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Az viszont bizonyosra vehetı, hogy ha valaki az eljövendı idıkben a szőkebb vagy tágabb régió
néprajzának összefoglalására szánja rá magát, a Soproni Szemle eddig megjelent köteteit nagy
haszonnal tudja forgatni. Pusztán ennek alapján nem tudja megírni munkáját – de ez egyetlen
szakfolyóiratnak sem lehet reális célja –, ám a város és vidéke gazdaság-, település- és
társadalomtörténetéhez, történeti néprajzához olyan bıséges mennyiségő forráshivatkozást és közölt
anyagot talál, mint kevesen az országban!

***

Anton Sigel: Vászonfehérítés a bánfalvi völgyben, 1834. Akvarell, toll.
A Soproni Múzeum tulajdona. Ltsz.: K. 2002.1.2
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404Askercz Éva : Mővészet- és kultúrtörténeti írások a Soproni Szemléb en

A 20. századi soproni képzımővészet, festészet és szobrászat történetét nem a Soproni Szemle
publikációira támaszkodva fogja megírhatni az utókor. Átfogó tanulmányokat e témában nemigen
találunk a Szemle lapjain, de ugyanakkor kihagyhatatlanok lesznek azok az adatok, amelyek az egyes
festık, ritkábban szobrászok életére, tevékenységére vonatkoznak a folyóiratban publikált
megemlékezések, köszöntések és nekrológok sorában. Épp így azok a szőkszavú beszámolók, amelyek
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a város kulturális eseményeit, kiállítási listáit közlik több-kevesebb rendszerességgel. Másképp van ez
az építészet esetében, de ezt nem nekem tisztem megvizsgálni. 

Ez a megállapítás nem akar értékítélet lenni, csupán rögzítése a tényeknek, amelyek, tudjuk, elsısorban
a folyóirat célkitőzéseibıl, majd késıbb hagyományaiból következnek. Fontos megjegyeznünk, hogy a
Szemle indulása idején is sokkal több volt az olyan cikk, beszámoló és adatközlés, amely a történeti
korok, de fıképp a barokk és a 19. század helyi mővészeinek tevékenységét vizsgálta, mint a kortárs
alkotók pályáját, mőveit bemutató publikáció. Csak abban az esetben látunk ettıl eltérést, amikor
valami rejtett helyi kánon szerint jelentısnek tartott mővész ért el életének valamilyen fordulópontjára.
Ez a szerkesztıi elv ki nem mondva, de betartva végigkövethetı napjainkig. Ugyanez figyelhetı meg a
városban rendezett képzımővészeti események, kiállítások ismertetésében is. Kezdetben a Múzeum és a
Festıterem kiállításai legalább címszerően megjelentek az esemény-beszámolókban. Ahogyan
szaporodtak az ilyen rendezvények, úgy lettek e beszámolók inkább csak válogatások, amelyekben már
jobbára csak a helyi vonatkozású, a helyi kánon, vagy a szerkesztık ízlése szerint jelentısnek tartott
kiállításokról olvashatunk. A jelen szerkesztıség is kísérletezett azzal, hogy számba vegye, vagy
legalább adatszerően közölje a fontos kiállítóhelyek képzımővészeti kiállításainak listáját, de aztán
letettünk errıl. Talán épp a bıség zavara miatt, talán a válogatás felelıssége miatt – nem lesz hálás érte
az a kutató, aki a város 20. századi mővelıdését fogja majd megírni.

E sommásnak tőnhetı bevezetés után tekintsük át a Soproni Szemle egy-egy idıszakát témánk
szempontjából. 59 évfolyam minden változását nem könnyő számba venni, nem is törekszünk erre. Azt
az egyszerő, különösebb magyarázatra nem szoruló megoldást választottuk, hogy a mindenkori
szerkesztık mőködése szerint tagolva nézzük végig, hasonlítjuk össze a megjelent mővészeti írásokat.

Ezek szerint: Heimler Károly 1937–44-ig terjedı 8 évét, Csatkai Endre 1955–70-ig tartó 15 évét,
Mollay Károly 1970–96-ig illetve Turbuly Éva közremőködésével 1997-ig tartó 26 illetve 27 évét,
majd a Szende Katalin és szerkesztıtársai által jegyzett 1998-tól napjainkig tartó idıszakot tekintjük
egy-egy egységnek.
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I. 1937–1944: a kezdetek (Heimler-éra)

