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H au ~er Károly XI X . z. v g i kepe i kolánkról 

A ZEC'HENYI I T VAN C TM AZIU M E POSTAFORG L M I 
'ZAKKOZEPJ. KOLA TÖRTE ETE 

oly;'ln lant'ol<cl l. amelyben a mult. jelen c jüv(, u szekapc olod1k. lgy fonod1l~ 
C'"szc az i kola törét netevel foglnllto7.ó tanárok: 

dr. K á rpáli Ká roly, La un ngcr Et no · a rn i munkánk i . 
1\1. évkönyv k j lenideje ma már múlt. · az d t vék ny ég, amely t - l~tnf\

tok <·~ diákok - ma \ égzün k. ct la p jává válik a jövc>nek. H lyünk é f ladatun k. 
~ n.ety •t mpgfrH~almazun l< 100 (>ves Pvfoduló Li nn •p i P ny ' ben a z. hogy h uzzá
lCg) ük az lodök munkájához cronk · legti ztább igy k z t ünk ·z r i n l a ma
gunk t '(•keny égét. amely majd re ze lesz zoc.allsta jov6nk eg ~zen k. 

AZ 1825--18-IC T ARTO K OR ZAK. ELOZME YEK 

A r •ált'\ iranyú kép7 ' qond<'latn npronban a reformkorban \'Clcklott re l. 
poh~ftt i átalalnllá surgetö igeny zuhscge sc te tte , h ogy a gyakorlati jf'l-

lcgu i~m retek nagyobb terel kapJanak. Ehhez a Ida ·z,l<u~· muv ll. cg t .Hit·, 
~imnaziumol< melle tt ú j típu ·u. h~ • m ··-.,7elt udomán ·o kcpzcst a lapozó i kola'< . 
ra \ 'Olt zuk&cg. 

Eloször 'lí' e\·an~ ' liitus kon\' nt vete tt<' fe l 1834-b n a r á liskola ala pítása
na l aondo1a té11. 1836-ba n indíto ttak is egy l iscgitű reáltunfolyamot, am ely nett 

Jol <''>71ft• ~n K L Jáno is fáradozo tt.' 
1844-b n .. Ma~yarm szág ki\'á ltsá~o la lw;:,aihoz" c. mu nkájában zéchen~·i 

I~ tvan i ot reálta noda Ce lá ll ítá á t ürg tt . .. . . Melyn 'l< egytke Budap st n 
\Olna f lál h tandó. a lobbi n gy pedig uqy, h ogy l'oz lebb fekvéén l ) fogva 
,, c.;zegt>ny bb or u is része u l h tn e azo l' jol · ko ny ágaiba n ... ·• 

A kor sz uk ·g ze ruségct ism ri fe l kérdésben is. zem ' ly e ugy<.• nel:: 
turt\·a azt. hogy .. gyal·orlat i l<ik pezteté unk oly agga t.tólng pa rá ny i ' lét n 
'. altozla sanak.:t 

1 K t.., .Janus (~zulcte\t l770. 1. ntandr. s. m~ghalt 18.Jli. Supnm) r ~ronnkuri k ollo. 
K.tltncz\ bar.ttja. Sopronban volt C\. lclk c~l. tnUJd a dunantuh egyhuzk ctUlet 
vup ·unt ndensc. 

:! Szechenyt Ist\ an va logatoll 1rasat. Gondolat, 1959. 321. 1. 
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Mivel a reáliskola anyagi es szellemi igényeivel túlmutatott a szűk feleke
zeti kereteken, Sopron város vezetői foglalkoztak a reáltanoda kérdésével, az 
1840-es években, de megvalósítására nem került sor. 

A szabadságharc leverése után, 1850-ben a bécsi udvar által kinevezett ke
rületi biztos szólította fel a várost reáliskola alapítására1 mérvadónak az auszt
riai oktatási rendszert tartva. 3 

Ekkor nyílt meg Pozsonyban hazánk első felekezeti jelleg néll{illi reálisko
lája, ekkor alapíttatott Győrben a Mű- és Alipartanoda, Sopronban pedig egy 
kétosztályú katolikus alreáliskola, amely iskolánk alapjának tekinthető. 1853-
ban az evangélikus konvent is létrehozott egy ugyanilyet. Ezek az iskolák a 
gyakorlatias képzés mellett a Bach-rendszer politikai céljait is, legfőképp a 
németesítést szolgálták. 

A katolikus alreáliskola 1857-ben költözött a Templom utca elején lévő két 
emeletes L alakú épületbe, amelyet egy régi sörház helyén emeltek. (Ez az 
iskola alakult át aztán főreáliskolává, s így ez tekinthető intézetünk ősének.) 

1860-ban a külső és belső nehézségek következtében a francia-piemonti szö
vetségtől elszenvedett háborús vereség, a pénzügyi nehézségek következtében 
a Bach-rendszer megbukott, ezért a bécsi udvar kísérletet tett a kiegyezésre. 
Az októberi diploma nemcsak a törvénykezésben való közreműködés jogát 
csillantotta meg, hanem a magyar nyelven folyó oktatás lehetőségét is. Az 
éledező remények, majd Széchenyi halálhírének hatására a város elhatározta, 
hogy szobrot állít hazánk, vidékünk nagy szülöttjének, és egy felekezet nél
küli főreáltanodát létesít, a mely Széchenyi nevét viseli.4 

A helytartótanács el is fogadta 1864. évi augusztus hó 30-i leiratában a két 
felekezeti reáliskola egyesítésének a tervét, de 1868-ig csak a szervezeti kérdé
seket és módosításokat tartalmazó hivatali levelezés folyt. Végül az 1868. 
augusztus 12-i közgyűlés határozatot hozott a három osztályos reáliskola fel
állításáróL A szervezés meg is indult, miután a vallás, és közoktatásügyi 
miniszter rendelete, az alapító levél megérkezett.5 

Október elsején a katolikus alreáliskola helyén (ahol még egy elemi iskola 
is működött) 157 tanuló számára elkezdődött az oktatás. A következő tanévben 
már öt osztály indult és a létszám 207-re, 1870f71-ben pedig 256-ra növekedett. 
Szükségessé vált az épület bövítése. 1872-ben épült fel a Liszt Ferenc utcai 
szárny toldaléka. Mivel mindez jelentösen megnövelte, sőt meghaladta a város 
költségvetési kereteit, kérték az iskola állami tulajdonba vételét. 1875-ben a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter június 8-i, rendeletében kötelezővé tette 
a reáliskola nyolc osztályúvá tételé t és elrendelte, hogy a nyolcadik osztályos 
tanulók érettségi vizsgát tegyenek. Ezzel egyenrangúvá váltak ezek az inMz
mények a gimnáziumokkal annyiban, hogy azonos színtű végzettséget adtak, 
de zártabbak voltak a továbbtanulás szempontjaból, hiszen csak a tudomány
egyetemek természettudományi karán, bánya- és erdőmérnöki, valamint agrár 
szakokon lehetett továbbjutni. 

3 Az 1849-ben kiadott Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulcn 
kettős iskolarendszert vezetett be, amely a gimnáziumokon és a reáliskolákon nyu
godott. Ez utóbbi 6 osztályos volt , 3 évfolyamú al- és 3 évfolyamú főreáliskolából 
állt. ~ - 1 

4 Sopron város képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1861/1956. sz. hat. 
5 Lauringer Ernő: A Soproni M. Kir. All. Széchenyi István Reáliskola tbrténete. 

1926-os évkönyv (35. 1.) 
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Az intézet államosítására 1876 január elsején került sor. Ebben az évben tar
tották iskolánkban az első érettségi vizsgát, tehát ennek is a centenáriumát 
ünnepeljük. Az iskola tanárai által megadott írásbeli tételek 100 évvel ezelőtt 
a következők voltak: 

Magyar nyelvből : 

Német nyelvből: 

Adassanak elő a szomúrú- és vígjáték jellemző különbség·:·i 

Solon és Croesus történeti elbeszélés németre való fordí
tása6 

Mennyiségtanból a következő feladatok : 
Valamely tőke egy éví kamatjával együtt 4725 Ft-ot tesz 
ki. Ha a tőke 500 Ft-tal és a Ofo száma eggyel nagyobb volna. 
5300 Ft-ot tenne. 
Mekkora a tőke és hány 0/0-ra volt kiadva? 
Miképpen fejezi ki az elemző, hogy 
l) 3 pont egy egyenesben fekszik 
2) 3 egyenes egy ponte n megy keresztül 
3) Határoztassanak m eg x :1 + a= O egyenlet gyökei. 

A tanulók év végi minősítése hat jeggye! történt: jeles, jó, l~özepes , elégséges, 
elégtelen, rossz 

szorgalomból: ernyedetlen (1), kitartó (2) , kellő (3), h anyatló (4) , csekély (5) , 
s~mmi(6) 

magatartásból: példás (1) , dicséretes (2). jó (3), törvényszerű (4), kevésbé tör
vényszerű (5), nem törvényszerű (6)i 

AZ 1876-TOL AZ I. VILAGHÁBORÚ VEGEIG TARTO IDÖSZAK 

Rár a kiegyezés utáni években a tanítás már magyar nyelven folyt, Sopron 
'.'áros nyelvi viszonyai miatt azonb::m intezetünkben a német nyelv használata 
volt jelentősebb (pl. a tanárok többsége n émet n yelven jelentette m eg tu~o
mányos cikkeit, a jegyzőkönyvek németül íródtak) . 
• Az államosítás után a magyar nyelv vált uralkodóvá, s a magyarosadás hul

lámai az iskola falain túl, a város szellemi életében is gyűrűztek Nem kis 
szerepe volt ebben Bella Lajosnak, a tudós tanárnak, aki számos feladatkór
ben szerepelt a város közéletében. 

Az elméleti oktatás mellett a gyakorlati jártasságok kialakítását is szem 
elc tt tartotta dr. Wallner Ignác, iskolánk tanára, m a jd igazgatója, aki úttörö 
módon, már 1872-től rendszeresen vezetett vegytani gyakorlatokat,. ö vezette 
intézetünkben a Sopron Városi Nyilvános Vegy,·izsgáló Állomást is, amely Wall
ner Ignác n)-hugalomba vonulása után még az 1930-as évekig működött iskolánk
ban. 

