után, az ott lévı, leltározás alatt álló vagyon biztonsága miatt nem
bontották el (3. kép).105(105) (Augusztus közepén a neológ zsinagóga került elıtérbe, mint a raktározási
nehézségek egyik megoldása.106(106) 2. kép, jobb) A város augusztus 29-én az Ógabona tér 12. és az
Újteleki u. 14. sz. épülteket utalta ki a pénzügyigazgatóságnak, ezek alkalmatlansága helyett azonban
az a Breuer-házat (Várkerület 84.), valamint a Bischitz-házat vette igénybe. Szeptember 19-én pedig a
honvéd állomásparancsnokság utalta ki a lovardát raktár céljaira a pénzügyigazgatóság részére, amit az
szeptember 27-re fel is töltött. 35Október 9-én a helyi honvéd állomásparancsnokság a Ferenc
Ferdinánd-laktanya üresen álló, 60x25 méter nagyságú lovardáját engedte át „(…) a helybeli zsidó
iskolában és a még lakásokon tárolt zsidó ingoságok”  tárolásának céljaira.107(107) A raktárak
kiválasztásánál – a körülményekhez képest – próbálták a textil-, szövet- és ruhanemők tárolási
szempontjait figyelembe venni, a ruha molyosodását, mállását elkerülni. A bırkereskedésekben
található valamennyi bırféleség leltározására külön, a 41 sz. kıszegi körzeti bizományos kiküldöttének
jelenlétében, augusztus 2-án került sor.108(108)

A zsidó ingóságok leltározása, bár a városi tisztviselık visszarendelése után is nagy erıkkel folyt –
Steier pénzügyi felügyelı vezetésével több mint százan dolgoztak ezen – még októberben is tartott, és
csak e hónap 14-én fejezıdött be.109(109) Az elhagyott zsidó lakások, illetve a gettókban talált ingóságok
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kiárusítását a hatóságok december 14-én, a Paprét 26. sz. raktárban kezdték el.110(110) 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / Adatok és források a soproni zsidóság
gazdasági megsemmisítésér ıl (1944. március 19. – 1944. október 16.) / IV. A m uzeális értékek
kérdése

IV. A muzeális értékek kérdése

Nem feladatunk, keretében a hatóságok – közte a helyi közigazgatás – tevékenységét részletesebben
értékeljük, ítéletet mondjunk felette, azonban szólnunk kell arról az egy területrıl, ahol a polgármesteri
hivatal, személy szerint dr. Kamenszky Árpád szerepe egyértelmően pozitívnak mondható. A
polgármester elkötelezett, a város történetét gazdagító muzeális értékek mentését, egyéb zsidó
tárgyaktól való elkülönítését, városi közgyőjteményekbe (múzeum, levéltár, könyvtár) történı

elhelyezését célzó küzdelme az adott viszonyok közt értékelendı. E törekvéseiben számíthatott a városi
közgyőjtemények szakembereinek (elsısorban dr. Házi Jenı levéltárigazgató, dr. Lauringer Ernı
múzeumigazgató és Radó István könyvtárigazgató) segítı közremőködésére.

A polgármester már május 26-i, belügyminiszternek írt felterjesztésében az elhagyott zsidó értékek
jövıje, azok leltározását követı Budapestre szállítása kapcsán aggodalmát fejezte ki, s ahelyett ezek
helyben hagyását, a muzeális értékeknek a városi múzeum állományába való vételét javasolta. „A város
történetére, a kereskedı és iparos rend századok elıtti életkörülményeire, viszonyaira vet
világosságot az, amely vagyonos és tehetıs zsidók tulajdonában lévı antik lakásberendezés és ezeket
kiegészítı értékek.” - írta.111(111) Endre László államtitkár június 6-i kitérı válaszában késıbbi
intézkedést helyezett kilátásba. Törekvéseiben a polgármester nem sokkal késıbb támogatóra talált a
muzeális értékek megırzésére kirendelt kormánybiztosban, Csánky Dezsıben. Ez azonban, mint a
leltározás alá vett zsidó lakásokban talált könyvek ügye mutatta, a helyi, leltározást vezetı pénzügyi
szervek magatartásában sokáig nem eredményezett változást. A könyvek könyvtárba szállításának
engedélyeztetése érdekében a pénzügyigazgatóságnak még júniusban beadott kérés így csak többszöri
36levélváltás, elutasítás után, pénzügyminiszteri közbenjárás eredményeképp kapott szabad utat,
szeptember 12-én.112(112) Vélhetıen azok a 12–14. századi oklevelek – amelyekre augusztus elején
bukkantak leltározás közben – is szerepet játszahattak abban, hogy pénzügyigazgatóság hozzáállásában
pozitív irányú változás következett be.113(113) Ennek köszönhetıen augusztus végére a muzeális és
tudományos értékő tárgyak, okiratok vonatkozásában elırelépés történt. Ezek elkülönítésének,
múzeumba történı szállításának szabályozása, a pénzügyigazgatóság hozzájárulásának és múzeumi,
levéltári szakemberek: Storno Pál, valamint Maár Károly levéltári kezelı augusztus 21-én történt
kirendelésének köszönhetıen megfelelınek tőnt, amirıl a helyi újság „Megmentik a volt soproni
zsidólakásokban található tudományos értékeket” címmel írt biztató végkicsengéső cikket.114(114) 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / Adatok és források a soproni zsidóság
gazdasági megsemmisítésér ıl (1944. március 19. – 1944. október 16.) / V. A zs idó vagyon
hasznosítása

