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SOpROni KönYvESpOLc
németh ildikó líceumi olvasókönyv. Összeállította, 

a bevezetőket írta és szerkesztette 
horváth edit. Sopron, 2018.

„Erkölcsi kötelesség az elődöktől átvett szellemi örökséget újabb szellemi kincsekkel gya-
rapítani, csak így lehetünk méltók az átvett szellemi hagyatékra.” Ezt az idézetet válasz-
totta a kötet mottójául az olvasókönyvet összeállító Horváth Edit, a soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) könyvtárosa, a gondolat pedig Sopron egykor 
volt, 17. századi legendás polgármesterének, hajdani líceumi diáknak, Lackner Kristóf-
nak a tollából származik. 

A rövid bevezető lényegre törően tisztázza a kötet célját és műfaját: olvasókönyv, 
amely „nem tudományos történeti munka, nem tanulmánykötet, nem összefoglaló is-
kolatörténet; a hangsúly a háttéranyagon van, elsősorban a személyesség, a személyes 
vallomások, a tényekhez, eseményekhez kapcsolódó írások kerültek a középpontba.”  
Az elkészült mű maradéktalanul eleget tesz az eredeti célkitűzésnek, nagyon olvasmá-
nyos, szórakoztató, a komolyabb és könnyedebb témákat egyaránt felvonultató, mégis 
bensőséges, személyes hangú olvasmány, amely nem csak az egykori és jelenlegi licisták, 
hanem a szélesebb közönség érdeklődésére is méltán tarthat számot.

A kötet koncepciója jól átgondolt, a tartalomjegyzék alapján egységes szerkezet tá-
rul elénk. Az általános iskolatörténet felől haladva a kisebb témák felé, minden fejezet 
azonos rendszer szerint épül fel. Az átfogó bevezető tanulmány után, lehetőség szerint 
korábban megjelent ünnepi beszédek, iskolatörténeti írások, visszaemlékezések adott 
témára vonatkozó részeit idézi meg a szerkesztő. Az egyes fejezetek bevezető tanulmá-
nyait többségében Horváth Edit készítette el, térben-időben elhelyezve a történéseket, a 
továbbiakban pedig tág teret kapnak az intézmény korábbi és jelenlegi tanárai, igazgatói, 
tanítványai. Az olvasó számára újra és újra nagy felfedezés, hogy a nagy elődök beszédei 
azért időtállóak, mert az általuk igényes írásokba öntött gondolatfüzérek közérthető és 
emberközeli módon fogalmaznak meg a mai életünkben is jelen lévő örök emberi dilem-
mákat. Az egyes fejezetekbe szervesen beilleszkedő, az intézmény történetéhez kapcso-
lódó versek pedig fokozzák az elmélyülés élményét.

Az olvasókönyv mozaikszerű felépítése lehetővé teszi, hogy a kötetbe akkor is bele-
lapozhassunk, ha csak egy fél órácskánk akad egy rohanós napon. Mindjárt az első, isko-
latörténeti fejezetben az intézmény több évszázados történetének rövid áttekintése után 
tizenkét emlékbeszéd részleteit olvashatjuk. Müllner Mátyás, Fridelius János, Ribinyi Já-
nos, Domanovszky Endre, Hetvényi Lajos, Jausz Béla, Peéry Rezső, Baráth Zoltán, Ikvai 
Nándor, Lampérth Gyula, Tölli Balázs, Szimon János írásai végig kísérnek az alapítástól a 
Líceum 450 éves évfordulójáig. A fejezet méltó lezárása a névadó Berzsenyi Dániel sop-
roni éveit taglaló néhány oldalas tanulmány a szerkesztő tollából. A következő két fejezet 
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a líceum épületének és a közadakozásból épült, a maga korában rendkívül modern ne-
velési elveket követő diákotthonnak állít emléket. Tanulságos, és más feldolgozásokban 
alig-alig említett a tápintézet – a korabeli menza – története, amelyről remek keresztmet-
szetet nyújtanak a különböző korszakokból származó értesítők rövid szemelvényei.

