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95Andrássy Péter : A SVSzE ifjúsági pályázatának eredményei és díjny ertes
munkája

A Soproni Városszépítı Egyesület, a Soproni Erdıkért Környezetkultúra Alapítvány, a Perkovátz Háza
Baráti Köre – együttmőködve más civil szervezetekkel – 2007. március 10-én az alábbi három
témakörben pályázatot írt ki a soproni általános és középiskolák tanulói számára:

1. Mit tennék a városszépítı egyesület elnökeként Sopron és közvetlen környéke épített és természeti
kincseinek megırzéséért?

2. Városunk egy építészeti, vagy természeti értékének bemutatása, védelmének feladata.

3. Sopronban, vagy annak közvetlen környezetében elıforduló, számomra legkedvesebb védett növény,
illetve állat bemutatása és védelme, egyéni megfigyelés alapján.

A megadott határidıre kilenc dolgozat érkezett. A Soproni Városszépítı Egyesület Peéry Rezsı Ifjúsági
Szakbizottsága a kiírásnak megfelelı hét dicséretes pályamunkát értékelve, az alábbi döntést hozta: 

Megosztott elsı díjat nyert Horváth Vivien 12. osztályos tanuló „A belvárosi házrengeteg üde foltja. A
Szent Orsolya zárdakertje”; Varga Dóra 12. osztályos tanuló „Séta a soproni Egyetemi Botanikus
Kertben” és Hillebrand Barbara 11. osztályos tanuló „A Szent Orsolya Katolikus Iskola és Kollégium
épített értékeinek bemutatása” c. pályamunkájával. Mindhárman a soproni Szent Orsolya Római
Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégium növendékei.

Megosztott második díjat nyert Bókon András 8. osztályos tanuló (Szent Orsolya Ált. Iskola) „Egy
csepp világörökség”; Salamon Péter 10. osztályos tanuló (NYME Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium) „Élı kövület Sopronban”; Bókon Violetta Mária 12. osztályos tanuló
(Szent Orsolya Gimnázium) „Két ország egy világöröksége” és Szeniczei Patrik 9. osztályos tanuló
(Szent Orsolya Gimnázium) „A Soproni Erzsébet Kórház parkja” c. pályamunkájával.

A kiíró szervezetek mellett a díjazáshoz könyvajándékokkal hozzájárultak: Sopron Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala; a Fertı-táj Világörökség Egyesület, valamint Sass László könyvkiadó. Az
alábbiakban közreadjuk a bírálók által legjobbnak ítélt pályamunkát.
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A Merici Szent Angéla által 1535-ben alapított Szent Orsolya-rend tagjai a 18. század derekán
telepedtek le Sopron várfalakkal körülvett Belvárosában, az egykori Sópiac keleti oldalán. Vállalt
feladatuk a leányifjúság nevelése és a beteg, elesett emberek ápolása volt. Soproni letelepedésük elıtt
már hat magyarországi városban tartottak fenn iskolákat. A soproni alapító, egy bécsi jótevı asszony,
özv. Niggelné Gangl Mária volt, akinek alapítói szándékát Mária Terézia hagyta jóvá 1746. július
8-án.

1747. május 16-án Gyırbıl érkezett M. Stadler Ignácia fejedelemasszony és három nıvér. Feladatuk
templom és iskola létrehozása volt. Hamarosan fel is épült elsı kápolnájuk és zárdájuk. Az 1850-es
években határozták el, hogy a barokk épületegyüttes helyén nagyobb mérető templomot, zárdát és
iskolát emelnek. A tervek elkészítésével a tehetséges, fiatal soproni építészt, Handler Nándort bízták
meg. Az Orsolya téri épületegyüttes különösen fontos szerepet játszik hazai historikus építészetünkben,
hiszen a kevésbé pontos gótikus elemeket ezen a templomépületen pontosabb, „szigorúbb” megformálás
váltotta fel. Joggal lehetünk büszkék, hogy ebben az elsık közé tartozott az akkori Közép-Európában.
A monumentális épületegyüttes igényes neogótikus architektúrájával az egész tér hangulatát
meghatározta.

