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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) 
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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
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az 1870-es években már 6 osztállyal mőködött.71(71)

Az tanított tárgyak a kor elvárásainak megfelelıen arra irányultak, hogy az itt nevelt lányok kikerülve
az életbe jó gazdaasszonyok, családanyák legyenek: az oktatás hangsúlya a gyakorlati
alkalmazhatóságon volt, nem a lexikális ismereteken. A külsı elemiben a kezdetekben hittant,
írást-olvasást, helyesírást és számtant tanítottak, valamint önálló tárgyként beszéd- és
értelemgyakorlatokat.72(72) A használt nyelv kezdetben természetesen a német volt, a magyart csak a
belsı elemiben oktatták, mint idegen nyelvet. Emellett a belsı iskolába járó szerencsések francia- és
énekórákon is részt vettek, továbbá rendkívüli tárgyak keretében történelmi, földrajzi, természettani és
természetrajzi ismereteket is szerezhettek.73(73)

A német nyelven való tanítás azonban nemcsak a történelembıl jól ismert okok miatt volt szükséges:
1864-ben az elemi iskolába beíratottak közül 419 gyermek volt német anyanyelvő, mellettük mindössze
39 magyar ajkú növendék tanult.74(74) A helyzet csak a 20. században fordult meg: egy 1928-as
kimutatás szerint nagyjából ötször több magyar anyanyelvő diák szerepelt a nyilvántartásban.75(75)

Az 1860-as években a külsı elemi iskola már négy évfolyamos volt: aki ezt elvégezte, lehetısége volt
ismereteit továbbfejleszteni az ismétlı és a továbbképzı tanodában.76(76) Nagy fordulatot jelentett a
hazai oktatásban az elsı népoktatási törvény (1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás
tárgyában”), amely büntetés terhe mellett elıírta a gyermekek tankötelességét.77(77) Eszerint „minden
szülı vagy gyám köteles gyermekeit vagy gyámoltjait (ha nevelésökre a háznál vagy magánintézetben
nem gondoskodnak) nyilvános iskolába járatni, életidejök 6-ik évének betöltésétıl egész a 12-ik,
illetıleg a 15-ik év betöltéséig”.78(78) Ez a törvény hozta létre a hatosztályos elemi népiskolát.79(79)

Ennek megfelelıen az orsolyiták külsı elemi iskolája is hat osztállyal mőködött, a belsı elemi pedig egy
ideig hat, majd négy osztállyal.80(80) Az évfolyamcsökkenés oka az volt, hogy a belsı elemi iskolába
járók ekkor már továbbtanultak a szintén négyosztályos 25polgári iskolában (amelyet szintén a
népiskolai törvény hívott életre81(81)), a külsı elemibe járók többségének általános tudását azonban csak
az a hat év alapozta meg. Az elemisták a törvény szerint ismétlı iskolákban folytatták tanulmányaikat,
amelyben azonban már nem mindennapos oktatás folyt.82(82) Árvák oktatását is elkezdték, 1870-ben
külön intézetet tartottak fenn számukra.83(83)
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Felsı leányiskola, polgári leányiskola

Az elızı fejezetben már említettem a polgári leányiskola típusát, mellette röviden szólni kell a felsı
leányiskoláról.84(84) Ez az iskola az orsolyitáknál belsı elemi korábbi, hat osztályos változata után
biztosította a továbbképzést három évfolyammal.

A felsı leányiskola volt az alapja a polgári leányiskolának, amely az 1882/1883. tanévben indította el a
mind a négy osztályt, Sopronban elsıként.85(85) A polgári leányiskola kezdetektıl86(86) nyilvánossági
joggal87(87) mőködött, az 1879. évi, polgári leányiskolák számára kiadott tanterv alapján.88(88) A két
világháború közötti idıszakban évente több mint 200 növendék járt ide.89(89) Tanterveik az alaptárgyak
óraszámainak tekintetében hasonlóak voltak a mai általános iskolák felsı tagozatán tanítottakhoz,
azonban a szokásos tárgyakon felül az oktatás fontos részét képezte a kézimunka, a háztartástan és az
egészségtan is.90(90) Az innen kikerülı lányok megkapták a továbbtanuláshoz szükséges alapokat, de ha
nem iratkoztak be felsıbb iskolába, elég felkészítésben részesültek ahhoz, hogy jó háziasszonyok,
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anyák legyenek. 
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Továbbképz ık, nıipariskola

A külsı elemi, illetve a felsıbb iskolák után a növendékek járhattak ismétlı iskolába,91(91) vagy
különféle továbbképzı iskolákban sajátíthattak el további ismereteket. A nıvérek ezekkel az oktatási
formákkal készítették fel neveltjeiket az élet akkori kihívásaira. A nıvérek letelepedésüktıl mőködtettek
nıi kézimunkaiskolát.92(92) Az elsı, 26tényleges ipariskolát 1850-ben alapították meg, ahol kézimunkát,
szabás-varrást, mő-hímzést, rajzolást és festészetet tanítottak. Késıbb, 1886-ban létrehozták a
mőhímzési, más néven mőipari iskolát.93(93) Az ipariskolák ekkor még nem adtak szakmát, csak
hasznos tudást: az ipariskola alapján a növendékek nem vállalhattak szakképesítést követelı állást.
Ebben a korban az ilyen jellegő iskolák még sokkal inkább a nıi szerepkörre, az otthon melegének
biztosítására készítették fel a lányokat, a végzettséget bizonyító, munkavállalást lehetıvé tévı papírra
még nem volt szükségük.

