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Sopron évszázadokon keresztül az evangélikus iskoláztatás egyik legjelentősebb nyugat-dunántúli központja volt. 
A ma is működő evangélikus líceum mellett tanítóképző, evangélikus teológia is színesítette az evangélikus oktatási 
palettát a városban. Az intézmények jeles tanárai és később több tudományágban híressé vált diákjai az ország számos 
részéről érkeztek. Városi szállásadóknál kaptak szállást, nemegyszer az itteni német házaknál tanultak meg németül a 
színmagyar vidékekről származó ifj ak. Az évszázadok folyamán egyre erőteljesebben jelent meg az igény, hogy előbb 
az étkeztetésüket, majd az elszállásolásukat is minél nagyobb mértékben az egyház biztosítsa. Több tanulmány is 
tudósít az evangélikus líceum diákjainak 17–18. századi életkörülményeiről (Németh S. 1957; Maros 1962; Em-
resz 1968). A legszemléletesebben talán a későbbi neves evangélikus püspök, Kis János1 visszaemlékezése mutatja 
be az akkori ellátási módokat, saját példáján keresztül: „Szüleim jóságának s szeretetének az is bizonysága vala, hogy 
szegénységek mellett sem hagytak az alumneumra, azaz azon intézetre szorulnom, melyben a szűkölködő tanulók 
ingyen kapnak ebédet. Eleinte cserében soproni gyermekeket vivének le helyettem, kik nálok magyarul tanultak. 
Azután egy pár esztendeig hazulról küldének számomra élelmet, a szállásért és a főzésért alku szerint fi zetvén. 
Utóbb pedig a tehetősebb szülők, kik gyermekeik mellé felvigyázóul, s a tanításbeli segédül használtak, fogadának 
számomra szállást és asztalt, s ekkor mint már nagyobb diákot a soproni konvent is szegény és szűkölködő tanulók 
számára rendelt hagyományokból részeltete évenként néhány forintból stipendiumban.” (Idézi Németh S. 1957, 
70. o.) Az alumneum mellett gyakori megoldás volt a „cseregyerek” fogadása: a magyar vidéken élő szülők soproni 
német ajkú gyermekeket fogadtak „magyar szóra” saját gyermekük ellátásának fejében. Voltak, akik szállást fi zettek 
gyermekeiknek magánházaknál, és úgy küldették az élelmet, a nagyobbak pedig házitanítóskodást vállaltak, illetve 
az arra érdemes diákok különböző egyházi és magánalapítványokból kevéske ösztöndíjra is számíthattak.

Az alumneum és a tápintézet

Az iskolai alumneum működéséről a 17. század második feléből vannak adataink: a bentlakásos, ingyenes vagy kedvez-
ményes étkezést biztosító ellátást alig néhány diák számára tudta biztosítani a líceum. 1717-ben azután újjászervezték az 
alumneumot, amelynek fenntartását adományokból fedezték. Az alumneum mellett alakult ki később a tápintézet, amely 
a líceumi diákság étkeztetésének megoldását volt hivatott szolgálni (Maros 1962, 77. o.). A líceumi ifj úság 1848 áprili-

 1 Kis János (Rábaszentandrás, 1770 – Sopron, 1846) evangélikus lelkész, szuperintendens, költő.
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sában felhívást tett közzé Reform kívánatok a soproni evang. főiskola körében címmel, amelyben az iskolai oktatás sürgős 
reformja mellett életkörülményeik javítását és az alumneum helyett közasztal – mai fogalmaink szerint menza – felállítását 
követelték. „A tanuló ifj ú akármi célra arcpirulva koldulni ne kényszeríttessék, – iskolai szolgák végezzék a mostanában 
szegény alumnista gyerekekre szorított seprést s a t. […] A mostani alumneum helyett főiskolánknál jó étkezéssel közasz-
tal állíttassék fel, az iskolai s családi segélydíjak erre fordíttas-
sanak. Határoztassék meg a közasztalhoz járhatás általános 
díja, s ebből azután szorgalomdíjazás helyett a vagyontalan 
tanulóknak érdemfokozat szerint több vagy kevesebb elenged-
tessék. (Ki a közasztalhoz ülni nem kénytelen, segedelmezésre 
nem szorul.) A közasztalhoz valláskülönbség nélkül minden 
főiskolánkban tanuló ifj ú felvétessék. A közasztal is az iskolai 
igazgató kezelése alatt álljon, s erről mint általában minden 
eljárásról a kerületi választmánynak felelni tartozzék.”2

