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KOvács JóZsEf LásZLó A	soproni	latin	iskola	(gimnázium)	
felirata 1643-ból

Sarkady Sándor emlékének

„Jer, ha tanulni akarsz, ifjú, / bővítsd tudományod!”

A Szent Mihály templom körüli 200 méteres kis domb Sopron történetének szent helye. 
Sokkal jobban és inkább az, mint azt eddig sejtettük! Itt állt az első plébániaház és közelé-
ben a plébániai iskola, mely a 16. század közepétől az evangélikusok iskolájává alakult át.

Az iskola a 16. század második felétől a felekezeti ellentétek kereszttüzében állt. Bán 
János egyháztörténetében említi, hogy az iskolaépület 1557-ben megújult és tágabb lett.1 
Faut Márk krónikájában az 1573-as évről írva arról tudósít, hogy Wolfgang Spillinger plé-
bános arcul ütötte Zeitvogel Gáspár tanítót, „mert egy halottat német evangélikus zsoltá-
rokkal kísért az iskolásokkal a sírhoz”.2 A Faut Márk krónikáját folytató Klein Menyhért 
német tanító (aki 1602 után jött a városba) feljegyzi, hogy 1582-ben az evangélikus lel-
késznek és tanítónak el kellett hagynia a várost. Sopron magisztrátusa talán ekkor kevésbé 
volt találékony, mint Kőszegé, mert Kőszegen bizonyára jelentősebb pénzajándék ráfor-
dításával változatlanul fennmaradhattak az új hit, a reformáció intézményei. Ott ugyanis 
az ellenőrzőknek „aranyrúddal kenték meg a markát”, és ezután semmi sem zavarta meg 
az evangélikus vallásgyakorlatot.3 

Az evangélikus vallású soproniaknak csak az 1606-os pozsonyi országgyűlés hozta 
meg a kedvező változást, amikor Illésházy István, az ország nádora „Bécsben létrehozta és 
megkötötte a békét a magyarok és Mátyás főherceg között.” A soproni küldöttek, Lackner 
Kristóf és Szentbertalany Menyhért azzal a jó hírrel tértek haza, hogy evangélikus lelkészt 
hívhatnak, és újra megnyithatják iskolájukat „a Pflaszteren”.4

A Szent Mihály utca 6. számú épület udvari falán a közelmúltban egy elfeledett latin 
nyelvű feliratos táblára figyeltek fel érdeklődő soproni helytörténészek. A diákokat buz-
gó tanulásra bíztató továbbá az átépítést megörökítő táblát a soproni helytörténész fotós 
Tarcsai Peck Mária találta meg, és ő hívta fel rá a figyelmemet. Kedves figyelmességét 
köszönöm! 

A szöveg olvasata a következő:

HA<e>C DOMUS INGENUIS SACRATA EST ARTIBUS ERGO 
DISCERE QUISQUIS AVES ARTES HANC TYRO FREQUE<n>TA

1   Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 112.
2   Kovács József László: Die Chronik des Marx Faut und Melchior Klein / Faut Márk és Klein Menyhért 
krónikája, 1526–1616. Sopron–Eisenstadt, 1995, 41., 108–109.
3   Uo., 43., 111.
4   Uo. 77., 140. A Pflaszter a Szent Mihály templomot a Szentlélek kápolnával összekötő kövezett útra utal.
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DOMINUS CUSTODIAT INTROITUM ET EXI- 
TUM TUUM. RENOV. ANNO M DCXLIII 

A felirat így fordítható magyarra:

Ezt a házat a nemes tudományoknak szentelték, 
Tehát, hogy tanulj – bárki is vagy, aki sóvárogsz a tudományok iránt –, újonc (diák), ezt 

látogasd.

Az Úr őrizze belépésed és távozásod. Felújíttatott az 1643. esztendőben.

A disztichon szövege versmértékben:
„Itt a szabad művészetek új otthonra találnak.  