Az iskola tantermei kis mérető belsı udvarok köré szervezıdtek. A kétemeletes, hatalmas épület udvari
homlokzatai az egykori várfalra néztek. Itt épült fel 1908-ban a csillagvizsgáló tornya Schármár Károly
soproni építész tervei szerint. Az iskolaépület belsı tereit 1954-ben Winkler Oszkár tervei alapján
modernizálták. Az épület megújítása során derült ki, hogy az iskola helyén korábban a római közfürdı
nagymérető együttese állt. A fürdı a Kr. u. I–II. században épült és a IV. században is mőködött még.
Vizét Scarbantia aquaeductusa vezette a mai Bánfalva területérıl a városba. A hatalmas közfürdı
megmaradt részeit feltárták. Egy másik feltárás során derült fény a római kori déli kapu maradványaira
az iskolaépület udvarán.

A folyamatosan bıvülı, gyarapodó Rend és iskola új épületvásárlásokat, átépítéseket, építkezéseket tett
szükségessé (Packhoffer-, Peregrin-, Vághy-, Wenzel-, Frieze-Fels-, Horváth-ház). Az iskolát a várfal
külsı oldalán korábban felépült városi palotával (Széchenyi tér 21. – Várkerület 116. szám) árkádos
folyosóval kapcsolták össze. A hatalmas saroképület mai formáját 1857-ben kapta. 1948-ban a zárdát
lefalazták az iskolától, a nıvérek megélhetését az egykori tanítványok segítették. 1950. június 18-án
éjszaka Vácra szállították a nıvéreket, ahonnan szeptember 8-án szabadultak. Az ún. Orsolya téri
Általános Iskola az államosítás után koedukálttá vált. 1982-ben a Petıfi téri iskola hozzácsatolásával
Belvárosi Általános Iskola néven mőködött, majd 1991. július 1-jén az iskolát és a Horváth-házat,
amely középiskolai fiúkollégiumként mőködött, a városi önkormányzat újra a Szent Orsolya Rend
használatába, majd egy év múlva tulajdonába adta vissza. A két épület a köztük lévı átjárás
helyreállításával vált egységes egészként kezelhetıvé és használhatóvá. 
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97Az iskola udvarai napjainkban

Iskolánk egy apácakerttel és egy kétszintes udvarral is büszkélkedhet. A kétszintes udvar egyik része a
várfal és az iskolaépület között található 8 méter magasan feltöltött függıkert, amely a régi idıkben
hangulatos kis park volt, medencével és a nıvérek által nevelt növényekkel. Ez a terület ma már teljes
mértékben a diákok igényeit szolgálja ki. A vízmedencét felváltotta a testnevelés órákon használatos
távol-ugró gödör, amelyben délutánonként a napközisek elıszeretettel építenek homokvárakat és egyéb
homokcsodákat. A szünetekben itt az ember kellemesen feltöltıdhet és kikapcsolódhat. A lányok
elbeszélgetnek egymással a padokon, vagy érdeklıdve figyelik, ahogyan a fiúk fociznak a lebetonozott
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alsó udvaron. 

A másik, csaknem 500 négyzetméteres zöldövezet a zárdakert. Ide sajnos csak kevés diáknak van
lehetısége kijutni, ugyanis ez az apácák féltve ırzött kincse. Itt korábban fıként a megélhetésükhöz
szükséges növényeket (zöldség, gyümölcs) termesztettek. A háború elıtti idıkben a nıvéreknek ezen
kívül még volt egy nagyobb földterületük is a városban, ahol földet mővelhettek is szılıt termesztettek.
Ez a Lehár Ferenc utca végén található Apácakert, amely mai is ırzi nevét. Ez az államosítások után a
föld kikerült a zárda tulajdonából, csak a zárda és az iskola közti kertben gazdálkodhattak. Azonban ez
a kert mára már elvesztette eredeti funkcióját: a már idısödı nıvérek erejük fogytán már csak
kedvtelésbıl mővelik (szamócát, diót és fügét „termesztenek”), és többnyire a biológia oktatását
szolgálja. A biológia fakultációt választott diákok itt sajátíthatják el a növényhatározás tudományát,
amelyre a kert sokszínő és értékes növényvilága kiválóan alkalmas. Az alsóbb évfolyamok
szorgalmasabb diákjai örömmel segítenek az ıszi betakarításnál és a kert rendbetartásában a
nıvéreknek (levélsöprés, gyomlálás, padok tisztítása, festése).
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Séta a zárdakertben