1. kép: Nıipariskolás növendékek saját készítéső nyári egyenruhában - 1920-as évek

A 19. század végére összesen négy tanfolyamot tartottak fenn. Ipar- és háztartásiskolába a polgári
iskola után lehetett jelentkezni, az oktatás tartalmi része nagyjából megegyezett a fentebb említett
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ipariskoláéval. A mőipariskolában a finomkézimunka különbözı ágazataival, építészeti stílusokkal és
egy ma már kevesek által ismert díszítımővészettel, a tőfestéssel ismerkedtek a tanulók. Indult még egy
– mai szemmel nézve – „hobbitanfolyam” is: a „rajz- és festészet magasabb mővészete”. A sorban
utolsó tanfolyam nyelvi továbbképzést jelentett, mégpedig német, francia vagy angol nyelvbıl.94(94) 

27A nıipariskolát 1923-ban szervezték újjá, a polgári iskolát követı továbbképzı tanfolyamok alapján.
Az ide járó lányok különféle kézimunkaágakkal ismerkedhettek meg. A oktatás összesen három
évfolyamban történt, melynek során a tanulók külön-féle kulturális rendezvényeken (pl.
színházlátogatás), illetve a szakmához kapcsolódó üzemi látogatásokon (pl. soproni selyem- és
keményítıgyár) is részt vettek.95(95) Az iskola elvégzésérıl szakképzettséget tanúsító bizonyítványt
kaptak, így munkát vállalhattak megszerzett tudásukkal. A világháború utáni helyzetben a lányok,
asszonyok megélhetését biztosíthatta a szakképzettség, melyre a változó világban egyre nagyobb
szükség volt. A nık ekkor már nemcsak elsısorban családanyák voltak, hanem sok esetben (akárcsak
részleges) családfenntartók is.
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Elemi és polgári tanítón ıképzı

A következı fontos lépcsıt az elemi tanítónıképzı létrehozása jelentette 1864-ben, amely a második
ilyen intézmény volt hazánkban. Ekkor két évfolyammal, majd 1877-tıl három osztállyal folyt a képzés.
Mivel a rend elsıdleges feladata, célkitőzése az oktatás, így szinte természetes, hogy az elemi
tanítónıképzı mellett, annak továbbfejlesztésével – polgári iskolai nevelde néven – 1892-ben saját,
négy évfolyamos polgári tanítóképzıt szerveztek. Itt polgári iskolai tanítónık képzésével foglalkoztak,
akiknek tanképesítı vizsgát kellett tenniük ahhoz, hogy képesített oktatónak számítsanak: az elsı
képesítı vizsgálat 1866-ban volt.96(96) A polgári tanítónıképzıbe elemi iskolai tanítónıi oklevéllel
rendelkezık jelentkezhettek, tehát ez a képzés a mai fıiskolai szintnek felelt meg.97(97) Az iskolát
rendtagok részére hozták létre, de világiakat is felvettek. Három szakcsoporton képeztek: nyelv- és
történettudomány, mennyiség- és természettudomány, valamint mővészet.98(98) A képzı 1923-ban érte
el története során a legmagasabb szintet: ekkortól öt évfolyamot oktattak.99(99) Az intézmény 1926-ban,
a polgári tanítónıképzés vidéki intézeteit felszámoló reformjaival szőnt meg.100(100) 
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Az iskola fénykora

A 19. század vége, 20. század eleje a soproni orsolyita rendház és iskolái kiteljesedésének idıszaka
volt. A város fejlıdése is ekkor vett nagyobb lendületet: teljes városrészek alakultak ki, fejlıdtek tovább
urbánus formában. Lassan kiépül a Deák tér, letelepszik a Honvéd Fıreáliskola, fejlıdik a vasút,
gyárak telephelyei nınek ki a beépített terület határán. 