Az 1850-es évek közepén a tápintézet mellett a jobb 
módú diákoknak konviktust is felállítottak: ők szállást és 
ellátást is kaptak, térítési díj ellenében. 1871-re készült el 
a 220 személyes étterem a líceum épületében: a 19. század 
végén már több mint 300 diák, a líceum, a teológia és a taní-
tóképző növendékei is itt étkeztek (Németh S. 1957, 74. o.).

A második világháborút követően, 1948-ban Sopron váro-
sa felmérést készíttetett a város népjóléti intézményeiről. Ezen összeírás szerint a líceum Széchenyi téri épületében két étkező, 
két személyzeti lakószoba, konyha és egyéb mellékhelyiségek tartoztak a líceumi tápintézethez. A vezető és a gazdasági ügyin-
téző mellett két konyhai dolgozó és egy takarítónő alkották a személyzetet 1948-ban. A második világháború előtt 200-250 
gimnazista és tanítóképzős növendék is étkezett itt, a háború utáni években átlagosan 50 főt fogadtak (Molnár 1948, 13. o.).

Az Evangélikus Tanítóképző Diákotthona

1858. október 3-án nyílt meg az önálló, internátussal egybekötött evangélikus tanítóképző, melyet adomá-
nyokból az akkor még külvárosnak számító Deák tér végén található telken építettek fel. Pálfy József3 igazgató 
megnyitó beszédében külön kiemelte az internátusi bentlakás fontosságát: „Az én meggyőződésem – mondá 
Pálfy – az, hogy a leendő tanítókat nem csupán oktatni, hanem és főképen nevelni kell, és pedig nevelni azon 
kortól kezdve, amidőn még nevelhetők, amidőn még rossz példák még annyi hatást nem gyakoroltak reájok, hogy 
annak nyomai kitörölhetők ne volnának. S hogy nevelni lehessen őket, okvetlenül szükség, hogy tanítóiknak 
későn, korán szemeik előtt legyenek, velök lakjanak, velök éljenek, velök társalogjanak…” (Papp 1908, 23. o.)

Az épületet hosszú évekig közadakozásból tartották fenn. Már a 19. század utolsó évtizedeire kicsinek bizonyult, 
szóba került a bővítés, diákotthon, majd új épület emelése is. Az első világháború kitörése hosszú időre elodázta a kér-
dést, míg végül 1938-ban az állam 300 ezer pengő államsegély biztosításáról döntött, amely összegből 100 ezer pengőt 
át is utalt. A Winkler Oszkár4 építészmérnök terveiben szereplő U alakú épülettömbnek csak az északi szárnya épült 

 2 Reform kívánatok a soproni evang. főiskola körében. Sopron, 1848. április 5. In: Horváth 1964, 105. o.
 3 Pálfy József (Nagygeresd, 1812 – Sopron, 1867. július 4.) lelkész, tanár, az Evangélikus Tanítóképző első igazgatója.
 4 Winkler Oszkár (Sopron, 1907 – Sopron, 1984) építészmérnök, egyetemi tanár
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meg a lővereki külvárosban, a hajdani líceumi sportpályán: ez lett volna a diákotthon. A főépületben kapott volna 
helyet a tanítóképző, a másik szárnyban pedig a tornaterem. A város is kinyilvánította támogató szándékát, 300 ezer 
pengő kiutalásáról határozott (az építkezés teljes költsége 864 ezer pengőre rúgott volna). A majdnem kész épületbe 
1944 januárjában már be is költöztettek 12 tanulót, a tanítás 1944. októberi szüneteltetéséig. A második világháborús 
események azonban itt is közbeszóltak: a felhalmozott építőanyag elveszett. 1945. januártól zsidókat gyűjtöttek egybe az 
épületben. A tetőzet elpusztult.5 Az épületet 1950-ben a Híradástechnikai Technikum (később Gépipari Technikum) 
kapta meg. A régi épületet (amelyet 1944. október 28-án a német katonai parancsnokság foglalt el) az angolszász erők 
1944. december 6-i bombatámadásakor elsöprő erejű bombatalálat érte (Rozsondai 1958, 202–203. o.).

