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Németh  Ildikó  – Patyi Gábor : Sopron iskolaváros?
Gondolatok a Sopron Monográfia számára készítend ı iskolatörténeti

áttekintés kapcsán

A Soproni Szemle 1996/2-3. összevont iskolatörténeti számában a Soproni Múzeum akkori igazgatója,
Környei Attila közölte több évtizedes kutatómunkájának summázatát Adatok és gondolatok a soproni
iskolai oktatás XIX. és XX. századi állapotáról címmel.1(1) A tanulmány számba veszi a soproni
iskoláztatás történetének legfontosabb mozzanatait, levonja a legfontosabb következtetéseket, egyben
további kutatásra, az iskola- és kultúrtörténetrıl való gondolkodásra ösztönöz. Mindenekelıtt annak a
kérdésnek a megválaszolására, vajon igaz-e a régóta hangoztatott toposz: „Sopron iskolaváros.” A
Soproni Tudós Társaság Társadalomtudományi Tagozatán belül létrejött munkacsoport, a
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Mővelıdéstörténeti Szakbizottság Dr. Szála Erzsébet vezetésével a készülı Sopron Monográfia
elıkészítı munkálatainak keretein belül a város oktatástörténetének áttekintésére, a „fehér foltok”
feltérképezésére tesz kísérletet a jelen írással.

Nem feledkeztünk meg arról a szerkesztéstechnikai kérdésrıl, hogy az oktatástörténeti fejezetek csupán
néhány oldalt kaphatnak az egy-egy történeti korszakot átfogó monográfia kötetekben. Önálló
iskolatörténeti kötet megjelentetésére sajnos egyelıre nincs mód. Ahhoz azonban, hogy minél teljesebb
szintéziseket alkothassunk az egyes korszakokról, szükséges a meglévı feldolgozások2(2) teljes
áttekintése és a hiányzó alapkutatások elvégzése. 

A soproni iskoláztatás történetének kutatásakor számos feldolgozásra támaszkodhat a kutató. A nagy
múltú iskolák (bencés gimnázium, evangélikus líceum) történetérıl önálló kiadványok is születtek,
számos iskolatörténeti tanulmány látott napvilágot a Soproni Szemle hasábjain. Ugyanakkor tekintélyes
mennyiségő az a levéltári iratanyag, amely még feldolgozásra vár, ezt munkáját kívánja megkönnyíteni
a Soproni Levéltár közelmúltban megjelent iskolatörténeti repertóriuma.3(3)

4Az alábbiakban eddigi ismereteinket kíséreljük meg rendszerezni, és meghatározni a további kutatási
irányokat ahhoz, hogy a készülı Sopron Monográfia számára minél teljesebb képet rajzolhassunk a
város oktatástörténetérıl. A korszakhatárokat a kutatásokat korlátozó, általánosságban 60 évnyi
adatvédelmi idı miatt a kezdetektıl (a plébániai iskola létrehozásától) az iskolák államosításáig jelöltük
ki. 

Úgy véltük, hogy az egyes tanintézetek történetének feldolgozásakor nem a történettudományban
elfogadott, klasszikus történeti korszakhatárokat kell elsısorban figyelembe vennünk, hanem az iskola
történetét végigkövetni a kezdetektıl az államosításig, illetve a megszőnésig, lehetıség szerint kitekintve
a mai korra is. A részletes iskolatörténeti, és a kapcsolódó helytörténeti, tudomány- és technikatörténeti
tanulmányok, életrajzok feldolgozásával azután már kialakíthatóak a monografikus igényő, egy-egy
történelmi kort a vonatkozó neveléstörténeti háttér felvázolásával együtt átfogóan bemutató
iskolatörténeti fejezetek.

Az alábbiakban a neveléstörténeti vázlatot követıen a felsıfokú, középfokú és alapfokú iskoláztatás
intézménytörténeti feldolgozottságáról szeretnénk képet adni. 
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Neveléstörténeti háttér 4(4)

A középkori közoktatás letéteményesei az egyházak voltak: ık végeztek tudományos tevékenységet, ık
voltak a hivatali írásbeliség megteremtıi, ık mőködtették az iskolákat. Az elsı koraközépkori iskolák
kolostori és káptalani iskolák voltak, ahol fıként a latin nyelvvel és alapvetı matematikai, zeneelméleti
ismeretekkel foglalkoztak alap- és középszinten. Elsısorban az egyházi értelmiség utánpótlását
képezték, akik világi értelmiségi feladatokat is elláttak (ld. hiteleshelyek mőködtetése, királyi
kancellária írásbelisége). A 14. századtól gyorsult fel az állami hivatalnokréteg kialakulása és indult
meg a világi értelmiség képzése. Ekkor jöttek létre nagyobb számban a városi plébániai iskolák is, az
egyik legjelentısebb épp Sopronban. A magyarországi városi német és magyar írásbeliség kifejezetten
korai emlékeivel büszkélkedı Sopron már a középkorban kiemelkedett az iskoláztatás terén: az 1354-tıl
adatolható városi plébániai iskola egyben a templomi színjátékok legelsı hazai emlékének (1412)
forrása is. Elsı magyar nyelvemlékeink közé tartozik a 14. század végérıl származó soproni
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latin-magyar szójegyzék, amelynek lejegyzıje a nyelvtanulást segítendı a latin szavakat
fogalomkörönként csoportosítva föléjük írta a megfelelı magyar kifejezést. Tudjuk azt is, hogy a
középkor végén Sopron egyike volt annak a kilenc magyarországi városnak – Buda, Pest, Pozsony,
Kassa, Szeged, Körmöcbánya, Brassó és Nagyszeben mellett –, amely 1440 és 1514 között száznál
több tanulót küldött külföldi egyetemekre. 

5A 15-16. század folyamán a plébániai iskolák fokozatosan fejlıdtek tovább: kialakultak a humanista
iskolák. Sopronban a plébániai iskolából kialakuló humanista gimnázium már a késıbbi nagyhírő
evangélikus líceum elsı kezdeményének tekinthetı. A 16. század végére felfejlıdı evangélikus teológiai
oktatás az akadémiai osztályokkal immár felsıfokú képzést nyújtott.

Ebben a városban élt a 16. század végén, 17. század elején a szintén külföldi egyetemeket járt
polgármester, Lackner Kristóf is, akinek nevéhez többek között a tudományos akadémia gondolatát már
magában hordozó elsı magyar Tudós Társaság megalapítása főzıdik. Meghatározó volt az egymással
sokszor szemben álló, de egymás hatását újra meg újra kiegyensúlyozó evangélikus és katolikus
felekezetek iskolateremtı szerepe. Mind az evangélikus, mind a katolikus egyház olyan iskolákat hozott
létre a városban, melyek vonzáskörzete a város határain túl messzire kiterjedt és jelentısen növelte
Sopron társadalmi-kulturális presztízsét. 

A felvilágosult abszolutizmus korától, tehát a 18. század közepétıl, második harmadától egészen a
kiegyezést követı 1868. évi népiskolai törvény megalkotásáig a központi hatóságok az oktatásügy
irányítását egyértelmően királyi felségjogként kezelték és uralkodói rendeletekkel szabályozták. Az
országgyőlés csak a 19. század második felétıl terjeszthette ki törvényalkotó munkáját a közoktatás
területére is. A 18. század végének, ill. a 19. század elejének meghatározó, évtizedekig érvényben lévı

uralkodói tanügyi rendeletei voltak az ún. Ratio Educationisok (1777, 1806), amelyek elıször
kísérelték meg rendszerbe foglalni a magyarországi közoktatás szervezetét az alsófoktól a felsıfokú
tanintézetekig.5(5) Az általuk meghatározott iskolaszervezet, tanrend, tanítási mód egészen a 19. század
közepéig érvényesült. Csupán az alsófokú iskolarendszerben hozott nagyobb szervezeti változást az
1845-ben kiadott „Magyarország elemi tanodáinak szabályai” címő rendelet. A polgári kor
tanügyigazgatásának szervezetét a Bach-korszakban a bécsi kultuszminisztérium által kiadott ún.
Organisationsentwurf (1849)6(6) határozta meg, amely a polgáriasuló világhoz alkalmazkodó, új
szemlélető iskolarendszer alapjait vetette meg. Az egységes követelmények kialakítása, az egyes
iskolatípusok közötti átjárhatóság, a modern iskolarendszer gyökerei erre a rendeletre nyúlnak vissza.
Ekkor alakult ki a reáliskola mint iskolatípus, Sopronban is e rendelet nyomán szervezték meg az
1850-es évek elején a felekezeti alreáliskolákat, amelyekbıl késıbb a fıreáliskola kialakult.