28Az iskola a gyıri püspökség fennhatósága alatt mőködött, de viszonylagosan önállóan. Sopron város
kegyúri jogot101(101) gyakorolt a városi katolikus elemi iskolák felett,102(102) azonban az orsolyiták
önállóan tartották fenn iskoláikat, saját bevételi forrásaikból. Ennek tükrében külön érdekesség a
következı megjegyzés az 1908-as tan- és nevelıintézeti értesítıben: „Ez idı szerint Sopron városi
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iskoláinak valamennyi római katholikus leánytanulója nálunk nyert oktatást”.103(103)

Az orsolyita rendházak többnyire még egymástól is függetlenül mőködtek, nem alkottak hierarchikus
rendszert. Az egyes kolostorok egyedül az illetékes (esetünkben a gyıri) püspöknek voltak alárendelve.
A választott fınöknı nagy hatáskörrel rendelkezett, de nem „uralkodónı” volt, hanem valódi
Mater.104(104) A rendház története során talán a legnagyobb jelentıséggel Mater Desits Ladislaa bírt,
aki 1873-tól vette át a ház kormányzását. Rendfınök-asszonyként minden iskola sorsába beleszólása
volt, így az ı nevéhez főzıdik a magyar nyelvő oktatás bevezetése a zárda összes elemi iskolájában.
Emellett az oktatás színvonalát és sokféleségét is jelentısen növelte: 1882-ben ı hozta létre a polgári
iskolát és a hozzá tartozó továbbképzıt. Az imént említett felsı nép- és polgáriskolai tanítóképzı, majd
az 1912-ben nyitott leánygimnázium elindítását is ı küzdötte ki. Egy 1922-es kiadású évkönyv szerint:
„A kor igényeit mindig szem elıtt tartva, bölcsen tudta azokat saját magasztos elveivel a legszebb
összhangzásba hozni”.105(105) 

A „szellemi javak” bıvítéséhez azonban tárgyi feltételek is kellettek: így vásárolta meg az iskolák
számára a szomszédos épületeket, közöttük a mai Széchenyi téri épületet is, amelyben ekkortól az
internátus mőködött. Szintén neki köszönhetik még a mai diákok is az iskola függıkertjének
létrehozását: az egykori többszintes kertrendszernek napjainkra azonban csak egy része maradt meg.

Ezekben az években kiemelkedı szerepe volt még Mater Bailer Katalinnak, a polgári iskola
igazgatójának, aki „okszerő” tankönyveket készített az oktatás minden ágára (Fleissig Katalin néven),
továbbá „törtszámgépet” is szerkesztett. Az ı érdeme az is, hogy a külsı és belsı elemi iskola a 19.
század végére hat osztályos lett, és a felsı leányiskola nyomán az 1882/83-as tanévben elindult a négy
évfolyamos polgári iskola.106(106) Az erkölcsi és tudományos jártasságra való nevelés mellett az apácák
nagy hangsúlyt fektettek „a nıi léleknek és hivatásnak megfelelı tantárgyak” oktatására is. Ezzel a
céllal került tanrendbe a kézimunka, háztartás- és nevelésismeret, ének és rajzóra. 

Az 1800-as évek végén mondta Szabó Károly királyi tanácsos és tanfelügyelı, hogy az iskola
megmagyarosodása – azaz hogy a magyart tannyelvként tanították – sokat jelentett. Kedvezı tényként
említette azt is, hogy az idegen anyanyelvő növendékek is 29meglepı elımenetelt tettek a tanköteles
magyar nyelv elsajátításában.107(107) Érdemként tünteti fel továbbá, hogy a tanítóképzı intézetekre
kötelezı tanterv és vizsgálati szabályzat szerint zajlik a tanítás és a képesítı vizsgálatok tartása.
Ugyanakkor pedagógiai tekintetben a tantestület „helyes elveket követ”, „vallásos és hazafiasan nemzeti
szellemre” nevel.108(108) A „helyes elvek” az orsolyita rendnél évszázados hagyományokon alapultak.
Alapelvük volt a példamutatás fontossága. Erre Szent Angéla maga inti követıit: „Éljetek úgy,
viselkedjetek oly módon, hogy leányaitok a ti és erényeitek tükrébe nézhessenek, és amit akartok, hogy
ık cselekedjenek, azt igyekezzetek elıször magatok megtenni”.109(109)
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2. kép: Részlet az egykori függıkertekbıl – 1920-as évek

30A rendház és iskolái igazi családként mőködtek, az orsolyiták életük egyetlen feladatául tőzték ki a
rájuk bízott gyermekek nevelését. Gondosan odafigyeltek neveltjeik személyiségének alakulására. Egyik
elvük szerint „az egyes személyiség kialakítása … természetes feltételek között jön létre, aminek
következménye, hogy … a személyi sajátosság nem lesz elnyomva”.110(110) Ezt bizonyítják az egykori
tanulóknak a Soproni Levéltárban ırzött személyi lapjai, amelyeken nemcsak a családi körülményeket,
az elıremenetelt, a fegyelmi eseteket, hanem a „személyiségi adatokat” is rögzítették.111(111)

