
 

261  SOPRONI ARCOK 

 

SOPRONI ARCOK 
 

 

 

 

A Tanár Úr 80 éves. Andrássy 

Péter köszöntése és önéletrajza 
 
 
Aligha van olyan soproni polgár, aki ne ismerné Andrássy Pétert, az Evangélikus Líceum 
nyugalmazott tanárát. A nyugdíjas éveit sem tölti tétlenül a Tanár Úr, szervez, elõad, 
kiállítást rendez, túrát vezet, cikkeket ír, kiadványokat jelentet meg. Ott van minden 
fontosabb helyi rendezvényen, sietve közlekedik, intézkedik. Mindezek közben tanít, oktat, 
de még számon is kér, anélkül, hogy mindezt észrevennénk. Minden megnyilvánulásában 
benne van tanári mivolta, pedagógus lénye. 

Eddigi – iskolán kívüli – tevékenységébõl számot vetve az alábbi statisztikát kapjuk: 11 
szakfolyóiratban, 8 heti-, ill. napilapban, 6 idõszaki kiadványban jelentek meg írásai. 
Önállóan, illetve társszerzõvel, társszerzõkkel 14 könyvet, 368 cikket (ebbõl az Élet és 
Tudomány hetilapban 102; a TermészetBúvárban 101 közleményt), továbbá 34 lektorálást 
jegyez. Mások, ill. saját kiadványait 239 fotójával gazdagította, iskolákról, 
munkaközösségekrõl, tanulói teljesítményekrõl, egyesületekrõl, civil szervezetekrõl 
mintegy 253 írásos elemzése látott napvilágot. Különbözõ rendezvényeken 114 elõadást 
tartott, 29 konferenciát, elõadássorozatot, megemlékezést szervezett, ill. vezetett. 
Önállóan, illetve munkatársakkal 19 kiállítás rendezése, 94 hazai és külföldi tanulmányút, 
kirándulás szervezése fûzõdik a nevéhez. Utóbbiakon csaknem 2000 meghívott vett részt! 
Mindezt az iskolai, munkaköri kötelezettségeken kívül, többnyire szabadidõben tette. 

Az is tény, hogy múltbéli gyökerei, korábbi megpróbáltatásai, szókimondása miatt 
kevés elismerés érte eddig. Bár az utóbbi idõszakban mégis honorálták eddigi, részben 
pedagógiai, részben Sopron érdekében végzett tevékenységét: ugyanabban az évben, 2008-
ban az elhivatott szakmai és emberi munkájáért, a jövõ tehetségeinek kibontakoztatásáért a 
Rátz Tanár Úr Életmûdíjat, ill. a pedagógia, az ismeretterjesztés, a környezetvédelem, a 
helytörténet területén elért eredményei, Sopron szellemi életében betöltött szerepe, a város 
iránti elkötelezettsége elismeréséül a Sopron Város Díszpolgára címet vehette át. 

A Soproni Szemle Alapítvány Kuratóriuma e helyrõl, 80. születésnapja alkalmából 
köszönti a Tanár Urat, kíván neki sok erõt, jó egészséget, hogy még sokáig szolgálhasson 
Sopron polgári életében, s elhivatott pedagógusként taníthasson kicsit és nagyot, 
gyermeket és felnõttet egyaránt. Megpróbáltatásokat sem nélkülözõ életérõl pedig valljon 
itt õ maga. 
 

Apai ágon felvidéki, Gömör megyei vagyok. Apai nagyapám Andrássy Péter, 
ácsmester, templomok, kastélyok (pl. Pelsõc, Betlér) restaurátora, módos 
kisnemes gazdálkodó. Apai nagyanyám, Katona Zsófia feldebrõi nemes, szõlész-
borász szülõk gyermeke. Anyai nagyszüleim az 1800-as évek elsõ felében 
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települtek Spanyolországból hazánkba. Nevük errõl „árulkodik”: anyai 
nagyapám Kurdi József, anyai nagyanyám Velez Zsuzsanna. 