Az Evangélikus Tanulóotthon

Az evangélikus tanítóképzőhöz hasonlóan szintén 1858-
ban épült fel az evangélikus árvaház és internátus a szőlős-
gazdák külvárosi házai mellett, az úgynevezett „poncich-
ter-negyedben”, elsősorban az evangélikus árvák és félárvák 
nevelésére. Néhány éven belül azonban a már meglévő igény 
kiszolgálására térítés ellenében a vidéki középiskolásoknak 
is biztosítottak szállást. A két világháború között, 1932-től 
az evangélikus árvaházban 15 tanulót fogadó internátus 
működött.6 Ugyanebben az épületben, a Halász utca 7. 
szám alatt a második világháborút követően már 36 fős 
diákotthon kapott helyet. Az 1948. évi népjóléti jelentés 
szerint a két hálóterem mellett egy nappali, egy étkező-
helyiség, két tanulószoba, egy betegszoba, fürdő, mosdó 
és egyéb mellékhelyiségek álltak a 7–18 éves vidéki evan-
gélikus középiskolás fi úk rendelkezésére. A 36 tanulóra 5 

főállású alkalmazott jutott: egy igazgató, két nevelő, egy takarítónő és egy kisegítő személy (Molnár 1948, 14. o.).

Az Evangélikus Líceumi Diákotthon, a „Lido”

A 20. század elején mind erőteljesebben fogalmazódott meg az igény egy korszerű, sok diákot fogadó internátus 
felépítésére, azonban az első világháború visszavetette ezen törekvéseket. A diák otthon felépítését szorgalma-
zó líceumi tanár, Hetvényi Lajos7 volt a motorja annak a kezdeményezésnek, amely kifejezetten a Sopronban 

 5 Vö. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (a továbbiakban: MNL GYMSM SL) XV.96.a. 
533. A zsidók elszállításával kapcsolatban az evangélikus tanítóképezdei internátus épületében keletkezett károk, 1944. július.
 6 Soproni Evangélikus Gyülekezet Levéltára (a továbbiakban: SevL), Egyháztanácsi és konventi jegyzőkönyvek 1932. 65. sz. 
Budaker Oszkár árvaházi bizottsági elnök felszólalása.
 7 Hetvényi Lajos (Győr, 1869. szeptember 17. – Sopron, 1926) evangélikus lelkész, a Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség megalapítója.
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létesítendő diákotthon ügyének felkarolására az öregdiákok körében keresett támogatókat. Így jött létre 1918. 
június 5-én 43 taggal a Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség. Az alapszabályban kitűzött célok az 
alábbiak voltak: a tervezett diákotthon létesítésének elősegítése, a líceum tanulóinak erkölcsi és anyagi támo-
gatása, a líceumból az egyetemre került hallgatók, különösen a szegény sorsúak segítése, a líceum fejlesztésének 
támogatása, a volt diákok líceumhoz és egymáshoz való kötődésének erősítése.8 Párhuzamosan gyűjtöttek az 
otthon felépítésére, illetve a diákok támogatására, alapítványokat hoztak létre, ösztöndíjakat, tanulmányi 
segélyt osztottak.9 A legnagyobb eredményük azonban mégis a soproni Lőverekben, az evangélikus egyház 
telkén felépült diákotthon felállítása volt. A Sop-
roni Evangélikus Egyházközség 1934. szeptember 
1-jén nyitotta meg diákotthonát 50 férőhellyel a 
Hunyadi János utcában újonnan felépített épü-
letben, a líceumi sportpálya mellett.10 A diákott-
hon11 működéséről az évente kiadott líceumi érte-
sítők nyújtanak tájékoztatást. Elsősorban vidéki, 
evangélikus vallású tanulókat vettek fel, azonban 
más felekezethez tartozók is helyet kaphattak itt. 
A soproni illetőségű diákok közül az arra rászo-
ruló tanítóképzősöket is felvették. Hetvényi La-
jos, a kiváló tanár már nem élhette meg az otthon 
átadását, mert 1926-ban elhunyt, de az otthon 
szellemisége az ő elképzeléseit tükrözte. A diá-
kotthon belső szervezete Hetvényi pedagógiai 
útmutatása szerint épült fel: az egyes szobákat 
a szobafőnökök, illetve a seniorok felügyelték, a 
rend és fegyelem megtartása mellett a tanulmányi 
kötelezettségek ellátását is ellenőrizték.12 1943-ra 
új szárnnyal bővült az otthon, ekkor már 93 tanulót tudtak fogadni az internátusban, ahol a szállás mellett 
napi ötszöri étkezést, felügyeletet, orvosi ellátást is biztosítottak a diákok számára. A második világháborús 
bombázások során a vasúti sínek közelében fekvő intézet súlyos bombakárokat szenvedett. A diákok a háború 
után már nem költözhettek vissza. Az épület az újjáépítés után általános iskola lett, amely 1996-ban került 
vissza az evangélikus egyház kezelésébe.