A másik fontos nevelési elvükkel tanítványaik belsı motiváltságának megteremtését célozták meg: ne
pusztán azért tanuljanak a lányok, mert muszáj.112(112) Azonban az iskolákban nemcsak a tanár nevel,
hanem az egykorúak társasága is – erre a nıvérek is figyelmet fordítottak. Pótolhatatlan hatás az
együttérzésnek, a segítıkészségnek, mások megértésének, az empátiának a kialakulása: „életteljes
kapcsolatba kerülnek különbözı életszokások, különbözı társadalmi osztályok és foglalkozások
felfogásai”.113(113) Itt fontos megemlíteni, hogy – habár a rend katolikus – más vallásokhoz tartozó
neveltek sem voltak ritkák az orsolyiták iskolájában, akik felekezetüknek megfelelı hitoktatásban is
részesültek.114(114) 

A Szent Orsolyarendiek egyik legfıbb szellemi vezérfonala az életre való felkészítés, a korral való
folyamatos haladás volt. Ezt tükrözi a széles képzési spektrum, mely már a 19. század végén jellemezte
a rendházat. 1897-ben az intézet szám szerint tíz különbözı oktatási létesítményt tartott fenn: külsı hat
és belsı négy osztályból álló elemi iskolát; négy osztályos polgári iskolát továbbképzı tanfolyammal;
négy osztályos elemi tanítóképzıt; három osztályos polgári tanítóképzıt; varró-, ipar- és mőhímzési
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iskolát; rajziskolát; zeneiskolát; kétosztályos ismétlıiskolát; és végül cselédiskolát. 

Mindehhez a szükséges oktatási kellékek sem hiányoztak: a könyvtár minden oktatott tárgyhoz bıséges
információt tudott rendelkezésre bocsátani, és egyéb felszerelésnek sem voltak híján: állattani,
növénytani, ásvány- és kızettani, természettani győjtemény, vegytani labor, rajzeszközök, kották,
hangszerek, háztartás- és kézimunkaoktatáshoz szükséges eszközök voltak az iskola birtokában.115(115)

A tanító nıvérek elszigeteltségük ellenére lépést tartottak a tudományos élet haladásával: ismereteiket
folyamatosan bıvítették. Ennek segítésére a vezetıség rendszeresen járatott ismeretterjesztı

folyóiratokat is, mint például a Magyar Paedagogia-t, a Magyar Kultúrát, a Magyar Statisztikai
Szemlét és a Természettudományi Közlönyt.116(116)

A külsı iskolával párhuzamosan mőködı internátusban szigorú szabályok voltak érvényesek. Külön
oktatás folyt, az itt tanuló lányok a bejáró növendékekkel nem érintkezhettek, levelezni az elöljáróság
felügyelete alatt lehetett. A szülık és rokonok látogatása engedélyezett volt, de ez „a lányok érdekében
minél ritkábban” történt.117(117) 31Ugyancsak az internátus jellemzésénél írják le nevelési elvüket: „a
gondjainkra bízott leánykák testi és szellemi tehetségeit arányosan fejlesszük, és jellemüket kellıképpen
képezzük”. Mindennek elérésére jó módszerük volt: „Hogy a növendékek kifogástalan magaviseletre és
minél nagyobb szorgalomra serkentessenek, több rangfokozatra soroztatnak.”118(118) A legkiválóbbak
bekerülhettek a „Stella Matutina”119(119) társulatba, amelynek egyik látványos – és kislányok számára
valószínőleg hın vágyott – jelképe az ünnepélyeken viselhetı arannyal hímzett szalag volt. Ami ebben a
„versenyben” még ma is helytálló: a gyerekeket nem különös tehetséggel elért eredményük alapján,
hanem önmagukhoz viszonyított teljesítmény szerint kerülhettek be a „kiváltságosok” közé. Az
iskolában tanulók a nap nagy részét tanulással töltötték, de maradt idı testedzı játékokra is,
mindemellett télen rendszeres táncoktatás folyt. A társalgási nyelv a magyar, a német és a francia
volt.120(120)
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3. kép: A hajdani zeneterem – 1920-as évek
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32A leánygimnázium

Az orsolyiták soproni leánygimnáziuma országos viszonylatban is igen korán alakult meg.121(121) A nık
egyenjogúvá válása ebben az idıben, a 19. század végén kezdıdött meg: leánygimnáziumban letett
érettségi után nık is felvételizhettek egyetemekre. Leánygimnáziumot az orsolyiták elıször az
1907/1908. tanévben indítottak, mindössze 7 tanulóval. Az ekkor még magánjellegő intézmény a
növendékek és családjuk elköltözésével megszőnt. Az 1910/1911. iskolai évben hasonlóan üzemelt, a
növendékek a vizsgákat a Soproni Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium tanári kara elıtt tehették
le.122(122)

1911-ben tették meg az elsı kísérleteket az intézmény állandósítására. Az akkori fınöknı a vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez írt levelében azzal indokolta ezen intézmény állandó fenntartásának
szükségességét, hogy ebben a korban a legkívánatosabb a lányokat, fiatal hölgyeket a legjobb
nevelésben részesíteni. A hazai nınevelés „erkölcsi alapokon nyugvó, hazafias szellemben induló és a
tudományok haladásával lépést tartó továbbfejlesztését” tőzi ki célul. A rendnél tanuló lányok ezért
jobb, ha nem kerülnek idegen befolyás alá ebben a korban. A növendékek tanulmányaik befejezése után
gimnáziumi érettségi bizonyítványt kapnának, következı lépésben középiskolai tanárképzı tanfolyamon
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vehetnének részt,123(123) amely tulajdonképpen felsı-fokú képzésnek felelt meg.