Jer, ha tanulni akarsz, ifjú, bővítsd tudományod!”5

Feliratos kő a Szent Mihály u. 6. udvarában. Fotó: Tarcsai Peck Mária.

A disztichonba szedett latin felirat írója akár a latinul kiválóan verselő Lackner 
Kristóf is lehetett. Az ő töretlen fáradozása eredményeként nyerte el a város az Illustre 
gymnasium alapításának jogát 1626 táján. A gimnázium alapításának engedélyezésével 
II. Ferdinánd viszonozta a város segítő támogatását, amelyet az 1622-es királyné-koro-
názás és az 1625-ös országgyűlés időszakában kapott. Dávid Ferenc véleménye szerint 
az 1643-as évszám az épület bővítésére utal. Az 1643-as átépítést egy korabeli levél is 
bizonyítja, amelyben Sárfőy Miklós praeceptor fordult a belső tanácshoz. Arra kérte az 
urakat, hogy az építkezéskor az iskola istállójából különítsenek el számára egy „kicziny 
szobát” iskolai és magáncélra. A levél külzetén Sárfői latin címzése található, ide jegyzi fel 
a tanács is határozatát Gabriel Stockingernek, a Lackner-hagyaték akkori gondnokának.

5   A két emléktábla meglétére korábban Dávid Ferenc is figyelmeztetett levelében. A belépésről és távozásról 
írt sor a 120. zsoltár 8. sorát idézi: „Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum ex hoc nunc et 
usque in saeculum.” Az olvasat elkészítésében Miskei Antal és Kádár Zsófia működött közre, a disztichon 
Szende Katalin fordítása. 
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Humillima Supplicatio ad Generosum Circumspectum et Amplissimum Dominum Consulem, 
et caeteros Senatores Liberae Regiaeque Civitatis Soproniensis, Dominos et patronos mihi 
magnopere observandos. 

Generosi circumspecti et amplissimi Domine Consul, Judex, et caeteri Senatores, Domi-
ni et Patroni mihi magnopere observandi Salutem a salutis authore, et felicitatem precor, 
et mea servitia demisse commendo. Ha molestus nem lennék, és meg nem bántanám 
Uraságtokat, alázatosan kérném, méltóztassék az oskolánkban az istáloból egy kiczin szo-
bát épéttetni. Bizonyára Uraságtokat (látván az közönséges épétést) nem busitana, de 
igen szükséges pro privatis, et etiam alys negotys scholasticis. Nem sok kölczég mégyen 
reája, az födele meg vagyon, még maradék kövekis vannak. Ennekfölötte mivel az isten-
ben elnyugot Doctor Obele árva fia, (kivel Uraságtok tét io téteményeket az Isten kétség 
nélkül megtéréti) egy esztendő fölöt egy fertaly esztendeig volt nálam, illendő volna ez 
kiczin idöről nemis emlékeznem, de mivel magam is fogyatkozot állapattal vagyok, Ha 
uraságtok valamit is akarattyábol praestal az tartásért ez fertaly eßtendöre io néven ve-
szem, és meg igyekszem másképpenis tehetségem szerent szolgálni. Istennek kegyelmes 
gondviselese alá ajánlom Uraságtokat kegyes és Atyai választ várván.

Generosi domini Vestri 
Servus paratissimus
Nicolaus Sárfőy 
Scholae Hungaricae 
Moderator Manupropria

A külzeten ez olvasható:

Herr Gabriel Stockhinger solle auß seinen ihme anvertrauten Lackhnerischen Verwalttung 
inuermelten Supplicanten in gebettenes Kostgelt von wegen eines Ehrsamen Raths so 
Ihr für richtige Ausgab ins khünfftig passirt weden solle.
Signatum Oedenburg in senatu die 6. Julii Anno 1643.
N.: 10 fl. kaiß.6 