 8 http://www.bdeg.hu/index.php?p=menusor/1-5.php. (Letöltés: 2016. szeptember 2.)
 9 A diákszövetség a második világháborút követően, 1947-ben ugyan újjáalakult, de az elkövetkező évek egyesületfeloszlatási 
hulláma ezt az egyesületet is elérte, 1950-ben került sor a feloszlatására.
 10 Néhány év múlva ezen épület szomszédságában kezdték meg a fentiekben már említett tanítóképzős diákotthon építését.
 11 MNL GYMSM SL VIII. 652. Soproni Evangélikus Líceumi Diákotthon iratai 1937–1944. (Csak iktatólapok és iktatókönyvek 
maradtak fenn.)
 12 Pataki 2002, 51–53. o.; Németh I. 2007, 220. o. 
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Az Evangélikus Teológusotthon

A trianoni szerződést követően, 1921 őszétől a pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem bölcsészettudomá-
nyi, orvosi és jogi karai Pécsett folytathatták működésüket. A magyar kormány és az evangélikus egyház megállapodása 
alapján 1923. november 11-én Sopronban nyílt meg a pécsi tudományegyetem negyedik kara, az Evangélikus Hittudo-
mányi Kar. A fakultás felállítását indokolttá tette, hogy a jelentősebb magyarországi történeti egyházak közül csupán az 
evangélikus felekezetnek nem működött hittudományi fakultása egyetlen honi egyetemen sem. A kar központi épülete a 
Deák téren 1931-re készült el, de a diákotthon már két évvel korábban megkezdhette működését. Ugyancsak a Lőverek 
városrészben, a mai József Attila úton (a korábbi Felkelő u. 42. sz. alatt), 1927–1929 között épült meg az Evangélikus 
Teológusotthon, igazgatója Budaker Oszkár,13 a neves teológus volt (Kubinszky 2003, 45. o.). Az otthon közvetlenül 
a katolikus Szent Imre-kollégium mellett állt, és a két épület sorsa a további évtizedekben többször is összefonódott.