Apám, Andrássy Márton, 1898-ban született, az iglói tanítóképzõ elvégzését 
követõen nem kapott tanítói állást a családi otthon (Tornalja) közelében, ezért 
közigazgatási hivatalnok lett. 1919-1920-ban például a soproni törvényszéknél 
irodasegédtiszti, 1925-tõl telekkönyvvezetõi, majd vezetõ telekkönyvezetõi állást 
töltött be. Anyám, Kurdy Ilona, 1900-ban született, házasságkötéséig (1931) 
Újpesten volt postatisztviselõ. 

Egy év múlva költöztünk a Fejér megyei Bicskére, ahová apámat a 
járásbíróságra nevezték ki vezetõ telekkönyvvezetõnek. 1943-ban az 
Igazságügyminiszter a III/A fizetési osztályba sorolta, ami akkor méltóságos 
címet jelentett. Ezért 1947-ben „B” listás elbocsátást kapott, gyermekeinek ez 
1948-tól pedig „osztályidegen” származást jelentett a középiskolában, illetve a 
továbbtanulás elbírálásában. A helyi elemi iskola négy osztályának elvégzését 
követõen írattak be szüleim a tatai kegyestanítórendi (piarista) Gróf Esterházy 
Miklós Gimnáziumba, illetve a Kapucinusrendi Diákotthonba („Sera-ficum”). 
Piarista és kapucinus szerzetes tanáraim, nevelõim (pl. elsõ magyar tanárom a 
gimnáziumban Bulányi György volt) kiemelkedõ szerepet töltöttek be életfel-
fogásom, magatartásom kialakításában, többekkel életük végéig kapcsolatban 
álltam. Egyikük segítségével tölthettem 6 hónapot 1948-ban a Svájci Vöröskereszt 
szervezésében az alpesi országban, két családnál. 

A második világháború utolsó éve, a szovjet megszállás, a több hónapos 
kiköltöztetés (a bicskeiek egy részének négy órán belül el kellett hagyniuk 
otthonaikat és onnan gyalogosan a kb. 15 kilométerre lévõ sváb faluba, Etyekre 
költözni, házunkba orosz katonák és lovaik költöztek), ingóságaink teljes 
elvesztése a szülök és a három gyermek számára nehezen elviselhetõ nélkülözést 
jelentett. A tatai kapucinusok jóindulatának köszönhetõen sikerült a gimnázium 
elsõ négy évfolyamát elvégeznem, az egyházi iskola államosítását követõen 
azonban vonattal naponta Budapestre bejáró diák lettem, és a Fáy András 
Gimnáziumban érettségiztem. 

Orvos szerettem volna lenni. Ennek érdekében jártam az Orvosegyetemi 
Anatómia Intézetébe diákszakköri foglalkozásokra. A felvételi beszélgetésen – ez 
„helyettesítette” a felvételi vizsgát 1951-ben – azonnal közölték, hogy 
származásom miatt nem lehetek orvos. Szeptember elsõ napjaiban, már a tanítás 
elsõ hetében jelentkeztem Debrecenbe pótfelvételire. Érettségi bizonyítványom 
bemutatása után azonnal felvételt nyertem biológia-kémia tanári szakra. Az elsõ 
évfolyam kitûnõ elvégzése alapján ismét próbálkoztam az orvoskarra való 
átiratkozással, de sikertelenül. Dr. Soó Rezsõ dékánnak köszönhetõen 
tanulmányaimat Budapesten folytathattam, és fejeztem be az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen 1955-ben. A szakbiológusok közé a „rossz nevem okozta 
problémák miatt” (Mõdlinger Gusztáv rektor közlése) nem kerülhettem. 
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A „múlt eltörlését” gyakorló proletárdiktatúra döntése értelmében ebben az 
évben nem volt egyetemi diplomaosztás, az „oklevelet” az elfogadott 
álláshelyeknek megfelelõen az illetékes megyei, illetve városi tanácsok 
Mûvelõdési Osztályán vehettük át. Elsõ álláshelyemen (Madách Imre 
Gimnázium, Salgótarján) 1955. július 15-én kellett jelentkeznem, de a tanári 
munkát csak a tartalékos tiszti tanfolyam befejezése után kezdhettem meg 
október 15-én. A megyeszékhelyre már házas emberként költöztem, elsõ 
feleségem az ottani fõpostán kapott mûszaki állást. Éva nevû gyermekünk 1956 
szeptemberében született Budapesten. 