V. A zsidó vagyon hasznosítása

„Vagyonszerzés kívánatos, de nem harácsolással“ – emelte ki a Soproni Hírlap június 14-i száma (2.
p.) Reményi Schneller Lajos pénzügyminiszter Baján elmondott beszédébıl. A miniszter elmondta,
„(…) még mindig vannak – és ezt elszomorodott szívvel látom – akik a nemzeti vagyonná vált zsidó
vagyonon osztozkodni és azon tanakodni akarnak, kire mi fog jutni.” pedig, amint vissza-visszatérıen
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kifejtette, a zsidó vagyon nacionalizálását a nemzet háborús erıfeszítései legitimálják, és ekképpen
„(…) a nemzetnek, mint egésznek van joga a zsidó vagyont igénybe venni”. Míg Becht Rezsı soproni
író egy új erkölcsbontó fogalom, az „elhagyott zsidó holmi” lelkekbe való beférkızésérıl ír, a téma
országos vonatkozásainak kutatói, Kádár Gábor és Vági Zoltán szerint „(…) a pénz szaga, a minden
áron való szerzés vágya kábított el sokakat”.115(115) Mások pedig valószínőleg „csak” az egyszer
kínálkozó lehetıséget nem akarták kihasználatlanul hagyni. Mindenesetre a Soproni Hírlap május 4-i
beszámolója (4. p.) szerint a zár alá vett soproni üzletekre háromezren jelentkeztek. A polgármesteri
mutatókönyvben pedig 1500 körüli az iktatott lakásigénylések száma, ami az egy évvel korábbi,
szokásos ügymennyiségnek a háromszorosa volt. A Soproni Hírlap a lakáshivatal – gettórendelet
kiadását követı – „inváziószerő megrohanásáról”, illetve azokról cikkezett, akik ugyan megfelelı

körülmények közt éltek, azonban „(…) a kényelmi szempontok parancsolatának engedtek, mikor
kérvényüket benyújtották”.116(116) Természetesen ez országos jelenség volt. 

A gettón kívül esı kiürített lakások elég hamar elfogytak. A Soproni Hírlap szerint a legrászorultabbak
kapták meg azokat, a ki nem elégített sokak közt azonban terjedt a szóbeszéd, hogy a gettón belül lévı
lakásokat titokban utalják ki.117(117) A lakáshivatal 37vezetıje ezt cáfolta, megerısítve, hogy a gettók
területén lévı lakásokat addig nem utaltak ki, és a leltározás végéig nem is fognak.118(118) E szándékot
a körülmények hamar megváltoztatták. Mint már korábban is említettük, augusztus végén
katonacsaládok beszállásolása vált szükségessé, és evégett a polgármester más épületekkel egyetemben
15 Új utcai házat, pontosabban azok zsidók által elhagyott lakásait vette igénybe.119(119) (Ezen
augusztus 31-i határozatában egyúttal meghatározta a gettó létesítése miatt kiköltöztetett keresztény
családok azon körét, akik lakásaikba visszaköltözhettek.) Egy késıbbi, dátummal el nem látott
kimutatás szerint a végül igénybe vett 93 lakás 147 szobájában 243 személyt helyeztek el. A leltározás
és a kiürítés idıigényességét jelzi, hogy bár az utóbbira a pénzügyigazgatóságot az augusztus 31-i
polgármesteri határozat felszólította, az elıbb említetett kimutatás szerint 17 – jobbára Új utcai –
lakásba, leltározás miatt, a katonacsaládok még nem tudtak beköltözni.120(120) 