A leánygimnázium tényleges megszervezése szomorú körülmények között, az elsı világháború kitörését
közvetlenül megelızıen történhetett meg. Az 1913/1914. tanévben végre nyilvánossági jogot kapott az
intézmény,124(124) amely ezzel a Dunántúl legrégebbi leánygimnáziuma lett. Elindulhatott az elsı
osztály tanítása, a fiúgimnáziumok tanterve alapján. Az 1916. évi július 14-i 86.100 számú miniszteri
rendelet életbe léptette a „Leányközépiskolai Rendtartást és Tantervet”, amelyet az orsolyiták azonnal
alkalmaztak is.125(125) Ez az intézeti forma azonban a kezdetekben nem állt teljes mértékben a nıvérek
hatása alatt: a leánygimnázium elsı igazgatója Benedek-rendi tanár, dr. Török Veremund volt. A tanári
kart az elsı idıkben kizárólag szerzetesek és egy-két világi tanár tette ki. A többi iskolatípushoz képest
visszás helyzetet az okozta, hogy az Orsolya-rendnek ekkoriban még nem voltak középiskolai tanári
képesítéssel rendelkezı tagjai, mivel alig egy évtizeddel korábban nyílt lehetıség nık számára arra,
hogy felsıfokú végzettséget szerezzenek. A Szent Benedek-rendi tanárokat a helyi fiúgimnáziumból
„kölcsönözték”, a Pannonhalmi Fıapát engedélyével.

Az apácák gyorsan pótolták a hiányosságokat: az 1922/23-as tanévben már szinte kizárólag rendtagok
tanítottak, két világi tanárnı és egy tanár segítségével. Ez akkoriban nagy szó volt: mindössze 25 évvel
azután, hogy nık is beiratkozhattak egyetemekre, 33az orsolyitáknak teljes gimnáziumi tanári karuk
volt. 1932-re 12 középiskolai tanári oklevéllel rendelkezı nıvért tartottak számon. Ebben az évben a
Szentszék megbízásából Magyarország bíboros hercegprímása a Szent Orsolya Rend budapesti, addig
különálló rendházát a sopronihoz csatolta. Az egyesítés hatására a soproni gimnázium igazgatónıjét,
dr. Felkl Ursulát és több szerzetes-tanárnıt a fıvárosba helyeztek át. Ennek folytán újra szükség lett
világi tanerık nagyobb arányú alkalmazására. A változtatás után az iskolatípus felszámolásáig nem
sikerült teljesen rendi tanári kart létrehozni.126(126) 

Az 1934. évi XI. törvénycikk alapján Magyarországon egységesítették a középfokú oktatást: a
különbözı középiskolák helyébe „gimnáziumok”, ill. „leánygimnáziumok” léptek.127(127) A
megváltoztatott tanterv az 1935/36-os tanévtıl lépett érvénybe: ekkor már 45 perces órákban tanítottak
az orsolyitáknál is.128(128) A gimnázium a Katolikus Középiskolai Fıhatóság igazgatása és felügyelete
alatt állt, emellett az állami fıfelügyeleti jogot a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter a szombathelyi
tankerületi királyi fıigazgató által gyakorolta.129(129) 
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Továbbfejlesztési szándék

Az alább leírtak egy példát nyújtanak a hajdani nıvérek elhivatottságára és céltudatosságára. A
folyamatos fejlıdés a rendház életének része volt, habár nem mindig minden úgy alakult, ahogy
eredetileg tervezték. 1918-ra a rend és az iskola vezetıje, Mater Reiter Benedicta elérkezettnek látta az
idıt arra, hogy a polgári tanárképzı a továbbiakban fıiskolaként mőködjön tovább.130(130) Az
indokokat – amelyek jól példázzák az akkori magas szintő oktatást – egy négy évvel késıbbi levélben
nagyon részletesen leírja. Az intézet anyagi biztonsággal rendelkezett a rend tulajdonában lévı
ingatlanok bérleti díjai és egyéb bevételek révén. A hét épületbıl álló komplexumban megfelelı számú
helyiség állt a szertárak, gyakorlati, kísérletezı és dolgozó termek rendelkezésére, továbbá tágas,
fásított kert. 