A kiegyezés után két alapvetı törvény befolyásolta az iskolaszervezetet: az 1868. évi XXXVIII. tc. a
népiskolák (valamint velük összefüggésben a tanítóképzık és a polgári iskolák) és az 1883. évi XXX.
tc. a középiskolák tekintetében. A népoktatási törvény, s vele az általános tankötelezettség bevezetése, a
tanítóképzés szabályozása, a polgári iskola mint iskolatípus létrehozása báró Eötvös József, a
dualizmus korának elsı kultuszminisztere nevéhez főzıdik. 1872-tıl Trefort Ágoston a
kultuszminiszter, aki haláláig egyben Sopron város országgyőlési képviselıje is volt. Támogatta az új
típusú ipari és kereskedelmi oktatás kialakítását, és ezzel elébe ment a korszakban 6megfogalmazódó
reálirányú képzési igényeknek. Az ipari szakoktatásban az 1872. évi és 1884. évi ipartörvények, a
kereskedelmi oktatásban az 1872., 1884. és 1885. évi vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletek
hoztak újat. E rendeletek nyomán jött létre Sopronban a felsıkereskedelmi iskola. Trefort
munkásságához kapcsolódik a már említett 1883. évi középiskolai törvény megalkotása, amely
egységesítette a középfokú közoktatást és a középiskolai tanárképzést. 1879-ben elrendelte a magyar
nyelv kötelezı tanítását minden népiskolában, és a tanítóktól is fokozatosan megkövetelte a magyar
nyelv ismeretét. Trefort halála után gróf Csáky Albin vette át a kultusztárca vezetését 1888-ban. Az ı
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mőködése alatt született meg 1891-ben a kisdedóvásról szóló törvény, amelynek nyomán az Isteni
Megváltó Leányai Rend megnyitotta soproni óvónıképzıjét. Az 1895-ben a kultusztárca élére került
Wlassics Gyula 1903-ig tartó minisztersége alatt több mint ezer új állami népiskolát létesített,
kereskedelmi fıiskolát hozott létre és engedélyezte a nık egyetemi tanulmányait, megnyitva ezzel a
leánygimnáziumok elıtt a fejlıdés útját. 1906-ban Apponyi Albert gróf (1921-tıl Sopron díszpolgára)
lett a kultuszminiszter. 1907-ben és 1908-ban több törvényt is (a történelemkönyvekben
Lex-Apponyinak nevezett törvénycsomagot) elfogadtatott az országgyőléssel, amelyek az erıteljesen
magyarosító iskolapolitika jegyében születtek, ugyanakkor ingyenessé tette a népoktatást. A
világháborút követı zőrzavaros évek sem szolgálták a kultúra és az iskolák fejlıdését. Vass József
nevéhez főzıdik a trianoni határon kívülre került kolozsvári és pozsonyi tudományegyetemek
áthelyezése Szegedre és Pécsre, és az egyetemek névadásának kezdeményezése. Ebben az idıszakban
települt át Sopronba Selmecbányáról a Bányászati és Erdészeti Fıiskola. Ekkor kezdıdött meg a
középiskolai reform megtervezése, amely azután 1924-ben, már Klebelsberg Kunó minisztersége idején
öltött törvényi kereteket.

A tanügyigazgatás következı nagy átalakítása – amely a korábbi szervezeti átalakításokat törvénnyel is
szentesítette, illetve egységesítette – a Hóman Bálint minisztersége alatt kiadott 1935. évi VI., a
közoktatásügyi igazgatásról szóló törvénycikk volt. Az új tanügyigazgatási rendszerben már nem volt
olyan iskolatípus, amely felekezeti hovatartozás vagy egyéb ok miatt kimaradt volna az állami irányítás
és ellenırzés fennhatósága alól, illetve más elbírálásban részesült volna. Alapfoktól a felsıfokig
valamennyi tanintézet a közoktatásügyi igazgatás részeként mőködött.

Az oktatási rendszer 1950 elıtti utolsó nagy átalakítása az 1948. évi államosítás keretei között zajlott
le. A soproni egyházi iskolák államosítása erıs ellenállás és diáktüntetés közepette folyt.7(7)

Beszüntették a cserkészetet és a vallásos egyesületek mőködését, az egyházi adó hatósági beszedését, a
város beszüntette a kegyúri funkcióját. 1950 nyarától zajlott a szerzetesek internálása. Ebben az
idıszakban – a háború befejezésétıl a tanácsrendszer bevezetéséig – nagyon sok szervezeti átalakulás
ment végbe az iskolai életben: egyrészt a háború elıtti iskolák újraindulása, másrészt az új, állami
rendszer kialakítása, „átmeneti” iskolatípusok létrehozása a kortársak számára is megnehezítette az
iskolaügy szerkezeti változásainak nyomon követését. 
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7Felsıfok

A soproni felsıoktatás múltját vázlatosan bemutató fejezetünkben vissza kell tekintenünk a 16. századi
oktatástörténeti fejleményekig, hiszen városunkban ebben az évszázadban vetették meg a késıbbi
felsıfokú képzés alapjait.8(8) A 16. és a 17. században a reneszánsz eszméinek további terjedése és a
török hódításból fakadó negatív következmények mellett a reformáció, illetve a nyomában kibontakozó
katolikus megújulási mozgalom volt a legnagyobb hatással a hazai iskolaügy fejlıdésére.9(9) A 16.
század végére a magyarországi városi és mezıvárosi lakosság döntı többsége valamely protestáns
felekezet tagjává vált. Protestáns többségővé váltak a magisztrátusok, és reformált szellemben folyt az
oktatás a vagy már a középkorban is mőködı, vagy pedig újólag alapított városi iskolákban. Nemcsak
az oktatás szellemisége változott azonban meg, hanem a protestáns vezetés alá került iskolák egy
részében már a 16. században fontos szervezeti változtatásokat is végrehajtottak: megteremtették a
kollégium típusú iskolává válás feltételeit. 
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A neveléstörténeti szakmunkákban kollégium típusú iskolának nevezett intézménytípus a 16–19.
századokban a hazai protestáns iskolaügyben kiemelkedı jelentıségre tett szert. A középkori káptalani
iskolák hagyományait folytatva a kollégium típusú iskolák (amelyeket a reformátusok kollégiumnak, az
evangélikusok pedig a 18. század közepétıl líceumnak neveztek) egyetlen intézmény keretében
nyújtottak alsó-, közép- és esetenként felsıfokú képzést.10(10) A felsıfokú képzés felvállalása ezen
iskolák részérıl a magyarországi protestáns iskolaügy évszázadokon keresztül akadályoztatott,
megrekedt voltából fakadt. Míg a királyi hatalom támogatását élvezı magyarországi katolikus egyház a
17. század elejétıl kezdve már rendelkezett felsıoktatási intézményekkel, addig a 17. századi hazai
protestáns fıiskolaalapítási kísérleteknek nem sikerült tartósan fennmaradó intézményeket
létrehozni.11(11) A hazai protestánsok tehát, évszázadokon keresztül felsıfokú képzésben csak a külföldi
egyetemeken, és a nagyobb hazai iskolakollégiumok felsıbb osztályaiban részesülhettek.

A 16. századtól a 19. századig folyamatosan vagy megszakításokkal mőködı protestáns
iskolakollégiumok közül nem mind, és amelyik igen, az sem feltétlenül mindig folytatott felsıfokú
képzést. Annak eldöntése, hogy egy iskola egy adott idıszakban nyújtott-e a középfokú ismereteknél
többet, csak az intézmény személyi viszonyainak és tantervének alapos vizsgálata alapján lehetséges. A
vonatkozó szakirodalom szerint12(12) egy protestáns iskolakollégiumban folyó képzés csak akkor
minısíthetı felsıfokúnak, 8ha a felsıbb osztályokban a teológia mellett filozófiát is megfelelı
terjedelemben tanítottak, és ha legalább két felnıtt tanár oktatott az akadémiai tanfolyamon. 

A hazai protestáns iskolaügyre általában vonatkozó tényeket azért kellett röviden összefoglalnom, mert
– mint fentebb már említettük – a soproni felsıoktatás alapjainak megvetése a városunkban mőködı
evangélikus iskolához kötıdik.13(13) A város plébániai iskolája a 16. század elsı felében humanista
gimnáziummá átalakulva mőködött tovább. A század közepétıl már evangélikus szellemiségő tanárok
oktattak, és az 1557-ben végrehajtott szervezeti reformokat követıen a négyosztályos iskola
(osztályonként két-két évfolyammal) felsı klasszisában a humanista gimnáziumi tananyagon felül némi
filozófiát és teológiát is tanítottak. Az új szervezet már megelılegezte az iskola késıbbi alsó-, közép- és
felsı szintekre tagolódását. A tanintézet mőködését 1584-ben beszüntették, és csak 1606–ban
indulhatott meg újra a tanítás. A kényszerő bezárás, és a 17. század folyamán váltakozó intenzitással
fellépı ellenreformációs törekvések visszavetették a tanintézet fejlıdését. A 17. században az
evangélikus gimnáziumban illetve gimnáziumokban (1657-tıl 1674-ig a „német” gimnázium mellett
mőködött egy „magyar” gimnázium is, amelyben magyar nyelven vezették be a tanulókat a latin nyelv
elemeibe)14(14) nyújtott ismeretek nem haladták meg a korabeli középiskolák szokásos, a klasszikus
nyelvek és irodalmak köré rendezıdött tananyagát. 