Az egyemeletes épülethez 1064 négyszögöl kert tartozott, 29 lakószobája mellett 3 nappali, egy étkező, iroda, 
igazgatói lakás, fürdő- és mosdóhelyiségek kaptak helyet. Az igazgató, a két konyhai alkalmazott, a két takarítónő és 
a házmester fi zetését az evangélikus egyház állta (Molnár 1948, 18. o.). „Az Otthon célja: mint a Magyarországi 
Evangélikus Egyház lelkésznevelő intézménye az Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karának oktató és 
nevelő munkáját támogatja oly módon, hogy a kar hallgatóinak egyházias és hazafi as szellemben vezetett meleg, 
családias otthont nyújt. Irányítja a hallgatók lelki életét és a maga részéről is előmozdítja tudományos önképzésüket 
s az erre érdemes, szegénysorsú hallgatókat anyagi támogatásban részesíti. Ezt a célt szolgálja a Th eológusok Otthona 
által nyújtott bennlakás, az ezzel kapcsolatos diákasztal, az ifj úság közös reggeli és esti áhitata, bibliaórák, az ifj úság 
lelkigondozása, az egyház időszerű helyzetének és kérdéseinek szemináriumszerű megbeszélése, az olvasóterem és 
kölcsönkönyvtár iratterjesztéssel együtt, nyelvkurzusok, zenei alapismeretek közlése és a szükséghez és lehetőséghez 
képest anyagi segélynyújtás (betegség esetén gyógykezelés).”

Az otthon nem csupán szállást és ellátást nyújtó alapszintű kollégium volt, hanem tudományos műhely is: a 
jövő lelkészeinek szaktanári vezetéssel a társadalomtudományokban is magas szintű képzést kellett szerezniük. 
„A  kar tudományos munkájának támogatására az Otthon a szaktanárok által kijelölt tudományos művek áttanul-
mányozását a munka módszerére vonatkozó tanácsokkal elősegíti és ellenőrzi, a kézi könyvtárt pedig a szaktanárok 
óhajának megfelelően tervszerűen fokozatosan kiépíti. Az Otthon a maga oktató és nevelő munkáját kiterjeszti az 
egyetemi szünidőkre is. E célból a kar által fennforgó szükség esetén és általa megállapított tudományos munka 
elvégzésére esetről-esetre bizonyos időtartamra tartja lakóit. Egyébként pedig kötelezi a hallgatókat arra, hogy a 
szünetben megállapítandó terv szerint gyülekezeti típusokat, a nép hitéletét és gondolkodását, vallásos vagy babo-
nás szokásait tanulmányozzák. Beszámolóikat a tanév folyamán a hallgatóság előtt megbeszélik és hasznosítják.”14

Néhány év múlva az anyagi források lehetővé tették, hogy az otthon 1933-ban balatoni üdülőt vásároljon 
Gyenesdiáson. A Kapernaumnak nevezett villát 1936-ban vették használatba a meghívó szerint.15

 13 Budaker Oszkár (Felsőlövő, 1896. október 4. – Sopron, 1952. szeptember 8.) evangélikus lelkész, 1928 és 1949 között az Evan-
gélikus Teológus Otthon igazgatója. Életéről és munkásságáról lásd: Zoltán 2000.
 14 SevL VIII.5. Evangélikus Teológus Otthon iratai. Szervezeti Szabályzat. É. n. 1. o.
 15 SEvL VIII.5. Evangélikus Teológus Otthon iratai. Meghívó, 1936. Kapernaum Izraelben a Genezáreti-tó partján elterülő 
városka neve, ahol Jézus szívesen időzött. Eredetileg a házat dr. Bita Dezső győri bencés egyetemi tanár építtette a múlt század 
végén nyaralónak. 1907-ben a Balatonra saját lejáratot és fürdőt létesített, így volt idő, amikor a falunak három strandja volt. A 
ház többször gazdát cserélt, végül a soproni Evangélikus Teológusotthon vásárolta meg 1933-ban lelkészüdülő és konferenciatelep 
céljára. Vö. Hernád 1993.
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A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Sopron városába helyezett főosztályai és a beosztott tisztviselők elhe-
lyezésére térítés ellenében több városi köz- és magánépületet igénybe vett 1944 szeptemberében. A Szent Imre-kol-
légium egész épületét, a líceumi diákotthont és az Evangélikus Teológusotthont hivatali célokra sajátították ki.16