Kezdõ középiskolai tanárként – az osztályfõnöki pótlékkal (40 Ft) együtt – a 
havi fizetésem 1040 forint volt 1955-ben. Ebbõl a gyermektelenségi adó, valamint 
a megkérdezésem nélkül jegyzett békekölcsön levonását követõen 780 forintot 
kaptam kézhez. Az iskolától 3 kilométerre talált, fûtés nélküli albérleti szoba havi 
430 forintot vitt el. A „mélyszegénységbe” jutástól a szombat délutánonkénti 
vagonkirakás (egy vasutas szülõ „protekciója” révén), valamint a sportegyesületi, 
havi 60 forintos kalóriapénz mentett meg. Ehhez azért juthattam, mert 1955 
decemberétõl a helyi bányász sportegyesület NB II-es asztalitenisz csapatában 
játszottam. 

 

 

1. kép. Csapody Istvánnal a Magas-Tátrában (középen Kovács Tibor) 
Javoria: 1987. július 15. 

 
A kiemelkedõ felkészültségû tanárokat felvonultató tantestületben, a döntõ 

többségében szorgalmas és sok tehetséges, a pedagógusokat tisztelõ tanuló között 



 

SOPRONI ARCOK   264 

 

ilyen körülmények között is öröm volt dolgozni és érezni a megbecsülés, a 
szeretet jelét. (Idézet az elsõ igazgatói minõsítésbõl: „Szakmai felkészültsége átlagon 
felül jó. Hamar beilleszkedett a nevelõtestület kollektívájába. A tanulók hamar 
megtanulták tisztelni fiatal nagy tudású nevelõjüket… Ideológiai téren jobban kell képezni 
magát.”) Utóbbi természetesen a hazugságok elfogadását, a valóság tagadását, a 
„tömegekkel” való szembenállást jelentette volna. Ez nekem nem ment. Ennek 
eredményeként az 1956-os „ellenforradalom alatt és utána is tanúsított magatartás 
(kormány és államellenes kijelentések, kommunisták lejáratása) miatt…” indított 
fegyelmi eljárás következményeként 1958-ban a salgótarjáni általános 
gimnáziumból a Csizmadia úti általános iskolába helyeztek „népgazdasági 
érdekbõl.” Innen hívtak meg 1959 augusztusában a Nagybátony bányavárosban 
létrehozott 12 évfolyamos iskolába. Mindkét helyen folyamatosan megfigyeltek, 
óráimat gyakran látogatták Salgótarjánból, Egerbõl és Budapestrõl is. 
Megnyugodhattak, mert egymás után kaptam megbízásokat (levelezõ tagozat 
vezetése, az egri tanárképzõ fõiskola kihelyezett tagozatának csoportvezetõ 
tanársága). 1963. szeptember elsejével pedig kineveztek a biológia tantárgy 
megyei szakfelügyelõjévé, majd a párttagság legkisebb erõltetése nélkül lettem a 
Megyei Tanács VB. Mûvelõdési Osztályának tanulmányi felügyelõje 1965-ben. 
Három év múlva ismét taníthattam a város új intézményében, a Bolyai János 
Gimnáziumban, és innen láthattam el a megyei szakfelügyelõi megbízást is. Igazi 
elismerést, erõt a salgótarjáni, a nagybátonyi tanítványok és szüleik, illetve 
tanártársaim megbecsülése, szeretete jelentett. 