Míg a zsidó lakásokra vonatkozó kérelmeket, ügyeket a polgármesteri mutatókönyv tanúsága szerint
900-1000-re tehetjük, a zsidóbútorigénylések számát – melyet e címen a mutatókönyvben külön tétel
alatt jegyeztek – közel 2000-re.121(121) És ez csak az ügyiratként iktatott, szeptember 30. után
befogadott kérvények száma. Könczöl Kálmán pénzügyigazgató például az augusztus 9-i Soproni
Hírlapban (3. p.) arról panaszkodott, hogy az érvényben lévı rendelkezések ellenére, miszerint a zsidó
vagyonból csak a városba utalt kibombázottak részére adhat át lakásberendezéseket, illetve csak a
romlandó áruk árusíthatók ki, igényléseikkel – személyesen illetve kérvények útján – százával keresik
meg a pénzügyigazgatóságot a soproniak.122(122) „Egymást bolondítják az emberek s csak
elégedetlenséget szül a sok téves hír: x miért kapott zongorát s nekem nem adtak egy díványt sem.” –
tette hozzá. Az iratok (leltárak) tanúsága szerint a beszállásolt, és nagy részben Kolozsvárról érkezı

tiszteknek szeptember 21–23-án utalták ki a legszükségesebb lakberendezéseket.123(123)

Mint írtam, a Soproni Hírlap információi szerint már májusban 3000-en érdeklıdtek a zár alá vett zsidó
üzletek iránt. A városháza emellett szükségesnek érezte közölni, hogy mivel az üzletekkel kapcsolatban
még nem született döntés, kérvényeiket az érdeklıdık ne nyújtsák be a hivatalhoz.124(124) Négy
hónappal késıbb, az üzletek áru- és anyagkészletének, valamint berendezési tárgyainak leltározását
követıen a soproni pénzügyigazgatóság szeptember 6-án hirdetményben hirdette meg az üzletek
ingóságait. Ezekre csak szakmabeli kereskedık, és csak szeptember 12-ig jelentkezhettek. A
textilüzletek árukészlete azonban nem képezhette a beadványok tárgyát, mert az a 338hadiüzemek
számára lett átadva.125(125) A város keresztény lakossága – még azok is, akik a hirdetményben végül
megjelölt feltételeknek nagyrészben nem tudtak eleget tenni – felfokozott érdeklıdést mutatott. Ezt jelzi,
hogy a hirdetményt megelızıen a helyi sajtón keresztül az illetékes hatóságok többször közölték, hogy
rendelet hiányában kérvényeiket nem tudják figyelembe venni, azok mégis tömegével érkeztek.126(126)
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Természetesen voltak olyanok is, akik csak üzlethelyiségek iránt érdeklıdtek, de azok értékesítése,
kiutalása csak az ingóságok értékesítését követıen kerülhetett napirendre.127(127)

A zárolt üzletek, üzemek ingóságainak meghirdetése elıtt többen kérelemmel fordultak a
továbbmőködésre engedélyt kapott zsidó üzemek valamelyikéhez történı vállalatvezetıi kirendelésük
érdekében. egy-két ilyen esetrıl már ejtettünk szót az I. fejezetben. Amíg azonban a kezdeti idıszakban,
májusban valóban elıfordult, hogy valakit – pl. a Gellis Testvérek papírnagykereskedése kapcsán – szó
szerint ki kellett rendelni, addig idıvel egyre több lett az önként jelentkezı. Így például több kérelem
érkezett Zallschan Károly szeszgyárára illetve a Hacker-féle téglagyárra vonatkozóan.128(128) Kivételes
eset volt az, amikor a zárolt üzem, üzlet vezetése a család kezében maradt. Füredi Oszkárnénak sikerült
ezt kijárnia a polgármesternél, aki a férje betonkészítményeket gyártó cégéhez rendelte ıt ki
vállalatvezetıül. Tette ezt annak ellenére, hogy a helyi iparkamara, arra hivatkozva, hogy az
1600/1944. M.E. rendelet nem ad lehetıséget, hogy zsidó tulajdonost felesége helyettesítsen, augusztus
9-én elutasította Fürediné kérvényét.129(129)