A Cifra-folyosó ajtaján kilépve az ember egy teljesen más, a zajos tantermektıl nyugodtabb világba
cseppen. A festıi szépségő kertben a pihenıpadok és sétautak között örökzöld és lombhullató fák,
cserjék díszlenek. A keskeny, dimbes-dombos utak különbözı kisebb részekre osztják fel az udvart.

Az ajtón kilépı bal oldalán egy, az I. Világháború korából származó hatalmas diófa áll. A fa alatt
gazdagon elszaporodott a mérgezı terméső növény, a Waldstein-pimpó, amely a gyakorlatlan szemek
számára könnyen összetéveszthetı az erdıkben ugyancsak gyakran megtalálható erdei szamócával,
mivel két növény levele és termése nagyon hasonló. Fontos megkülönböztetı jegy az apró, piros
gyümölcs állása: míg a szamóca a föld felé lóg szárán, addig a Waldstein-pimpó felfelé néz. 

Az iskola napsütötte déli falánál látható a melegebb éghajlatot kedvelı füge, ami különösen jól érzi itt
magát. Nem véletlenül állhatott a növény jelenlegi helyén korábban egy üvegház. A kert déli oldalán
szintén az I. Világháború idején ültetett kislevelő hárs áll. Ez a fa jelentıs mértékben meghatározza a
kert képét. Kb. 20-25 m magas, viszonylag igénytelen, szárazság- és árnyéktőrı, de lassú növekedéső
hársfaj. 98Leveleinek fonákján az érzugokban vöröses színő szırpamacsokat találunk. Virágzata június
közepe táján győjthetı a teljes virágzás idején. Ez szolgáltatja a legfinomabb hársmézet és a legjobb
teaalapanyagot. A hárs közvetlen közelében egy kisebb virágos kert fekszik krizantémokkal, különféle
bokrokkal (pl. mogyoró, orgona, hóbogyó, aranyág) és az újonnan felújított pihenıpadokkal. E
területtıl pár lépésnyire terül el egy rózsaliget, a tavasszal döngicsélı méhek egyik kedvenc helye.

A növényekkel gazdagon benıtt várfal romjai mentén húzódik egy keskenyebb kertrész. Ennek elején
fekszik a korábban szántóföldi növényeknek helyt adó, ma már befüvesített parcella, közepén egy
magányosan álló cseresznye csemetével. Hátrébb, a korábbi veteményes helyén egy dús növényzettel
tarkított angolkert található. Itt számos egynyári és évelı növény, ciklámen, margaréta, harangvirág,
nefelejcs, árnyékliliom, gyöngyvirág, mályva- és pünkösdirózsa és más faj él. Ezenkívül eper, egres,
sárgabarack is terem itt. Itt található még az 1930-as évek körül ültetett négy tiszafa, egy kisebb
lombos erdı és itt állt a kert legöregebb fája, a Millenniumra ültetett 100 éves hegyi juhar, amelyet már
kivágtak. Majdnem 15 méter magas volt és törzsátmérıje elérte a 60 cm-t. Hatalmas termetére az itt
maradt fél méter magas tönkje emlékeztet. 1970 és 1978 között jelentısebb telepítést hajtottak végre,
melynek során öt nyugati tuját, három oregoni hamisciprust, három lucfenyıt, egy nyírfát, két
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ezüstfenyıt és egy virginiai borókát ültettek. 1980-ból újabb négy lucfenyı és egy keleti tuja származik. 