A 18. század elején kezdıdött az a többlépcsıs átalakulási folyamat, amelynek során tantervi és
szervezeti reformokat követıen a század végére a soproni evangélikus gimnázium líceummá, tehát
felsıfokú (akadémiai) tagozattal is rendelkezı tanintézetté vált. Az elsı lépésnek ezen az úton a
Deccard János rektor által a helyi egyházi hatóság megbízására 1718-ban készített új tantervet
tekinthetjük. Továbbra is a klasszikus nyelvek tanítására fektettek elsısorban hangsúlyt, a régi
leckerendhez képest lényeges különbség csak a legfelsıbb osztály tananyagában volt. A tanterv
bevezetését követıen itt filozófiai és teológiai tárgyakat is elıadtak, olyan mőveltségelemeket tehát,
amelyek ekkoriban a felsıfokú tanintézetek (egyetem, akadémiák, akadémiai tagozatok) tananyagát
képezték. Ez a gyakorlat ki is váltotta 1721-ben a pesti vallásügyi bizottmány rosszallását.
Elmarasztalták a soproni evangélikus gyülekezetet, mert iskolájában felsıbb tudományokat is
tanítanak.15(15) 

Annak ellenére, hogy a 18. század elsı felében a magyarországi teljes gimnáziumok
(nagygimnáziumok) közül csak a pozsonyi kapott az államtól engedélyt akadémiai tárgyak
tanítására,16(16) a Hajnóczy Dániel rektor által 1741-ben készített újabb tanterv még a Deccard-féle
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tervezetnél is nagyobb hangsúlyt fektetett a felsıbb tárgyak oktatására. A legfelsı osztály (a príma)
három évfolyamúvá vált, és a rektor ezután a filozófiai és teológiai tárgyak mellett jogi ismereteket is
elıadott. A döntı lépés megtételét a felsıfokú tanintézetté válás útján II. József türelmi rendelete tette
lehetıvé. 1785-ben az addig hatosztályos gimnázium két felsı osztályából, az iskola alsóbb 9szintjétıl
elkülönült háromosztályos „líceumot”, tehát akadémiai tagozatot szerveztek. A Wietoris Jonathan
rektor által készített tervezet szerint a felsı tagozat osztályaiban elıbb filozófiai, majd jogi, végül
teológiai tárgyakat kellett tanítani és mindegyik osztály élére külön tanárt kívántak állítani (ténylegesen
csak 1803-tól tanított az akadémiai tagozaton három, 1841-tıl pedig már négy tanár). A tanulmányi
idıt a tervezet öt évben határozta meg. 

A felsıfokú tagozat létesítését követı két évtizedben a tanfolyam tanterve, a tanított tárgyak száma és a
tanulmányok ideje gyakran változott. Annak ellenére, hogy a 1806-ban kiadtak egy állami tantervet (II.
Ratio Educationis) és a magyarországi evangélikus egyház egyetemes győlése is kidolgoztatott, és
1809-ben kötelezıvé tett egy, az evangélikus líceumok közép és felsı tagozataira vonatkozó tantervet
(Schedius féle tanterv),17(17) a soproni tanintézmény fenntartója (a soproni evangélikus konvent) azokat
nem tekintette iskolájára nézve kötelezınek. 1843-ban azonban Sopronban is bevezetik a minden
magyarországi evangélikus iskola számára kötelezınek nyilvánított úgynevezett zayugróczi
tantervet.18(18) Ezen tervezet a hazai evangélikus gimnáziumokat egységesen hatosztályossá szervezte.
A líceumi tagozatok számára pedig két-két éves bölcseleti, jogi és teológiai tanfolyamok mőködtetését
írta elı. 

A szabadságharc leverését követıen új korszak kezdıdött a soproni evangélikus líceum életében. 1849
ıszén adta ki Gróf Leo Thun Hohenstein birodalmi oktatásügyi miniszter azt a rendeletét, amely
radikálisan átalakította a Habsburg Birodalom és azon belül a különállásától megfosztott
Magyarország közoktatásügyét (Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in
Oesterreich).19(19) A rendelet értelmében az addig hatosztályos gimnáziumokat át kellet alakítani
nyolcosztályossá. A gimnáziumoknak át kellett venni a felsıfokú tanulmányokra való elıkészítés
feladatkörét, amelyet eddig az egyetem bölcsészkara, és a különbözı akadémiák, akadémiai tagozatok
filozófiai tanfolyamai láttak el. A soproni líceum a kényszernek engedve megtette a kívánt szervezeti
változtatásokat. A gimnáziumi osztályok számát a korábbi középiskolai osztályok és a kétéves
filozófiai tanfolyam egyesítésével emelte fel nyolcra. A bölcselet felsıfokú oktatása ezzel befejezıdött. 

Hamarosan megszőnt a jogi tanfolyam is. Egy 1850. október 4-én megjelent miniszteri rendelet az
egyházi fenntartású jogi tanfolyamok nyilvánossági jogának megadását, illetve az itt folytatott
tanulmányok más intézetben történı beszámítását csak akkor helyezte kilátásba, ha ezeket az
intézeteket a cs. kir. jogakadémiák mintájára, az állam által szabott feltételek szerint szervezik
meg.20(20) Ugyanazokat a tantárgyakat és hasonló terjedelemben kellett volna tanítani, mint az állami
jogakadémiákon, legalább négy tanár által. Ezeket a szigorú feltételeket a soproni iskola nem tudta
teljesíteni akkor, amikor nagy áldozatok árán sikerült csak a nyolcosztályos gimnázium mőködésének a
feltételeit megteremteni. A jogi tanfolyamot 1852 ıszén beszüntették. 1861-ben rövid idıre újraindult
ugyan, az 1863/64. tanév végén azonban végleg megszüntették. 

10Az abszolutizmus idıszakában az állami beavatkozás nem terjedt ki az egyházi tanintézetek
keretében mőködı teológiai tanfolyamokra. Azok tovább mőködhettek úgy, ahogyan a püspökök,
illetıleg az egyházkerületek meghatározták.21(21) A soproni egyike volt azon három hazai evangélikus
tanintézetnek,22(22) ahol a teológiai tanfolyamot 1849 után is fenntartották. Kezdetben mindazonáltal
csak szerény keretek között, két évfolyammal, két tanárral, és kisszámú hallgatósággal mőködött
tovább. A tanárok számát 1858-ban, az évfolyamokét pedig 1861-ben emelték fel háromra, és
ugyanekkor tették kötelezıvé a valamely külföldi egyetemen eltöltött negyedik tanévet is. A
magyarországi evangélikus egyház az 1869. évi acsai értekezletén a pozsonyi teológiai tanárok
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javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy a mőködı hittani intézetek helyett önálló, jól felszerelt teológiai
akadémiát, vagy akadémiákat kell felállítani.23(23) 1882-ben a pozsonyi teológiai akadémia meg is
kezdte mőködését. Sopronban szervezetileg és igazgatását tekintve 1892-ben vált el a teológia a
fıgimnáziumtól, 1895 után már négy tanárral, 1904 után pedig négy évfolyamon folyt a képzés.24(24) A
magyarországi evangélikus egy-ház az 1907/08. tanévtıl mindhárom teológiai akadémiáján azonos
szervezetet, elnevezést, tanulmányi és vizsgaszabályzatot vezetett be.

Régi terve vált valóra a magyarországi evangélikus egyháznak 1923-ban, amikor a megcsonkított
országban egyedüliként megmaradt soproni Teológiai Akadémia mőködését beszüntették és felállították
az akkor már Pécsre helyezett m. kir. Erzsébet Tudományegyetem helyileg Sopronban szervezett
Evangélikus Teológiai Fakultását.25(25) Egy állami egyetem teológiai karán a korábbi egyházi
fenntartású akadémiákhoz képest magasabb szintő tudományos és oktatási tevékenység bontakozhatott
ki. A kar alapító levele nyolc tanszék szervezését irányozta elı, amely szám a világháború éveiben
egyel még bıvült is. Az induláskor alkalmas személyek híján csak hat tanszéket sikerült betölteni,
1929-ben azonban már teljes volt a tanári kar létszáma. Az elsı hat kinevezett rendes, illetve rendkívüli
egyetemi tanárból négy korábban a soproni akadémia tanára volt, tehát a székhely azonossága mellett a
tanárok személye is biztosította a két intézmény közötti folyamatosságot. Az oktatómunka a líceum
épületében indult meg, annak helyiségei azonban nem voltak alkalmasak a megnövekedett hallgatói
létszám fogadására. Megfelelı épületrıl kellett tehát gondoskodni. A Deák tér délkeleti végén létesített
kari épületet ünnepélyes keretek között 1930. október 19-én avatták fel, ezzel elhárult a kar fejlıdését
gátló utolsó akadály is.

Mindössze húsz évig mőködhetett a fakultás az új otthonában.26(26) A Magyar Dolgozók Pártjának
vezetısége 1950 nyarán úgy határozott, hogy a hittudományi karokat le kell választani az állami
egyetemekrıl. A kormány és a Magyarországi Evangélikus 11Egyházegyetem képviselıi 1950.
augusztus 30-án írták alá a soproni kar felszámolásáról, és helyette egy egyházi fenntartású Teológiai
Akadémia létesítésérıl szóló egyezményt. Az új akadémia 1951-ben nyílt meg a fıvárosban.

A soproni evangélikus felsıoktatás története csak részben feldolgozott, a Soproni Levéltárban és az
Evangélikus Országos Levéltárban további feltáratlan iratanyag várja a kutatókat.