Külön megítélés alá estek a romlandó áruk, amelyeket már a szeptember 6-i hirdetmény megjelenése
elıtt próbáltak kereskedıknek átadni, eladni. E téren ugyancsak megmutatkozott a pénzügyigazgatóság
és a városi szervek közti megfelelı együttmőködés hiánya. A két fél között július-augusztus folyamán
hetekig tartó levélváltás alakult ki, hogy melyikük köteles a romlandó árukról, illetve az azokkal
rendelkezı zsidó üzletekrıl szóló nyilvántartást, illetve leltárt elkészíteni.130(130) Így történhetett, hogy a
romlandó áruk forgalomba hozatalát elrendelı K.K.M. rendeletet követıen csak jó két hónappal, 1944.
augusztus 24-26-án kezdték meg azokat helyi kereskedıknek értékesíteni.131(131) Két városi adótiszt
augusztus 25-i jelentésében foglaltak rámutatnak, hogy a kereskedık részére romlandó árukat csak
egy-egy üzlet árukészletével egyetemben, vagy jelentıs árengedmény mellett sikerült eladniuk – ha
sikerült egyáltalán –, amiben azok állapota is szerepet játszott. Például volt olyan üzlet, amelynek áruja
39az idık folyamán teljesen elázott.132(132) Ugyanekkor már a papréti gettóból is adtak el romlandónak
ítélt árut.133(133) E körülmények miatt a kereskedıknek késıbbiekben – szeptember, október folyamán –
eladott, romlandónak minısített áruk közt gyakran találunk olyat, amire nem igazán illik ez a
minısítés.134(134) A romlandó árukat ekkor már a pénzügyigazgatóság értékesítette, annál is inkább,
mert a zsidók anyagi és vagyonjogi ügyeinek kormánybiztosa 1944. augusztus 26-án kelt rendeletével
nagymértékben korlátozta, és elızetes felhatalmazásához kötötte a zsidó javak hasznosítását. 135(135)

Így a zsidó üzletek áru- és anyagkészletének értékesítése még november közepén is tartott, a Paprét 26.
sz. alatti raktárban ırzött ingóságok kiárusítása pedig csak december 14-én kezdıdött.136(136)
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3. kép. A papréti gettó és palánkkerítése a Torna u. felıl

***

40A közlésre kerülı két forrás közül az elsıt részletesen jegyzeteltem. Ezért elöljáróban nem kívánok
hozzáfőzni semmit. A másodikhoz azonban igen.

„A hatósági tanúként kiküldött városi megbízott is csak arra használta fel rövid idıre szabott jelenlétét,
hogy bírálatot gyakoroljon komoly közremőködés nélkül.” – írta Könczöl Kálmán pénzügyigazgató a
fıispánnak tett 1944. szeptember 7-i jelentésében, részben ekképp reagálva dr. Kımőves Géza
gimnáziumi tanár alábbiakban közlésre kerülı soraira.137(137) A polgármester által Rupprecht Antal
fıispánnak felterjesztett Kımőves-féle jelentés több észrevételét, állítását azonban a pénzügyigazgató is
alátámasztotta. Megerısítette pl. a csendırség káros tevékenységérıl írtakat, akik maguk után – a
pénzügyigazgató tapasztalatai alapján is – felkutatott lakásokat, rendetlenséget és összevisszaságot
hagyva, nagyon megnehezítették a leltározó bizottságok munkáját, egyben anyagi károkat is okoztak, a
lakáskulcsokat pedig elkeverték. „A textil- és bútornemőekben csekélyebb, az élelmiszerekben nagyobb
kárról lehet beszélni, mégpedig utóbbiaknál azért, mert a lakások megfelelı munkaerık, fogatok és
raktárak hiányában huzamos ideig érintetlenül és szellızetlenül hagyattak.” – írta a pénzügyigazgató.
Kımővesnek a leltározás módszerére, aprólékosságára vonatkozó megfigyeléseire illetve azokkal
kapcsolatos javaslataira érdemben nem reagálva, a 147310/1944/VI. pénzügymin.-i rendelet elıírásaira
hivatkozott.138(138) A hatósági tanú erıket összpontosító felvetése kapcsán Könczöl
pénzügyigazgatónak a rendelkezésére álló létszám elégtelenségének jelzése mellett újfent alkalma volt a
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polgármesteri hivatal 60 tisztviselıjének visszavonását és annak körülményeit ecsetelni. 