1992-ben a kert teljes egészét felújították. Kivágták az elburjánzott cserjéket, gyomokat. Szintén
ültettek újabb fákat: luc-, jegenye- és erdei fenyı, majd bükk, nyári orgona és kocsánytalan tölgy is
került a kertbe. A várrom mentén áll két vadgesztenye, melyek telepítési kora szintén az I. Világháború
körüli idıkre tehetı. 

Magának a várfalnak is megvan a saját növényvilága. Olyan növényeknek ad termıhelyet, mint a
borostyán, az aranyos fodorka és annak rokona a kövi fodorka, az oroszlánszáj és a kövirózsa, sıt még
a különbözı tuják magvaiból kihajtott facsemeték is élnek rajta. 

A csodálatos zárdakert elbővölı érintetlenségének hátránya is van. Nemcsak a betelepített növények
érzik itt jól magukat, hanem a különféle gyomnövények is. Többek között elszaporodott a falgyom
(fıként a mediterrán területeken terjed), a betyárkóró és a nagy csalán. Mint minden kertben, itt is
pusztítanak az élısködı állatok. A vadgesztenyék levelén az aknázómoly szaporodott el. Hernyója
tehetı felelıssé a leveleken található foltokért és a levél elszáradásáért. E különös életmódú állat nem
kívülrıl eszi a lombot, hanem „belerágja” magát a levél belsejébe. Ott aztán úgy rágja ki a levél
középsı, asszimiláló szöveteit, hogy közben a levél színén és fonákján levı bırszövetet érintetlenül
hagyja. A hernyó egész életét a levél belsejében tölti. Ötször vedlik, majd bábbá alakul át. Az aknában
megbúvó báb nyugalmi állapotban van, nem táplálkozik, nem változtatja a helyét, sıt még a légzése is
nyugalmi állapotban van. Az állat egyszer csak kibújik és kifejlıdik belıle a molylepke. A molylepke
rövid, néhány napos élete során már egyáltalán nem táplálkozik, egyetlen célja a szaporodás.

99Gyakori vendégek a házi verebek, a fekete rigók és a Széchenyi-tér galambjai is. Évek óta vörös
vércsék is költenek az iskola védett zugaiban és tizedelik a kertek, udvarok madárállományát. Iskolánk
2002-ben elnyerte a Madárbarát kert címet.

2007 nyarán az iskola nagyobb mérető tatarozáson esett át. Reméljük, hogy a felújítás továbbra is
folytatódik majd, és külön hangsúlyt fektetnek az Orsolya- és a Széchenyi-téri két épületet összekötı
folyosóra, hogy a történelmi múltú apácakert elıtérbe kerülhessen. Érdemes lenne a diákok számára
elérhetıbbé tenni a kertet. Veteményes kert létrehozása segíthetné a tanulást és a diákokkal közös
fenntartása, gondozása nagy élmény lehetne minden korosztály számára. A kis alapterület ellenére
további természetes életközösségeinkre jellemzı növények betelepítésével színesedhetne a kert.
Mindannyiunk örömét szolgálná, ha a cifrafolyosó tejüveg-ablakait lecserélnék és az egyik épületbıl a
másikba igyekezve a kert pihentetı látványában gyönyörködhetnénk.
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Függelék: Az Apácakertben megtalálható növényfajok

Fajnév Latin elnevezés Család Általános leírás

aranyos fodorka Asplenium trichomanes Fodorkafélék Haraszt

bánáti bazsarózsa Paeonia officinalis Bazsarózsafélék Kétszikő, évelı

baracklevelő harangvirág Campanula persicifolia Harangvirágfélék Kétszikő, évelı

betyárkóró Erigeron canadensis Fészkesvirágzatúak Kétszikő
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Fajnév Latin elnevezés Család Általános leírás