Elsõ publikációimat (szakfolyóirati, munkafüzeti, tanári kézikönyvi, napi- és 
hetilapbéli) a nógrádi években „jegyezhettem”. A Mûvelõdési Minisztérium 1971-
ben pályázatot írt ki a „szakmai elõkészítõ tantárgyak” országos vezetõ-
szakfelügyelõi állásaira. A biológia tantárgyban elfogadott pályázatom alapján 
1971. április elsejétõl, három tanév során, az ország valamennyi megyéjének 
neves szakközépiskoláiban (pl. egészségügyi, kertészeti, óvónõi) látogattam, ahol 
tanulhattam, szerezhettem tapasztalatokat, vettem részt munkaközösségi 
megbeszéléseken, érettségi vizsgákon, tantárgyi tantervek kidolgozásában. 
Leányomat 1971-ben vették fel a sárospataki Rákóczi Ferenc Gimnázium speciális 
angol nyelvi tagozatára. Ott érettségizett, és tett felsõfokú nyelvvizsgát. 

Az 1973-as év egymással összefüggõ, két jelentõs változást hozott életemben. 
Elsõ feleségemtõl elváltam és házasságot kötöttem a salgótarjáni gimnáziumban 
tanító Bolla Mariannával. Elfogadtam a Mûvelõdési Minisztérium fõelõadói 
meghívását, Fóton pedig a Gyermekvárosban feleségem tanár lehetett, együtt 
pedig szolgálati „férõhely”-hez jutottunk. 

A minisztériumban és annak Országos Pedagógiai Intézetében – ahol 1975-tõl 
adjunktusként voltam két tantárgy vezetõ szakfelügyelõje – ígéretet kaptunk a 
velem együtt a fõvárosba hívott négy másik kollégával arra, hogy három éven 
belül „tanácsi kiutalású OTP hiteltörlesztésû lakáshoz juthatunk”. Miután ez nem 
sikerült, a minisztérium illetékes fõosztályvezetõje olyan megyék mûvelõdési 
vezetõihez fordult, ahol a biológia tantárgy megyei szakfelügyelõje a 
közeljövõben nyugdíjba készül és az én munkámat ismerik. Három városból – 
Pécsrõl, Sopronból és Komáromból – érkezett gyors visszajelzés azzal, hogy a 
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lakásvásárlás is megoldható. A soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban dolgozó 
dr. Kárpáti László szíves meghívását, illetve gyõri megerõsítését fogadtam el 1977 
nyarán, annak ellenére, hogy csak a feleségem kezdhette el munkáját az év 
szeptemberében a gimnáziumban, én pedig egy évig az Erdészeti 
Szakközépiskola kollégiumi nevelõje, óraadója lehettem és csak a következõ 
tanévben kaptam megyei szakfelügyelõi kinevezést az õsi gimnázium 
tantestületébe.  

E választás mellett szólt, hogy jól ismertem a város kiemelkedõ értékeit, 
kultúráját, a Kárpáti, Csapody és más családokat, a megye kiváló állami és 
egyházi iskoláit. Annak ellenére döntöttünk Sopron mellett, hogy számosan 
figyelmeztettek az államhatalom rendkívül erõs, cinikus és megalázó 
magatartására. A Történelmi Levéltár elmúlt évben megküldött dokumentációja 
nemcsak azt a gyanúnkat igazolta, hogy leveleinket rendszeresen felbontották, 
lakásunkba lehallgatót telepítettek, és mindent megtettek büntethetõségünkért, 
hanem azt is, hogy „a titkos házkutatás során milyen neveket, telefonszámokat” találtak 
(pl. 1978. május 5-én, a Jereván lakótelep, Felszabadulás út 18. számú 
lakásunkban.) Két mondat a hivatkozott célszemélyi megfigyelés 
dokumentációjából: „A. P. szakmailag magasan képzett kvalifikált ember, aki eltúlozva 
pozitív adottságait leveleiben esetenként kifejezi negatív elégedetlenségét a szocialista 
társadalommal szemben, ahol a «munkaerõhiány ellenére mindig jut munkáskéz a levelek 
felbontásához». Feleségét átlagon felüli szakismerettel és kiváló pedagógiai képességekkel 
rendelkezõ oktatóként jellemzik.” 