Sárfőy Miklós magyar praeceptor kérelmére tehát Obele doktor árvája tartásáért ka-
pott 10 császári forintot, a „kiczin szobát” kérő mondataira azonban nem kapott választ. 
Megtudjuk azonban az iskola átépítése időpontját, ennek ideje 1643 nyara (júliusa) lehe-
tett. Az 1643-as kamarai számadások szerint 52 jutalomérmet osztottak ki a tanulóknak, 
mely soproni ötvös munkája. A tanulók száma ezeknek mintegy kétszerese volt.7

6   Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (MNL GYMSML SL), Lad. I. 
Fasc. II. N. 79/4. A forrást már korábban közreadtam: Kovács József: Tanügyi vonatkozású soproni magyar 
levél 1643-ból. Soproni Szemle 11 (1957), 305–306. (a Csatkai Endre szerkesztette Soproni Levelesláda 
rovatban).
7   MNL GYMSMSL IV.1009. Sopron Város Kamarási Hivatalának iratai 1527–1848. 
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Rosner Mátyás 1660-as Sopron leírása topográfiai pontossággal megadja a latin gim-
názium helyét is. Így ír erről értekezésében: „Hírneves gimnáziumokkal is dicsekedhetik ez 
a város. Ezek közül egy a lutheránusoké, a városon kívül, egész Magyarországon, sőt a külföl-
dön is jól ismert […]. Hat elkülönített osztálya van, ugyanennyi praeceptora, akik mindnyá-
jan tudós férfiak. Ehhez csatlakoznak a többi iskolák, mint a magyar is, amelyet a németek 
közönségesen így neveznek, amelynek élén mostanában két moderator áll.”8

Rosner Sopron leírása helyrajzilag pontos, azonban a közreadáskor készített jegyzet 
pontatlanul a katolikus kántorlakással azonosítja a házat.9 Ez azonban téves, mert a kán-
torlakás 19. század eleji épület, a szomszédos épület udvarát pedig senki nem nézte meg. 
A táblák szerencsére ott vannak ma is! 

Két szembenálló – versengő – gimnázium

Mindössze párszáz méterre – egy rövid utca távolságra – állt az „am Pflaster” épült haj-
dani evangélikus iskolától a Fövényverem (Sandgrube) végén a jezsuiták kollégiuma. Az 
épületeket, a két hajdani oltáralapítványi házat 1636-ban kapták meg a városvezetés hosz-
szas ellenállása után az atyák. A soproniak ma is Colleumnak nevezik. 

Rosner Mátyás Sopron leírása az egymással szembenálló két „szomszéd várról” is 
őriz adatokat: „A másik gimnázium a katolikusoké, ennek praeceptorai a jezsuita atyák. 
Megjegyezzük, hogy nagyon szép kollégiumuk van a városon kívül, a hegyen elhelyezve. Az 
egész városban nincsen olyan épület, amely, a külső szépségét, a szellők járását tekintve hozzá 
hasonlítható lenne.” A történelem fintorának (és az erősödő ellenreformáció erejének) tu-
lajdonítható, hogy a soproni evangélikus gimnázium engedélyezése után mindössze tíz 
esztendővel az „ellenfél”, a katolikus jezsuita gimnázium a régi iskola közvetlen közelében 
kapott helyet. A két szembenálló tanintézet létrehozása erős versenyhelyzetet alakított 
ki az intézmények között. Munkájukat az atyák is zökkenőkkel kezdték, az evangélikus 
Belső Tanács azonnal védekezésre készült.10 

Csatkai Endre jegyzete az épületről pontos helyrajzot ad: „Rosner idejében a je-
zsuita kollégium a mai Fövényverem utca 5. sz. kétemeletes háza volt, ma is kolleum a 
népies neve.” Újabban Kádár Zsófia közölt alapos tanulmányában fontos ismereteket a 
tanításhoz kezdő jezsuita középfokú intézményről. Idézi egyebek mellett a belső tanács 
egy 1636. október 24-én kelt lényeglátó megjegyzését: Figyelmeztették az evangélikus 
gimnázium vezetőit a „jezsuita részről várható veszély” (németül „bevorstehende gefahr der 
Jesuiten halber”) fennállására, ami miatt az ifjúságra még inkább oda kell figyelni. Azt ja-
vasolják, hogy a diákok szombat délután is maradjanak együtt, hogy a Szentírást magya-
rázzák nekik, és a vesperást is rendben végezzék el, a tanítókat a város szükség szerint 
segíteni fogja.

