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393Németh Ildikó : Oktatástörténeti cikkek a Soproni Szemlében

A Soproni Szemle mintegy hat évtizedes fennállása alatt az ott megjelent írások jelentıs hányada
kapcsolódott valamilyen szinten a város és a vármegye iskola- és oktatástörténetéhez. Voltak nagy ívő

tanulmányok egy-egy tanintézet történetérıl, és néhány soros cikkecskék egy-egy érdekes
neveléstörténeti mozzanatról. Voltak olyan szerzık, akik rendszeresen jelentkeztek iskolatörténeti
mőveikkel, sokkal több azonban azoknak a száma, akik csak egy alkalommal írtak e témában a Szemle
hasábjain.

E sorok szerzıjének az oktatástörténeti visszatekintés megírásakor már rendelkezésére álltak Jankó
Ferenc tudománymetriai vizsgálatának adatai, melyekre köszönettel támaszkodik az arányok
érzékeltetése végett. A Heimler korszakban (1937–1944) az összes publikáció mintegy 30%-át tette ki a
kultúrtörténet, ennek 10%-a volt a pedagógiatörténeti írás. Csatkai Endre fıszerkesztısége idején
(1955–1970) a kultúrtörténet aránya 23% körül mozgott, ennek 17%-a pedagógiatörténeti tanulmány.
Mollay Károly fıszerkesztısége alatt (1970–1997) körülbelül 22% volt a kultúrtörténeti jellegő írás,
ennek 19%-a pedagógiatörténet. Az utolsó, 1998 óta tartó korszakban 15% körül volt a kultúrtörténet
aránya, ennek 18%-a pedagógiatörténeti cikk. Összességében a Szemle fennállása óta a publikációk
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mintegy 22%-a foglalkozott kultúrtörténettel, ezen belül 17% pedagógiatörténettel. A számok további
sorolása helyett meg kell jegyeznem, hogy az oktatástörténeti vonatkozású cikkek köre ennél jóval
szélesebb: az irodalomtörténet, a mővészettörténet, a technika- és tudománytörténet egyaránt szoros
kapcsolatban áll az iskola- és oktatástörténettel.

Az alábbiakban néhány tendenciára szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek a fenti tárgykörrıl szóló
írásokra jellemzıek. Az egyes megállapítások alátámasztását hivatottak szolgálni az idézett cikkek – a
tanulmányok nagy számára való tekintettel csupán véletlenszerően kiválasztott példákkal
illusztrálhatjuk az oktatástörténetírás sokszínőségét.

Külön csoportot alkotnak az egy-egy soproni (ritkábban községi) iskola történetét felölelı tanulmányok.
Ezek az adott tanintézet alapítástól a bezárásig, esetleg napjainkig zajló történetét mutatják be, vagy
mőködésének egy-egy korszakát. Elıbbire számtalan példa van: Házi Jenı, a Soproni Levéltár hajdani
legendás fılevéltárosa Sopron középkori egyháztörténetérıl szóló könyve megírásával egyidıben az
elsı soproni plébániai iskola történetérıl közölt a Szemlében máig alapvetınek számító
tanulmányt.254(254) Ugyancsak egy tanintézet egész történetét felölelı írás Losonczy Zsuzsanna
Laehne-intézetrıl szóló cikke.255(255) Máig is létezı iskola mőködésének egy korszakát tárja az olvasók
elé Taschner Frigyes kisegítı iskoláról szóló írása.256(256)

A legtöbb tanulmány egy-egy tanintézet életéhez kapcsolódóan mutat be néhány mozzanatot:
neveléstörténeti jelenséget, diákot, tanárt, egyesületet, stb. Van köztük nagyobb lélegzető írás és
egészen rövid cikk is. Ilyen „résztémáról” szólt például Szabó Jenı alig kétoldalas cikke 1976-ban a
mai Széchenyi Gimnáziumban folyó százévnyi 394rajzoktatásról.257(257) Az ilyen látszólag jelentéktelen
témának is van jelentısége, hiszen a Széchenyi Gimnázium elıdjének számító fıreáliskolában (amely
pontosan száz évvel a cikk megjelenése elıtt, 1876-ban vált teljes nyolcosztályú fıreállá) az adott
korban nagyon magas színvonalon folyt a rajztanítás: olyan tanárok oktatták a tanulókat szabadkézi és
mértani rajzra, mint Seemann Kálmán és Hauser Károly, akik maguk is mővészi fokon rajzoltak és
festımővészként is elismerést szereztek. Tanítványaik számos országos és nemzetközi kiállításon
szerepeltek rajzaikkal. A legnagyobb számban az evangélikus líceum történetével kapcsolatban
születtek tanulmányok. Becht Rezsı, Emresz Károly, Németh Sámuel mellett sokan írtak a líceum
különbözı korszakainak történetérıl – úgy is mondhatnánk, állandó témája ez a Szemlének.258(258)