 

 

2. kép. Csapody Istvánnal – 1993. július 9. Útban a Rysyre. 
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A magunk választotta igényes iskolai és „társadalmi” munka, a tanulókkal és 
szüleikkel való szoros együttmûködés, a látogatott középiskolákkal kiépített 
gyümöl-csözõ kapcsolat, valamint az ehhez illeszkedõ publikációs tevékenység, a 
széles körbõl kapott megbízások (pl. az Egészségügyi Minisztérium felkérésére 8 
egészségügyi szakmai tankönyv pedagógiai lektorálása, tantervi bizottságokban, 
folyóirati szerkesz-tõbizottságban, a TIT, illetve a Magyar Biológiai Társaság 
elnökségében való részvétel, elõadások az országos biológus napokon, 
konferenciákon stb.) és hitünk jórészt megvédtek bennünket a proletárdiktatúra 
elkötelezetteinek aknamunkájától. Azt, hogy én a rendszerváltozásig egyetlen 
jelentõs kitüntetést sem kaptam, a helyes utat igazolta! 

Ki kell emelnem – hivatkozva a késõbbi megyei és országos elismerésekre –, 
hogy az 1977-ig két megye biológia tagozatos osztályainak Kitaibel Pál nevét 
viselõ középiskolai tanulmányi versenyt néhány év alatt sikerült az ország 
valamennyi megyéjére, a fõvárosra, majd a határainkon túli, felvidéki és erdélyi 
magyar tannyelvû iskoláira kiterjedõ nemzetközi tanulmányi versennyé tenni, 
együttmûködve az Élet és Tudomány, valamint a TermészetBúvár folyóiratok 
szerkesztõségével, illetve a mosonmagyaróvári egyetemmel. 

Közös életünk nagy ajándékát adta a magas hegyek (Magas-Tátra, Alpok) 
világába 1964-2011 között vezetett, harmincegy csoportos kirándulás, 
tanulmányút, több mint 1500 résztvevõvel (köztük pl. Csapody István 8, 
Korzenszky Richárd bencés szerzetes 10, Kovács Sándor 6 alkalommal, vagy 
Szokolay Sándor és felesége). 

Legjelentõsebb – többnyire feleségemmel és néhány tanár kollégával együtt 
végzett – pedagógiai kezdeményezésként említhetem a következõket: 1. Az 1979–
1984 között évenként megszervezett szabadegyetemi elõadássorozatot, amelynek 
keretében iskolánk és a Széchenyi Gimnázium tanulói 38 neves tudóst 
ismerhettek meg. Néhány nagy név a sorból: Balogh János, Pais István, Horvát A. 
Olivér, Ádám György, Kiszely György, Hortobágyi Tibor, Vida Gábor, Pócs 
Tamás, Czeizel Endre, Kasza László, Kõrös Endre. 2. túravezetõi fakultáció 
vezetése 1992-2001 között (az 1993. október 31-ével történõ nyugdíjazásomat 
követõen óraadóként). Ennek alapcélkitûzése Sopron és tágabb körzete (ma a 
közös magyar-osztrák Világörökség terület) természeti és épített értékeinek olyan 
szintû megismerése, hogy az eredményes vizsgát tett tanulók önálló vezetésre 
legyenek képesek egy vagy két nyelven. Igazi kuriózum, hogy a szombati „terepi 
órákon” számos szülõ, nagyszülõ, testvér vett részt. Munkafüzeteinket 
burgenlandi iskolák is átvették (pl. Frauenkirchen). A más városok (pl. Szeged) 
által átvett tevékenységünk az iskola igazgatójának közremûködése miatt 
Sopronban sajnos megszûnt. A speciális fakultáció dokumentumait a líceum 
könyvtárában helyeztem el. 3. tankönyvek, munkafüzetek, pedagógiai 
programok írása: Önálló tankönyveim közül az egészségügyi szakközép- és 
szakiskolák Biológia tankönyvét (Medicina Kiadó, 1977-tõl hat kiadás), a 
feleségemmel együtt készült munkák közül pedig a szakközépiskolai Biológia 
tankönyvet emelhetem ki, amelyet elõször (1978-ban) a Tankönyvkiadó, majd a 
Mûszaki Kiadó jelentetett meg 16 (!!) kiadásban. Tankönyveink, munkafüzeteink 
példányszáma meghaladja a 120 ezret. 
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Társadalmi (civil) szervezetekben végzett tevékenységem tekintélyes sorából a 
soproni Evangélikus Gimnáziumban (Líceum) 1995-ben létrehozott Kitaibel Pál 
Környezeti-nevelési Oktatóközpontot emelem ki, keserûséggel. A 
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségétõl (a 44 
tagszervezetbõl 43 javaslatára) ugyanis „hiába” kaptam Enikõ-díjat (2000), annak 
vezetésére nem sikerült utódot találnom iskolámban. („Túl sok munka, semmi 
fizetés!” – volt a gyakori válasz). A szakfelügyelõ utód ugyan „hivatalosan” 
átvette az oktatóközpontot, de tevékenységet nem végzett, hacsak az 
elsorvasztást nem tekintjük annak. 