bókoló aranyfa Forsythia suspensa Olajfafélék Kétszikő cserje

borostyán Hedera helix Aráliafélék Kétszikő, futónövény

ciklámen Cyclamen purpurascens Kankalinfélék Kétszikő, egylaki évelı növény

cseresznye Cerasus avium Rózsafélék Kétszikő fa

dió Juglans regia Diófafélék Kétszikő fa

egres Ribes uvacrispa Ribiszkefélék Kétszikő cserje

erdei ibolya Viola sylvestris Ibolyafélék Kétszikő, lágyszárú, évelı

erdei pajzsika Dryopteris filixmas Pajzsikafélék Haraszt

erdei szamóca Fragaria vesca Rózsafélék Kétszikő, lágyszárú, évelı

erdeifenyı Pinus silvestris Fenyıfélék Nyitvatermı, egylaki fa

ezüstfenyı Picea pungens Fenyıfélék Nyitvatermı, egylaki fa

fagyal Ligustrum vulgare Olajfafélék Kétszikő cserje

falgyom Parietaria erecta Csalánfélék Kétszikő évelı növény

füge Ficus carica Ördögfügefélék Kétszikő bokor vagy kistermet

gyöngyvirág Convallaria majalis Liliomfélék Egyszikő, lágyszárú, mérgez

hóbogyó Symphoricarpos rivularis Loncfélék Kétszikő cserje

kajszibarack Prunus armeniaca Rózsafélék Kétszikő fa

kaukázusi nefelejcs Brunnera macrophylla Érdeslevelőek Kétszikő, évelı

kerti mályvarózsa Alcea rosea Mályvafélék Kétszikő évelı növény

kerti oroszlánszáj Antirrhinum majus Tátogatófélék Kétszikő, lágyszárú

kis télizöld Vinca minor Meténgfélék Kétszikő, fásszárú, örökzöld

kislevelő hárs Tilia cordata Hársfélék Kétszikő fa

kövi fodorka Asplenium rutamuraria Fodorkafélék Haraszt

100közönséges lucfenyı Picea abies Fenyıfélék Nyitvatermı tőlevelő fa. 

közönséges madárbirs Cotoneaster horisonthalis Rózsafélék Kétszikő cserje

közönséges mahónia Mahonia aquifolium Borbolyafélék Kétszikő cserje



97

Fajnév Latin elnevezés Család Általános leírás

közönséges nyír Betula pendula Nyírfafélék Kétszikő fa.

közönséges orgona Syringa vulgaris Olajfafélék Kétszikő cserje

közönséges vadszılı Parthenocissus inserta Szılıfélék Kétszikő futó növény

krizantém Chrysanthemum Fészekvirágzatúak Kétszikő évelı növény

lándzsalevelő árnyékliliom  Nerium oleander Liliomfélék Egyszikő, lágyszárú, mérgez

margaréta (margitvirág) Chrysanthemum Fészekvirágzatúak Kétszikő évelı növény

medvehagyma Allium ursinum Liliomfélék Egyszikő, lágyszárú

mogyoró Coryllus avellana Nyírfafélék Kétszikő, cserje

nagy csalán Urtica dioica Csalánfélék Kétszikő, kétlaki, évelı

nyugati tuja Juniperus occidentalis Ciprusfélék Nyitvatermı örökzöld

oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana Ciprusfélék Nyitvatermı örökzöld

páfrányfenyı Ginkgo biloba Páfrányfenyıfélék Nyitvatermı lombhullató

rezgı nyár Populus tremula Főzfélék Kétszikő, kétlaki fa

rózsás kövirózsa Sempervivum marmoreum Varjúhájfélék Kétszikő, évelı

tearózsa Rosa odorata Rózsafélék Kétszikő cserje

tiszafa Taxus baccata Tiszafafélék Nyitvatermı bokor, kistermet

vadgesztenye Aesculus hippocastanum Vadgesztenyefélék Kétszikő fa

vérbükk Fagus sylvatica Atropurpurea Bükkfafélék Kétszikő fa

waldstein-pimpó Waldsteinia geoides Rózsafélék Kétszikő, évelõ

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Andrássy Péter: A SVSzE ifjúsági pályázatána k
eredményei és díjnyertes munkája / Felhasznált irod alom

Felhasznált irodalom

Fényes Gabriella: Az orsolyiták zárdájának, templomának és iskolájának építéstörténete SSz. 61
(2007), 81-90.