6 Szo lón és Kroiszosz mondai története H erodotosz munkájában maradi fenn 
Eszerint Kroiszosz, Lüdia m esés gazdagság ú kirá lya a perzsa birodalom terjeszl{e
désekor fogságba esett. Kürosz, perzsa kirá ly a máglyára küldte legyőzött ellen..t:e
lét. Ekkor ~oiszosz Szolón nevét kiáltotta. A monda szerint ugyanis, amikor hatal
ma csúcsán kincseit mutatta a b ölcs athénína.k, ö nem hiut a gazdagság boldogító 
erejében, s azt válaszolta: " Amig valaki nem halt m eg boldogan , addig nem szabad 
boldognak mondani." A t ö rténetet hallva Kürosz megkegyelmezett a ki r á ly n ak. 

7 A M. Kir. F 'öreáliskola 1875/76- os évkönyve. 
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A 80-as években a reáliskola a válság jeleit mutatta. Csökkent a beiratk.)
zók száma és sokan á tmentek a maga abb évfolyamokból a gimnáziumba, mert 
ez a továbbtanulásra tágabb lehctös get nyujtott . Ez ' rt a tanári kar 1882. feb
ruár 10-én a felsőoktatási intézményE-k f Ivételi rendsz remek megváltoztalá-
át kért a vallás- és közoktatá ugyi mini ztcrlcll. Azt. hogy a tanulők rcúl

iskolai ér U écrivel is !olytnlha . ák tanulmánya ikat m inden gyetemen. Az 
1883-as törvény ezt lchetO\'é i.::> tette abban uz setben, ha a hallg~tók lc1lin é 
görög nyelvból is r t ts · giznck. Az 1887. évi rendelet v ·gül ko t lczővé t~ l h'. 
hogy a reálikolában latin n ' lvtanfolyamot zervczzenel<, ha bizonyos szám1t 
tanuló ennek a nyelvnek a tanulá ·át választja." 

t é·.'! ly am 2. szém 

KOLFOLD 
XBODA.L])4:I H:A.VJ: FOL"YÓl:R.AT 

~~ak: 

Aadi'ÚII Jt•nü. An~.nal u~u hl dr .. ADtQ al J lilh dr., na.' ··r .... rt' IU". B. atl .l.tfl"". 
Bfkllt.• uu .. t t Ú\", Ht·lla taju J ·~liatc }lik~ ·~rúdi Dt1la ~h .. ~··}h l' .~ pt· l~. ..,.J,•Id 
Júl f. J.'iJ iu" ~t~i T.aJ••• dr. UÜJ•alr lrurt. Oyl\rJO' Aladar. '·~ ur~ \ um••-. H ) ,,,l 

•tpalt•. H :arr c·ll Józ.tk•f, HatJ: P~~r. Ut"gt~b l h'ín. lldh•r \~w·t. Hm'' th )f!Jt•h. 

1\&JI''~"'i J.udáaa dr.. K"P'ti Kárul)·. Katona úr tlr.. h·z··a Em\t, MoM· ' us 
U ·t~t·ly, .Mulu.ár Jmre"'(iF,I.,fn.G J~ut'f, Mudrony ~urna dr .• !\q .. rn~tiu F.·~t·h·, :\l~l.i· 
J,·, .. , N,'meth Antal dr ..... t',·> l.átitló. l 'nMt·ty l.iJi\•t. J•a.;d!l,. tk) .r,. • f. l. ·'" 
0.\~1rgy. lting Mibál) dr .• ~~ "t): (i)UI:l ,lr .. &lantiu 1.,.,·,, l'J .. ~k La~''' ,tr .. ~tnnu 
.\lbert, Huppan \'ilmotc, , 't,Á 1 KárulJ. ~LÍ)(t•tty Saaadur. ~llly 1\.•l_m m . . • .. }.1_, 

1 tv ú, Tótb áJi,lor tlr.. \' Jbn · Gt'ta. V t•r,· .. J ;,t,.d. Wa..,rnt•r l.nJ''"· \\ Un r 
l~'l'' tlr. , \\'uhlrab J:.'h•ri,.. tlr. 

Sz rke ·ztö 

A külíöld c. folyóirat címlapja 
A kiadóhivatal a fc)r áli kola épülctéb ~n voll 

1892-ben clCoglalhatla islwlánk az épület cl ö mcl l t is, amelyen edeiig a 
katolikus elemi iskola müködött. Igy alakult ki u helyi égeknek az a belsö el
t endezése, melyet u mell ' k It alaprajzok mutatnak. Az o ztályt rmekbe n lég
szesz, azaz gázvilágítás voll, fütésrc p dig 'H kályhák szolgáltak. 

Jelentös irodalomtudományi munk" a lkotómühelyc volt a 19. század vcgén 
iskolánk. Ekkor adták ki a Külfölct cimü fol oiralot, amely tanulmányokat 

8 Dr. Kurpáta K ltruly : ..-\ Soprona Magy. K 1r. Forcá lisk. tú rt •n •tc . • \ 1 lsk . l Uf)(). '- ,.i 
é \ könyve 103 l. 
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közölt az európai irodalom körébőL Moller Ede és Ujvári Béla9 szerkesztette, 
de a tanári kar több tagja : Bella Lajos, Dr. Fialovszk y Lajos. dr. Kárpáthy 
Károly, Salamin Leó és dr. Wallner Ignác is r észt vett a szerkesztőség mun
kájában. A sajnálatosan csak egy évfolyamot megért folyóirat célja volt "A 
külföldi tudományos és szépirodalmi mozgalmaka t , törekvések et, haladást és 
vívmányokat áttekintő szemmeltartással közvetíteni." 

A századf orduló éveiben tanulóink számos elismerést arattak ra jzaikkal a 
hazai, sőt az 1900-as párizsi és az 1908-as londoni kiállításokon i s. A r a jztanítás 
sikerei a későbbi n eves művésztanárok munkásságában folytatódtak. 

1906-10-ig tanított iskolánkban Váry Rezső irodalomtanár és író aki a Ritt
meister család című regényébe n a soproni társadalom k ép ét rajzolta meg. 

1911-től a vegytani gyakorlatok mintá j á ra megkezdődtek a biológi a és fizika 
gyakorlatok is . Ezzel a gyakorla ti oktatás köre iskolánkban kiszélesedett. 

Az I. világháború idején, 1914-ben a 1\atonaság igénybe ve tte az iskola épü
letét - a II. emelet kivételével - hadikórház részére, és csak 1917 nyarán adta 
vissza oktatás céljára. A tantestületből 6 tanár és a felső osztályok megfelelő 
korú tanulói hadiszolgála tra v onultak be. Az u tóbbiak tanulmányaikban köny-
nyítéseket kaptak, összevont t anfolyamok elvégzése uLán a szokásosnál hama
ra bb fejezhették be az egyes osztályokat , és a VIII. osztályosok úgynevezett 
hadiérettségi bizonyítványt kaptale A tanítás tárgyi és szem élyi feltétel ek 
miatt korlátozottan folyt. A párhuzomas osztályoka t összevonták, a rendkí
vüli tantárgyak pl. a gyors írás, egészségtan , t estnevelés, az önképzőkörok. 

ünnepélyek elmaradtak_. délelőtt 8- 12 és délutá n 2-6-ig foly t különböző cso
portoknak a tanitás. A tanévek később kezdődtek, korábban fej ezödtek be 
mint máskor és az ellátási zavarok m ia tt hosszabb szünetek tagolták. 

A háborúba n életét veszte tte iskolánk egy tanára és 38 diák ja. 

ISKOLÁNK AZ 1918- 1919-ES FORRADALMAK IDEJ ÉN 

Az I. világh áború végén a néptömegek nyomora és ebből fak adó elkesere
dése, valamint az igazságtalan és értelmetlen h ábor ú tól való m egcsömörlése 
forradalmi helyzetet teremtett. A brennbergi bányászok 1917 május 14-i sztráJk
ja egyik jele volt az országszerte erősödő munkásmozgalomnak. to Az 1918 ok
tóber 30-i esem ények, a polgári demok ratikus forrada lom híre nem érte együtt 
a tanulóifjúságot, mer t iskolánkban a tanítás október 10-től november 5-ig 
spanyolnátha járvány miatt szünetelt. 

A vallás- és k özoktatásügyi miniszter 1918 novernber 25-én k elt r endeleté
ben eltörölte a hivata los íráso]{On eddig szokásos király i j elzőt és minden cím
zést. l 

Az 1919 január 22- én kiadott néptörvény pedig különválasztotta a vallás és 
oktatásügyi irányítást.u 

Március 21-én vér n élkül győzött a szacialista forradalom. A Tan ácsköztár
saság idején az oktatásügy is gyökeres változáson ment át. Ezt tükrözik az 
alábbi rendeletek. 

A Forradalmi Kormányzótanács eltörülte a tankerületi főigazgatóságot, he
lyette a munkások, katonák, földmívesek tanácsának kebeleből alakuló műve
lődési osztályok vették át az irányítást.12 

9 Ujvári BtUa író és t a n á r . T ö bb ver sk ötete és s zatir á ja jelen t m eg. I skolá nkuól 
Budapestre került, tanított és h oss zabb ide ig szer k es ztette a N éptanítók L ap ját és 
egy francia-magyar nyelvű sz6tárt is kla d ott. 

10 Sopron vm. múltj a egykorú iratok t ükréb en (Sopron , 1964. 145. 1.) 
ll Hiv. K özlöny flj19 . febr. 6-i szá ma. 
12 Hiv. K özl. 27. évf. I7-21 sz. 
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A kormány m árcius 29-én kelt és a közoktatásögyi népbiztosság április 12-i 
(7. sz.) rendele te pedig közölte az összes oktatási és nevelési i ntézm ény köz
tula jdonba vételét. Ezzel megszűnt a felekeze ti oktatás h azánkban. Iskolánkat ez 
nem érintette, hiszen 1876 óta á llami tula jdonban volt. 

