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füzetet, amelynek ízléses formája is megnyerı.” Dicséri Becht Rezsı „az én városom” pompás cikkét.
„Lélekkel s szeretı szívvel mártott tollal” írt a költı a városról. Thirring Gusztáv, Sopron régi
szerelmese, a múlt fáradhatatlan kutatója az elsı népszámlálásról, Varga Lajos és Mike Ferenc a Fertı

halászatát dolgozta fel, Csatkai Endre hően önmagához tengernyi adatot szolgáltatott, Lauringer Ernı a
Sopronban talált capitoliumi triászt ismerteti, s a lelet tudományos jelentıségét világítja meg. Storno
348Pál szép tollrajzai díszítik a füzetet. A komoly kezdet nagyon bíztató volt és remélték, hogy a
Szemle Sopron kulturális életének meghatározó tényezıjévé válik. 

Az újság csupán hat szerkesztıbizottsági tag munkájáról irt. A további hat „belsı” szerzı sorában
Gombocz Endre Kitaibel Pálról; Házi Jenı a Schlippergasseról; Németh Sámuel „Csavaros érem a
líceumban” címmel; Payr Sándor a Zinzendorf és Sinzendorf grófokról; Romwalter Alfréd a római kori
sajtolt üvegrıl és téglákról; Vendl Miklós egy római kemenceboltozat tégláiról. A füzetben még az
alábbiak tanulmányát olvashatjuk: Breuer Györgyét a Sopron megyei madárvártákról; Csipkés
Kálmánét a soproni órakiállításról; Kapi-Králik Jenıét a Stark-féle virginálkönyvrıl; Kárpáti Sándorét
a népdalgyőjtésrıl; Maár Károlyét Rov váráról; Soós Imréét a Sopron megyei középbirtokosokról a 16.
században; Szádeczky-Kardoss Elemérét Zsira környékének geológiájáról.67(67)

Fertsák Jenı törvényhatósági bizottsági tag az 1937. október 12-i városi közgyőlésen Dr. Heimler
Károly ny. fıjegyzı érdemeinek elismerését terjesztette elı. Egyik érdeméül a Soproni Szemlét hozta
fel, amely messze földön hivatva a város szépségeit hirdetni a mővelt közönség körében. Az elnöklı
fıispán örömmel mondta ki határozatát, amely szerint a közgyőlés Heimler Károlynak a Soproni
Szemle, Sopron város topográfiája és Sopron város szabályrendelet-győjteményének összeállításában
kifejtett munkájáért hálás köszönetét fejezte ki.68(68) 

Az évente négyszer megjelenı folyóiratnak már az elsı év után nagy volt az erkölcsi sikere, és a
tudományos körök is elismeréssel fogadták. Pedig kezdetben sokan kételkedtek abban, hogy ingyen
cikkekkel meg lehet-e tölteni a Szemlét – ugyanis a szerzıknek nem tudtak fizetni munkájukért. Ennek
ellenére sikerült mindig elegendı írást összegyőjteni. Ha szükséges volt, a nyomdaköltséget Heimler
Károly maga fedezte.69(69) Késıbb a város, a vármegye, és több esetben adakozók is hozzájárultak a
költségekhez. Szükség is volt a támogatásra, mert az egyesület 1939-ig már 1000 P-t ráfizetett a
folyóirat kiadására. Az elnök szerint „ezt az összeget nem szabad sajnálni a Szemlétıl, mert fontos
kultúrmunkát töltött és tölt be, amit a sok elismerés is bizonyít.”70(70) A soproni múlt feltárását és
megırzését szolgálta az is, hogy régi városi krónikákat, naplókat közölt le a lap.

A Soproni Szemle tudományos folyóirat igényével indult, és a soproniak és Sopron megyeiek
szülıföldszeretetére épült. Mint ilyen hirdette és hirdeti ma is, hogy ezt a lapot „minden áldozattal és az
erık összefogásával fenn kell tartani.”71(71)
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349Domonkos Ottó : Csatkai Endre és a Soproni Szemle