8   Rosner Mátyás: Sopron leírása 1660-ból. Fordította: Németh Sámuel. Bevezette és jegyzettel ellátta: Csatkai 
Endre. Soproni Szemle 14 (1960), 300–311, itt: 305.
9   Uo. 16. jz. (Csatkai E.)
10   Kádár Zsófia: A soproni jezsuita kollégium kezdetei (1636–1640): Dobronoki György SJ superiorsága, 2. 
rész Soproni Szemle 66 (2012), 54–70, itt: 68. 
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A vetélkedés 1638-ra még inkább felerősödött. Kádár Zsófia jól látja, hogy a taná-
csos urak az evangélikus iskolának a jezsuita minta követését ajánlják: „Előírják, hogy a 
tanulók készítsenek értekezéseket és verseket, mondjanak szónoki beszédeket, adjanak 
elő vallásos tárgyú iskoladrámákat, vezessék be a hetenkénti ismétlést és a jutalmakat és 
javítsák a fegyelmet a diákság körében.” A jezsuita példa követését bizonyítja a latin gim-
náziumban az említett 1643-as tanév végi jutalomérem osztása is. 1658-ban pedig egy 
dramatikus játékot, azaz iskoladrámát mutattak be a Hosszú soron felavatott új magyar 
iskolában az „Úr ládája”, a frigyláda történetéről.

Nádasdy Ferenc rekatolizációja

A Pflaszteren („am Pflaster”) álló latin iskola bővítését egy újabb kényszerítő körülmény 
még inkább gyorsította: 1643. november 25-én ugyanis megtörtént Csepregen Nádasdy 
Ferenc áttérésének bejelentése a katolikus hitre. Erre számítani lehetett, hiszen Sopron-
ban bizonyára közismert volt már 1642-ben, hogy a szomszédos Keresztúron élő főnemes 
olaszországi utazásra (ún. Cavalliertour-ra) indult. Péter Katalin Esterházy Miklósról szó-
ló könyvében jegyezte meg, hogy a főúr katolikus hitre térése, vagy ahogy az evangélikus 
egyháztörténet-írás jellemezni szokta: Nádasdy Ferenc hitehagyása várható volt. Amikor 
Esterházy Miklós megírta Nádasdynak „Értekező levelét”, abban kifejezte azt is, hogy egy 
katolikus Nádasdyt szívesen fogadna el vőnek.11

Olaszországi útja során Nádasdy 1642 júniusában Padovában, majd júliusban 
Sienában járt, végül Rómában is megfordult. Hazatérése után csendben és titokban áttért 
katolikus hitre. Ezért az 1643. novemberi csepregi lelkészi gyűlésen bejelentett vallás-
változtatása már csak a „hitehagyás” vállalása volt. Esterházy Miklós azonban még ak-
kor sem volt biztos jövendő veje ígéretében. Nádasdy bizonytalanságát érezve Esterházy 
Miklós ezért megkérte Csáky Lászlót (Batthyány Margit férjét), hogy álljon a bizonyta-
lan jellemű főnemes mellett: „Tanácsolván és biztatván is az mint kellessék őt magát viselni.” 
Úgy látszik, Esterházy nádor az utolsó percig sem volt biztos jövendő veje ígéretében! 
Annál nagyobb örömmel írta meg Lamormain Vilmos jezsuita atyának november 30-án 
jövendő veje sikeres áttérését: „Dei benignitate Magn(ificus)D(ominus) Comes Franciscus 
Nádasdi ab innata haeresi ad fidem catholicam conversus in oppido suo Csepregh, in templo 
parochiali coram universo populo…” Azaz Isten kegyelméből a nagyságos Nádasdi Ferenc 
gróf úr, aki az eretnekségbe született, városában, Csepregen áttért a katolikus hitre a plé-
bániatemplomban az összes ember előtt…12