Végül, de nem utolsósorban, a soproni felsıoktatás múltját a 20. század közepéig áttekintı rövid
vázlatunkban szólnunk kell a bányász, kohász és erdészképzésrıl is.27(27) Terjedelmi okokból csak a
selmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Fıiskola Sopronba kerülésére, és az általunk vizsgált
idıszak végéig bevezetett legfontosabb szervezeti reformok ismertetésére térhetünk ki. A fıiskola tanári
kara már a 20. század elejétıl kezdve szorgalmazta, hogy a tanintézetet egy alkalmasabb városba
(Budapest, Kassa) helyezzék át. A kezdeményezés végül a háborút követı kényszerhelyzetben
realizálódott, az átmenekített tanintézet, fıképp Thurner Mihály polgármester határozott fellépésének
köszönhetıen Sopronban lelt új otthonra. Az elıadások 1919. április 28-án kezdıdtek meg a Károly
laktanyában. 1922-ben költözött át a tanintézet a volt honvéd fıreáliskola számára 1897-ben emelt
épületekbe. 

Az intézmény neve az 1923/24. tanévtıl: Bányamérnöki és Erdımérnöki Fıiskola. A 31 tanszékbıl álló
szervezete 1925-re szilárdult meg, 1931-ben pedig elnyerte a magántanári habilitáció és a doktorrá
avatás jogát is. Az 1934/X. tc. a tanári kar szándékai ellenére megfosztotta az intézményt az addigi
önállóságától. Ezután egyszerősített szervezettel (a tanszékek számát 22-re csökkentették) mint a m.
kir. József Nádor Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdımérnöki Kara
folytatta a mőködését. 1935-ben a tanulmányi idıt kilenc félévre emelték, 1937-ben szerveztek elıször
nyári egyetemi kurzusokat is. A II. világháború eseményei elıbb nehezítették, majd lehetetlenné tették a
zavartalan tudományos és oktató munkát. Az 1944/45. tanévet röviddel a kezdete után (október 25-én)
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a nyilas kormány rendelete félbeszakította, és csak 1945. április 26-án kezdıdhetett meg újra az
oktatás.

Az 1949. év újabb nagy horderejő szervezeti változásokat hozott a tanintézet életében. Az 1949. évi 22.
törvény értelmében a soproni kar bánya- és kohómérnöki osztályát fokozatosan fel kellett számolni. Az
ugyanazon évi 23. törvény szerint a Miskolcon újonnan létesítendı Nehézipari Mőszaki Egyetemen
viszont bánya- és kohómérnöki kart kellett szervezni. Már 1949 ıszén elkezdıdött az a tíz évig húzódó
folyamat, melynek során a bányász és kohászképzést fokozatosan Miskolcra telepítették át. A
Sopronban maradó erdészeti részleg mellé még 1949-ben egy földmérımérnöki osztályt szerveztek. Az
így létesült Erdımérnöki és Földmérımérnöki Kar további sorsának bemutatása azonban már nem
feladata tanulmányunknak. 

Örvendetes tény, hogy az erdészeti felsıoktatás történetének kutatása már évtizedek óta folyik, a
rendelkezésre álló szakirodalom impozáns terjedelmő. A további kutatások 12a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Központi Könyvtára és Központi Levéltára koordinálásával folynak.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / ISKOLÁINK EGYKORON / Németh Ildikó – Patyi Gábor:
Sopron iskolaváros? Gondolatok a Sopron Monográfia számára készítend ı iskolatörténeti
áttekintés kapcsán / Középfok28

Középfok 28(28)

A középfokú iskolahálózat tárgyalásakor a két legrégebbi tanintézet, az evangélikus és a katolikus
gimnázium története jelenti számunkra a kiindulópontot. A középkori plébániai iskola nyomán
kialakuló magasabb szintő közoktatás a protestáns iskoláztatáshoz köthetı: az evangélikus líceum
alapítása a 16. századra nyúlik vissza. A protestánsok 1790-ben elnyert vallási autonómiája értelmében
saját tantervvel dolgozhattak, rájuk nem vonatkozott az állami szabályozás. 1829-ben a líceum keretein
belül kezdte meg mőködését a Mesterképzı Intézet, az evangélikus tanítóképzı elıdje. A líceum
felsıfokú képzést nyújtó bölcseleti és teológiai osztályairól a fentiekben már esett szó. 1850-ben a
kultuszminisztérium külön rendeletben utasította a soproni líceumot az Entwurfban foglaltak
bevezetésére, egy évre rá megvonták az iskolától a nyilvánossági jogot. 1853-ban a soproni
Evangélikus Konvent átadta a fenntartási jogot a Dunántúli Egyházkerületnek, de továbbra is az iskola
tulajdonosa maradt. Az 1883. évi középiskolai törvény után az intézet igényben vette az államsegélyt,
ettıl kezdve a tankerületi fıigazgató is gyakorolta felette a tanulmányi felügyeletet. 1892-ben különvált
a gimnázium és a teológiai fıiskola, de gazdasági ügyeiket még 1908-ig közösen intézték, ekkortól a
fıgimnázium viselte a líceum nevet. A gimnázium az 1924. évi középiskolai törvény értelmében
reálgimnáziummá alakult át, 1935-tıl egységes középiskola lett. Az államosításkor vette fel a Berzsenyi
Dániel Gimnázium nevet, ekkortól kezdve négy osztályos fiúgimnáziumként mőködött.29(29) Az
evangélikus líceum története talán a legjobban feldolgozott a soproni iskolák közül. Saját iskolatörténeti
győjteményük, nagyhírő könyvtáruk ugyanakkor még rengeteg történelmi részlet feltárásához nyújthat
segítséget. Áttekintı iskolatörténet megírásához a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalom már
elegendı.

A katolikus gimnáziumot 1640-ben a jezsuiták alapították. A rend feloszlatása (1773) után rövid ideig
domonkos szerzetesek és világi tanárok vezették. 1777-tıl a Ratio Educationis értelmében ötosztályossá
vált az iskola. A bencések 1802-ben vették át az iskola vezetését, amely 1806-tól a másodi Ratio
rendelkezéseinek megfelelıen újra hatosztályossá vált. 1850-re az Entwurf rendelkezéseinek
megfelelıen nyolc osztályos gimnáziummá szervezték, az elsı érettségi vizsgálatot is ekkor tartották, a
tannyelv a német lett. 1861-tıl a német mellé a magyart is bevezették tanítási nyelvként, két évre rá már
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csak magyarul oktattak. 1883-ban a középiskolai törvénynek megfelelıen alakították át a tanítás
rendjét. Az elsı világháborúban az iskola teljes épületét igénybe vette a katonaság, a tanítás különbözı

bérelt helyiségekben folyt. 131919-ben államosították az iskolát a tanácsrendszer alatt, augusztustól
újra a bencéseké lett. A gimnázium 1922-ben vette fel a Szt. Asztrik nevet. Az 1924-es középiskolai
törvény után is gimnázium maradt az iskola, 1945-ben négy osztályos gimnáziumot alakítottak ki. Az
iskolát 1948-ban államosították, Fényi Gyula Gimnázium néven mőködött tovább. 1950-ben
megszőnt.30(30) A katolikus gimnázium történetének korrekt feldolgozását adják az értesítıkben
évfordulókra megjelent iskolatörténeti összegzések, valamint a Mészáros István által megírt, a bencés
idıszakról szóló iskolatörténet. A gimnázium korai idıszakának történetére vonatkozóan mind Házi
Jenı középkori egyháztörténete, Bán János koraújkori egyháztörténete, mind Póda Endre városplébános
katolikus gyülekezettörténete jó szakirodalmi forrás.31(31)

A 19. században bekövetkezı tudományos és technikai haladás szükségessé tette olyan iskolák
felállítását, amelyek a tanítás súlypontját a klasszikus tárgyakról mindinkább gyakorlati, technikai
tudományokra helyezik át. Ez a mind erısebben jelentkezı igény hozta létre a városban az 1850-es
évek elején a katolikus (1850), majd az evangélikus (1853) alreáliskolákat. 1868-ban nyitotta meg a
város felekezeti jelleg nélküli községi fıreáliskoláját három évfolyammal, amelyet néhány éven belül
hatosztályossá bıvítettek. Az alreál inkább az iparos és kereskedı rétegek igényeit szolgálta ki,
amennyiben gyakorlati jellegő polgári pályákra készített fel, az erre épülı hatosztályos fıreáliskola
célja a magasabb mőszaki képzésre való elıkészítés volt. A fıreáliskolai tanulmányok záróvizsgával
fejezıdtek be, amely ellentétben az érettségivel csak a mőszaki felsıoktatásban való továbbtanulást
tette lehetıvé. 1876-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államosította az intézményt, és a
nyolcosztályossá fejlesztett fıreáliskolában elıírta az érettségi vizsgát, mely a mőszaki felsıoktatási
intézményekben való továbbtanulásra jogosított, latin nyelvbıl tett különbözeti vizsgával pedig bármely
egyetemre belépést biztosított. Az elsı világháború kitörése megakasztotta az iskola fejlıdését, az
épületben tartalékkórházat rendeztek be, csak a második emelet maradt meg oktatási célokra. 1921-ben
az intézmény nagyobb értékő felszereléseit Gyırbe szállították, de a tanítás ısszel Sopronban kezdıdött
meg. Az iskola megnevezése az 1923/24-es tanévtıl kezdve Soproni Állami Széchenyi István
Reáliskola. 1935-tıl egységes gimnáziummá alakult az iskola, 1936/37-ben érettségizett az utolsó
reáliskolai osztály, 1941/42-ben az utolsó reálgimnáziumi osztály. 1948-tól négy osztályos gimnázium
lett.32(32) A fıreáliskola történetérıl is rendelkezésre állnak megfelelı színvonalú iskolatörténetek (lásd
az értesítıket), azonban a rendelkezésre álló iratanyag még további részletek feltárására ösztönöz,
14elsısorban a Kárpáti Károly által 1896-ig feldolgozott idıszakot33(33) követı iratanyag igényelne
részletesebb kutatást. 