A Soproni Szemle elsı korszakában (1937–1944) kezdettıl a szerkesztıbizottság tagja volt Csatkai
Endre. Ekkor már húsz éves eredményes kutatói múlt állt mögötte. Az 1917-ben írott, „Pár szó Sopron
szépségeirıl” címő cikke72(72) olyan életprogramot fogalmazott meg, amelyben a helytörténetírás
elsırangú helyet kapott. A bécsi és a budapesti egyetemen végzett mővészettörténeti tanulmányai, majd
1926-ban megvédett „Kazinczy és a mővészetek” c. doktori disszertációja új szemléletét, széleskörő
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érdeklıdését és felkészültségét bizonyította.73(73) Kiváló lehetıséget kapott Kismartonban, ahol a
vagyonos mőgyőjtı Wolf Sándor tudományos könyvtárát rendezhette, gyarapíthatta. A győjtemény
tárgyaiból kiállításokat rendezett 1926 és 1937 között. Jelentıs terepmunkát végzett a mőemlékekben
gazdag Kismartonban, Ruszton és környékén, a bécsi Dagobert Frey kezdeményezésére. Közös
munkájuk eredményeként jelent meg 1932-ben az elsı burgenlandi mőemléki topográfia.74(74) A
Sopronvármegye címő napilapban százával tett közzé kisebb-nagyobb cikkeket, amelyek mindig hiteles
levéltári vagy irodalmi adatokra támaszkodtak. Életmő-bibliográfiáját halála után Környei Attila
állította össze, részben Csatkai Endre saját feljegyzései alapján.75(75)

1937-ben tehát olyan tudományos múlttal és vértezettel került a szerkesztı-bizottsághoz, amelyhez
hasonlóval Sopronban csak Házi Jenı fılevéltáros rendelkezett. Heimler Károly teljes bizalmát élvezte,
hiszen a folyóirat munkatársai közül a legtöbb cikke neki jelent meg az elsı nyolc évfolyamban. Ezek
száma hetvenhét, benne Sopron megye kastélyairól írott sorozatával, amely már jelentıs anyaggyőjtés
is volt a majdani topográfiához. Az osztrák Anschluss után már Sopronban lakott egészen 1944-g,
amikor is munkaszolgálatra hívták be. Az 1937–1944 közötti évek az anyaggyőjtés, a levéltári kutatás,
ismeretterjesztı kurzusok évei voltak. Tudományos könyvtárát és jegyzeteit, Házi Jenı fılevéltáros
javaslatára – a városi vezetés hozzájárulásával –, a Soproni Levéltár fogadta be és mentette meg .76(76)

A II. világháború után Csatkai Endre került a múzeum élére. Az 1949. évi 13. tvr. alapján megindultak
a múzeumi és mőemlékvédelmi kutatások. Korábbi tudományos eredményei alapján kapott megbízást
munkatársaival a Sopron és környéke mőemlékei címő topográfia megírására. Az eredmény országra
szóló volt, követendı példaként szolgált. Dercsényi Dezsı és Csatkai Endre munkájukért megosztott
Kossuth-díjban részesültek.77(77)

A Soproni Szemle újjáélesztésében múlhatatlan érdemei voltak. Látva a folyóirat anyagi nehézségeit,
már elıre bejelentette, hogy egy évig lemond szerzıi tiszteletdíjáról, s szerkesztıi honoráriumát sem
vette fel az elsı két évben.

350A Szemle szerkesztése nagy kihívás volt számára, hiszen itt teljesíthette ki az 1917-ben felvázolt
életprogramját, hogy a tudományok széles körét mővelı kutató és egyben tudományszervezı legyen. A
soproni és a magyar múzeumok munkatársi gárdájának három generációjával építette kapcsolatait és
nevelte a negyedik generációt is. Segítette az ifjak elsı szárnypróbálgatásait, mindenkit buzdított
kisebb-nagyobb témák kutatására és megírására. Bennük látta a Soproni Szemle jövendı munkatársi
gárdáját. Mindig is büszke volt tanítványaira. Egy 1963-ban írott feljegyzésében olvashatjuk, hogy az
újjáéledt Soproni Szemle 1955–1963 közötti nyolc évfolyamának 150 munkatársából csak 26 azon
személyek száma, akik a Heimler-korszak folyóiratának is szerzıi voltak, a többi az ı kapcsolatainak,
nevelı munkájának eredményeként lett a lap munkatársa. 