Az új-katolikus főnemes Nádasdy hithűségét azzal bizonyította, hogy azonnal elűzte 
először a csepregi Szent Miklós plébániatemplom evangélikus lelkészét, majd a Magyar 
utcai evangélikus prédikátorokat is. Kis Bertalan, az evangélikus egyházkerület püspöke 

11   Péter Katalin: Esterházy Miklós. Budapest, 1985.; Keveházi László (főszerk): A reformációtól – napjainkig. 
Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon 1. kötet. Győr, 2011, 21, 23, 307.
12   Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyűjtemény a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület 
történetéhez. I. kötet. Sopron, 1910. 215–216. (Esterházy Miklós levele Lamormaini atyához).
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még nagy tervekkel kollégiummá akarta bővíteni a csepregi evangélikus iskolát. Az épü-
lethez öreg auditóriumot, a mestereknek és diákoknak házakat és kamrákat kívánt építtet-
ni. Nádasdy azonban szétverte a csepregi magyar iskolát, elkergette a tanítókat és diáko-
kat egyaránt. A jövendő evangélikus lelkészeket képző csepregi iskola ezután megszűnt.  
A magyar lelkészképzésre egyetlen további esély maradt, ezért volt annyira sürgős a sop-
roni iskola 1643-as átépítése, bővítése. 

Az iskolai munka dicsérete, a tanárok figyelmeztetése

A hat oktatóval működő és magyar osztállyal tanító Latin Evangélikus Gimnázium 
(Lateinisch Evangelisches Gymnasium) eredményes munkáját több bizonyíték is erősíti. 
Idézem ezért Unger Joachim lelkész 1640-es végrendeletéből az egyik hagyatékozását, 
melyben a végrendelet a latin gimnázium minden oktatójára egy-egy arany dukátot 
hagy: „Wie auch denen bey dieser Königl(ichen) Freystatt Lateinisch Evangelischen Gymnasio 
bestellten herren Schuel Collegis …Jegliche ain ducaten is Golt.” Unger Joachim, aki 1629-től 
1640-ig a három soproni evangélikus lelkész egyike volt, az egy-egy arany dukát hagyo-
mányozásával a latin gimnázium oktatóit is minősítette.13

Még fontosabb ismereteket tartalmaz az 1651-es tanácsi jegyzőkönyv. Örömét fejezi 
ki a jegyző, hogy Németországban véget ért a háború. A hűséges Isten megajándékozta 
a Németországot a régóta óhajtott békével („so lang gewünschten Frieden”). De így aján-
dékozta meg a biztonsággal a szomszédos Magyarországot is. Mi is megmenekültünk a 
háborús veszélytől, örvendezik a városi jegyző. A jegyzőkönyv említett bevezető gon-
dolatsorában a következő hangsúlyos megállapítások a gimnázium munkáját értékelik. 
A belső tanács megelégedettségét fejezi ki, amikor megállapítja, hogy „Gimnáziumunk 
végre jó állapotba került” „Unser Gymnasium ist auch in guttem stand geratten”.