Megváltozott az egész iskolarendszer szerkezete . Az alap a kötelező, 8 osz
tályos népiskola lett, e rre épültek az 5 éves gimnáziumok, ipari, mezőgazda
sági és ke reskedelmi iskolák. 

Az iskola rendszerben először k apott helyet az újtípusú politechnikai munka
iskola terve. 

Eltörölték az év végi osztály zá st is, a tanulókat "m egfelelt", illetve " m eg 
nem felelt" minősítéssel é rtékelték. Megszűntették az eddig szokásos éret~-· 
ségi v izsgát is. Azok a tanulók, akik a Vörös Hadseregbe beléptek, a taní~\! 
befejezte előtt osztálybizonyítványt kaptale I skolánkban is diáktanács alakult, 
c.m elyeknek képviselőj e j elen volt a tanulok minősítésekor. A történelem ta
r..itásba n előtérbe kerültek a történ elmi materializmus alapelvei.ts Ebben a 
politikai esem ényekkel zsúfolt tanévben csak 163 napon k eresztül folyt tani
tás intézetünkben. 

AZ ELLENFORRADALMI KORSZAK ÉS A II. VILAGHABüRÜ ÉVEI 

A Tanácsköztársaság bukása után intékedéseH is ha tályon kívül helyezte 
a vallás- és k özoktatásügyi miniszter a ug usztu s 10-i rendelkezése. Az okta·~ 

tásügyben is v isszaállították a forradalom előtti h elyzetet. Eltörölt~k a Ta-
nácsköztársaság alatti minősítéseket, újból kellett a tanulókat é rtékelni, visz
szaállt az é re ttségi vizsgák rendje. Iskoíánk há rom tanulóját, Meller Pált, 
Heller L eót és Becker J ózsefet törölték a nyilvános tanulék névsorá]?ól a for
rada lom idej én ta núsított m agatartásuk m ia tt. "Mert engedetlenségre lázítot
ták saját tanulótársaikat és más intéze tek t anulóit/' - ahogy az iskolai anya
könyvi be jegyzésben olvasha tjuk. (A tan testUlet megértő magatartását mutatja, 
hogy tanulmányaikat magán úton befejezhették). 

1921 augusztusába n kellett volna a tria noni béke értelmében Nyugat-Magyar
országot Ausztriához csatolni. Augusztus 9-én megkezdődött intézetünk kiüri 
tése. A felszerelés egy részét, a hivatalos iratokat becsom agolták és Győrbe 
szállították. A polgármester, hivatkozva az 1876-os szerződésre, kérte, hogy 
a tan eszközök egy része itt m aradjon, tekinte ttel a város m agyar l akosságára. 
A hivatalos átadás előtti n apon, augusztus 28- án azonban ellenállás töri ki , 
amelyet fellobbanó fegyveres h a rcok követtek. Végül a Vel encei egyezm ény 
értelmé ben népszavazást r endeltek e l december 14-é re, hogy városunk es 
nyolc község h ovatartozását eldöntse. 

Ennek e redmények ént Sopron és a nevezett terület Magyarország része! 
maradt. Érthető, hogy a p olitikai h elyzet és a .felszerelések távolléte miaLt 
a tanítás csak korlátozott m értékben folyt. J anuár 7-én érkezett vissza a 
könyvtár és a szertárak anyaga. A költűzés k övetkeztében több tárgy meg~ 
rongá lódott. 

A hovata rtozás kiélezett harca után került sor a magyar történ elmi h agyo
mányok tudatosabb ápolására. 

Ekkor vette fel iskolánk Széchenyi nevét, amelyet az 1923/ 24-es tanévtől 
kezdve visel. 14 A politikai he lyzet konszolidálódása után továbbra is nagy 
gondot okoztak a gazdasági nehézségek. A pénz rom l ása következtében magasr a 

13 A Soproni Áll. Föreálisk. 1919/20-as évkönyve. 
14 A vallás és k özok t. Min. 1922. május 24-i, 64 408/u. sz. rendelete é rtelmében. 
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szöktek az iskolai befizetések is. Míg 1920/ 21-ben a beiratkozási díj 50 K , a 
tc_~ndíj 400 K volt, addig 1924 25-ben beiratkozás 100 OOO K-ba került, a ren
eles tanulők tandíja pedig 500 OOO K volt. Ezen kívül ifJúSági vegyes díj cím : n 
100 OOO K-t, tatarozási járulékként 50 OOO K- t testne\·e lési díjként 30 OOO K-t, 
t•sszesen átlag 780 OOO K-t kellett a tanulóknak iizetntök. A téli hónapokban 
a kisegítő fütő a fűtésért összesen l 708 OOO K-t kapott, l honapra állag 341 !>00 
K-t, amiből kitürtik. hogy az infláció leginkább a berből löket sújtotta és az 
is, hogy csak a vagyonosabb rétegek tudták gyermekeiket tovább taníttatni. 

Az 1925/ 26-os tanévben jubileumi évkönyvei adlak ki iskolánk államosításá
nak ötvenedik évfordulóján. November 3-án pedig Széchenyi fe llépésére, az 
1825-ös országgyűlésre emlékezlek a tanulók. Az ünnepi események során 
került hozzánk Széchenyi Berta la n adománya. az a Sz ' ch c nyi portré amelyet 
Khaisz Károly festőmüvész készített az eredeti, Amerling fe tm ' ny után. 

1929-ben megszakadt a tőkés rend viszonylagos stabilizációja. Mély gazda
sági válság rázta meg a világot, amely az i kolánkban is ' reztette hatását. 
Bár a tanulók létszáma nem csókkent, öt növekedett. am1l a műszaki pályá
kon való elhelyezkedhetés reménye mag a ráz. évkönyvcink arról panaszkod
nak, hogy a beisl<olázás aránya mégis rotnlik, mert az elemi iskolák jó tanu
lói inkább a gimnáziumokba íratkozlak. Ezerl a lant e tulel azon Iáradozo~.t. 
hogy az intézetet reálgimnáziummá zervezhe se ál. Igy 1930-lól oszlá1yonkét1l 
fE·lmenöen elkezdődött a reálgimnáziunti oktatás, de az 1935-ös reform szcr.nt 
már gimnáziumi oktatás indult, ugyane ak o ·ztál. onkénti felmenó rendszer
ben. 

1936/ 37-ben az utolsó reáliskolai 
1941/ 42-ben pedig az utolsó reálgimnáziumi 

osztály érettségizett. 

A z 1942/ 43-as tanévtől kezdve az egész Lkola gimnázium le tt. 



1816 
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1937-ben váratlan esemény tette elhalaszthatananná a 80 éves épület tala
rozását. November 12-én a tanítás befejezése után leszakadt a második emeleti 
födém egy része. Baleset nem történt, de a tanítást a munkák miatt a leány
gimnáziumban és a bencés gimnáziumban kellett folytatni. A korlátozott szán1ú 
órákat is csak a délutáni időben lehetett megtartani. 

Az iskola helyreállítási munkála tai 1938 májusában kezdődtek es szeptem
berre az első és második emelet, novemberre a földszint tatarozása is befe
jeződött. Az építés során jelentősen megváltozott a belső termek elrendezése 
is; a második emeleti biológiai előadóból, az első emeleti tanári könyvtárból 
és a földszinti vegyvizsgálóból osztálytermek letteli, a tanári könyvtár, a volt 
történelmi és földrajzi szertárba költözött, a tornatereJTI öltözöt és zuhanyozélt 
kapott (a vegytani szertár két helyiségéből). 

Ebben az evben már a kitörni készülő II. világháború éreztette hatását, bár 
még a Felvidék visszacsatolásának örömmámora elfojtotta a józan aggodalom 
gondolatait. Az önként vállalkozó tanulók már hetente kétszer hadikiképzéserr 
vettek részt. 1939 szeptember l-én kitört a II. világháború. 

Az 1941/ 42-es tanévben befejeződött az iskolaépületben folyó oktatás, mert 
az intézetet 1943. augusztus 7-én hadikórházi célra az állam lefoglalta. Ismét 
"vándoroltak" az osztályok és az órákat tartó tanárok, akárcsak 29 éve, az I. 
világháború idején . Az I-IV. osztályosokat az evangelikus liceum fogadta be. 
az V- VIII. osztályosokat pedig a bencés gimnázium (ma Erdeszeti Technikum). 
Itt a delutáni időben folytak az egyr e zsugorodó órák, míg ezek az iskoláit is 
kórházzá nem alakultak. Ez 1944. október 28-án bekövetkezett. Megváltozott az 
életrend, a sűrűsödő légiriadók miatt már csak reggel 6-8-ig lehetett ismétlő 
foglalkozásokat tartam azoknak, akik összegyűltek. A december 6-i nagy bom
bázás után azonban ezeknek is vége szakadt. 

Az 1945 március 28-i bombatámadáskor iskolánk Templom utcai oldala is 
megsérült. Elpusztult a könyvtár nagy része. A könyvállomány, amely l943f 44-
ben 15 873 db-ból állt, 8343-ra csökkent. A bútorzat 75-80 %-a tönkrement, s a 
padláson és a földszinten összezsúfolt szertári anyag 90 %-a használhatatlanná 
"ált. Elpusztult a zeneszertár is. 

A FELSZABADULASTÖL NAPJAINKIG TARTO IDOSZAK 

Sopron 1945. APRILIS 4-én szabadult fel 

Aprilis 29-én már hirdetés jelent meg az Új Sopron c. újságban, amely a 
Széchenyi Gimnázium tanulóit és tanárait jelentkezésre szólította ..Eel, majd 
május 3-án megkezdődött, illetve folytatódott a tanítás a Julianeumban a dé
lutáni órákban. Kb. 120 diák jött össze. A tanári kar és a diákok közös erő'f~
szítésse1 hozták rendbe a megrongálódott iskolaépületet, szeptember eleJén 
pedig a tanévnyitás után egy " munkahét" tartásával rendbehozták a tanter
rneket. lgy szeptember 17-én a Liszt Ferenc utcai szárnyban megkezdődött a 
tanítás. Továbbra is szükség volt a tanulók fizikai munkájára az építőanyag 
és szemét oda- illetve elhordásánál , a tüzifa felaprításánál. A szülők pénz
adománnyal járultak hozzá a tüzelő megvételéhez. 