A dualizmus éveiben megélénkülı gazdasági élet igényelte a képzettebb munkaerıt, így hatalmas
ütemben fejlıdött a szakmai képzés is. A különféle szakmákat az inas kezdetben a mestere mőhelyében
tanulta meg, a korábbi idıszakban még nem beszélhetünk intézményes szakmai oktatásról. A céhekben
folyó alapvetı iparoktatás kiegészítıi voltak az úgynevezett rajziskolák, ahol az iparos-, majd késıbb a
kereskedıtanoncokat oktatták. A soproni rajziskola az elsı magyarországi rajziskolák között kezdte
meg mőködését 1778-ban. A tanoncok számára kötelezı volt az iskola látogatása, hiszen a rajziskolai
bizonyítványt a felszabadítás feltételeként kérték számon. Kezdetben a kımőves, az ács, az asztalos, az
esztergályos mesterség kapcsolódott a képzéshez, késıbb azonban bıvült a szakmák sora. A
tanoncképzést késıbb az alreáliskolai képzéssel, illetve a vasárnapi iskolákkal próbálták
összekapcsolni, míg az 1872-es iparoktatási törvény a kor igényeinek megfelelıen rendezte a kérdést.
Ennek eredményeképp az Iparoktatást Terjesztı Egyesület iskolájaként 1874-ben létrejött a városi
Ipariskola. Amikor 1884-ben törvényben szabályozták a tanoncképzést, a város saját kezelésébe vette
az iskolát, mely Alsófokú Ipariskola, majd miután 1912-ben megindították a nıi tanoncképzést is,
1915-tıl Szakirányú Fiú és Leány Iparos Tanonciskola néven mőködött. A képzési idı három évében a
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tanoncok elsısorban elméleti jellegő képzésben részesültek, a gyakorlati képzés továbbra is az
iparosmesterek mőhelyeiben folyt. Fiúknak asztalos, bádogos, bognár, órás és néhány más, lányoknak a
varrónı, virágkötı, nıi fodrász és hasonló szakmákat oktatták. Évente körülbelül 600 tanoncot
képeztek ki 50 szakmában. Az iskolát 1948-ban államosították, utódja 1949-tıl az Iparitanuló Iskola
lett.34(34) Az iparostanonciskola iratanyaga részleteiben feltáratlan, a soproni iparoktatással foglalkozó
néhány tanulmány mellett (Verbényi-Veszelka László írásai, illetve a Lakatos István által összeállított
kötet35(35)), gyakorlatilag feldolgozatlan. Különösen a két világháború közötti és az államosítás körüli
történések várnak még feltárásra.

Kissé más jellegő volt, de hasonló célokat követett a kereskedelmi szakoktatás. Kezdetben elsısorban a
kereskedelmi pályához szükséges ismeretanyagot adták át, késıbb közgazdasági, vendéglátóipari
szakmákkal bıvült a kör. Az elsı kereskedelmi iskola 1836-ban nyílt meg Sopronban az evangélikus
konvent kezelésében, az elemi iskolához kapcsolódva. Az ipari és kereskedıi pályákra lépıknek kívánt
elıismereteket nyújtani, amennyiben olyan tárgyakat oktatott, mint számolás, szépírás, mérés,
beszédgyakorlat. 1846-ban alakult meg a Soproni Kereskedı Testület Kereskedı Tanonciskolája,
amelyben három évfolyamon a közismereti tárgyak mellett könyvvitelt, levelezést, áruismeretet és egyéb
kereskedelmi tárgyakat tanítottak. A tanulólétszám kezdetben 20 fı, a század nyolcvanas éveiben már
100 fı körül mozgott. 1877-ben a 15Testület úgy határozott, hogy az újjászervezés kapcsán az iskolát a
fıreáliskolához kapcsolja. A tanonciskolát 1890-ben az állami kereskedelmi iskolához csatolták. A
kereskedelmi tanoncképzés története még megírásra vár.

1884-ben egy, a tanonciskolánál magasabb szintő intézmény, az Állami Közép Kereskedelmi Iskola
nyitotta meg kapuit. 1898-tól Állami Felsı Kereskedelmi Iskola, ahová a reáliskola vagy a gimnázium
alsó négy osztályát, illetve polgárit végzettek kérhették felvételüket. A képzési idı három éve alatt a
vegytantól kezdve a kereskedelmi számtanon keresztül a váltó- és kereskedelmi jogig magas
színvonalon tanulták a szakmai tárgyakat a diákok. A záróvizsgával rendelkezık postafıtisztként,
adóhivatali tisztviselıként, könyvelıként sokféle lehetıséget találhattak az elhelyezkedésre. 1902-tıl nıi
kereskedelmi tanfolyamot is indított az intézmény. Az iskola 1925-ben vette fel a Fáy András
Négyévfolyamú Fiú Felsı Kereskedelmi Iskola nevet. 1934-tıl felnıttoktatást is folytattak. 1941-tıl a
tanintézetet fokozatosan szervezték át kereskedelmi középiskolává, 1945-ben az iskola felügyeletét a
Kereskedelmi és Közlekedésügyi Minisztérium vette át. 1949-ben Közgazdasági Gimnáziummá alakult
az iskola.36(36) A Fáy András nevét viselı intézmény történetével többen is foglalkoztak, szakirodalmi
feldolgozottsága közepes, további kutatásokra érdemes.

A polgári iskola olyan középszintő iskolatípus, amelynek nem célja, hogy felsıfokú tanulmányokra
készítsen fel. Az 1868. évi népiskolai törvény rendelkezett ezen iskolatípus létrehozásáról, célként
jelölve meg, hogy az iskola az elemi népiskola négy osztályát elvégzık számára további, elsısorban
gyakorlati mőveltséget nyújtson. Fiúk számára hatosztályosnak, lányok számára négyosztályosnak
tervezték. Sopron elsı polgári iskolája az orsolyiták polgári leányiskolája 1882-ben, ezt követte az
irgalmasok polgári leányiskolája 1896-ban, 1904-ben az állami fiú polgári iskola, majd legvégül
1918-ban az állami polgári leányiskola. A polgárik az általános iskolák létesítésével 1940 után
folyamatosan beolvadtak az általános iskolák felsı tagozataiba. Az orsolyiták polgári és elemi
iskolájából lett a Belvárosi Általános Iskola, az Isteni Megváltó Leányai polgári és elemi iskolája a
Ferenczi J. utcai (ma Gárdonyi Géza) Ált. Iskola keretei közt folytatta mőködését. Az állami polgári
fiúiskola (Halász utca) a Széchenyi Gimnázium alsó tagozatával összevonva alkotott egy állami
általános fiúiskolát, az állami polgári leányiskola (Mátyás király utca) az állami leánygimnázium alsó

tagozatával alakult át állami általános leányiskolává. A polgári iskolák történetének feldolgozottsága
minimális, a Halász utcai fiú polgáriról található szakirodalom, de a leánypolgári története teljes
egészében feldolgozatlan. A fennmaradt iratanyag hiányos, ezért ezen iskolák történetének kutatásakor
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mindenképpen át kell tekinteni a városi iratanyagot, illetve a tanfelügyelet vonatkozó dokumentumait. 

Az 1870-es években indult meg szervezett keretek között a középfokú leánynevelés, a felsıbb
leányiskolák felállításával. Általánosságban elmondható, hogy szinte valamennyi iskolatípus
bevezetését hamarosan követte annak nıoktatással foglalkozó párja: a Sopronban tevékenykedı két
tanító apácarend – az orsolyiták és az Isteni Megváltó Leányai – szinte valamennyi, a korszakban
létezı iskolatípust meghonosították 16a városban. Valóságos iskolakomplexumokat létesítettek,
amelyek nemcsak Sopronból, de a város tágabb vonzáskörzetébıl is nagyszámú növendéket fogadtak. 