Legalább annyira, mint a líceumban mőködı elsı magyarországi önképzıkör, az 1790-ben alapított
Magyar Társaság története, melynek a Szemle fennállása óta folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb
krónikásai.259(259)

Jelen van a Szemlében az 1919-ben Sopronba került Bányászati és Erdészeti Akadémia, a késıbbi
Erdészeti és Faipari Egyetem története is.260(260) A fıiskola Sopronba kerülésének ötvenedik évében,
1969-ben több évfordulós cikk is megjelent, mind az egyetem történetével, mind diákjainak és
tanárainak az 1919. évi tanácsköztársaság napjaiban folytatott tevékenységével kapcsolatban.261(261)

Gyakori jelenség, hogy a tanintézetek fennállásának kerek évfordulóin az igazgatók, tanárok a Szemle
hasábjain emlékeztek meg iskolájukról. A két legnagyobb múltra visszatekintı gimnázium, a Széchenyi
István Gimnázium, vagy a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum jubileumi évfordulóin rendszeresen
jelennek meg rövid tudósítások.262(262) Van olyan intézmény, amely idıközben már megszőnt, és
amelynek történetérıl már csak a Szemlében olvashat az érdeklıdı kutató, ilyen például a gépipari
szakközépiskola, amelynek kerek évfordulóin az iskola tanára, Egész Kálmán írt jubileumi
összefoglalókat.263(263) 

Bár kisebb számban, de vannak a vármegyei oktatásra vonatkozó cikkek is: a Nagylozs történetét
szisztematikus alapossággal kutató, eredményeit a Szemlében publikáló Mikó Sándor a lozsi iskoláról
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is közölt cikket. Krammer Jenı két alkalommal is közzétett egy-egy rövidebb írást a kismartoni polgári
iskoláról.264(264) 

Külön fejezetet érdemelnek az egyes tanintézetekhez kapcsolódó neves személyiségek: egykori diákok és
tanárok életét, munkásságát bemutató írások. A diákéletet bemutató 395viszonylag kevés számú
közlemény között kiemelkedıen színes és szórakoztató Berecz Dezsı családi indíttatású írása a 19.
század közepének líceumi viszonyairól: Berecz József tanító Sopronban tanuló Ábel fiához írt levelei
rendkívül plasztikusan tárják az olvasó elé a korabeli iskolai viszonyokat és szülıi
aggodalmakat.265(265) Ugyancsak a líceumi diákélethez kapcsolódik a késıbbi nagyhírő természettudós,
Gombocz Endre diákéveit taglaló cikk.266(266) Az egyes tanintézetek jeles tanárairól, a város társadalmi,
kulturális életének jelentıs alakjairól is számos tanulmány, életrajz született. Sajnos, kevesen tudják ma
már, ki volt Bünker János Rajnárd evangélikus tanító,267(267) akinek a nevét viselı belvárosi közön nap
mint nap keresztülvágnak, vagy éppen ki volt Wallner Ignác, a fıreáliskola jeles tanára, akinek
Villa-sori egy-kori házát a városvezetés tervei szerint reprezentatív városi vendégházzá alakítják a
közeljövıben.268(268) Kevesek elıtt ismert például a régi Sopron jellegzetes szegleteit megörökítı
festımővész és rajztanár, Hauser Károly neve,269(269) és alig néhány szakember, lelkes helytörténész
tud a hajdani fertırákosi püspöki kastélyban Wilfing József rajztanár és festımővész vezetésével
1860-tól mőködı üvegfestı mőhelyrıl, ahol Wilfing a gyıri székesegyház restaurálásakor a
Héderváry-kápolna gótikus ablakainak üvegfestményeit vagy a soproni Szent Mihály és orsolyita
templomok üvegfestményeit készítette, restaurálta.270(270) Szükség van arra, hogy újra meg újra
felidézzük városunk elfeledett nagy alakjait.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a Szemlében megjelenı nekrológok is érdekes és egyedi adalékokkal
szolgálnak egy-egy tanár, neves tanítvány életrajzához. Az utókor szemszögébıl visszatekintve néha
hátborzongató olvasni a nekrológokat, melyeket a kortársak, illetve a késıbbi „nagyok” írtak a nagy
elıdökrıl. Lauringer Ernı, a fıreáliskola tanára és igazgatója, a Soproni Múzeum igazgatója a Szemle
indulásakor, 1937-ben emlékezett meg tanártársáról és múzeumi kollégájáról, a régész Bella Lajosról,
akinek nevéhez a várhelyi ásatásokon Közép-Európa egyik legnagyobb Hallstatt-kori temetıjének és
településének feltárása főzıdik.271(271) Lauringertıl pedig alig néhány év múlva Augusztinovicz Elemér
búcsúzott.272(272) Mihályi Ernıt, a bencés tanárt, aki a Soproni Szemle szerkesztıbizottságának
kezdetektıl tagja volt, és aki úttörı kutatásokat végzett a Soproni mőemlékvédelemben (nem mellesleg
ı vezette be Magyarországon elsıként a múzeumi történelemórákat is), Csatkai Endre méltatta.273(273)