A fizikai, kémiai laborok jól felszereltek, mind elıadásra, mind kísérletezésre alkalmasak. Saját gazdag
győjteményük mellett a növendékek megtekinthették a bánya- és erdımérnöki fıiskola győjteményeit,
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laboratóriumait és az ott zajló bonyolultabb kísérleteket, továbbá meghallgathatták az ottani
elıadásokat is. De nem ez volt az egyetlen kapcsolat egyetemünk elıdjével. A rendi és civil többszörös
okleveles 34tanerıkön kívül a bánya- és erdımérnöki fıiskola tanárai is rendszeresen tartottak
elıadásokat.131(131) Az 1922/23-as tanévben dr. Kövessi Ferenc állandósított vezetıje lett a
földrajz–természetrajz–kémiai szakcsoportnak, rajta kívül dr. Fehér Dániel132(132) és Vági István
rendszeresen tartott kémiai és fizikai elıadásokat.

4. kép: Kertrészlet – 1920-as évek

A Mater további indokként hozta fel, hogy a rend és az iskola mindig „rendületlen képviselıje volt a
magyarságnak”, és hazánk nyugati szélén eredményeket ért el a magyarosítás terén. Azzal is érvelt,
hogy az ország nyugati vidékein élı lakosság nagy részét az orsolyita tanítóképzıbıl kikerült tanítónık
nevelték. Sopront egészséges környéke miatt is kiemelkedı szerepőnek írta le. Végül a rend szigorú
elıírásaira hivatkozott: az orsolyita nıvérek nem hagyhatják el zárdájukat, ezért is fontos a helyi
tanítóképzı fıiskola megszervezése.133(133)

Egy évvel késıbb a tanítóképzı fıiskola javaslatát elutasították. A gyıri püspök levele közli, hogy a
tanítóképzı intézet tovább mőködhet elıkészítı tanfolyamként, és a polgári iskolai tanárok képzése is
megmaradhat. A rendi tagok részére viszont biztosították, hogy a vizsgáló bizottságot kiküldik a
helyszínre, így a 35polgári iskolai oklevelet helyben megkaphatják.134(134) Ez kiváltságnak számított,
mivel ebben az idıben minden tanárjelöltnek budapesti vizsgálóbizottság elıtt kellett számot adnia
tudásáról. 
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5. kép: Kémialabor – 1920-as évek
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A mezıgazdasági oktatás

Gazdasági oktatással 1901 óta kísérleteztek a nıvérek, akkor még csak egy gazdasági irányú ismétlı

iskolával. Ezt követıen 1938–39-ben gazdasági-háztartási tanfolyamot indítottak. Végül 1941-ben
kalocsai példára az orsolyita nıvérek mezıgazdasági leányközépiskolát alapítottak, amely idırendben a
második ilyen jellegő intézmény volt hazánkban. Az igen alapos oktatás négy évfolyamban zajlott, a
tanulmányok végeztével érettségi bizonyítványt kaptak a növendékek.135(135)
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6. kép: Gyakorló konyha – 1920-as évek

36Az általános tárgyak mellett gyakorlati gazdálkodási oktatás is folyt, az iskola saját tangazdaságában
és munkaotthonában,136(136) amely a mai Lehár utca táján volt. A tangazdaság megfelelı keretet
nyújtott a mezıgazdaság valamennyi ágának gyakorlására: 20 kataszteri holdon mezıgazdasági üzemet
létesítettek, szántóval és réttel. Az 1470 négyszögöles kertészeti üzem területén „minden olyan kerti
termény” megtalálható volt, amely egy „belterjesen kezelt üzemben szükséges”: ezen belül egy
gyümölcsös és egy gombatelep is. Az állatállomány is igen változatos volt: a lovak, baromfik, sertések,
nyulak. Külön érdekessége a létesítménynek az úgynevezett „Mintaotthon”: „azon ismeretek
elsajátításához, amelyek egy nagyobb család összes szükségletének kielégítésére alkalmasak”. A ház
berendezését részben az elsı években itt tanulók készítették.137(137) Az intézmény az államosítás után
állami mezıgazdasági gimnáziumként mőködött tovább, majd 2-4. osztályos tanulóit 1950-ben a
Csornán ekkor induló állattenyésztési technikumba helyezték át. Az iskola soproni épületébe az
Erdészeti Technikum került.138(138)
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37A második világháború

A második világháború utolsó éveiben a határvárosok felé menekülı családok miatt megnövekedett a
tanulók létszáma. 1944 tavaszán az internátusban hajléktalanelhelyezés céljára elkülönítettek egyes
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részeket. İsszel a honvédelmi miniszter rendelete alapján a leánygimnáziumot hadikórház céljára
lefoglalták, a bentlakásos intézet kivételével, ám egy hónappal késıbb ezt is birtokba vették, ezúttal a
debreceni rendırkapitányság.139(139) Novemberben országszerte megszőnt a tanítás. 