1945/46 folyamán az otthon 
az Evangélikus Hittudományi 
Kar Deák téri épületében mű-
ködött, régi épületében pedig a 
szomszédos Szent Imre-kollégium 
diákjai kaptak elhelyezést. A hit-
tudományi karon 1 tantermet, 3 
szemináriumi szobát, 8 tanári szo-
bát, 1 könyvtárszobát és 1 ifj úsági 
helyiséget vettek igénybe, ebben a 
tanévben 42 hallgatójuk volt. Az 
otthon nevelőmunkáját ebben az 
évben is igyekeztek zavartalanul 
fenntartani. Heti egy közös bib-
liaóra (elsőéveseknek külön), reg-
geli elcsendesedés és esti könyör-
gések, szombatonként az igazgató 
által tartott könyörgések, havonta 
úrvacsora. A hallgatók személyes 
gondjainak megbeszélését napi 
lelkipásztori órák szolgálták.17

A Szent Imre-kollégium 1947. december 1-jével költözött ki az épületből, a teológusok ekkor költözhettek vissza 
a bombakárt is szenvedett épületbe (Molnár 1948, 19. o.). „Amikor az állami fakultásból egyházi intézménnyé 
lett Teológiai Akadémia 1951-ben Budapestre költözött, a Teológus Otthon a Hűvösvölgyben, a mai Budai Sze-
retetintézmények Központjának épületében kapott helyet. […] 1956 tavaszán a Teológus Otthon az Egyetemes 
Egyház épületébe, az Üllői útra költözött, a volt Luther Otthonba.” (Selmeczi 1980, 82. o.) Sopronban 1951-ben, 
a hittudományi kar Budapestre költöztetésekor az Evangélikus Teológusotthon is megszűnt, helyére költöztették 
végül a Gyermek- és Ifj úságvédelmi Szolgálat Soproni Telepét.

* * *

A gyermekek taníttatása mindig is jelentős anyagi áldozatot követelt a családoktól, és a legtöbb diáknak a korábbi 
évszázadokban nagyon szerény körülmények között kellett tanulnia. Becht Rezső soproni író így emlékezett az 
1900-as évek eleji licista létről: „Mi – ezek mi voltunk, a városi gyerekek, akik a családi kör melegében élhettünk. 

 16 SEvL VIII.5. Evangélikus Teológus Otthon iratai. 18003/1944.III. Sopron szab. Kir. Th j. Város polgármesterétől. 1944. szep-
tember 15.
 17 Évi jelentés az Evangélikus Teológusok Otthona 1945/46. évi működéséről. In: Zoltán 2000, 75–76. o.

Evangélikus Teológusotthon
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Falusi társaink élete ridegebb volt. Hetvényi Lajos életcélja, a Líceumi Diákotthon, a mai Hunyadi János Álta-
lános Iskola, csak évekkel későbben valósulhatott meg, hogy otthont teremtsen nekik. Ezekben az években még 
a líceumi alumneum táplálta őket, és szegény özvegyasszonyoknál laktak kettesével-hármasával, sokszor bizony 
nagyon kifogásolható körülmények között.” (Becht 1973, 158. o.) Az evangélikus egyház a maga eszközeivel, az 
adományozók nagylelkűségének is köszönhetően igyekezett enyhíteni a legnagyobb szükséget, de a mai fogalmaink 
szerinti diákjóléti ellátás – országosan és Sopronban is – a két világháború között jelent meg.

Az 1920-as trianoni békekötést követően a város és iskoláinak helyzete alapvetően megváltozott. Sopron várme-
gye elveszítette közigazgatási területének felét, a megyeszékhely Sopron gazdasági, társadalmi és kulturális vonzás-
köre jelentősen csökkent, ez egyben az iskolák – elsősorban a középfokú iskolák – vonzáskörzetének átrendeződését 
is jelentette. A két világháború közötti internátusépítési hullám kibontakozása a város fejlődését is befolyásolta. 
Az ekkor kiépülő diákotthonok – köztük az evangélikus egyház által építtetett otthonok – alapjául szolgáltak a 
második világháborút követően évtizedekig működő középiskolai és egyetemi kollégiumok hálózatának.
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