A felszabadulás után gyökeres változáson m ent át az iskolarendszer. Meg
változott a tananyag, a tanítás szelleme, a tanulmányi eredmény minősítése, 
az iskola tanulóinak összetétele. Egy 1947-es statisztika szerint a szülők 

25 °/0-a őstermelő, 
25 °/o-a kisiparos, 

l 0/o-a kereskedő, 
6 °/0-a vasutas, 

3 °/o-a postás, 
20 %-a köztisztviselő és egyéb, 
20 °/o-a nyugdíjas, napszámos. 
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A tanke rületi főigazgató iskolalátogatási jelentésének összegezése szerint: "Ez 
a gimnázium többé nem a múlt elit iskolája, ide már bejutottak a falvak, üze
mek dolgozóinak gyermekei, és ez a körülmény növeli ennek az intézetnek 
a jelentőségét. 

A VI. ja osztályba 20 falusi gyerek já r. Ez a becsületes törekvésű népi cso
port frissítőleg hat a városi tanulókra, népies észjá r ásuk és ~jnyelvük a 
mostohán kezelt magyar paraszti n ép jelenlétét, gimnáziuroha érkezését Je
lcnti.1 5 

A jelentésben szereplő falusi gyerekek egy része kollégista volt, a Berzsenyi 
Dániel népi kollégiumban, amely 1946-49-ig működött a Rákóczi Ferenc utca 
59-es szám ú épületben. Közel 30 szegény, főleg paraszti származású tanuló
nak adott otthont. 

A négy osztályos középiskola kialakítása fokozatrosan történt. 1945/ 46-ban 
az első osztály helyett az általános iskola 5. osztálya indult, 2-8-ig gimnázi
umi osztályok működtek. 1 fl Az 1948/49-es tanévben jö ttek létre a 8 osztályos 
elemi iskolákra épülő 4 osztályos gimnáziumok. A továbbtánulás szempontjá
ból ezek teljesen nyitottá váltak, vagyis érettségi bizonyítványukkal bármely 
felsőoktatási intézménybe lehetett jelentkezni. Megnőtt a diákönkormányzat 
szerepe is .1.1 

Az oktatásügy jelentős eredménye volt a felnőttoktatás m egszervezése. Az 
1946/ 47-es tanévben Barbacs községben szerveztek a dolgozók gimnáziumához 
előkészítő tanfolyamot, amelynek gondozója iskolánk vo1t.1s 
Intézetünkben az 1949/50-es tanév végéig működött a dolgozók gimnáziuma. 
Később (1952-54-ig) a Budap esti Agrártudományi Egyetem szakérettségi tan
folyama. 

Az 1940-es évek végén az új formák m ellett még a régi iskolarendszer m a
radványai is tovább éltek. Folyt a hitoktatás, működtek a régi ifjúsági szer
\·ezetek, a cserkészet és a Mária kongregáctó. Ugyanígy a társadalomban is 
egymás mellett léteztek a régi fo rmák és a minőségileg új változások, hiszen 
a népi demokratiku s forradalom a 45-48-ig tartó viszonylag hosszabb időszak
ban és egy kiélezett politikai küzdelem után győzött. 

Iskolánk háborús kárainak kijavítására az első 3 éves terv juttatott j elentős 

összeget, de az épület romos jelige csak az 1955-ös tanévben tűnt el. 
1950-ben nagy lendülettel indult az első 5 éves terv, amely a közművelődéi-l

nek azt a feladatot szabta, hogy tárja szélesre kapuit a nép fiai és leányai 
előtt. Ez a törekvés tükröződött iskolánk letszám ának növekedésében és a ta
nulók összetételének további változásaiban. 1\Tindez azonban az osztályok el-

15 T antestületi j egyzőkönyvek 1948. márc. 31- i jk. 
16 A vallás és közokt. min. 37 OOO 1945. sz. r endelete értelmében. A Széch. István 

Gimn. 1945/46-os kiadatlan évkönyve. (Isk. könyvt.) 
17 A tanulék képviselői r észt' vettek a segélyek megszavazásában , ellenőrizték az 

is l{Olán kivüli szórakozást. b eleszólhatta k az enged ély megadásába, öntevékenyen 
k özmunkákat szerveztek. 
(Tantest. jk.-ek 1946-48-ig.) 

18 A Széchenyi L Gimn. 1948/49-es anyakönyve szerint az előkészítő tanfolyam 8 
hallg atója közül 7-en befejezték az ált. isk. VIII. osztályának megfelelő IV. Gímná
zivmi osztályt, Az évfordulóra k észülve iskolánk tanulói felkutatták a volt hallgató
kat . 4-ről a következő adatokat sikerült megszerezniük: 

1 (kitűnően végzett) tovább tanult, ma adminisztratív munkakörben 
dolgozik; 

l (jelesen végzett) tovább tanult, ma postahivatal vezető; 
l (jelesen végzett) tovább tanult, de nem fejezte be, vol t szakmá já ban 

dolgozik; 
l nem fejezte be a 4 évi tanulmányait, a term. szöv.-ben dolgozik 

Az adatok bár hiányosak , m égis tükrözik a falusi dolgozók számára is megszerve· 
zett oktatás jelentőségét. 
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helyezésének gondjával járt együtt. Mivel az iskola alapterülete nem növe
kcrtett, a belső arányok megváltoztatásával, a rajzterem, az előadótermek elő
készítő helyiségeiből kellett osztálytermeket kialakítani. 

Az 50-es években az iskolához tartozást külsőségben a diáksapka fejezte ki. 
A széchenyistáké kék színű, kerek formájú, ellenzős volt, rajta az iskola jel
vényéveL 

Az 1956/ 57-es tanévben centenáriumra készi.l.lt intézetünk. Ose, a katoliku-3 
alreáliskola 1856-ban alakult át 4 osztályos reáliskolává és 1857-ben költözött 
be a mai épületbe. A jubileumi ünnepség egy részét azonban elsodorták az 
ellenforradalmi események. A tanítás október 23-tól november 7-ig szünetelt, 
novemberben összevont osztályokban folyt, és egy hosszú (december 3-tól 
január 20-ig tartó) téli szünetbe torkollott. Az ország nyugati szélén fekvő 
városban a gazdasági nehézségek és az eszmei zűrzavar következtében bekö
vetkező eseményeket befolyásolta a határ közelsége is. Iskolánkból nyugatra 
t{tvozott 3 tanár és 41 tanuló (ez utóbbiakból 15-en visszatértek). 

1957-ben alakult meg iskolánkhan a Kommunista Ifjúsági Szövetség. Fő 
feladatául tűzte ki, hogy a legjobb, legbecsületesebb tanulókat összefogJa, 
s hogy erjesztője legyen az iskolai életnek. A szervezet 1960-ban már 80 tagot 
számlált, 1962-ban pedig 200-at. 

A gyakorlati oktatás kérdése az 1950-es évek végén valósult meg. Az az 
igény, amely már a 19. században iskolánk alapításakor megfogalmazódott 
tovább bővült; a gyakorlathoz közelálló tudományos képzés mellett szükségessé 
vált maguknak a- konkrét gyakorlati ismereteknek és jártasságoknak a ki
alakítása is. 
Ez utóbbit az emberi személyiség fontos oldalának tartotta Széchenyi is.19 

Ennek tervét tartalmazta a Tanácsköztársaság iskolarendszere. 
A szocialista átalakulás nevelési eszménye; a sokoldalú ember kialakítása, 

a gyakorlati oktatást megkövetelte. 
A probléma megoldására sokféle próbálkozás történt. 1959/ 60-ban a tanulők 

kísérleti jelleggel kertészeti, asztalos, esztergályos, galvanizáló és rádiómíí
szerészeti képzésben részesültek 5+ l-es rendszer szerint. Nyáron 3 hetes 
kötelező gyakorlaton kellett részt venniök, az érettségi mellett pedig politech
nikai minősítő vizsgát is tehettek. 1963-ban önálló műhelyt kapott iskol~nk 
55 OOO Ft értékű felszereléssel. A sokféle képzés után a fiúknál fémmegmun
kálás került 8Z előtérbe. 1969-73-ig a tanműhely mérőműszereket készített 
fizikaszertárak részére. A lá nyok szabás-varrást tanultak. 

1964-ben megszünt az iskola fiúgimnázium jellege. Ma már az arány a lá
nyok javára tolódott el. A jelen tanév 644 tanulója közül 390 leány, 254 fiú. 
Az említett tanév azért is jelentős iskolánk történetében, mert ekkor szerve
ződtek a matematika és az angol, n émet nyelvi tagozatos osztályok. Az előb
biekben a régi reáliskola i jellf:g folytatódott ismét. 

Az 1966/ 67-es tanévben pedig postaforgalmi osztály is indult és az 1969/ 70. 
~anévben már egy 4 osztályos postaforgalmi szakközépiskola működött isko-

19 ... Bizonyos helyzetbe n - irja - a legnagyobb tudomány is mit ér? Robinson 
nem halt volna-e éhen, ha nem tud egy kissé practice forgolódni? 
(§~cl}enyi I. önismeret Bp. 1875. 164. l.) 
Á. tovabbi felhasznált anyag: 
Az iskola évkQ,nyvei 1876-1948-ig , 
Tantestületi jegyzőkönyvek 1946-1957-ig. 
Anyakönyvek, leltárak, satisztikák. 
Az iskola nyugdijas tanárainak feljegyzései és visszaemlékezései. 
A Széchenyi Istvá n Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola krónikája 1945-
75-ig (Szerk. Baranyai L.) 
(Kéziratban az isk. könyvtárában.) 
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lánkon belűl. Fennállásának 10. évfordulóját köszöntve az iskola címerét ú1 
szimbólummal, egy posta kürttel bóvítettük. Az állami reáliskola fennállásá
nak 100. évfordulóján pedig zászlót avatunh:, a me ly fehér selyem alapon az 
új kék címert, az alapítás, a z á llamosítás és a jelen tanév évszámait, hátolda
lán pedig az évkönyvet nyitó Széchenyi idézetet tartalmazza. 