Azt olvassuk, hogy megdicsért gimnázium munkájában nem fordul elő sem hiány, 
sem kétség, mert a kedves ifjúságot istenfélelemben, és jó erényekre nevelik, irodalmi 
tanulmányaikban jó előrehaladást mutatnak. Ez látható volt számukra a vizsgák során és a 
nyilvános gyakorlataik látogatásánál is: „Unser Gymnasium ist auch nunmehr in guten Stand 
geratten, dass weder mangel noch Zweivel, es werde eine liebe Jugend sowohl in der Gottesfurcht 
und guten Tugenden also in ihrem studio literarum mit gutem Fortgang erbauet werden sodann 
aus den Examinibus und andere exercitiis publicis wird abzunehmen sein.” A jegyzőkönyv 
kedvező megállapításai tehát a studium litterarum-ot, azaz az irodalom tanításában elért 
szorgalmatosságot és az iskolai színjátékok előadását dicsérik. Az „exercitium publicum” 
pedig az ismeretek gyakorlati bemutatását jelenti, bizonyára beszédek szerkesztését, jó 
készséget a versírásban.14 

A városi jegyzőkönyv még ezután is tovább dicséri a latin gimnáziumot. A Docens 
Urak láthatják, hogy azért keresik fel az iskolájukat a munkát ellenőrző belső tanácso-
sok (bár tudják, ezzel alkalmatlanságot is okozhatnak): „mittler weiler mehr Ungelegenheit 

13   MNL GYMSML SL Lad.U Fasc.I. Num.11/ 3 oldal)
14   V.ö. Szenczi Molnár Albert: Dictionarium Latino-Ungaricum, Nürnberg, 1604. meghatározásait.
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verursachen” – mivel az iskolai munkát fontosnak tartják. Láthatják tehát, hogy a város 
vezetésének az iskolaügy fontos.

Ezért a városi jegyzőkönyv az ellenőrző inspectorokat is inti, hogy hivatalukat buz-
gón lássák el. Majd elmondták kívánságaikat a Külső Tanács tagjai. Elvárták, hogy jezsu-
ita prédikációkon, vitákon az evangélikus tanárok ne vegyenek részt: „von einer ersamen 
Gemeinde gerne sehen, dass die Herren Docentes, superiores etlichermassen Beywohnen der 
jesuitischen Predigten und Conversationen abgehalten werden.” Tiltsák el őket a részvételtől. 
Mert ha ott megjelennek, azzal a jezsuitákat dicsérik meg „Alles ihrer tugende Anpreisung 
Nachfolge geben.” Ezzel a részvétellel túldicsérik őket, azonban így még több alkalmatlan-
ságot is okoznak. Hiszen ezt az elődök iskolatörvényei is már megtiltották, ezt is abba kell 
hagyni! „… auch ihren Schullegibus praecavirt ihrer antecessoribus wohl unterlassen werden”. 
Nem hagyják a külső tanács tagjai megjegyzés nélkül azt sem, hogy a kántor úr a katoli-
kus szertartás után egyes elhunytakat „die Spezialleichen sowohl als anderen” énekkel kíséri 
a sírhoz. Bár ez eltűrhető, mert így a hátramaradottak tudják, hogy hová temették el az 
elődjüket. A kántor úr bizonnyal Rauch Andrással lehet azonos. 

Az 1651-es városi jegyzőkönyv a Latin Gimnáziumról fontos tényeket őrzött meg. 
Azt bizonyítja, hogy egyik gimnáziumot a másiktól nem lehetett hermetikusan elzárni, az 
összegyűlt oktatási ismeretanyag viszont beépült mindkét gimnázium tantervébe.15

Búcsúzás a régi épülettől

Az 1650-es évek képviselőtestületi jegyzőkönyveiben ismételten előfordult az a panasz, 
hogy az evangélikus gimnázium és magyar iskola ifjúsága még az átépített és megnagyob-
bított épületben is nehezen fér el. Különböző tervekről adtak hírt városi jegyzőkönyvek 
évenkénti bejegyzései egy új épület biztosítására. Végre 1658-ban megtalálták a jó meg-
oldást. Megvásárolták a Hosszú soron (a mai Széchenyi téren) Türck László házát, és ezt 
építették át a magyar iskolának a szükségletek szerint.