Kımőves Gézának az elhagyott zsidó lakásokban talált állapotokat, illetve a leltározás idıigényes, a
Soproni Hírlap május 5-i „Egy gombostő is magyar érték” c. vezércikkének szellemében fogant
sziszifuszi munkáját érzékletesen leíró sorai, a fenti tanulmánnyal együtt betekintést adnak abba a
horribilis, a szakigazgatási illetve helyi közigazgatási szervek, valamint civil emberek erejét, energiáját
lekötı munkába, amit a zsidók vagyonával kapcsolatos intézkedések vontak maguk után. Egyúttal egy
eddig kevéssé vizsgált oldalról világítják meg a zsidók gazdasági megsemmisítésének, vagyonuk
eltulajdonításának abszurditását. Jelzés értékő információkkal szolgálhat arról a változásról is, amit az
elhagyott, „nacionalizált” zsidó vagyon – amint Becht Rezsı is írta – sokak lelkében okozott. E
vonatkozások a genocidium, a zsidóknak az élet minden területre érvényesülı jogfosztása és döntı
részük elpusztítása mellett eltörpülnek, de Sopron város történtének részei.

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / Adatok és források a soproni zsidóság
gazdasági megsemmisítésér ıl (1944. március 19. – 1944. október 16.) / 411. Dr. Kamenszky
Árpád polgármester Rupprecht Antal f ıispánnak írott, a zsidókra nézve június 5-ig hozott
rendelkezéseir ıl és intézkedéseir ıl szóló jelentése

411. Dr. Kamenszky Árpád polgárm ester Rupprecht Antal f ıispánnak írott, a zsidókra
nézve június 5-ig hozott rendelkezéseir ıl és intézkedéseir ıl szóló jelentése

Fıispán Úr!

Sopron

Jelentem, hogy a nemzeti szocialista gondolat uralomra jutásával egyidıben március 23-án139(139)

megalakítottam Sopronban a zsidó vének tanácsát, amely szervvel közöltem és hajtattam végre a
zsidók ügyében hozott rendelkezésemet.140(140) A zsidókra nézve a következı rendelkezéseket és
intézkedéseket tettem meg:

A zsidó tulajdonban volt rádióvevı készülékeket április 5-én, tehát az erre vonatkozó 217300/1944
K.K.M. számú rendelet megjelenése elıtt igénybevettem és vitéz Baky László államtitkár úrtól kapott
felhatalmazás alapján megbízható társadalmi egyesületeknek, hatóságoknak adtam ki
használatba.141(141) Amikor a fent idézett 217300/1944. számú kormányrendelet megjelent, rádió
beszolgáltatására kiadott rendelkezésem végrehajtása már befejezést nyert.142(142)

Március 25-én elrendeltem, hogy a nagyobb lakással bíró zsidók költözzenek össze. E
rendelkezésemet a zsidók 8 napon belül végrehajtották és ennek eredményeképp felszabadult
lakásokba a lakás nélkül volt katonatiszteket és közszolgálati alkalmazottakat (pl. a Munkácsról
Sopronba helyezett kir. tanfelügyelıt143(143)) helyeztem el. Április 26-án jelent meg a m. kir.
minisztérium 1610/1944. M.E. számú rendelete, amely felhatalmaz engem arra, hogy a zsidókat
gettóba vagy más kijelölt utcákba helyezhetem el. E rendelkezés vétele után a belvárost jelöltem ki a
zsidók által lakható utcának, azonkívül a Jacobi Adolf-féle gyárban gettót létesítettem.

42A gettóba 250 személy nyert elhelyezést. Az egyik emeleten vannak elhelyezve a férfiak, a másikon a
nık, a földszinten pedig felügyelet mellett a gyermekek. A Jacobi-gyári gettóba május 20-áig144(144)