Az orsolyiták az elemi és ismétlı iskolájuk mellett 1863-ban tanítóképzıt hoztak létre, 1882-ben a már
említett polgári leányiskolát, 1893-ban felsı népiskolai és polgári iskolai tanítónıképzıt, 1907-ben
leánygimnáziumot, 1923-ban nıipariskolát. A tanítónıképzıt 1948-ban államosították, majd rövidesen
összevonták az Isteni Megváltó Leányai ugyancsak államosított tanítónıképzıjével. A teljes, nyolc
osztályos leánygimnázium 1925-ben kapta meg a nyilvánossági jogot. 1935-tıl egységes
leánygimnázium, 1939-tıl Szent Orsolya Rendi Római Katolikus Immaculata Leánygimnáziumként
mőködött az intézmény. 1948-ban államosították, ezt követıen még egy évet mőködött Liszt Ferenc
Állami Leánygimnáziumként, majd 1949-ben végleg megszőnt az iskola. A nıipariskolát 1948-ban
államosították, egy évig Állami Nıipariskolaként mőködött tovább. 1949-ben az ország összes
nıipariskolája, így a soproni is megszőnt. Szt. Orsolya Rend mezıgazdasági iskolája 1939-tıl
mőködött. 1948-ban államosították, Állami Mezıgazdasági Leányközépiskolaként, majd e formájában
rövidesen megszőnt. A Szent Orsolya Rend iskoláinak történetére vonatkozóan néhány rövid
(értesítıkben, évkönyvekben közölt) összefoglaláson kívül gyakorlatilag semmi nem jelent meg
nyomtatásban. A Szemle jelen számában Sági Éva tanulmánya ad vázlatos áttekintést az orsolyita
iskolák történetérıl, Fényes Gabriella pedig a zárdaépületrıl. A meglévı iratanyag a további kutatások
szempontjából is szép reményekre jogosít. Mind az egyes iskolák iratanyaga, mind a rend iratanyaga
rendelkezésre áll (kutatásához a rend írásbeli engedélye szükséges), amely jól kiegészíthetı az értesítık
áttekintésével.

Az Isteni Megváltó Leányai rend – vagy ahogy a városban nevezték ıket: a szürkék – elemi iskolájuk
mellett 1896-tól polgári leányiskolát, 1899-tıl tanítónıképzıt, 1900-tól óvónıképzıt, 1922-tıl leány
felsıkereskedelmit, 1927-tıl nıipariskolát állítottak fel. A rend tanítónıképzıjét az államosítást
követıen összevonták az orsolyiták tanítónıképzıjével.37(37) Az óvónıképzıt is államosították, ebbıl az
intézménybıl fejlıdött ki a felsıfokú óvónıképzı fıiskola. Az Isteni Megváltó Leányainak
háromévfolyamos nıipariskolája 1944/45-ig mőködött, a jogutód Ipari Leányközépiskola már 4
évfolyamú volt. A tanintézetet 1948-ban államosították, még egy tanévet mőködött Soproni Állami
Ipari Leányközépiskola néven. Az Isteni Megváltó Leányai Rend történetének feldolgozását Ribai M.
Elma tartományfınöknı elvégezte, több tanulmányt is közölt a Magyar egyháztörténeti vázlatok
hasábjain.38(38) A rend visszakérte saját kezelésébe a korábban a Soproni Levéltárban ırzött iratait
(ugyanígy a Magyar Országos Levéltárban ırzött tartományfınökségi iratokat is). További értékes
adatok kerülhetnek elı az államosításra vonatkozóan a jogutód intézmények (pedagógiai gimnázium,
óvónıképzı) történetének kutatásakor. 

17A város 1871-ben hozta létre felekezeti jelleg nélküli Felsıbb Leányiskoláját. A hatosztályos felsıbb
leányiskolába – melynek célja általános mőveltség adása és a családi életre nevelés – a négy elemit
végzett lányok jelentkezhettek. 1881-ben a város állami kezelésbe adata az iskolát, ahol ugyanebben az
évben a negyedik évfolyam is megnyílt. 1886 szeptemberében már a Deák téren épült új, internátussal
egybekötött épületben kezdıdött meg a tanítás. Az 1918/19-es tanévtıl már leánygimnáziumként
mőködött az iskola, az elsı érettségit 1922-ben tartották. 1927/28-tól az állami leánygimnázium a
kultuszminisztérium rendelete értelmében leánylíceumként mőködött tovább, majd 1932/33-tól ismét
leánygimnáziummá alakult, 1935-tıl egységes gimnázium. 1948 szeptemberétıl négy osztályos
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gimnáziumi keretek között mőködött.39(39) Az iskola története viszonylag jól feldolgozott, jubileumi
évkönyvekben és a Soproni Szemle cikkeiben sok részlet jelent meg.40(40) A fennmaradt iratanyag
további részletes feldolgozása ajánlott.

A kiterjedt, újfajta iskolahálózat nagyszámú tanítót igényelt az újonnan felállított iskolákban. A
tanítóképzésrıl meglehetısen késın, 1868-ban rendelkezett a népoktatási törvény. A soproni
evangélikus líceum keretein belül már 1829-tıl mőködött egy hároméves, a négy algimnáziumi
osztályra épülı tanítóképzı tanfolyam, amelybıl 1858-ra kialakult az evangélikus tanítóképzı. Felépült
az intézet önálló épülete, az elsı két tanévben a két évfolyamos preparandista és a szintén két
évfolyamos szeminarista osztályokat hozták létre, a harmadik évben a gyakorlóosztályt is elindították.
1862/63-tól kezdve megszőnt az elıkészítı tanfolyam, azaz a preparandista osztály, a tanítóképzıbe
csak a négy gimnáziumot végzetteket vették fel. 1883-ig három éves volt a képzés, azután négy
évfolyamossá bıvült. Ebben az évben állították fel az intézet gyakorlóiskoláját is. 1919-ben a
Tanácsköztársaság kivonta az intézetet az egyházi fıhatóság alól, ezt az intézkedést a
Tanácsköztársaság bukása után visszavonták. 1921 augusztusában az intézet értékesebb felszerelését
Gyırbe költöztették, az intézet mőködésének helyéül Bonyhádot jelölték ki. Az iskola végül nem
költözött el a városból, a tanítást az 1921/22-es tanévben is Sopronban kezdték meg. Az 1923/24-es
tanévtıl öt évfolyamossá vált a képzés, 1938/39-tıl fokozatosan megszőntek az ötödik évfolyamok. A
növendékek négy év után érettségit tettek, és ezt követıen egy évi gyakorlótanítás után tehettek
képesítıvizsgát. Az utolsó évfolyam 1948/49-ben tett képesítıvizsgát. Az iskola jogutódja az Állami
Líceum és Tanítóképzı Intézet, amely 1957-ig mőködött. Az evangélikus tanítóképzı intézet
történetébıl sok részletet ismerünk (líceumi iskolatörténet, Rozsondai Károly írása a Szemlében41(41)),
az újabb kori történetérıl, illetve az államosítás körülményeirıl a Szemle jelen számában Varsányi
Péter István közöl cikket.

A katolikus konvent 1854-tıl harminc éven keresztül tartott fenn tanítóképzıt, az orsolyiták és a
szürkék párhuzamos intézményeirıl már esett szó. A soproni katolikus 18tanítóképzı 1856-ban kezdte
meg mőködését, két évfolyammal. 1870-ben a város kiköltöztette a katolikus fıelemivel közösen
birtokolt Templom utcai iskolaépületbıl, ekkor Zalka János püspök jóvoltából a püspök saját soproni
házában kapott termeket. 1868-tól, a népiskolai törvény megjelenését követıen három, 1881-tıl négy
évfolyamosra bıvítették a képzést. 1894-ben Zalka püspök összevonta a gyıri tanítóképzıvel, ettıl
kezdve a két intézménybıl létrehozott új iskola Gyırben mőködött tovább. A katolikus tanítóképzı
történetével Póda Endrén42(42) kívül gyakorlatilag senki nem foglalkozott, a Soproni Levéltárban
meglévı anyag teljes feldolgozást nem tesz lehetıvé, további kutatások szükségesek a tanítóképzıvel
kapcsolatban álló iratképzık anyagában (Konventi irattár, Gyıri Egyházmegyei Levéltár).

1922-ben jött létre a M. Kir. Szılészeti és Borászati Szakiskola, amely alapfokú szakképzést
biztosított. Az iskola 1949-ig mőködött. A szılészeti és borászati szakiskola mőködésérıl néhány
utaláson kívül alig rendelkezünk információval. A Soproni Levéltárban ırzött néhány kötetnyi
iratanyag elhanyagolható az iskolatörténetírás szempontjából, további részletes kutatások szükségesek,
a város, a fenntartó és a tanfelügyelet iratanyagában.