Másodikként a Tanulmányi Erdõgazdaság Rt. által 1989-ben életre hívott 
Soproni Erdõkért Környezetkultúra Alapítványt említhetem. A megalakuláskor 
több fizetett alkalmazottal rendelkezõ alapítvány – melynek nyolc éven keresztül 
voltam kuratóriumi elnöke – célkitûzései (oktatás-képzés, kutatómunka, erdei 
iskolák fogadása, „kisvonat” üzemeltetése stb.) túlméretezettek voltak, abban az 
erdõmérnök vezérigazgató és az illetékes igazgató nekem elsõsorban aláírói 
szerepet szántak. Utódom, dr. Lakatos Ferenc lemondásomra 2008. augusztus 25-
én írt levelének idézése aligha lehet idegen eleme az önéletrajzomnak: „Nagyon 
sajnálom, hogy az alapítványunkért több éven át végzett munkádat nem folytatod és 
lemondasz kuratóriumi tagságodról. A kuratórium tagjai szabadidejüket, energiájukat, sõt 
sokszor anyagi eszközeiket használták fel arra, hogy a kitûzött célok közül legalább 
néhányat megvalósíthassunk. Ebben a munkában Te mindig is élen jártál, a többieknek 
példát mutattál, az alapítvány motorja voltál. … Nagyon rossz lenne mindezt veszni 
hagyni! Ezért felkérlek, hogy folytasd a megkezdett értékteremtést! Más formában, de 
ugyanazzal a tartalommal. E forma az alapítvány kuratóriumi tagságától és felügyelettõl 
mentes.” Az alapítványi kiadványok közül a „Kitaibel Pál Útinaplójából – Soproni 
út 1806” címû magyar nyelvû fordítást, mely 14 szervezet támogatásával jelent 
meg, emelem ki. 