az oda kijelölt zsidók beköltöztek. Azért tartott ez oly sokáig, mert a gyárban más, hadiüzemnek
nyilvánított gyár gépei voltak elhelyezve, ezeket kellett elıbb onnan elszállítani, tárgyalni kellett a
cserkész repülıkkel, akiknek szerzıdésük volt a gyár tulajdonosával, hogy a szerzıdéstıl álljanak el,
valamint az ott lakó 3 keresztény családot is ki kellett telepíteni. A belvárosban az utcák kijelölésénél
tekintettel voltam arra, hogy minél kevesebb keresztény érdeket sértsek. Az átköltözés ezen a vonalon
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május 15-ig teljes befejezést nyert.145(145) A belvárosi utcák kijelölésénél már elıre megjelöltem
azokat az utcákat, ahol az ott lakó zsidókat a lakásukban egyelıre megtőröm, de amely lakásokba a
beköltözést megtiltottam, mégpedig azért, mert ezen utcáknak kiürítését a második ütemő munkaterv
feladatául tőztem ki. Amint az elsı ütemő munkatervet befejeztem, rögtön megtettem az intézkedéseket
arra nézve, hogy a már elıre jelzett utcákból az ott lakó zsidókat kitelepítsem és a lakhatásra kijelölt
utcák körét még szorosabbra vonjam. A második ütemő munkatervben újabb két gettót létesítettem, a
Papréten és az Új utcában.146(146) Utóbbit azért nyilvánítottam gettónak, mert ez a levéltári
feljegyzések szerint már 1513-ban is gettó volt. A Papréten 3 méter magas palánkkerítés építését
rendeltem el, az Új utcában pedig lánccal kerítettem el a zsidók által lakott részt, úgy amint a
levéltári feljegyzések szerint a középkorban volt.147(147)

A várkerületben csupán két házcsoportban engedtem meg a zsidók lakhatását, ezek részére a kijárat
azonban a gettóra torkollik, a Várkerületre nézı ajtókat befalaztattam, a Várkerületre nézı ablakokat
befestettem.148(148) 

A második ütem során említett intézkedésemet és rendelkezéseimet a zsidók június 5-én esti 8 órára
teljesítették. Nehézség annyiban merült fel, hogy a soproni kir. pénzügyigazgatóság a zsidók által a
lakásokba hátrahagyott ingóságok leltározását feltőnı lassúsággal végzi, amely körülmény
megakadályoz engem abban, hogy ezen lakásokat a gettóból kitelepített keresztények részére
igényelhessem.

A kerítés és befalazásra nézve – tekintetbe véve a nehéz anyagbeszerzést – június 15-ig adtam
halasztást, amely határidıt semmi körülmények között nem hosszabbítom meg.149(149)

Elkészítettem már a harmadik ütem munkatervét is. Ezek szerint a gettónak kijelölt Jacobi-gyár,
Paprét, Uj utca és várkerületi házcsoporton kívül csupán a Színház utcában 43lakhatna zsidónak
tekinthetı személy. Elkészítettem a gettóra vonatkozó rendszabályokat is és elrendeltem, hogy a gettó
bejáratánál a palánkon, illetve a láncon belül egy karszalaggal ellátott zsidó személy tartozik éjjel
nappal szolgálatot teljesíteni és keresztény személyeknek a gettóba való bemenetelét megakadályozni.

A zsidók fényképezıgépeit ugyancsak április 5-én kiadott rendeletemmel beszedettem, azokat ırizetbe
vettem, használatba adásuk iránt, miután erre még felhatalmazást nem kaptam, még nem
intézkedtem.150(150) 

Jelentem továbbá, hogy az elhagyott zsidó lakásokban visszamaradt ingóságokat a vonatkozó
rendelet megjelenése elıtt már lepecsételtem, majd lakásonként leltároztam mindaddig, míg a m. kir.
pénzügyminiszter úr e munkát a pénzügyigazgatóságok hatáskörébe nem utalta.151(151)

A zsidók részére megtiltottam szálloda igénybevételét, kávéházak, vendéglık, mozgófényképszínházak
látogatását.152(152) Az 500/1944. B.M., az 510/1944. B.M. számú rendelet értelmében külön helyiséget
részükre nem jelöltem ki.153(153) 

Elrendeltem május 15-iki hatállyal, tehát az 1990/1944. M.E. számú rendelet életbelépte elıtt, hogy a
zsidók a piacon és az üzletekben bevásárlásaikat csak d.e. 10 óra után végezhetik. A hivatkozott
rendelet megjelenése után e rendelkezésemet megszorítottam és a zsidók bevásárlására a 10 és 12
óra közötti idıt jelöltem ki.154(154)

A kerékpárok155(155), írógépek156(156), lıfegyverek157(157) beszedésére nézve a soproni
rendır-fıkapitányság adta ki a megfelelı intézkedéseket.