Sági Éva: A soproni Szent Orsolya Iskola története. SSz. 61 (2007), 23-39.
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Czencz Kornélia–Szabolcs János: Az aknázómoly. Élet és tudomány (1999.) május 7.

A Szent Orsolya Iskola Jubileumi Évkönyve, Szerk. Horváth József. Sopron, 1997.

Borostyán. Környezetvédelmi lap a soproni és Sopron környéki családok részére, 1999/2. szám.

Simon Tibor – Seregélyes Tibor : Növényismeret, a hazai növényvilág kis határozója. Budapest, 2004.
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101SOPRONI KÖNYVESPOLC

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / SOPRONI KÖNYVESPOLC / Szilágyi Magdolna: Borostyánk ı

út. Idıutazás egy római kereskedelmi úton. M ultimedia CD-ROM. Sopron, Scarbantia
Társaság, 2007.

Szilágyi Magdolna : Borostyánk ı út. Idıutazás egy római kereskedelmi úton.
Multimedia CD-ROM.

Sopron, Scarbantia Társaság, 2007.

Az Adriát a Keleti-tengerrel összekötı, bronzkori elızményekkel rendelkezı Borostyánkı út kétségkívül
a római kor egyik legjelentısebb kereskedelmi útvonala volt. A római kori Itália, Noricum, Pannonia,
és a Dunától északra fekvı Barbaricum területén húzódó nagy kereskedelmi út ma több közép-európai
ország területét érinti, így kutatása leginkább nemzetközi összefogás keretében valósítható meg. Ezt
remekül példázza az 1994 és 1996 között, a Közép-európai Kezdeményezés országainak régészeti
intézményei által szervezett konferenciasorozat. A Borostyánkı úttal foglalkozó rendezvénysorozat
negyedik szimóziuma a soproni Scarbantia Társaság szervezésében 1995-ben került megrendezésre. A
Sopronban elhangzó régészeti elıadásokból született Borostyánkı út tájai és emlékei (szerk. Gömöri
János, Sopron: Scarbantia Társaság, 1999) kötet után, most egy kulturturisztikai CD-ROM
megjelenését üdvözölhetjük ebben a témában, Borostyánkı út. Idıutazás egy római kereskedelmi úton
címmel. 

A projektet vezetı Gömöri János, valamint Maurizio Buora (Udine), Karl Kaus (Eisenstadt), Irena
Lazar (Celje), Jan Rajtár (Nitra), Marina Šegvić (Zagreb), Jaroslav Tejral (Brno), Jerzy Wieloviejski
(Warsawa) és kutatócsoportjaik közremőködésével létrejött CD-ROM elsısorban a Borostyánkı út és a
mellette fekvı városok történetét igyekszik szakszerő, mégis teljességgel élvezhetı módon bemutatni. A
felhasználó örömmel fedezheti fel, hogy a program a címben megjelölt területnél és korszaknál
lényegesen több információt tartalmaz. Az egykori Borostyánkı út mentén található lelıhelyeken túl
bemutat számos további, római importból származó borostyánkı leletekkel rendelkezı, dalmáciai és
pannoniai települést is (mindösszesen 48! lelıhelyet). A vizsgált idıszak sem csupán a római kort öleli
fel. Kitekint az egyes római kori települések esetleges ıskori elızményeire, és röviden ismerteti azok
középkori és újkori jelentıségét is. 

A CD-ROM, mely azzal a nem titkolt szándékkal készült, hogy elısegítse a kultúrturizmust az egykori
Borostyánkı út mentén, igen széles közönség érdeklıdésére tarthat számot. Ezt a könnyen kezelhetı
felhasználói felületen, a leírások lényegre törı, közérthetı stílusán valamint a hozzájuk kapcsolódó