A Soproni Városszépítõ Egyesület tagjai sorába dr. Kubinszky Mihály, korábbi 
elnök hívott meg. Azt mondta, tõlem várja a „tanulóifjúsággal, az iskolákkal, az 
elmúlt évtizedekben elsekélyesedett kapcsolatok felelevenítését.” A végzett 
munkáról az 1995-ben összeállított jelentésben az alábbiakat rögzítette: 
„Egyesületünk új elnökségi taggal gyarapodott, Andrássy Péter tanár úr nagy 
lelkesedéssel vette kezébe az ifjúság szervezését, bevonását rendezvényeinkbe, a fiatal 
soproniak szívébe a hazaszeretet mellé a város iránti tisztelet plántálását, ezzel kapcsolatos 
aktivitásra nevelést.” A város önkormányzati közgyûlési határozata l996-ban 
juttatta vissza az egyesület tulajdonába a Károly-magaslati Kilátót, amely azt, 
kedvezõ szerzõdés alapján a Tanulmányi Erdõgazdaság kezelésére bízta. Az 
elnökség – elfogadva a heimleri gondolatot (1936) – azzal bízott meg, hogy a 
megújított kilátó elsõ és második emeleti két helyiségében állandó múzeumi 
kiállítást hozzak létre azon Sopronhoz kötõdõ kutatók munkásságának 
bemutatására, akik a legtöbbet tették a környék természeti értékeinek feltárásáért 
és emberi magatartásuk példamutató volt. Intézmények (pl. TÁEG Rt., 
Természettudományi Múzeum, helyi egyetem, múzeumok, levéltár, líceum), az 
érintett családok, egyéni segítõk példamutató összefogásával sikerült 
megvalósítani a feladatot: 1999-ben a fogadószint és az elsõ emeleti kiállítás 
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(Kitaibel Pál, Gombocz Endre, Kárpáti Zoltán, Csapody Vera képes 
kiegészítésével), 2001-ben a Gombocz Endre Természetismereti Ház, 2002-ben 
pedig a második emeleti (Roth Gyula, Csapody István, illetve a tervezõ Winkler 
Oszkár) kiállítások megnyitását köszönthettük százak jelenlétében, magas 
beosztású személyiségek (miniszter, országgyûlési képviselõ, rektor) aktív 
közremûködésével. A kiállítások, az összetett információs rendszer, az évenkénti 
rendezvények a Kilátót Sopron város második jelképévé tették, ahol a látogatók 
átfogó tájékoztatáshoz juthatnak egyesületünk munkájáról. 

Mozaikkockákként említhetem meg az alábbiakat:  
 Ifjúsági Bizottság kiépítése, amely dolgozatos pályázatokat írt ki a város 

iskolásai számára.  
 Évenként 3-4 kirándulásvezetés (pl. orchideatúra a Szárhalmi erdõbe, 

Rax és Schneeberg, Soproni-hegyvidék).  
 Megemlékezések (pl. Kitaibel születésének 250. évfordulója; Emléktábla 

állítása a Gombocz ház falán; Thirring Gusztáv kettõs évforduló; Peéry 
Rezsõ, Barabits Elemér).  

 „A soproni Erzsébet Kórház kertje” címû könyv (1999 és 2009) 
bemutatása.  

 Írások megjelentetése a Helyi téma c. hetilapban, a TermészetBúvár és a 
Hitvallás c. folyóiratokban.  

 Hétvégi tanulói ügyeleti szolgálat megszervezése a Kilátóhoz.  
 Az „Érdemes körüljárni” füzet elkészítése. 
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A 80 éves Kovács József 

László  

köszöntése 
 

 

 

„Kettõs kötõdésben élek – kettõs kötõdésben eszmélõdtem. Egy városi kultúra 
évezredeibe kapaszkodva, egy mezõváros évszázadait kutatva. Ráckeve is növelt, 
de Sopron nem engedett…” – vallott életét, szakmai pályáját meghatározó 
élményekrõl, kötõdésekrõl 1988-ban, máig érvényesen, az Ünnepelt. 

Kovács József László 1932. október 22-én született Sopronban. A tehetséges 
diák – akit szellemi atyja, Csatkai Endre, legkedvesebb „fia”-ként tartott számon – 
a középiskolai tanulmányait a helyi Szent Asztrik Bencés Gimnáziumban 
folytatta. Az intézmény államosítását követõen a Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségizett. Magyar–német szakos tanári diplomát 1955-ben, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett. Oly nemzetközileg elismert 
mesterei voltak, mint Klaniczay Tibor a 16–17. századi irodalom 
megszerettetésében, a germanisztika módszereinek elsajátításában pedig Mollay 
Károly és Turóczi-Trostler József. Tudományos pályája elsõ, napjainkig fontos 
eredménye ekkor készült el. Ez Marx Faut és Melchior Klein soproni króniká-