Interjúként indult, posztumusz, emlékezı írás lett a legutóbbi idık egyik nagy soproni tanáralakjával, a
líceum legendás latintanárával és igazgatójával, Kozák tanár úrral folytatott beszélgetés, melyet
Dominkovits Péter készített.274(274)

Érdemes megvizsgálnunk azon cikkek körét is, amelyek más tudományágakkal való kapcsolódási
pontokon keresztül köthetık az oktatástörténethez. Az érdeklıdı kutató 396számára itt már szükség
van bizonyos háttérinformációk ismeretére ahhoz, hogy iskolatörténeti tárgyú adatgyőjtéshez ezen
tanulmányokat is figyelembe vegye. Így például a jeles események, évfordulók megünnepléséhez kötıdı
írásokban is felbukkannak iskolatörténeti vonatkozások. I. Ferenc József 1884-es soproni látogatása
alkalmával különbözı tanintézetekbe is ellátogatott, sıt, a tiszti leánynevelde (ma a Ruhagyár épülete a
Rákóczi utcában) újonnan épült második emeletének középpontjában álló házi kápolna felszentelésén és
az elsı ünnepi misén is részt vett Erzsébet királynéval együtt.275(275) Hasonló látogatás volt 1930-ban
Horthy Miklós Soproni útja: a kormányzó az Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi
Kara  új épületének (ma Deák téri Általános Iskola) felavatására érkezett, és programjában szerepelt a
Bányamérnöki és Erdımérnöki Fıiskola meglátogatása is.276(276) 

Az iskola- és oktatástörténettel kapcsolatosak azok a technika- és tudománytörténeti vonatkozású
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írások, melyek egy-egy nagy jelentıségő, Sopronban végzett megfigyelés, kísérlet történetét írják le.
Technikatörténeti kuriózum például, hogy az elsı magyarországi telefonkísérlet Sopronban, a
fıreáliskola és a kaszinó közt zajlott 1877-ben, a fıreáliskolások aktív részvételével. A kísérlet
százéves évfordulóján Mesterházy Sándor közölt cikket a Szemlében.277(277) Egy másik példa az
oktatás és a gyakorlati élet összekapcsolódására, hogy a Laehne-féle magánnevelıintézetben 1885-tıl
az intézet 1918-as megszőnéséig meteorológiai megfigyelıállomás is mőködött, a méréseket a tanárok
végezték, errıl Várkuti János írt.278(278)

Az irodalomtörténet iskolatörténettel kapcsolódó pontjaira számos példát hozott Boronkai Szabolcs
elmúlt években közölt tanulmány-sorozata a 19. századi Sopron német nyelvő íróiról. Az általa
bemutatott Kolbenheyer Mór, Petz Lipót, Király József Pál irodalmi munkásságuk mellett
valamennyien a város jeles tanáregyéniségei voltak.279(279)