Mővészettörténeti szempontból meghatározónak tartjuk Csatkai Endre közremőködését a Szemle
indításában, amelyben ı maga elsısorban történeti kutatásait publikálta, amikor Sopron környéke és
Vas megye kastélyainak ismertetésébe fogott. Cikkeiben bıséges képanyaggal mutatta be e kastélyok
épülete mellett azok berendezését is. Ezek 405a tanulmányok tehát nemcsak építészettörténeti
szempontból érdekesek, de a tulajdonosokra vonatkozó személyes adatoknak s annak az ízlésvilágnak
és tárgykultúrának bemutatása szempontjából is, amelyekre Csatkai mindig is nagy figyelmet fordított.
Számos, a kisebb közlemények rovatban megjelent adatközlése is igazolja, hogy számára egyformán
fontosak voltak a stílustörténeti kérdések, és a mindennapi élet beszédes tárgyai, történései. Ennek a
szemléletnek köszönhetı többek között a Soproni Múzeum igen gazdag mőtárgy- és használati
eszközgyőjteménye is. 

A korai Szemle az összefoglalások idıszaka is volt. Storno Miksa304(304) próbálkozott azzal, hogy
„Adatok a soproni festészet történetéhez” címmel publikálja 19. és 20. századi kutatásait (1937, 1938)
Veszelka László305(305) pedig hat folytatásban megírta a Soproni rajziskola történetét. Ezek a kutatások
iskolatörténeti jelentıségük mellett fontosak voltak mővészettörténeti szempontból is. A bútortörténeti
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kutatás például ma már kihagyhatatlannak tartja a remek- és mintarajzok kutatását egy-egy tárgy, hely,
vagy korszak bútormővészetének vizsgálatában. Storno Miksa 1942-ben ismerteti a Storno család
magángyőjteményét is.306(306) Ez a közlés, valamint Csipkés Kálmán múzeumgyarapodási és kiállítási
publikációi mutatják azt, milyen fontos szerepe volt ebben az idıszakban a múzeumnak, a
mőgyőjtésnek a hely történetének megismerésében.

Csipkés sok képpel illusztrált beszámolói az órakiállításról,307(307) az üveg és
kerámiakiállításról,308(308) a régi egyházi ruhák,309(309) régi soproni cégérek,310(310) régi bábsütı
emlékek,311(311) céhes edények,312(312) vagy céhládák313(313) kiállításáról nemcsak azért fontosak, mert
megismertetik a Szemle közönségével a múzeum gazdag régi tárgyegyütteseit, hanem azért is, mert
például az órák, üvegek, kerámiák kiállítására számos tárgyat kért és kapott kölcsön a város polgáraitól
is. Ismertetéseiben közölt adatai a tárgyak minısége, de késıbbi követhetısége miatt is felbecsülhetetlen
adalékokat tartalmaznak. Azt is megmutatják e kiállítási és mőtárgygyarapodási közlemények, milyen
kívánatos viszonyban volt akkoriban egymással múzeum és közönsége. A Szemle elsı évfolyamai azt
sugallják olvasóiknak, elsısorban a város közönségének, milyen fontos lehet minden tárgy, adat,
dokumentum, amely segít városuk gazdag múltját megismerni.

Ehhez képest a kortárs festık, szobrászok valóban kevesebb helyet kaptak a Szemle lapjain. Mindössze
egy nagyobb tanulmányszerő visszaemlékezés olvasható az 1938-ban elhunyt ifj. Storno Ferenc
festımővészrıl,314(314) Weinberger Adolf tollából. És az utolsó, 1944. évi 3. számban Takács
Menyhért írt tanulmányt – soha többé nem folytatott kísérletként – „Modern világnézet, modern
mővészet” címmel.315(315) De tudjuk, 406a modern mővészet nemigen tört be ekkor Sopronba, s kivált
nem a Soproni Szemle akkori és késıbbi lapjaira.

Meg kell említenünk még a Szemle képszerkesztési sajátosságait is. Lapjain bıven találunk
fényképeket, metszeteket, festményeket, amelyek mind soproni tárgyúak, s melyek ma is igen
élvezetessé és informatívvá teszik e régi folyóiratszámok lapozgatását. 
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II. 1955-1970: az újrakezdés (Csatkai-éra)