Németh Sámuel 1958-ban megjelent gondos és lényegre törő tanulmányában a ko-
rábbi hagyományokat folytatva, Gottlieb Gamauf egyháztörténeti kézirata alapján dol-
gozta fel a magyar gimnázium 17. század közepi történetét.16 Említi továbbá azt is, hogy 
Johann Lochner egykorú naplójában ír az új épületbe vonulás ceremóniájáról. Én ezt a 
pontos és színes leírást használhattam a Soproni Levéltár szívességéből.17 Az Aspangból 
Sopronba költözött Johann Lochner tollából 1658. július 11-énél olvashatunk az ünnepi 
szertartásról: „Ist die Ungerische Schul von dem alten Schulhauß in das Neue mit folgenten 
Ceremonien eingeführet worden.”

15   Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon VII, főszerk. Kőszeghy Péter. 
Budapest, 480-490.; Payr 1910. 215–216. (Esterházy Miklós levele Lamormaini atyához); Unger Joachim 
végrendelete: MNL GYMSM SL Lad U, Fasc.II. Num 11.
16   Németh Sámuel: Magyar gimnázium Sopronban, 1657–1674. Soproni Szemle 12 (1958), 37–46.
17   MNL GYMSM SL IV.1021. Lochner János Bernát ügyvéd és belső tanácsos feljegyzési könyve 1656–1659,
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A ceremónia kezdeteként Matthias Lang, az új prédikátor, imát mondott és a rendes 
csütörtöki prédikációja keretében kitűnő iskolai prédikációt tartott: „Herr P(astor) Lang 
ain Pet und Ordinari Pfingstag Predigt eine feine Schulpredigt gethan.” Alapigeként Izaiás 
54. fejezet 2–4. versét választotta: „Tedd tágassá sátradban a helyet és hajlékod kárpitja-
it feszítsd ki bátran (…) Ne félj, nem fogsz megszégyenülni.” Ennek értelmében fejtegette 
emblematikus szemlélettel a dilatio = kiterjedés és a fortificatio = erőssé tevés értelmét.

Ezután vonultak át a második helyszínre: a régi iskolába a lelkészek, az iskola oktatói 
és a felsőbb osztályos diákok. Itt Sárfőy Miklós, akit időközben magyar lelkésszé szen-
teltek, „ein feine Geistliche Latenische Valedictionariam Oratiunculam gehalten,” azaz egy 
fenséges latin iskolai évzáró beszédet mondott. Ő maga tizenhét évet töltött ennél az is-
kolánál; testvére, Sárfőy János, a következő rektor, 11. éve szolgált itt. Kifejtette a Királyok 
könyve alapján, hogy az iskolák Isten akaratát szolgálják, és a szent angyalok vigyáznak az 
ottani munkára. Szónoklatát újra ének zárta, majd valamennyien az új iskolához vonultak 
a Hosszúsorra. 

Új iskoladráma a Frigyláda átvételéről

A régi latin iskolából vonult tehát az egész ünneplő sereg az átépített Türck-házhoz. Elöl 
mentek a fiúk és az alumnusok (az öregdiákok), utánuk az oktatók, a prédikátorok, vé-
gül a Tanács tagjai és a polgárság. Itt került sor az iskoladráma zenés-táncos történeté-
nek bemutatására. Először Johann Schubert első lelkész lépett be a boltozatos kapualjba 
(Vorhaus), ahol a fal réseibe zöld gallyakat erősítettek. Itt zeneszerszámokkal muzsikál-
tak, mintha a színjátszók is zenélő kövek lennének: „sowohl mit Instrumentals lebendige 
Steine fein musiziert.”