A Soproni Szemle újjáéledésének küzdelmeit az 50. évforduló alkalmára írott cikkünkben már
bemutattuk.78(78) Mégis meg  kell ismételni itt is, hogy legfıbb támaszai voltak: Bognár Dezsı, Mollay
Károly, Mollay János, Tárczy-Hornoch Antal, Takács Endre, Gyulay Zoltán, Verbényi László, akik
szerzıként is, és a napi nehézségek megoldásában is segítségére voltak. A politikai jellegő viták mellett
a tudományos kérdésekben is rendkívüli diplomáciai érzékkel járt el, békéltetı, türelemre intı
közbenjárását bizonyítja a Soproni Szemlével kapcsolatos levelezés több ezer tételes győjteménye,
amelyet a Soproni Levéltár ıriz.79(79) De magánlevelezésének több tízezer darabja is tudományos
értékkel bír, tudományszervezı munkájáról, de a Soproni Szemlével kapcsolatos véleménycserékrıl
is.80(80) Neki köszönhetı, hogy a visszavonultságban élı Házi Jenı 1956-ban ismét bekapcsolódott a
Soproni Szemle munkájába. Az 1956–1973 közötti idıben 33 cikke jelent meg a Szemlében. (Kevesen
tudják, hogy Csatkai Endrének házasságkötése alkalmával Házi Jenı volt a násznagya.) 
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Csatkai Endre a Soproni Szemle 1955–1970 közötti számaiban összesen 222 tanulmányt, cikket,
nekrológot, könyvismertetést jelentetett meg. Többször támadták is ezért az elsı években, mondván,
hogy „teleírja” a folyóiratot. Természetesen sokan nem is sejtették, hogy ha az egyes rovatokban
szükség volt kisebb közleményekre, azokat milyen gyorsan elkészítette. A támadások miatt idınként „L.
E.” (László Ernı) néven írt, s eme álnevvel, illetve monogrammal harminchat közleménye jelent
meg.81(81)

A legtöbb gondja a nyomdákkal volt. Gyırben és Sopronban egy-egy szám szedése, tördelése,
korrigálása két-három napig tartott. De az idıszakosan jelentkezı papírhiány, a gyenge minıség, a
klisék készíttetése, majd a nyomás hibái mind-mind megkeserítették az életét. Ezekhez járult még a
Lapkiadó Vállalat bekapcsolódása a Soproni Szemle megjelentetésébe, és a Hírlapterjesztı Vállalat
erısen bírálható munkája. Mindezek többször okozták az elıfizetık számának visszaesését, és nehéz
volt újabbak szerzése.

Gondja volt a Szemle illusztrációira, képanyagára is. A címlapot még Ágoston Ernı festımővész
tervezte, de a végleges formát már Sterbenz Károly készítette el. Az egyes rovatok fejléceit és záró
grafikáit ugyancsak Sterbenz Károly rajzolta meg a szerkesztı 351kívánsága szerint. A fotók egy részét
Diebold Károlytól rendelte a Szemle. Az új felvételek, reprodukciók százait Adorján Attila készítette a
múzeum laboratóriumában. A Heimler-korszak megmentett kliséi is többször megjelentek a lapban. 

Csatkai Endre 1963 nyarán vonult nyugdíjba. Akkor csak egy másodállás volt vállalható a nyugdíj
mellett. Választás elé került, hogy a múzeum tudományos tanácsadója legyen, vagy pedig a Soproni
Szemle szerkesztıje. Ez utóbbit választotta. Az 1960-as évek második felében a burgenlandi rádióval
megélénkültek Csatkai Endre kapcsolatai. Egyik találkozásuk 1970. március 11-re volt megjelölve,
három órára. Már napokkal elıtte beszélt róla, izgalomba hozta a nagyobb riportnak szánt találkozó.
Ez a feszült várakozás látszott rajta utolsó közös ebédünk alkalmával, a Városi Tanács étkezdéjében. A
délutáni találkozás közben felállt, hogy egy könyvet hozzon a riport témájához, de összecsuklott.
Özvegye elbeszélésébıl tudjuk, hogy utolsó szavai: „Es ist meine Ende” voltak. Másnap, március 12-én
hunyt el a Soproni Kórházban.

Sopron Város Tanácsa saját halottjának tekintette. 1975-ben választotta a Tanács-ülés „Sopron Város
Díszpolgára”-i közé. Egy rövid mondatba összefoglalva azt mondhatjuk, hogy élete és halála volt a
Soproni Szemle.

***