1971-ben 4,5 millió Ft beruházással ú j , emeletes tornacsarnokot kapott isko
lánk, amely a megyében a legkorsz~rübbek közé tartozi!\:. Földszintjén bioló
giai előadóterem, szertár és klubszoba van. Az ala pozást munkák kedves meg· 
lepetéssei szolgáltak, elökerült az ·puJet vékony börre írt 1857-es keltezésű 

alapító levele. 

/..t.j/. N 111/ '"''1''1 ,. 
f.," .i;,4~ " .,.,.,/, 
,_, ", ~J..-J~ 
• /,.Á-11-""11 ,MV;I~ 

, J""'"" 

Az épület alapító levele 

A HAGYOMANYORROL UTOSZOKÉNT 

A két világháború közölti idöszakba n szokás, kedves közös élmény volt 
a reálgimnazisták roajálisa vagy júniálisa. Ez az iskolai ünnep, amelyen a 
szülők, tanárok és diákok együtt szórakoztak, később elsorvadt. 

Nagy öröm volt azonban számunkra felfe':!ezni, hogyan vált Széchenyi em
léke a felszabadulás utáni évtizedekben közösségformáló hagyományunkká. 
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Neve fel-felbukkan ugyan intézetünk 125 éve alatt évkönyvek cikkeiben, 
megemlékeznek évfordulóiról, ellátogat egy-egy osztály ~ nagycenki sírhoz, 
de nem rendszeresen nem a hagyomány élménytadó kötelékében. 

Ma az iskolába lépő tanulók első közös útja szeptember 21-én, születése 
napján Nagycenkre vezet, ahol szép ünnepéllyel emlékeznek szobra előtt a 
"legnagyobb magyar" tetteire, megtekint~k a családi kriptában lévő sírját és 
1973 óta a kastélyában megnyilt múzeumot. A ballagó IV. osztályos tanulők 
pedig, elköszönve az alma mater termeitől, utóljára felkeresik a Széchenyi 
téren álló szobrát és koszorúval tisztelegnek emlékének. 

Széchenyi Istvánt, iskolánk névadóját ma is történelmi nagyjaink közott 
tartjuk számon. Ma azonban más vonásokat tisztelünk benne, mint a múlt 
század végi, és az 1920-30-as ~vek kultuszában. Ma, mint a történelmi haladás 
irányát meglátó, azért tevékenykedő, hazájához bensőségesen kötödő, érte 
mélységes felelősséget érző embert állitjuk ifjúságunk elé példaképül. Hiszen 
szacialista hazánk tőlünk is hasonló erkölcsi magatartást, elkötelezettséget 
kíván. 

Ez az, amit hagyományunk sugall, miközben az iskolához, városunkhoz, a 
környékéhez, a múlthoz való kötődes szálait erősítgeti. 

ISKOLANK MA 

Baranyai Lenke 
tanár 

A másfél évszázados múlt, ennek a másfél évszázados múltnak különösen 
a felszabadulás óta eltelt 30 esztendős időszaka iskolánknak a felettesektől 

is elismert, sok kiemelkedő eredményéről tanúskodik. Ezekre az eredményekre 
épült a ma, s épülhet a jövő. 

Az iskola államosításának e jubileumi tanévében is az iskolaközösség min
den tagja az eddigi szép eredmények, a sok lelkesítő feladat tudatában kíván 
törekvően dolgozni. Mai életünket, a tennivalókat annak a gondolatnak a 
hangsúlyozásával kívánom néhány vonásában felvillantani, röviden összefog
lalni, a jövő felé tekintve alapul venni, hogy számunkra a mértéket, a köve
telményrendszert, az ifjúság szacialista nevelésének normáját a sok fontos 
dgkumentum között az ifjúsági törvény, az 1972. évi oktatáspolitikai határozat 
és a XI. pártkongresszus elvei határozzák meg, illetve a közoktatás irányító 
szervei jelölik ki. A nevelés, mint elsőrendű. feladat szolgálatába tör:ekszünl{ 
állítani az órarendi, az órarenden kivüli oktatás és nevelés, az iskolai élet 
minden mozzanatát. 

A nevelő-oktató munkát 32 törzstag és 4 külső óraadó látja el. 
Az igazgató a javaslatok elkészítésekor, a döntések meghozatalakor - az 

iskolai demokratizmusnak, az előírásoknak megfelelően - az iskolai párt
csoport, a szakszervezeti bizottság, a KISZ-vezetőség, a tantestület vélemé
nyét is figyelembe veszi. 

A tanulói és tanári önképzést szolgáló könyvtárt (22 OOO kötet), egy függetlení-
tett könyvtáros vezeti. , 

Egy gondnok és egy adminisztrátor végzi az iskola élete számára fontos 
gazdasági és adminisztrációs munkát. 

A hivatalsegédi teendőket öt fő látja el. 
A tantestület tagjainak képesítése, a szaktárgyi arány igen kedvező: minden 

tantárgyat a tantárgy képesített tanára tanítja. A tanári kar materialista világ
nézetén alapszik a nevelő-oktató munkában megnyilvánuló jó módszertani 
műveltséi, az eiySéies nevelői eljárásra való törekvés. 
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A tantestületen belül különböző tartalommal és intenzitással működnek n 
tantárgyi szakmai munkaközösségek. 

E közösségek jó műhelyei és forrásai minden okos és új kipróbálásának, 
eszmék, módszerek megvitatásának A munkaközösség tagjai nemegyszer ja
vaslatkészítéssel, sokféle szecvezési munkával segítik az iskolavezetési munkát. 

Az idei tanévben - 1969 óta változatlanul - a gimnáziumi osztályok száma 
" 16 (4 mat1ematika és 4 nyelvi - angol-német - tagozatú, 8 egységes tantervű), 

a postaforgalmi szakközépiskoláé 4. A tanulólétszám: 505 gimnáziumi, 141 sz:;~k

középiskolai, összesen: 646 tanuló. 
Evek óta örvendetesen nagy a szülők érdeklődése iskolánk iránt, így beisko

lázási gondjaink nincsenek. 
A matematika tagozatra járó s itt érettségiző tanulóink megye.i és or~zág0s 

tanulmányi versenyeken, felsőfokú felvételi vizsgákon országos viszonylatban 
is figyelmet keltő szép eredményeket érnek el. 

Az angol-német tagozat tanulmányi felkészültsége - elsős·xban a hwnán 
pályák vonatkozásában - ugyancsak mérhető sikerekkel jár. 

Az egységes tantervű osztályokban folyó rnunka részben az élet gyakorlatára 
készít elő. Ezen osztályok tanulmányi eredményei mérsékeltebbek ugyan, az 
érettségi vizsgák nem egy évben mégis bukásmentesek, és számos pályázó ta-
nuló ezekből az osztályokból is felsőfokon folytathatja tanulmányait. • 

A postaforgalmi szakközépiskola igen jó munkáját igazolja, hogy a felső 

postai szervek elismerően vélekednek érettségizett és 1nunkába állt növendé 
keink szakértelméről, munkafegyelméről. A jó képzésről tanúskodik az orszá
gos tanulmányi versenyeken éveken át elért igen kiváló eredménysorozat, va
lamint a sikeresen továbbtanulók kedvező száma. 

A fenti eredmények mellett tanulóink szívós erőfeszítését jelzik a testne7e
lésben (különösen az atlétikában és a kosárlabdában) elért, gyakran országos 
színtű eredmények. Az iskolai sport országos átszervezése, a szakosztályoknak 
az eddiginél erőteljesebb működése további lehetőségét rejti iskolánkban is 
a tömegsport fellendülésének, az egészséges életre való nevelésnek. 

A korszerű oktatást szolgálja az iskola szépen fejlődő biológiai , fizikai , k é ·
miai szertára és előadója, új, modern tornacsarnoka, tanmühelyei, stb. 

Minden személyi és tárgyi feltétel megvan ahhoz, hogy az iskola tanulóinak 
eddigi kedvező tanulmányi munkája (pl. a tanulmányi átlag és a bukási száza
lék kedvező volta évek óta a megyében a legjobb 2- 3 iskoláéval vetekszik) , 
fegyelmezettsége, a tantestület céltudatossága, az országos tanulmányi versE>
nyek iskolánkbeli sikere a jövőben - ha lehet - még magasabb szintre emP-1-
kcdjék. Ez legyen legfontosabb feladatunk! A matematikából, a fizikából , a 
postaforgalmi tárgyakból és a testnevelésből elért szép eredmények mellé -
ha szükséges, a szakkörök munkájának kiszélesítésével, a szakkörök számá
nak emelésével - sorakoztassuk fel a többi tárgyak eredményeit is! 

Az iskolai nevelő munka egyik élő tényezője a Kom.munista Ifjúsági Szö
vetség 9 iskolai alapszervezetének színes, változatos élete. Az évfolyamoktól, 
az életkortól független, kizárólag a tanulók érdeklődéséhez igazodó un. verti
kális szervezeti élet iskolánkban már három éves. Az alapszervezetek, az 
érdeklődési (foto, művészeti, turisztikai, levelező, stb.) körök, a vitakörök, & 

klubélet jó alkalmai a politikai, a világnÉ:zeti képzésnek, a közéletiségre val6 
nevelésnek, az esztétlikai érzék gazdagításának, a művelt módon való szóra
lcozásnak, a szabadidő okos felhasználásának. 