A soproni oktatástörténetet általánosságban taglaló tanulmányok csekély számban fordulnak elı. A
régebbi évfolyamokban ilyen típusú – az iskolatörténet egy-egy szegmensét átfogó – írás a 19. századi
soproni magánintézeteket taglaló rövid tanulmány, Hammerl Lajos tollából280(280), vagy Legény János
cikke az 1867 elıtti magyar nyelvhasználatról a soproni iskolákban.281(281) Modern kori
összefoglalások is születtek, például Augusztinovicz Elemér a soproni gimnáziumok 1945 utáni sorsát
tárgyaló, 30 évre visszatekintı tanulmánya,282(282) vagy a korszellemnek megfelelı Venesz Ernı-féle
írás az oktatási és közmővelıdési intézményi együttmőködésrıl 1983-ban.283(283) Fıként az utóbbi
idıszak tematikus számokra törekvı szerkesztési módja ad lehetıséget arra, hogy kifejezetten
iskolatörténeti témájú cikkeket győjtsünk egy csokorba. Ilyenkor jelentısebb szakembereket felkérve
igyekszik a szerkesztıség a résztémák mellett általánosabb áttekintéseket 397is megjelentetni. 1996-ban
az összevont 2–3. szám központi témája volt az iskolatörténet, ebben olyan átfogó cikkek jelentek meg,
mint Környei Attila egyedi hangvételő, több évtizedes egyéni kutatási és kiállításrendezıi tapasztalatot
is felvonultató tanulmánya a 19–20. századi Soproni oktatástörténet kérdéseirıl.284(284) A hazai
iskolatörténetírás nagy alakja, Mészáros István professzor úr, neveléstörténész, a Soproni bencés
gimnázium történetének krónikása is megtisztelte azzal a Soproni Szemlét, hogy leírta gondolatait
Sopron város iskolatörténetérıl.285(285) Az 1998. évi 2. szám írásait a „Tudomány és oktatásügy” fıcím
fogja össze, a 2003. évi negyedik szám fı cikkei pedig az „Iskolatörténet és várostörténet” fejezetcím
alatt jelentek meg.286(286)

Végezetül röviden meg kell emlékeznünk az elmúlt évtizedek rendszeres szerzıirıl is, akik
munkásságukkal jelentıs mértékben gyarapították a hely- és iskolatörténet írást. Az egy-egy írást
jegyzı alkalmi szerzıket terjedelmi okokból sem áll módunkban felsorolni. Meg kell azonban
emlékeznünk olyan jeles szerzıkrıl, mint Csatkai Endre, Veszelka László, Németh Sámuel, Kelényi
Ferenc. İk azok, akik a legtöbb tanulmányt publikálták oktatástörténeti témában. Csatkai Endrérıl (aki
CS.E. monogram alatt, vagy László Ernı néven is publikált) tudjuk, hogy ı volt a Szemle egyik
legtermékenyebb és legsokoldalúbb szerzıje. Pedagógiatörténeti vonatkozású írásai jellemzıen kisebb
cikkek, idınként több téma is egy-egy írásban. Számtalan apróság mellett írt például az orsolyiták
iskolai múzeumában ırzött lorettói óráról, a magánrajziskolát alapító Ehrlinger János rajztanárról
csakúgy, mint egy 1810-ben kiadott matematikatankönyvrıl.287(287)

Verbényi (Veszelka) László is a kezdetektıl írt a folyóiratba, túlnyomórészt oktatás- és
irodalomtörténeti témákban. Legjelentısebb írása, a gazdag forrásanyagon alapuló, folytatásos
tanulmány a soproni rajziskola történetérıl, amely különlenyomatként is megjelent. Elıszeretettel
foglalkozott a reálirányú nevelés és a magyar nyelv terjedésének kérdésével.288(288) Németh Sámuel, az
evangélikus líceum tanára és igazgatója által írt tanulmányok szinte kivétel nélkül a líceum történetéhez
főzıdnek: írt a diákokról, hajdani tanárokról, a híres líceumi könyvtár érdekességeirıl.289(289) Kelényi
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Ferenc is kultúr- és pedagógiatörténettel foglalkozott: írt az óvónıképzés, a tanítóképzés, a leányiskolai
nevelés kezdeteirıl.290(290)

Összességében elmondhatjuk, hogy a Soproni Szemle fennállása óta jelentıs mennyiségő
oktatástörténeti tanulmányt, rövid cikket közölt, hol nagyobb összefüggések 398feltárásával, hol kisebb
adalékok közlésével gazdagítva a helytörténetírást. Az érdeklıdı olvasó csakúgy találhat a maga
számára értékes és érdekes információt, mint a profi kutató. A különbözı generációk újra meg újra
felfedezik a Szemle iskolatörténeti írásait: tanulmányi versenyre készülı középiskolások,
szakdolgozatot író fıiskolások és egyetemisták, iskolájuk történetét feldolgozó pedagógusok,
honismereti pályázatra készülı diákok és felnıttek a mai napig haszonnal forgatják a Soproni Szemlét.
Sokuk számára egy-egy Szemlében megjelent iskolatörténeti írás jelentette és jelenti ma is a további
kutatásokhoz a kiindulópontot. Remélhetıleg az elektronikus hozzáférési lehetıségek bıvülése is növeli
a közeljövıben a Szemle olvasóinak tárborát. 
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