Sopron, 1944. június 5.

elıadó                                                                                                                                                   
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polgármester

(SL, Vármegyei közigazgatási fondok, lymbus)

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / Adatok és források a soproni zsidóság
gazdasági megsemmisítésér ıl (1944. március 19. – 1944. október 16.) / 442. Dr. K ımőves Géza
gimnáziumi tanár, a zsidó vagyon leltározásához kir endelt hatósági tanú p olgármesternek írt
jelentése a leltározás során tapasztaltakról, illet ve a leltározás módjának megreformálásával
kapcsolatos javaslatairól.

442. Dr. Kımőves Géza gimnáziumi tanár, a zsidó vagyon leltározá sához kirendelt
hatósági tanú polgármestern ek írt jelentése a leltározás során tapasztaltakról , illetve a
leltározás módjának megreformálásával kapcsolatos j avaslatairól.

Nagyságos Polgármester Úr!

Mint Nagyságod f. é. jún. 6-án kelt 11632/1944.II. sz. rendeletével a zsidóktól ırizetbe vett ingóságok
átvételénél és leltározásánál megbízott hatósági tanú lelkiismeretbeli kötelességemnek tartom, hogy a
soproni zsidó vagyon sorsával kapcsolatosan a következı tényekre felhívjam Nagyságod figyelmét.
Bátor vagyok mindenekelıtt néhány mondatban helyzetképet adni a zsidó lakásokban maradt
vagyontárgyak állapotáról. A régi zsidó lakásokban és a gettókban maradt berendezési és
vagyontárgyak a legnagyobb rendetlenségben és gondozatlanságban maradtak hátra. A
gettólakásokban a csendırség minden ágyat, szekrényt és fiókot felkutatott, tartalmukat a padlóra
rázta, s mindenen keresztülgázolva a legnagyobb feldúltság képét hagyta hátra. A kulcsokat jelzés
nélkül ezerszámra győjtötte ládába, s így a lakásokba minden alkalommal (Pl. leltározás,
íróasztalgyőjtés, elszállítás) csak a zárak feltörése, ajtók, kapuk rongálása útján lehet behatolni.
Egyik lakásban a földre szórt, vagyont érı textilhalmaz tetején bútordarabok, táskák és egyéb tárgyak
társaságában 15-20 ledobott, rothadó tojást találtunk. Hasonló a helyzet másutt is. Mindenütt
szenny, bőz, rothadó élelmiszerek, férgek, egerek találhatók nagyértékő ruhák, fehérnemőek, bútorok
és berendezési tárgyak között. Felszerelt orvosi rendelıket, finom mőszereket láttam teljes gondozás
és karbantartás nélkül. Minden behatolás alkalmával 6-8 ember cipıje gázol végig a földre szórt
értékek tömegén. Kétségkívül milliós értékek biztos pusztulásáról van szó, ha ezeket a sok esetben
nedves és szennyes helyeken hagyott vagyontárgyakat gyors és bátor hatósági intézkedések meg nem
mentik a pusztulástól. Az eddig tapasztaltak alapján az a meggyızıdésem, hogy a hónapokon
keresztül tartó leltározási munkálat a lakásokban és üzletekben maradt értékek sorsát tekintve
teljesen eredménytelen és fölösleges. Kárba veszett fáradtság. Ebben az ügyben nem a számbavételen
és a leltározáson van a hangsúly, hanem a megmentésen. Mit ér az utolsó szögig legpontosabban
felvett leltári jegyzék is, ha közben a számbavett vagyontárgyak elpusztulnak? Jelenleg az a helyzet,
hogy míg a leltározó bizottságok üres üvegeket olvasgatnak, gombokat válogatnak és egyéb
haszontalanságokkal töltik az idıt, a valóban értékes berendezési tárgyak és textilanyagok a biztos
pusztulásnak néznek eléje. Míg a bizottságok a szemetet is leltározzák, az értékek veszendıbe mennek
vagy keresztény bujtatóknál pihennek. Az elmúlt hónapok bizonyítják, hogy a paragrafusokhoz kötött
leltározási eljárás nem célravezetı. Láttam beépített szekrények, csillárok, 45függönytartók és egyéb
szerelékek lebontását, pedig ezek a leszereléssel többnyire értéktelen lomokká váltak. Egy ötvenégıs
csillárt nagy munkával leszereltek, s egyik burájára állítva a sarokba helyeztek. Kötegekbe és
bıröndökbe gyömöszölt értékes ruhanemőek kerültek beláthatatlan idıkre bútorhalmazok alá. Itt
csakis erélyes és határozott cselekvéssel, gyors intézkedéssel, áldozatos munkával és anyagi
befektetéssel lehet eredményt elérni. Nézetem szerint e milliós értékek megmentésének csak az az egy
módja van, hogy raktárhelyiségek elızetes kijelölése és beosztása után két hétre több száz testi és
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szellemi munkást, 40-50 szállító jármővet kell e célra hatóságilag igénybe venni még akkor is, ha más
csekélyebb jelentıségő munkaköröket erre az idıre le kellene is állítani. Bizottságokat kellene e
munkásokból alakítani, amelyeket egy-egy megbízható és feladatkörében teljhatalommal felruházott
egyén irányítana, aki kijelölné, hogy milyen értékeket kell elszállítani a szakok szerint elkülönített
raktárokba, az ott maradó kisebb értékeket képviselı tárgyakat pedig (a lakástartozékok kivételével) a
szegényebb lakosságnak kellene átengedni a szemét elhordása és a lakások kitakarítása fejében.
Csakis ilyen erélyes, megszervezett és költséget nem kímélı eljárással menthetı meg a pusztulásnak
induló zsidó vagyon. A zsidó üzletekbe és raktárakba pedig szakavatott vezetıket kell beosztani az
árukészletek karbantartása és gondozása, valamint a készletek kiárusítása végett. Szabad legyen még
a hatósági tanúk beosztásáról is szólnom. Az eddig követett eljárás nem célszerő. A tanúk sokszor
heteken keresztül hiába jártak be a pénzügyırségre, mert a bizottságok vidéken dolgoztak. A tanúkat
errıl nem tartották érdemesnek értesíteni. Ennek következtében az utolsó behíváskor már csak három
tanú jelent meg, ezek is csak hosszú várakozás után kaptak valamelyes beosztást. Nem kell
mondanom, hogy ily módon ez a munkakör nem lehet eredményes. Szíves elnézést kérek, hogy a
fentiekkel fárasztottam Polgármester Urat, de erkölcsi kötelességemnek tartottam, tapasztalataimat a
legilletékesebb hatóság elé terjeszteni. Maradtam nagyságod iránt mély tisztelettel.