A 340 tagú szervezetet a vezetőség, élén a pártösszekötő tanárral, eredm~
nyesen irányítja. Tervük között szerepel: a munkásmozgalom soproni vete
ránjainak meghívása kötetlen beszélgetésre, minden félévben 1-1 országos 
nevű író vagy művész előadása időszerű irodalmi, művészeti kérdésről, elő-

20 



adás a mai szovjet irodalomról, állandó tárló a legfrissebb szovjet szépirodalmi 
alkotások bemutatására. Altalában: az iskolai ifjúsági mozgalom arra törekszik, 
hogy a világnézeti nevelést az állami és pártirányítással összhangban végezze. 
Méltán büszkélkedhet iskolánk az eredmények között azzal, hogy a 125/1971. 
MM. sz. rendelet alapján a matematikából és a fizikából szervezett egyetemi 
előkészítő tanfolyamaink minden évben kitűnő sikert hoztak: ezen a tanfolya
mon résztvevő gyermekek - fizikai dolgozók gyermekei - közül minden év
ben 80-90 %-ot felvettek sikeres felvételi vizsga alapján az egyetemre. Itt je
gyezzük meg, hogy a fizikai dolgozók arra érden1es, jó tanulmányi ered
ményt elérő gyermekei iskolánkban évente mintegy 60-70 ezer forint 
ösztöndíjat kapnak. A tanulószabai foglalkozások, a különféle egyetemi elő
készítő tanfolyamok és korrepetálási alkalmak a munkás- és parasztgyermekek 
esetleg meglevő hátrányos elöképzettségét vannak hivatva megszüntetni. 

Iskolánk együtt lélegzik épülő szacialista társadalmunk, szépülő városunk 
életével. A tanárok közül többen, a tanulók közül számosan részt vesznek a 
város politikai, közművelődési tevékenységében: a tanárok előadásokat tarta
nak, énekkarban, zenekarban, stb. működnek közre, a tanulók irodalmi szín
padokon, üzemek kultúrműsoraiban, a Liszt Ferenc Leánykórusban, sportegye
silletekben, stb. szerepelnek. 

A nevelő munka hatékony tényezője az a jó légkörű együttműködés, amely 
a szülői ház és az iskola között alakult ki. A családlátogatást, a szülői érte
kezleteket a fogadóórákat tartjuk ezen együttmüködés folyamatos és leghaté
konyabb formájának. 

A szülők, a Szülői Munkaközösség vezetősége az iskolát számos esetben je
lentős erkölcsi és anyagi támogatásban részesíti. 

Nem soproni t:anulóink, elsősorban a fizikai dolgozók gyermekei - mint~gy 
180 tanuló - diákotthonokban laknak. A három diákotthonban folyó nevelő 
munka, KISZ munka szerves része a középiskolai ifjúság nevelésének, össz~
hangoltan, jó kapcsolattal egészíti ki iskolánk nevelési tevékenységét. A diák
otthonokkal való jó kapcsolatot erősíti az a körülmény, hogy 1-1 diákotthoni 
nevelő tanár iskolánkban óraadóként tanít. 

A hazaszeretetre, a honvédelmi nevelésre vonatkozó iskolai munkát a Ma
gyar Honvédelmi Szövetség városi és járási titkársága is segíti: előadások 
ta.rtásával, a honvédelmi napok megszervezésével. általában személyi és tárgvi 
segítségnyújtássaL 

Iskolánk névadójának, Széchenyj Istvánnak ernlékét igyekszünk hatóerővé 
tenni. A történelmi évfore:: Iók megünneplése mellett szerepel minden tanév
ben szeptember 21-hez, Sz~chenyi István születésnapjáho~ kapcsolódó ünnep
ségünk Nagycenken és Sopronban. Az idei tanévtől kezdve évente pályatétel 
kitűzésével is szeretnénk az egészséges Széchenyi-kultuszt erősíteni. 

A régi és sajnálatosan megszakadt hagyományt kívánja az iskola folytatni, 
amikor az énekkart az iskola ének- és zenetanára m egszervezi. Az iskolai 
énekkarok jó működésének országosa n is egyik legfőbb akadálya a tanuló!{ 
0rarendi elfoglaltsága. Ennek az akadálynak az elhárítása ebben a tanévben 
sikerül t. 

A testnevelésből elért eddigi eredmények, a három testnevelő tanár jó mun
kája, valaritint a korszerű tornacsarnok, s egyéb tárgyi lehetőségek kitünö 
feltételei az 1976/ 77. tanévben - ez egyik egységes tantervű osztály helyett -
meginduló testnevelési tagozatnak. Rem éljük, hogy iskolánknak ezen tagozatára 
ugyancsak szívesen küldik a szülők gyermeküket. 
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Az örvendetesen gyarapodó olvasási kedv kielégítésére, esetleges olyan tan
órák tartására, melyek a könyvhasználaton alapulnak, a jelenlegi könyvtári 
"olvasóterem" szinte teljesen alkalmatlan . Az év folyamán az átalakítási tervet 
a soproni Erdészeti és F.!=iipari Egyetem ~pítéstani Tanszéke elkészíti, és ennek 
birtokában - a Megyei Tanács remélt anyagi támogatásával látunk hozzá az 
olvasóterem létesítéséhez. 

További terveink közül néhány: szükségessé válik az iskola ré§i épületrésze 
fűtési rendszerének korszerűsítése, vagyis cserépkályhák helyett központi fü
tés építése. Ezt a fűtési munkaerő-hiány is indokolja. 

A fizika-oktatás érdekében szeretnénk bővíteni a fizika szertárat. Ez azon
ban csak úgy lehetséges, ha az egyik lépcsőház legfelső, II. emeleti szint
jéből a megfelelő részt falazással a szertár eddigi t eréhez kapcsoljuk. 

A felettesek részéről az iskolának nyújtott sokirányú segítség mellett meg 
kell említeni a Postavezérigazgatóságnak, a soproni Postaigazgatáságnak a tíz 
év óta élvezett nagyjelentőségű erkölcsi és anyagi támogatását. A postafor
galmi szakközépiskolai képzés eredményességének egyik fontos feltétele pl. 
az a gyakorlati, nevelő értékű oktatás is, amellyel a Soprontól távollevő pos
tahivatalak dolgozói lelkiismeretesen eligazítják a hivatali munka sokrétű 
teendői közt tanulóinkat. 

A Postavezérigazgatóság, a soproni Postaigazgatóság évente több tízezer 
forint értékű anyagi támogatásban (szemlélteW és kísérteti eszközök, gépek, 
nyomtatványok stb.) részesíti az iskolát, n em téve különbséget a segítség
nyújtás vonatkozásában a gimnázium és a szakközépiskola között. 

Az eddigi eredmények számottevők, de nem keltik bennünk azt a érzést, 
hogy munkánkon nincsen javítani való, nincsenek újabb teendőink. 

Céljaink, feladataink világosan állnak előttünk. A szacialista nevelés m ód
szereit, eszközeit ismerjük, alkalmazzuk. 
Altalánosan művelt, testben és lélekben harmonikusan élő, a közösségben 
és a közösségért cselekvő ember nevelése a feladatunk. 

Befejezésül éppen ezért idézem Széchenyi Istvánnak 1819-ben Nagycenken 
leírt gondolatát: 
"A tevékeny élet, testileg és lelkileg tevékeny, az egyetlen, amely az emberi 
boldogság legmagasabb fokára emel bennünket". 

Tóth Ferenc 
igazgató 

A POSTAFORGALMI SZAKKÖZ~PISKOLA 10 EVE 

A középfokú postaforgalmi szakember k épzés a Postavezérigazgatóság kez
deményezésére a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium, a Művelődésügyi 
Minisztérium és a Győr-Sopron Megyei Tanács között létrejött megállapodás 
alapján 1966. szeptember l-től kezdődőtt m eg iskolánkban. 

A szakközépiskola általános célkitűzése az alábbi: 
" ... korszerű általános műveltséget és középfokú szakmai kép
zést nyújt. Növendékeit szacialista szellemben, sokoldalúan fejlett 
emberré neveli, olyan szakmai, elméleti és gyakorlati jsmeretek
kel, jártasságokkal és készségekkel lá tja el, amely·~kr· e~'( birto
kában a képzés irányának megfelelő szakterületen a közvetlen 
termelőmunkától a részfolyamatok irányításáig terjedő és külón 
meghatározott munkakörök feladatainak megoldására k épesek, 
továbbá előkészíti őket a felsőfokú továbbtanulásra.'' 

A mi iskalánkra konkrétan vonatkoztatva az általános célkitűzéseket ez azt 
jelenti, hogy Győr-Sopron, Vas és Veszprém megyék területére elméletileg és 
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gyakorlatilag jól képzett szakemberek utánpótlását biztositjuk a legjobbakat 
pedig a szakképzés irányának me..,felelöen felsőfokú tanintézetbe, elsősorban 
a győri Közlekedési és Távközlesi Müsz~ki Főiskolára irányíljuk 

A szakképzés megindulásávnl egyidejűleg a soproni Postaigazgatóság ~egít
~égével biztosilottuk a szem ··lyi és tárgyi feltételeket. 

A Postaigazgató~ág hozzájáru t saját létszámából a szakmai tárP'yakut tanító 
lanárok áthelyezéséhcz. a tontermekben felszereltette a szakmai gycll\:orlathoz 
~zükséges eszközöket. Az iskola rendelkezésére bocsájtotl egy mcgfclelöen 
halakitott gyakorló post~r.ivatalt is. 

Agoston Ernő lt:rétarajza 

A tanulók évközi szakmai gyakorlata két csoportban történik. Az osztályok 
egyik fele egyik héten a gyakorló hivatalban dolgozik. a másik fele ugyan
akkor a környékbeli I. és II. osztályú postahivatalokban ismerkedik a közön
égszolgálattal. A nyári szal<mai gyakorlatot a tanulők - a lehetőséghez l<é

pest - a lakóhelyükön lévő postahivatalban töltile 
Nagyon sok tanuló - főleg a lll. osztályt végzeltek köztil - a kötelező szak

mai gyakorlat letöltése után murkát vállal a postán 2-3 hetes időtartamra. 
Ez a pénzkÉ!teset mellett szakmai tudásuk elmélyítését is szolgálja. 