A város iskolahálózatáról festett képet tovább színesítik a speciális nevelıintézetek. Tóth Antal
földbirtokos alapítványa tette lehetıvé, hogy 1904-ben – a város és a vármegye anyagi támogatásával –
Sopronban is létrejöjjön a Siketnéma Intézet. Az iskola Fejér, Gyır, Moson, Pozsony, Sopron, Vas és
Veszprém megyébıl fogadott tanulókat. 1910-re önálló épületbe költözött, ahol a mai napig is mőködik.
A siketnéma intézet a közelmúltban ünnepelte fennállásának százéves jubileumát, tanárai több
visszaemlékezést, iskolatörténeti adatokat is közzétettek.43(43) További kutatása szükséges, elsısorban a
vonatkozó városi iratanyag áttekintésével.
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1850-ben alakult az egyesület, amely tiszti leánynevelı intézet létrehozását tőzte ki célul. Az elsı
növendékek még a Szent Orsolya Rend zárdájában kaptak szállást, ellátást és oktatást, külön szerzıdés
alapján 1855-tıl. 1870 szeptemberében az egyesület által megvásárolt Hosszú sori házban
megkezdıdött az intézet önálló mőködése. A 8–12 éves növendékek az alsó két osztályban az elemi, a
középsı két osztályban a polgári, a felsı két osztályban pedig a tanítónıképzık anyagát vették át.
1877-ben az egyesület a Hadügyminisztérium kezelésébe adta az iskolát. 1911/12-ben újabb
átszervezés nyomán a közös hadsereg tisztjeinek leányárvái a hirtenbergi intézet elemi iskolájának
elvégzése után kerültek Sopronba, ahol négy év alatt elvégezték a polgári iskola tananyagát, majd
tanulmányaikat a hernalsi tanítónıképzıben folytathatták. Az intézet 1922-ben vette fel Zrínyi Ilona
nevét, egykori épületének falán emléktábla hirdeti, hogy 1944-ig fogadott növendékeket. Az iskola
történetét 1930-ban, a fennállás 80. éves évfordulóján Gangel Erzsébet tanárnı külön füzetben
összefoglalta.44(44) A Magyar Királyi Rákóczi Ferenc – Zrínyi Ilona Honvéd Iskolák Bajtársi Köre az
iskola 19évfordulóin további ismertetıket is kiadott, 1992-ben és 2003-ban. Kasza Lajos egy-kori
növendékek visszaemlékezéseit tette közzé 2000-ben megjelent könyvében.45(45)

A honvéd fıreáliskolát az 1897. évi XXIII. tc. nyomán a magyar honvédség katonai fıreáliskolájaként
alapították. Három évfolyamra összesen 150 tanulót vettek fel. 1904/05-ös tanévtıl a Ludovika
Akadémián már használt tantárgycsoportos rendszert alkalmazták, az 1911/12-es tanévben az
évfolyamokat párhuzamos osztályokat szerveztek, 1912/13-tól a századbeosztás lépett életbe.
1919-elején a fıreáliskola négy évfolyamossá bıvült. 1921 augusztusában az iskolát átmenetileg
Jutasra költöztették, ahonnan 1922 elején térhetett vissza Sopronba. 1922-ben felvette Rákóczi Ferenc
nevét. Az iskolát, 1922-tıl katonai alreáliskolát az évtized végén fokozatosan ismét fıreáliskolává
fejlesztették, 1932-tıl már fıreálként mőködött, ekkor tartották az elsı érettségi vizsgálatot is. 1941 és
1944 között honvéd gyalogsági hadapródiskolává szervezték át, 1944 decemberében mint katonai
iskolát Németországba telepítették ki.46(46) A katonai nevelés története jól feldolgozott, a Hadtörténelmi
Levéltár gyámkodásával több kiadvány, kiállítás is született ezen iskolák történetérıl, köztük a soproni
hadapródiskoláról.

A magánkézben lévı nevelıintézetek egy része a nınevelés terén tevékenykedett, de a 6–18 éves fiúk
képzésére is szervezıdtek bennlakásos intézetek. Kezdetben elemi iskolaként indultak: a Laehne-féle
intézet 1853-ban, Csöndes Ferenc intézete 1866-ban. A felekezeti, illetve állami elemi iskolák szintjénél
színvonalasabb oktatást ígértek, az intézeti neveléssel a vidékrıl bekerülı gyermekek felügyeletét is
biztosítani tudták. Mivel volt rá igény, idıvel ezek az intézetek tovább bıvültek a középfokú oktatás
irányába, a módosabb polgárok, sıt nemesi családok pedig szívesen megfizették a jó nevő intézeteket,
ahol biztosítottnak látták gyermekeik megfelelı felügyeletét, szellemi, testi és erkölcsi nevelését.47(47)

Szólnunk kell még egy olyan iskoláról, amelyet az oktatás- és neveléstörténetben hajalmosak vagyunk
egy fél mondattal elintézni, mert nem tagolódik be szorosan a klasszikus közoktatási rendszerbe. Holott
méltán lehetünk büszkék rá, hogy az ország egyik legrégebbi, folyamatosan mőködı zeneiskolája,
amely neves személyiségeket adott a zenei életnek Sopronban nyitotta meg kapuit. Az 1829-tıl mőködı
Zeneegyesület zeneiskolájának történetérıl fennállásának 175. évfordulója alkalmából nemrég írt
könyvet Nagy Alpár.48(48)
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Sopron város alsó fokú iskoláinak méltán híres elıdje a középkorban a plébániai iskola, amelynek
történetérıl és a világi oktatásban betöltött szerepérıl már számos tanulmány született.49(49) Az
1757-es canonica visitatio három katolikus népiskolát sorolt 20fel: a külvárosi és a belvárosi
népiskolát, valamint a szegények iskoláját. Mivel Sopron szabad királyi városként a városi plébániák és
templomok mellett a katolikus elemik kegyura is volt, ezek fenntartása és a tanítók fizetése is a várost
terhelte. A szegények iskoláját a Katolikus Konvent tartotta fenn. A Mária Terézia-féle Ratio
Educationis nyomán a belvárosi népiskolából 1778-ban szervezték meg a normaiskolát. Az
átszervezett, immár háromosztályos fiúiskolát a volt fegyvertár-házban rendezték be, és a gyıri
mintaiskolában kiképzett két tanítót alkalmaztak, hogy a rendeletben megkívánt új módszer szerint
tanítsanak. 1787-ben mind a külvárosi, mind a belvárosi iskolában megnyitották a negyedik osztályt is.
1806-tól a katolikus népiskolák újra csak három osztályosak voltak. A 19. század elsı felében a
népiskolák helyzete szinte változatlan maradt, nagyobb szervezeti változásokra csak az 1845-ös
Magyarország elemi tanodáinak szabályai címő rendelet megjelenése után került sor. Az „elemi
iskola” kifejezést meghonosító rendelet kétosztályos alsó tagozattal és további kétosztályos felsı
tagozattal rendelkezı elemi iskolák megszervezésérıl intézkedett. A felsı tagozat második osztálya
kétévfolyamos volt. Ilyen teljes, összesen ötosztályos fıelemiket csak a nagyobb településeken
szerveztek, többek között Sopronban is. Az 1876-ban újjáalakult Katolikus Konvent Póda Endre
tanítóképzı intézeti tanár, városplébános és a konvent alelnöke hathatós közbenjárására kivonta a
városi katolikus iskolákat a városi Tanügyi Bizottság hatásköre alól, majd új iskolaépületbe költöztette
elıbb a külvárosi, késıbb a belvárosi elemit is. A külvárosi háromosztályos elemi 1887-ben kapott új,
öt tantermes, tanítószobával és szolgalakással ellátott épületet a városplébánia feletti telken, a Jégverem
u. 1. szám alatt. A hatosztályos belvárosi elemi (az 1877-ben a Katolikus Konvent által létrehozott
ismétlıiskolával együtt) 1891-ben költözhetett a mai Petıfi téren álló Szent Imre iskolába. 1945-ben a
három római katolikus fiúiskola a Szent Imre iskolában, összevontan, váltakozó tanítási rendben kezdte
meg mőködését.50(50) 1946-tól a római katolikus fiú népiskola a bencés gimnázium alsó négy
osztályával alkotott egy római katolikus általános iskolát (Petıfi tér). A katolikus iskolákról Póda
Endre írt hitelesen, a kortárs szemével 1892-ben, illetve a konventtörténetben is sok adatot
találhatunk.51(51)

E városi katolikus iskolákkal párhuzamosan mőködött 1747-tıl a Szent Orsolya Rend belsı elemi
iskolája a bentlakó leányok és a külsı elemi a városból bejárók számára. A külsı elemi két osztállyal
indult, 1864-ben négyosztályúvá, 1875-ben hatosztályúvá fejlesztették. A tanítás nyelve kezdetben a
német volt, 1848–1849-ben a magyar lett, majd az önkényuralom korszakában ismét a német tannyelvet
használták, de emellett magyarul is tanultak a növendékek. 1881-tıl fokozatosan vezették be a magyar
tannyelvet úgy, hogy 1886-tól minden tárgyat magyarul tanítottak. Az orsolyita belsı elemiben a zárda
alapításától kezdve külön oktatták az apácák a bentlakó növendékeket. 1813-tól vettek fel ide jobb
módú bejárókat is. A belsı elemi kétosztályosnak indult, 1870-re már hatosztályossá fejlıdött.
1882-ben a két felsı osztályból a leány polgári elsı és második osztályát szervezték meg, így a belsı

elemi négyosztályossá vált. A Szent Orsolya Rend 1864-ben állította fel tanítóképzıjéhez
21kapcsolódva gyakorló elemi iskoláját. A két elemi iskola 1945-ben összevontan kezdte meg újra
mőködését a zárdaépületben.52(52) 1946-tól az 1948-as államosításig Szent Orsolya Rend az addigi
népiskola, polgári leányiskola és a leánygimnázium alsó négy osztálya helyett egy római katolikus
gyakorló általános iskolát tarthatott meg. A Szent Orsolya rend elemi iskoláiról alig jelent meg
nyomtatásban információ.