Az elsı, 1944 decemberi bombázás után 1945. március 28-án jött a legrosszabb. Egyetlen éjszaka alatt
a gyönyörő iskolaépület rommá változott. De a rombolás után volt – kellett, hogy legyen – erı az
újjáépítéshez: államrendelet alapján 1945 áprilisában megkezdıdött az oktatás. A rend elkezdte a
munkát dr. Németh Alajos hittanár vezetésével. Az ı fáradtságot nem kímélı erıfeszítéseik által 1947
májusára az iskola és a templom belseje megújult.140(140)

A munkálatok közben egy új tanfolyamot hoztak létre a város dolgozó asszonyainak és leányainak:
1946-ban elindult az Anyák iskolája, mintegy 25-30 résztvevıvel. Itt szabás-varrást, erkölcstani
elıadásokat, nevelési és egészségtani útmutatásokat hallgathattak az anyák. A részvétel ingyenes
volt.141(141)
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Az államosítás

Az újjáépítés után egy évvel, 1948. május 30-án Sopron törvényhatósági bizottsága egyhangúlag
elfogadta a felekezeti iskolák államosítását, azzal a kissé elhamarkodott gondolattal, hogy az „egyházi
körök ez elé nem fognak akadályokat gördíteni”. A válasz azonban a katolikus szülık, tanárok és
diákok tüntetése lett 1948. június 7-én, a Szt. Mihály templom és a Bencés templom elıtt. A vallási
jellegő gyülekezés ekkor már tiltott volt, ezért a rendırség elıször szóval próbálta feloszlatni a tömeget,
de végül csak tőzoltófecskendıvel jutottak eredményre. A vélt szervezık közül kilenc gyanúsítottat
vettek ırizetbe, köztük dr. Németh Alajost is, aki ezután 21 hónapot töltött internálásban.142(142) A
tüntetés nem járt eredménnyel. Június 9-én jóváhagyták a felekezeti iskolák államosítását, elkezdték
vagyonuk leltározását és a nevelık állami státusba vételét.143(143)

A soproni orsolyiták sem jártak jobban. A rend birtokában lévı öt épület közül csak a jegyzıkönyvben
V. számmal szereplı rendház és templom maradt ideigóráig a rend kezében, az állam az összes iskolát
birtokba vette.144(144) Ekkor lett a leánygimnáziumból Liszt Ferenc Állami Leánygimnázium, amely
nem volt hosszú élető: 1949-ben megszőnt,145(145) mint ahogy a szintén államosított nıipariskola
is.146(146) Az elemi 38tanítónıképzıt összevonták az Isteni Megváltó Leányainak tanítónıképzı
intézetével: az összevont állami intézmény 1957-ig mőködött.147(147)

A szerzetestanárok nem fogadták – nem is fogadhatták – el az állami iskolába szóló kinevezést. Az
egyház központi álláspontja minden szerzetestanárnak megtiltotta az állami iskolákban való mőködést:
óraadó állást sem vállalhattak.148(148) Nem sokkal késıbb törvényi erıvel feloszlatták a vallási
egyesületeket, az orsolyita zárdát leválasztották az iskoláról. 1950-ben a szerzeteseket összegyőjtötték,
a soproni nıvéreket Vácra vitték. Itt érte ıket a hír, hogy rendi ruhájukat le kell vetniük. Elhelyezkedési
lehetıségeik meglehetısen rosszak voltak, többnyire gyári munkásként, gyermekgondozóként dolgoztak
tovább.
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A volt Orsolya-rendi iskola a szocialista korszakba n

Az iskola ezután a III. számú Állami Általános Iskola, Orsolya tér lett. Az új nevelıtestület az
államosítás ellenére is igyekezett biztosítani a hagyományos szellemiséget, ugyanis a legtöbb tanár még
egyházi iskolában szerezte az oklevelet. A központi elvárások azonban mások voltak: a kötelezı

ideológiai tanfolyamokat az oktatók nem kerülhették ki, az 1950-es évek során a vallásellenes harc
közüggyé vált, a transzcendentálisba vetett hitet a tudatlanság gyökerének tartották.149(149) Az oktatás a
központilag elıírt tantervek szerint folyt, amelyet köztudottan a párt ateista nézeteinek megfelelıen
állítottak össze.150(150) 

Érdekes látni a történelem hatását egy iskola számadatain keresztül. A tanulólétszám az 1956/57-es
tanév kezdetén 876 fı, míg a harmadik negyedévben már csak 753. A többi 123 fı szüleivel együtt
kivándorolt. A hatvanas évekre a volt orsolyita iskola három belvárosi iskola napközi iskolája lett, majd
a 70-es évektıl „összetett városi szintő oktatási feladatokat” is ellátott, mint például a
gyógytestnevelést. 