Az első érettségiző osztályt (37 fő) 1970-ben bocsátottuk szárnyra. Eddig 
ö~szesen 216-an végeztek. Ezeknek 91.2 l\ u-a a po tán helyezkedett el. Ez a 
számadat azt mutatja, hogy sikerült a pálya iránt felkelteni az érdeklődést. 
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Bizonyítja ez a szám azt is, hogy a helyes pedagógiai elveknek megfelelően 
nemcsak oktató, hanem sokrétű és hatásos nevelő munka is folyik. Ehhez a 
gyakorlati oktatás során a kishivatalak vezetői is sok segítséget adnak. 

Több tanulónak sikerült az érettségi után közvetlenül, másoknak egy-két 
év múlva felsőfokú tanintézetbe felvételt nyerniük. Számszerint 34-en tanulnak 
tovább. Ebből 17 fő a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán végzi 
tanulmányait. Az innen kikerülők a magasabb szakmai képze~séget igénylő 
munkakörökben dolgozók utánpótlását biztositják a postán . Közgazdasági és 
Jogtudományi Egyetemen 7 fő, egyéb felsőfokú tanintézetbe pedig 1.0 fő végzi 
tanulmányait. 

10 év nem nagy idő egy iskola életében. Mégis az eddigi eredmények azt 
bizonyítják, hogy a Postaforgami Szakközépiskola létrehozása helyes intézke
dés volt. A tanulők iskolájukat, majd a postát szerető jó sz~kemberekké és 
a társadalom hasznos tagjaivá váltak és válnak. 

BELLA LAJOS (1850-1937) 

Horváth Lajosné 
tanár 

35 évig tanított iskolánkban Bella Lajos, történelem, földrajz, testneveléc; 
szakos tanár, akiben kortársai és az utókor is a sokoldalú embert, a közél~ti 
férfiút és tudós tanárt tisztelték és tisztelik. 

Pozsonyban született 1850. december 29-én, itt szerzett érettségi bizonyít
ványt. A Budapesti Magyar Királyi Tud. Egyetem bölcsészkarán pedig tanári 
oklevelet. Már az egyetemi évek alatt eljegyezte magát a régészetteL Fél évig 
szülóvárosában tanított, majd 1876-ban iskolánk - az akkori Soproni Allami 
Főreáliskola · - történelem-földrajz szakos tanára lett. Pályáját egyidőben 
kezdte tehát az államosított intézettel. Négy éven át, 1884-88 között testneve
lést is tanított. 

Nagy tárgyi tudás, jó előadói készség és helyes pedagógiai érzék birtokosa 
volt. Sokat tett a magyar nyelvű kultúra terjesztéséért az akkor még német 
szellemű Sopronban. 

Számos egyesület munkájában vett részt. ű hozta létre az Atlétikai Klu
bot (1877-81), alapító tagja volt a Soproni Irodalmi és Művészeti Körnek, el
nöke a férfidalkörnek (1880- 90), hogy csak a legfőbbeket említsük. Igazgatta 
(1896-1909) a sportiskolát és öt évig a Magyar Tornaegyletek Országos Szövct
ségének alelnöki tisztjét is betölti. A város ügyeiben mint köztörvényhat,óságl 
tag vett részt 21 esztendeig. Paur Ivánnal és másokkal együtt a Sopron megy~i. 
Régészeti Társulat egyik alapítója és első titkára volt. 

Szenvedélyes kutatótevékenységét tanártársa, Ujvári Béla a következő 

bökversben örökítette meg: 
"Ha valahol kutat ásnak, Bella ered kl;tatásnak." 

A régészet terén elért eredményeivel nemcsak hazai, de külföldi hírnevet 
is szerzett magának. ű tárta fel a Várhelyen lévő kora vaskori kelta földvárat 
és temetőt. A várhelyi ásatások tárgyi emlékei a Fabricius házbeli állandó 
kiállításon láthatók. 

Asatásokat végzett még a Váris hegyen , a La jta hegységben, feltárta a kis
martani őskori telepet . 1898-ban a Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából az 
al-dunai kutatásnak volt tagja. Ha mindehhez tudjuk, hogy akkoriban a rég~
szeti kutatások anyagi költsége jórészt a r égészt terhelte, csak növekszlk 
csodála tunk. 

Cikkei sorra jelentek meg az Archeológiai Értesítőben a Mitteilungen der 
Antropologischen Gesellschaft in Wien és a Praehistorischen BHitter hasábjain. 
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Megjelent könyvei a következők: Praehistorische Funde in der Umgegend 
von Oedenburg (Wien, 1892), Sopron város földra jzi fekvése és neve (1894). 
Sopron vármegye leírása - amit volt tanítványával , H~ liebrand J en ővel, a 
1\.fagyar Nemzeti Múzeum igazgatójával írt, s .amely az "Osztrák-Magyar 
Monarchia Irásban és K épben" c. munkában jelent meg - , Széchenyi István 
élete és jellemrnjza (1916). Az őskor embere és kultúrája (1921). 

Régészeti kutatásairól számos előadást is tartott a Soproni Irodalmi K orb8n, 
az Iparosok Egyesületében és a bécsi Wissensch aftlicher Klubban. 

K ét évvel oktatómunkájának befejezése után, 1913-ban Pestre költözött. 
Tagja volt, a Tanácsköztársaság ide jén p edig vezetője a Nemzeti Múzeum 
Régészeti Osztályának. 

Utolsó régészeti munkájaként 1923-ban a gyönyörű szkiia aranyszarvas lele
tet feltáró tápiószentmártoni ásatásokban vettJ részt. 

Nevét azonban mégis a várhelyi ásatásokkal írta be a régészet könyvébe. 
Munkásságát hirdeti 1957 óta az az emlékmű, melyet Szakál Ernő Munkácsy
díjas szobrászművész készített a Várhelyen. 

Hosszú, gazdag életút után 1937-ben halt meg Sződligeten. 
Munkájának szenvedélyes szeretete, tudományos elmélyülése a múltban, 

sokoldalú tevékenysége ma is példa iskolánk diákjai számára. 

Somogyi Péter 
az iskola volt diákja, I. éves történész hallgató 

HORV ATH JOZSEF (1891-1961) 

Soproni Horváth Józsefről, Európa-szerte ismert Munkácsy-díjas festőnkről 
már életében számtalan cikk és értékelés jelent meg az újságak kritikai rova
tában és a szaklapok hasábjain egyaránt. Horváth Józsefet a kíváló művé
szetpedagógust és rajztanárt azonban eddig kevésbé m éltatták. E két hivatását, 
melyben egyaránt az elsők között volt, nehéz különválasztani annyira szerves 
egységgé fonódtak össze benne. Most mé~is megkísérli egy hajdani tanítvá
nya, aki később az ő tanári örökébe lépett . 
• Intézetünkhöz 1921-ben került mint fiatal rajztanár. Megjelenésével új színt, 
új fényt kapott az öreg iskola. Hűséges barátjával és kollégájával Janesitz 
Henrikkel együttműködve elért rajzoktatási eredmények országosan ismertté 
tették a Széchenyi István reáliskola nevét. Ezeket az országosan kiemelkec1ö 
eredményeket régi, megőszült hajú diákok fakult, megsárgult rajzlapjai, s 
rajtuk Horváth József ma már porladó kezének jegyei őrzik. 

Ember volt, művész volt, pedagógus volt. Mint ember - r endíthetetlenül h;_tt 
a becsületes, állhatatos munkába n. Mint művész - hűséges volt a valósághoz, 
a természethez. Pedagógusi munkáját az önfeláldozó szeretet hatotta át. Esz
ményeihez töretlenül ragaszkodott s ezeket az eszményeket ültette át tanít
ványaiba is. Mélységes humanizmusa minden szavában, tettében kifejezésre 
jutott. Már megjelenése is - m agassága jócskán meghaJadta a 190 cm-t -
imponálóan hatott, ő volt a reálisták szeretve tisztelt "Hosszi"-ja. Oráin fe
gyelmet, r endet követelt, de ez n em külsőségekben, hanem a rajzórák gazda 
ságos felha'Sználásában és a tanítványok elmélyülő munkájában jutott kifeJe
zésre. Melegszívű emberi lényében gyakran oldódott fel a szigorúság, ha látta, 
hogy a tanulóból nem a jószándék hiányzik a feladat megoldásához, hanem 
a képesség. Ilyenkor szívesen leült diákja mellé , elmagyarázta a feladatot, 
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megmutatta a helyes megoldást, sokszor annak technikai kivitelezését is. 
Fürkésző, éles művészszeme ilyenkor szinte átszúrta a lerajzolandó, vagy le
festendő modellt. A rajzlapra m égsem fényképszerű másolat, hanem egy el
ragadó Horváth-rajz, vagy \ide Horváth-akvarell varázsolódott 

Egyet nem tűrt el soha, ha valaki akár éretlenségből, akár rosszindulatból 
gúnyt űzótt az előtte legszentebből , a művészetből. Ritkán került rá sor, de h a
ragja ilyenkor félelmetes volt. 
Elsősorban egyenesség, gerincesség j ellemezte. Színlelés, alakoskodás, a dol

gok lényegérrex megkerülése, a mellébeszélés idegen volt ettől a kristály tisz
taságú embertől. Ilyennek akarta tanítványait is látni. Minden növendékét 
szerette, de talán mégis azokat egy kicsit jobban . akikben p islákolni látott 
valami halvány fényt az "isteni szikrából". 

Amilyen kem ény és határozott volt k araktere, olyan volt a test is, mely 
hordozta azt. Ifjú korában kitűnő úszó volt, hiszen a Balaton partján nőtt fel. 
Idősebb korában sem hiá nyoztak súlyzói a műteremből, melyekkel rendszer c
sen gyakorlatozott. Nem mindennapi testi erővel rendelkezett. 