Kihagyhatatlan és meghatározó diákszervezeteket mutat be három fejezet: a Magyar 
Társaság történetét a Líceumi Diákszövetség és a Deákkuti Vármegye leírása követi. A Lí-
ceum életében a mai napig fontos szerepet tölt be a soproni erdőben található Deákkút, 
amely a mindenkori ballagások színhelye is: a deákkúti búcsúztatás meghatározó élmé-
nye minden végzős licistának. Beszéd, visszaemlékezés, vers, jegyzőkönyv, ünnepi műsor 
vázlata – megannyi megközelítési mód, műfaji megkötés nélkül, mégis egységes egésszé 
rendezi a sok-sok információt. Nem szikár tények, évszámok, nevek felsorolása, hanem 
egy élő, működő, közös célokért küzdő közösség bemutatása rajzolódik ki az olvasó előtt. 

Nem maradhat ki a sorból a valódi kincseket őrző líceumi könyvtár – és könyvtáro-
sai, köztük a legendás könyvtáros, Prőhle Jenő – történetét taglaló fejezet sem. A sport-
élet történetét és közelmúltját bemutató fejezetet a nevezetes évfordulók megünneplésé-
ről tudósító fejezet követi. Nemcsak a líceum többszáz éves jubileumai, hanem a Magyar 
Társaság évfordulós megemlékezései is szerepelnek itt.  E fejezet bevezetője egy részletes 
kronológia, amely az 1557-es alapítástól napjainkig követi végig az intézmény történetét. 
Az egyik legszínesebb fejezet az egykori tanárok, tanítványok visszaemlékezéseit közlő 
szakasz. Domanovszky Endre, Marusák Pál, Németh Sámuel, Csaba József, Benkő Lász-
ló, Peéry Rezső, Vajda Péter, Székács József, Soós Lajos, Bruckner Győző, Nagy Endre, 
Zsirai Miklós, Nikolics Károly, Várszegi Asztrik, Winkler András, Gabrieli Gabriella, és 
Pokker Patrícia személyes hangú írásai végén rövid életrajzi adatokat is találunk a szer-
zőkről. Az utolsó fejezet forrásértéke önmagában is hatalmas: az iskolában és az iskolán 
kívül felállított emléktáblák részletes katasztere a tábla fotója mellett közli a tábla feliratát, 
a tábla felállításának történetét és a rajta szereplő nevezetes személy életrajzát. Sokunk 
számára tartalmazhatnak ezek a részletek új információkat azokról az emléktáblákról, 
amelyek mellett naponta elmegyünk.

Bár a kötet felvállaltan nem tudományos történeti munka, az egyes forrás-részletek-
re való pontos bibliográfiai hivatkozás, amely minden esetben közölt szöveg végén vagy 
a lapszélen szerepel, példaértékű. A források, felhasznált irodalom jegyzéke a kötet végén 
található. A könyvben való tájékozódást külön szerzői névmutató, illetve betűrendes név-
mutató segíti. Előbbinek azért van külön jelentősége, mert a szövegben idézett források 
szerzőinek líceumhoz való kapcsolódásáról árul el további adatokat.

Az olvasókönyv tartalmának dicsérete mellett külön kiemelendő a formai megjele-
nése is: úgy a tipográfia, mint a szövegek belső tagolása, a technikai szerkesztés is figye-
lemre méltó. Kis hiányérzet támadhat az olvasóban, amennyiben a közölt képek eredeti 
helyére kíváncsi: csupán az impresszumból, nagy általánosságban derül ki, hogy az iskola 
archívumából, szerzőktől, tanároktól vagy éppen a Fortepanról származnak.

Összességében egy nagyon szép kiállítású, tartalmas kötettel gyarapodhatnak az ol-
vasók, amely olvasókönyv nagy erénye, hogy korábban megjelent, adott esetben nehezen 
elérhető szövegeket, verseket, képeket – vagy éppen eddig még egyáltalán nem közölt 
tartalmakat – tesz szélesebb körben elérhetővé. 