Sámuel II. könyvéből azt a jelenetet mutatták be, (6–12. versig, majd a 19. verset 
felhasználva) amikor Dávid Obed házából, Edomból Betlehembe vitette át a frigyládát. A 
rendező latinul, finoman alkalmazta (accomodiert) az új bevonulást. A jelenet ismét mu-
zsikálással végződött. Az 1658. évi városi számadáskönyvből tudjuk, hogy a jelenethez 
ácsok állították fel a színpadot, majd később egy szabadtéri előadáson újra bemutatták a 
bibliai drámai jelenetet a Mélyútnál, bizonyára nagyobb közönség számára.18

Sámuel II. könyvéből ismerjük ezt az ünnepélyes jelenetet. Dávid eltelt félelemmel 
(„megfélemledett”), és azt kérdezte: „Hogyan jöhetne az Úr hozzám?” De amikor hírül 
vitték neki, hogy az Úr megáldotta Obed Edomot, Dávid hét énekkart és áldozati borjút 
is vitt magával, és elindultak az Úr ládájával Betlehembe. Amikor az Úr ládájának (die 
Lade des Herrn) hordozói hat lépést haladtak, Dávid is áldozatot mutatott be, majd teljes 
erőből táncolt az Úr ládája előtt.

Johann Lochner naplója megörökítette ezt a látványos jelenetet, melyet az új épü-
letbe vonuláshoz alkalmaztak. A latin iskola és az új magyar iskola növendékei bibliai 
drámai történetet formáltak Sámuel II. könyve történetéből. Eleget tettek ezzel a Belső 
Tanács 1638-as kérésének, hogy ők is adjanak elő a latin iskolában bibliai történeteket. 

18   Payr Sándor: A soproni Evangélikus Egyházközség története. Sopron, 1917. 398.
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1658 júliusában az új átszerkesztést alkalmazva ennek is eleget tettek. ” Damit aber dieses 
Gottselig Prachte Werk auch mit Fröligkeit geschlossen wurde” – Így vidámsággal zárult ez a 
pompás történet – írta Johann Lochner.

„…die Histori: wie David die Lade Gottes aus Hause Obed Edom hinauf in die Stett 
David gebracht aus dem 2. (Buche) Samuelis aus dem 6. von 12. Vers bis auf den 19. 
abermassen lateinisch gar wohl auf diese neue Einführung accomodiert welcher Actus wieder 
mit musicieren geendet. Damit aber aber dieses Gottselig Prachte Werk auch mit Fröligkeit 
geschlossen wurde…” 

A „neue Einführung accomodiert” – új bevezetésére alkalmazott történet írója feltehe-
tőleg Johann Schubert senior lelkész, a zenéjét pedig feltehetőleg a kitűnő Rauch András 
állíthatta össze. Az új magyar gimnázium Dávid frigyládáját táncolva kísérő történettel – 
egy átértelmezett bibliai jelenet bemutatásával – nyitotta meg kapuit. 

Sárfőy Miklós prédikátor és öccse, János praeceptor nem kapott igazgatói megbízást 
a Hosszúsoron működő új magyar iskolában. Helyettük a Wittenbergben tanult Kövesdy 
Pál nyelvtankönyv-írót bízták meg a fontos rektori tisztséggel. 

1682 után az evangélikus magyar gimnázium vezetői eltiltották a tanítványaikat at-
tól, hogy katolikus körmenetek idején az utcán, vagy a várfalakon bámészkodjanak. Úgy 
vélhették, jobb ily módon is elkerülni az összeütközést a két gimnázium között.

Az új jezsuita konviktus épületére ez a felirat került: „Hic datur ictus et victus”. Némi 
szabadsággal ez így fordítható: „Itt ételt kaphatsz, de ütleget is” Azok tanuljanak ebből az 
intésből, akik hajlamosak a lustaságra? A Szent Mihály utcai tábla szövege sokkal barátsá-
gosabban bíztatott a közös munkára…

A Szent Mihály utca 6. kőtáblája ma is a 17. századi latin gimnázium működésére 
emlékeztet bennünket. Sopron iskolatörténete ezzel egy újabb emlékhellyel gyarapodott. 
Erről beszélnek a ránk maradt kőtáblák is: saxa loquuntur.