Dr. Kımőves Géza.

Sopron. 1944. július hó 26-án.

(SL IV/B/401. Sopron vármegye fıispánjának i. 618/1944.)
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46Három írás – három sors

A hatvan évvel ezelıtti eseményekre emlékezve ebben az összeállításunkban nem tárgyilagos történelmi
tanulmányt, hanem három visszaemlékezést kapnak kézhez Olvasóink. Sopron és környéke, földrajzi
helyzetébıl adódóan, szinte az utolsó pillanatig kénytelen volt viselni a német csapatok jelenlétének
következményeit. A város mai lakói közül még sokaknak vannak személyes emlékei ebbıl a korszakból,
de egyre fontosabbá válik, hogy ezeket az emlékeket összegyőjtsük és átadjuk a fiatalabb
nemzedékeknek.

Az itt közreadott három írás három igen különbözı sorsú és világnézető ember viszontagságaiba enged
betekintést. A munkaszolgálatos fogoly, a családjával menekülı grófnı és a falujából
kényszerfuvarozásra kirendelt fiatalember szemszögébıl ugyanazt az idıszakot – gyakorlatilag
ugyanazokat a napokat, a német megszállás végnapjait – ismerhetjük meg, élhetjük át. A három túlélı

személyes hangvételő, drámai sorai azonban egyúttal azokra az ezrekre is emlékeztetnek, akiknek nem
adatott meg, hogy megérjék 1945 tavaszát…

A három forrás sorsa is különbözı volt: az elsı visszaemlékezést egy napilap felkérésére, az események
tizedik évfordulóján adta közre szerzıje; a második mindössze három évvel a történések után, külföldön
jelent meg, és eddig magyarul nem volt olvasható; a harmadik, napló jellegő írás mindvégig kéziratos
formában maradt: az itt közöltnél jóval terjedelmesebb feljegyzés nemrég került be a Soproni
Levéltárba. A Szerkesztıség ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a közreadásban, illetve a
másodközlésben segítségünkre voltak: Askercz Évának, Domonkos Ottónak, Németh Lajosnénak, Tóth
Sándornak (Lovászi), Turbuly Lillának és Turbuly Évának.