Az újraindítás körülményeirıl, nehézségeirıl olvashattunk már a szemle elmúlt számaiban. Nem is
kívánunk ezzel foglalkozni. Inkább arra szeretnénk figyelni, ami összekötı kapocs volt az indulás és az
újraindulás között. Ez elsısorban Csatkai Endre személye és mővészettörténész szemlélete volt. Az ı

szerkesztése idején természetesnek vehetı volt azoknak a tanulmányoknak túlsúlya, amelyek a város
mővészetének múltjával foglalkoztak. İ maga számos tanulmányában ismertette például a barokk
festészet és szobrászat, avagy a 19. századi képzımővészet ismeretlen adatait. De kitekintésként
foglalkozott számos olyan képpel, szoborral is, amely soproni alkotók máshova készített vagy elkerült
mőveirıl adnak hírt. Kisebb közleményei, amelyek, jól tudjuk, olykor szerkesztıi kényszerbıl,
helykitöltı szereppel is készültek, a korabeli soproni irodalom, színház és zeneélet dokumentumait
tárják elénk. Csatkai kutatói ismertségének és elismertségének köszönhetıen néhány jeles
mővészettörténész kollegája is publikált a szemlében – Balogh Jolán, Garas Klára, Entz Géza soproni
vonatkozású kutatásaikból közöltek a lap hasábjain.

Voltaképpen – természetesen nem véletlenül – Csatkai idejében szaporodtak meg azok az írások,
amelyek a soproni mőemlékvédelemmel, egyes fontos épületekkel, várostörténeti kutatással
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foglalkoztak. Ami a kortárs helyi képzımővészetet illeti, ez elsısorban kiállítások apropóján, vagy
halálesetek alkalmával kapott teret a Szemlében. Csatkai igyekezett mindenkirıl megemlékezni, aki itt
élt, mőködött és kiállított. A legbıvebben a sikeres Soproni Horváth Józsefrıl találhatunk adatokat, de
szerepelnek Mende, Janeschitz, Varga Margit, Steiner Antal, Wosinszky, Mihalovits és még Giczy
Jánosról szóló írások is. A megemlékezéseket barátok, ismerısök írják és nem szakemberek. A
köszöntık és nekrológok egyébként sem alkalmas formák szakmai értékelésre. Csatkait sokkal inkább a
helytörténész precizitása vezette ezek megjelentetésében, mint a mőtörténész. Ezért kapott helyet a
Szemlében idejében a helyi képzımővész kör tevékenységének ismertetése is. Ezekben a szőkszavú
jelentésekben benne foglaltatnak azok a vágyak is, amelyek a helyi képzımővészek önállósodásáról
szólnak. A rájuk oktrojált hivatalos szervezetekbıl való kiválási törekvések, s a helyi hagyományokhoz
való visszatérési vágyak rejtett üzenetei.

Csatkai idején a Szemle még tele volt képekkel, és nem csak a cikkek illusztrációival, de régi
metszetekkel, városképekkel, fotókkal és rajzokkal is.
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Csatkai halála után bizony megszőntek azok az apró közlemények, amelyek érdekességeket és fontos
adatokat írtak az elmúlt korok festıirıl, tárgyairól, személyeirıl. Ez a hiány tárgyunk szempontjából
sajnálatos volt. Más szerkesztési elvek érvényesültek, kaptak hangsúlyt. A mővészettörténeti témák
feldolgozásából két jelentıs tanulmányra hívnám fel a figyelmet. Az egyik Rózsa György: „Lackner
Kristóf a rézmetszı” 407címő, két részletben, gazdag képanyaggal megjelenı publikációja,316(316) a
másik Staud Géza: „Iskolai színjátékok Sopronban (1615–1776)” a Sopronból elkerült, azóta kiadott
jezsuita díszletkönyvvel foglalkozó tanulmánya.317(317) Egyébként a szokásos évfordulós köszöntık,
méltatások, kiállításmegnyitó szövegek és nekrológok azok az írások, amelyekbıl a helyi mővészek
munkásságáról értesülhetünk. Kissé malíciózusan azt mondhatjuk, hogy ha valamely festı, szobrász itt
élvén túljut a 60. vagy 65. életévén, akkor elıbb-utóbb megjelenik róla valami a Soproni Szemlében (s
számíthat nekrológra is).

1977-tıl kicsit hézagosan ugyan, de olvashatunk cikkeket és megnyitóbeszédeket a Sopronban rendezett
Országos Érembiennálékról is. A rendszertelenség nem a szerkesztı hibája – mondom halkan.
Sajnálatos módon 1977-ben megszőnik a Múzeum éves tevékenységérıl szóló beszámoló és 1979-tıl a
képzımővészek éves beszámolója is elmarad. 1993-tól csupán a Corvinus Kör beszámolóit olvashatjuk.
Rendszeresnek a Városszépítı Egyesület beszámolói mondhatók. 
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IV. 1998-tól napjainkig: a jelen (a Szende-éra)

Az érintettség okán inkább nem elemezném ezt a korszakot. Tematikus számaink úgy gondolom,
részben fel is mentenek bennünket mővészeti cikkek megírása alól. De sebaj, mert az 1994-ben
elindított VÁRhely levette vállunkról a kortárs mővészet ismertetésének terhét.