Az Isteni Megváltó Leányai Rend is fenntartott elemi iskolát, amelyet 1866-ban alapítottak. Az iskolát
magyar tannyelvőként jelentették be, a tanítás 1884-ig magyar és német nyelven, 1884-tıl kizárólag
magyar nyelven folyt, a német nyelvet ettıl kezdve rendes tárgyként oktatták. A második világháború
utáni években az Isteni Megváltó Leányai Rend egy római katolikus általános iskolát vihetett tovább,
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az addigi gyakorlóiskolája és polgári leányiskolája helyett. Az Isteni Megváltó Leányai Rend elemi
iskoláinak története feldolgozatlan.

Az evangélikus népiskola a városban már a 16. század óta mőködı evangélikus iskolából fejlıdött
ki.53(53) A Soproni Evangélikus Egyházközség által fenntartott elemi 1740 körül német tannyelvő volt,
az 1860-as években két tannyelvővé vált. 1891-ben az Evangélikus Konvent 227/1891. sz.
határozatával kimondta, hogy népiskolájában a tanítás nyelve magyar. 1883-ban nyílt meg az
evangélikus tanítóképzı gyakorló elemi iskolája a Színház utcában.54(54) Az evangélikus egyházközség
1932-ben avatta új, korszerő iskolaépületét a Deák téren. Az 1941/42-es tanévben már teljes
nyolcosztályos népiskolaként mőködött; 1948-ban államosították.55(55) 1945-ben az evangélikusoknál a
Deák téri és a Színház utcai elemi összevontan kezdte meg a tanítást.56(56) Az evangélikus népiskola a
régi elemi és az evangélikus gimnázium alsó tagozatával alkotott egy evangélikus általános iskolát. Az
Evangélikus Tanítóképzı gyakorlóiskoláját önálló koedukált általános iskolává fejlesztették. Az
evangélikus egyházközség iskoláiról szólva elsısorban a líceum története kap nagyobb figyelmet.
Számos szakdolgozat, tanulmány íródott az elmúlt idıszakban az evangélikus szociális-népjóléti
intézményekrıl, tanulmányi alapokról, de az evangélikus elemi iskolák történetének összefoglaló
feltárása még várat magára. Holott a Soproni Levéltár és a Soproni Evangélikus Egyházközség
Levéltára remek forrásbázist kínál egy elemi iskolákról szóló tanulmány, esetleg könyv megírásához.
Számos adalékkal szolgál a gyülekezet egykori lelkésze, Hanzmann Károly visszaemlékezése az
egyházközség történetének 1900 és 1950 közötti korszakára.57(57)

A soproni izraelita népiskolát 1852-ben alapította az akkori Israelitische Religions- Gesellschaft (a
Papréten, ugyanitt bóher, azaz rabbiképzı mőködött a fiúk számára). Az iskola tannyelve az alapítástól
1890-ig német volt, ekkor határozott úgy a hitközség, hogy magyar tannyelvővé teszi az intézetet. Az
ortodox irányzattól 1867-ben különvált neológok 1884-re építették fel iskolájukat a Templom utca –
Fegyvertár utca sarkon. 1895-tıl 22valamennyi osztályban bevezették a magyar tannyelvet.58(58) Az
izraelita iskola 1945-ben már nem nyílt meg. Az izraelita iskola történetének feldolgozottsága
minimális.59(59)

Wagner Klementin 1874-ben alapította magán elemi iskoláját, amely hat osztállyal, német tannyelvő

intézetként mőködött. 1882-ben az iskola nyilvánossági jogot kapott és vegyes tannyelvővé vált egészen
1886-ig, amikor teljesen magyar lett a tanítás nyelve. 1890-tıl már csak négy elemi mőködött.
1908-ban Prückler Szerafina vette át és vezette tovább a nyilvánossági jog megtartásával az iskolát. Az
iskola 1922-ben szőnt meg. Az intézetrıl – bár néhány osztálykönyvet ıriz a levéltár – szinte kizárólag
a korabeli újságokból, valamint a városi iratanyag áttekintésével lehet némi információt szerezni.

1918-ban nyitotta meg kapuit a város nagyhírő szülötte, Manninger Vilmos sebészprofesszor, a
rákkutatás hazai úttörıje jóvoltából a tüdıgümıkóros gyerekek gyógyítását szolgáló erdei iskola.
Manninger 1917-ben adományozta a városnak a brennbergi erdıben fekvı telkét a rajta álló nyaralóval
és gazdasági épületekkel együtt, hogy ott elsısorban Sopron városi és vármegyei beteg gyerekeket
gyógyítsanak. Az internátusban 6–14 éves korú gyermekeket: 18 fiút és 18 leányt fogadtak, akik
állandó orvosi felügyelet mellett végezték elemi iskolai tanulmányaikat. Az iskola 1948-tól Állami
Erdei Gyógyiskola néven folytatta munkáját. A tanintézet korai története további kutatásokra érdemes,
az államosítás utáni korszakról Taschner Frigyes közölt cikket a Soproni Szemlében.60(60) Ma a
Doborjáni Ferenc Speciális Nevelési és Oktatási Központ mőködik az iskola falai közt, ápolva az
elıdök emlékét.

Az államosítás részletes története a közeljövıben válik szabadon kutathatóvá, az iskolák iratanyagának
feldolgozása mellett a tanfelügyelıség és a városi iratanyag részletekbe menı feltárása is kívánatos
lenne. Kiindulási alapként jól használhatóak a Soproni Szemlében megjelent, az államosításokkal, a
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háború utáni újjáépítéssel kapcsolatos cikkek. Az elemi iskolák történetének kutatását megnehezíti,
hogy csak kis számban állnak rendelkezésre olyan típusú, évente nyomtatásban kiadott értesítık, mint a
középiskolák esetben. 

Az államosítástól napjainkig eltelt lassan ötven év iskolatörténetérıl is születtek egykorú összefoglalók,
visszatekintések, javarészt a Soproni Szemle hasábjain. A korszak értékelése azonban az utánunk
következı generációk feladata. Környei Attila szavaival élve: „Hogy azután mindaz, amit 1948 óta az
állam és a város Sopron város oktatási intézményeiben és rendszerében létrehozott, fejlesztett és
mőködtetett elégséges-e és mihez képest elégséges, annak megítélésére nem vállalkozhatunk. Hogy a
mai soproni iskolák összessége tökéletesen ki tudja-e elégíteni a város társadalmának mővelıdési és
képzési igényeit, nem tudhatjuk. Annak meglátására és megfogalmazására nem elégséges a leíró
történelmi módszer.”61(61)
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A soproni orsolyita iskola alapítása, története, elvei szervesen összefüggenek az orsolyita renddel. Szent
Orsolya Társaságát Merici Szent Angéla alapította 1535-ben azzal a céllal, hogy a fiatal lányokat Isten
szolgálatára segítsék a humanista világban, és keresztény emberszeretetre, katolikus lelkiségre
neveljenek. Gyakran nevezték ıket nıi jezsuitáknak, mivel Franciaországban a jezsuitákkal mőködtek
együtt.63(63) A katolikus iskolaügy tridenti zsinat utáni fellendülésének köszönhetıen az Orsolya-rendi
nıvérek egyre több helyen telepedtek meg. Az elsı rendtársaik 1675-ben érkeztek Magyarországra
Szelepcsényi György hercegprímás hívására, és egy évvel késıbb megalapították a pozsonyi
zárdát.64(64) 

2007. LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / ISKOLÁINK EGYKORON / Sági Éva: A soproni Szent Orsolya
Iskola története62 / A soproni zárda megalapítása, elemi iskolák

A soproni zárda megalapítása, elemi iskolák

A soproni rendházat 72 évvel a rend hazai megtelepedése után hozták létre Bécsbıl és Gyırbıl érkezı
apácák. A zárda létrejöttét özv. Niggelné Gangl Mária kitartásának köszönhetjük. Az ı érdeme, hogy
hosszú huzavona – és többszöri püspökváltás – után Zichy Ferenc gyıri püspök közbenjárása
következtében a város vezetısége megadta az engedélyt.65(65) 1746-ban Mária Terézia Sopron város
kedvezı véleménye alapján jóváhagyta az alapítólevelet. Mivel Niggelné ekkorra már megvette a
Schramm-házat (ma Orsolya tér 2.) zárdának, egy évre rá megérkezhettek a szerzetesnık.66(66) A
rendház elsı fınöknıje Mater Stadler Mária Anna Ignatia volt.67(67)

Ahogy az alapítólevélben kikötötték, 1747-tıl megindult mind a nemesi, mind a polgári osztályok
tanítása: ez kétosztályú külsı iskolát és internátust jelentett, amelyet 1843-ban három osztályra
bıvítettek.68(68) A külsı, ingyenes iskola mellett a rend egy belsı elemi iskolát is nyitott 1813-ban, a
gazdagabb szülık kérésére: az ide járó gyerekek az internátusi növendékekkel együtt tanultak. Az
újonnan megalakult belsı elemit a zárda önállóan tartotta fenn, állami és községi hozzájárulás
nélkül.69(69) Ekkor Sopron város és a helyi katolikus közösség a gyıri püspökség fennhatósága alá
esett, a katolikus 24iskolák esetében a tanfelügyelet a városi plébános jogköre volt.70(70) A belsı elemi