1982-ben az Orsolya téri általános iskolát összevonták a Petıfi téri általános iskolával. Ennek
következtében megnövekedett a tanulólétszám és a tantestületi létszám is. Az 1-2. osztály a Petıfi téri,
a 3-8. osztály pedig az Orsolya téri épületben kapott helyet. 1990-ben az elsı két osztály
visszaköltözhetett az Orsolya téri épületbe. Ekkorra már az anyanyelvi nevelés alapossága érdekében
évfolyamonként kiemeltek egy-egy területet: az elsı osztályban beszédmővelést, a másodikban írást és
íráshasználatot, a harmadikban nyelvtant és helyesírást, végül a negyedikben fogalmazást és
szövegalkotást. 

A fejlesztések már korábban elindultak. Az alsó tagozatban rajz tagozatot indítottak, és többféle
szakkör is útjára indult. 1969-ben szakosított matematikai tantervő osztály létesült, ezáltal lehetıvé vált
a matematika tartalmi korszerősítése.151(151) Az évek során az iskola kórusa a város szinte minden
„kulturális megmozdulásán” részt vett. Rajzi és képzımővészeti versenyeken az iskola tanulói szép
eredményeket értek el. 1959-ben gyakorlati technikafoglalkozás indult, a résztvevı diákok városi és
megyei 39technika versenyeken szerepeltek. Szintén megyei versenyeken volt többször is dobogós a
tornacsapat és a kézilabdacsapat. A napközi otthon „étkezést, tanulási és hasznos szabadidıs
tevékenységet biztosított”.152(152)
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Újra az Egyház kötelékében

1991. június 30-án a Városi Közgyőlés az Orsolya téri iskolát egyházi kezelésbe adta. A volt Belvárosi
iskola teljes diáksága és tantestülete újra a rendhez került, az Orsolya tér 2-3. és a Széchenyi tér 21.
szám alá. Innentıl az iskolát hivatalosan Szent Orsolya Rend Római Katolikus Általános Iskolának
hívják. Augusztusban megalapították a Szent Orsolya Rend Kollégiumát is. Az iskola és a kollégium
mőködtetését a Katolikus Konvent látta el, a rend kérésére. 

Ekkor kezdıdtek el a változtatások. A szaktantermi rendszert megszüntették, csak a fizika-kémia
kabinet maradt meg. Minden lehetséges helyiséget osztályteremként használtak, az Orsolya téri épület
egy részét késıbb a visszatérı apácáknak adták át. Az iskola egyházi szertartásait azóta is az Orsolya
téren, a Szt. Orsolya templomban és a Szt. György templomban tartják. A nemzeti ünnepek egy részét
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osztályszinten, az 1848-49-es szabadságharc és a 1956-os forradalom emlékét pedig iskolai szinten
ünneplik.

A gimnázium ötlete már 1991-ben felvetıdött, és már novemberben eljuttatták az iskolakoncepciót,
tanterveket a Mővelıdési Minisztériumba. 1992 januárjában az ön-kormányzathoz nyújtották be a
„személyi, tárgyi és financiális feltételek meglétét igazoló anyagokat és a szakhatósági
engedélyeket”.153(153) A tanterveket a Németh László Gimnázium igazgatója térítésmentesen
rendelkezésre bocsátotta, ezeket apróbb változtatásokkal igazította az iskolához a vezetıség: a
háztartási ismereteket elhagyták, a latin nyelv összóraszámát csökkentették, és már elsıben elkezdték a
földrajzoktatást, ugyanakkor idegen nyelvekbıl saját tantervet készítettek. Az 1992/93-as tanévvel
megindult a nyolcosztályos gimnázium, a következı lépés az 1994/95-ös tanévben induló négyosztályos
gimnázium volt.

A hitélet felélesztése érdekében kötelezıvé tették a hitoktatást, és – bár csupán egy évig – etikai oktatás
is folyt. Mint már fentebb említésre is került, az egyházi ünnepeket újra iskolai szinten ünneplik,
továbbá az iskolaév fontos dátuma Szt. Orsolya és Szt. Angéla napja is. 1995-ben az államosítás óta
elıször újra fogadalomtételre került sor. A 14 év fölötti gimnazisták számára lelki napokat,
lelkigyakorlatot szerveznek, a tanárok számára külön lelkigyakorlatot tartanak.154(154)

Az általános iskola, a négy- és a nyolcosztályos gimnázium a mai napig mőködik a soproni óváros
szívében. A tantestület tagjai a katolikus szellemiség szerint tanítanak, azonban az Orsolya rendet nem
képviseli egyetlen tanító nıvér sem. 
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1. Eszmei és történelmi elızmények 

Az iskolák államosításának kérdése érdemlegesen a 19. század folyamán merült fel, ugyanis annak
anyagi, társadalmi és politikai feltételeit a modern (kapitalista) fejlıdés teremtette meg. Annak ellenére,
hogy az egyház és állam szétválasztása, az iskolák állami kezelésbe vétele (szekularizálása) elsısorban
a polgári társadalomra várt volna, végig vitelére tulajdonképpen sehol sem került sor. Mindez nem