Acélos jelleme, hasonló fizikai adottságai magyarázzák Horváth József mü
vészetét is. Sohasem festett fejbőL A kiindulópont mindig a látvány volt 
(nagybányai örökség!), mely feJvillant szeme előtt, s azt tökéletesen megis
merve és birtokba véve rögzítette omlós, puha színfoltokkal , sajátosan "hrn~

váthos" akvarell technikájával papírra. 
Hatása növendékeire óriási volt. A felszabulásig, míg nálunk tanított, szinte 

minden esztendőben küldött iskolánkból egy-egy növendéket a Képzőművé
szeti Főiskolára. Egész rajztanár generációt indított el a művészpedagógus 
pályán. Sebestény Ferenc, Akos Ernő, Reinecker János, Richly Emil, Szarka 
Arpád, Varga László, Schey Ferenc, Kunt Ernő (Munkácsy-díjas) rajztanár-· 
művészek és Szakál· Ernő Munkácsy-díjas szobrászművész vallhatták első 

mesterüknek Horváth J ózsefet. 
Szerette, tisztelte és becsülte minden tanítványa. Tudták róla, h ogy puritán 

és tiszta ember, aki mindenben az egyszerűséget l<edvelte. Ezért húzta szíve a 
szegények, az elesettek felé. K ép ei, művei mind erről tanúskodnak. Mindenkit 
emberi érték ei, n em pedig származása miatt becsült. Megnemértés, rosszindu
lat sokszor keresztezte útját, sokszor csillogtattak meg előtte rögös pályájánál 
fényesebb, könnyebb lehetőséget, arról az útról azonban, melyet maga válasz
tott, sem eltántorítani, sem letéríteni nem leh etett. Haladt egyenesen úgy, 
ahogy lelkiismerete, becsületes meggyőződése és embersége diktálta. 

Mint müvész, kormányzatunktól a l egtöbbe t kapta: Munkácsy-díjjal tüntet
tf·k ki 1942-ben feste tt "Mi lesz veled?'' cím ű halk líraiságú az emberek 
lelkiismere tét felrázni akaró művéért. 

Mint p edagógus, elérte a legtöbbet, ami ezen a pá lyán elérhető : tanítvú
nyai odaadóan szerették, becsülték. Ez a szeretet. megbecsülés aranyozta be 
5ugarával , tette könnyebbé eredményekben gazdag életútját. Az érettségi ta-· 
lálkozókra összegyűlő széchenyista öregdiákok ma már hagyományként zarán
dokolnak el a Horváth-műterembe, h ogy h ódolja nak nagy művésztanáruk szel
leme előtt. 

Bs m ég valamit: hű volt Sopronhoz, szerette Sopront. Hívták többször más
hová, hívták tanárnak a Képzőművészeti Főiskolára is. Nem ment. Itt élt, al
kotott és itt halt meg szeretett városában. 

26 

Szarka Arpád 
tanár 



Hor\'<lth Jó7. ef: Lntogtltás 



LAURINGER ERNO (1883-1944) 

Iskolánk egyik jelentős, szines egyéniségű tanára, majd igazgatója, akinek 
fontos szerepe volt a Bella Lajos által megkezdett illír település feltárásában. 

1883 január l-én született Kőszegen. Egyetemi tanulmányait a budapesti ·~s 

kolozsvári bölcsészeti karon végezte. Külföldi tanulmányutak és szen tgotthárdi 
t <>nárkodás után 1911-től a soproni főreáliskola tanára, 1919-től .pedig 1941-es 
nyugdíjazásáig az iskola igazgntója. 

Brdeklödése, tevékenysége n em korlátozódott kizárólag hivatásbeli, hivatali 
teendőinek ellátására. Má r Sopronba érkezése után 3 évvel múzeumi őr, 1910-
tól főöri cimet kap, és 1944 októberében bekövetkezell h aláláig vezeti az in
tézményt. 
Főleg a numizmatika é rdekelte. A múzeum érerotárát szépen fejlesztette, 

a város emlékérmeiről tanulmányt is írt. Számos numizmatikai témájú cikke 
máig tanúskodik c téren szerzett komoly ismereteiről és kutató szenvedélyéről. 

A két világháború között számos illír sír kiPcsét hozták napvilágra vezetése 
a latt. Az ő idejében rekonstruálták a Fabricius ház pincéjében jelenleg is lát
ható Jupiter triászt . 

1936-ban, magángyűjteményének felhasználásával, két különldállítást szer
\·ezett. Ezek közül egyiken a soproni órákat, másikon a soproni üvegedényeket 
mutatta be. 

A Soproni Szemle szerkesztőbizottsági tagja volt. A Szemle h asábjain , vala
Inint napilapokban és folyóiratokban számos cikke jelent meg, föleg soproni 
tárgyú archeológiai és már említett numizmatikai témákbóL 

Viszonylag korai halá la a soproni k ultúrális élet súlyos vesztesége volt. 

PAIS DEZSű (1885-1973) 

Dr. Hegyi Ferencné 
tanár 

" ... amit ifjú s öreg szívekbe vetél, 
szerez az majd csir át bontani 
tért, felnövek edni időt." 

(Keresztury Dezső: 

Egy tudós születésnapjára) 

Pais Dezső neve a magyar nyelvtudományban immár fogaiommá vált. At
fogó képet alkotni róla, a t:udósról, szerkesztöről, t anárról és közéleti ember
ről, egy rövid cikkben lehetetlen. 
Szülővárosában, Zalaegerszegen végezte középiskolai tanulmányait, s mint 

az Eötvös Kollégium tagja iratkozott be az egyetem magyar-latin-görög sza
kára. Tanári pályájának első állomása Sopron, az Aliami Főreálgimnázium, cl 
mi iskolánk volt. Itt t a nított, h eti 20 órában, magyart , latint és történ elmet. 
Több vidéki állomáshely után Budapesten kapott katedrá t, 1937-től profesz
szar 1941-től az Akadémia rendes tagja. Résztvett minden olyan szervezet 
munkájában, ahol a magyar nyelv ügyét szolgálhatta. A felszabadulás után 
több magas kitüntetést - (Kossuth-díj at, Munka Erd·~mrendet) ·-kapott gazdag 
tudományos eredményeiért 

Szakirodalmi munkássága soproni évei alatt bontakozott ki. Egyre-másra 
jelentek m eg tudományos közleményei, tanulmányai. Ez idő tájt főleg iror:lalorr. 
tbrténeti kérdésekkel foglalkozott - k edvenc irójáról, K em ény Zsigmondról 
írt tanulmányokat - , de már fölébredt a nyelvészet iránti érdeklődése is. 
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A ny'elvészetben számos új ösvényt nyitott a kutatás számára, új utaknt 
je lölt ki, s ezeken elsőnek indult el. ö rendszerezte először a magyar törtt
r:eti személynévkutatás elméletét, s új műfajt teremtett a teljes szócsaládok 
vizsgálatávaL Beh atóan foglalkozott a magyar őstörténettel, és nevéhez fűz0-
dik az irodalmi nyelv történeti kuta tásának megindulása is. 

Alkotói munkásságában , tudomá nyos szervcző és irányító tevékenységében , 
nevelői m agatartásába n rajzolódott ki világosan Pais Dezsőnek, az embern~k 
a képe. A tudósoknak ahhoz a fajtájához tartozott, aki sohasem té vesztette 
szem elől a tudomány és élet kep::-solatát. Az igazság szenvedélyes keresése, 
a p ontosság, a mély erkölcsiség jellemezte. Oszinte kitartása és küzdőképes
sége, humanitása és derűje mérhetetl en bőséggel sugárzott szé t tanítványira, 
környezetére. Ezt a tisztaságot, őszinte közvetlenséget é rezhetjük műveiből i.S. 

"Hapax legomenon" mondta róla az azóta szintén elhunyt Bóka László. 
Es valóban! Pais Dezső személyisége "egyszeri j elenség" volt. 

Baráth Pál 
IV. b. oszt. tanuló 

VISZOTA GYULA (1871-1947) 

Kultúr történetünk jelentős alakja, Viszota Gyula 1896-tól 1901-ig iskolánk 
t<.(ná ra volt. A tudománytörténet Széchenyi István munkásságának kiváló is
merőjeként tartja számon, hiszen több önálló tanulmányban méltatta a "leg
nagyobb magyar" gazdaságpolitikai és társadalmi jelentőségét, illetve sajtó 
é'l lá rendezte annak utolsó műveit. 

Viszota Gyula 1871-ben született a pest m egyei Ercsi községben. Budapesten 
tP-96-ban szerzett magyar-német szakos ta nári oklevelet. Még az évben a sop
roni Főreálgimnáziumba került. 
Valószínűleg a város történelmi levegőj e, a nagycenki Széchenyi emlékek 

közelsége indította el kutató munkáját. Soproni tanárkodása alatt felkutatta a 
vármegye valamennyi Széchenyi alapítványát, s munkájá nak eredményér'{)l 
1902-ben Széchenyi és Sopron vármegye cím.ü művében számolt be. 

1901-ben a budapesti VI. ker. áll. Főgimnázium tanára lett, de kutatásait ott 
is folytatta. Egymás után jelentek m eg Széch enyi István munkásságát elemző 

és méltató értekezései. Közülúk a legjelentősebbek: 

Széch enyi és a magyarországi l óversenyek megalapítása (Bp., 1904), 
A Stádium megjelenésének és eltiltásának története (Bp. , 1905), 
Széchenyi és a pesti h engermalmok {Bp., 1910), 
Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (Bp., 1910), 
Széchenyi politikai programtöredékeinek kele lkezése és h atása (Bp., 1916) 
és A Széchenyi-híd története az 18~6 : 26 t.c. megalkotásáig (Bp. , 1935). 
Amikor 1917-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kiJzép iskolnj 

ügyosztályának vezetésével bízták meg, hozzálátott a nagy politikus h agya
tt~kának feltárásához. Rendezte a Széchényi Múzeum anyagát, kiadta Szér:h en yi 
műveit : naplóit és a Garatot. 

Viszota Gyuta élete végéig azon fáradozott, hogy minél többen megismerjék 
Széchen yi igaz hazafiságtól áthatott munkásságát. Ezért őt a TYragyar Tudo
mányos Akadémia is tagjává választotta. Mi pedig, az iskola jelenlegi djákjai , 
tisztelettel őrizzük emlékét . 

P éldá nak tekintjük a munkában , s megfogadjuk az általa kiadott napló 
egyik gondolatát , amely híven tükrözi iskolánk névadójának hazá ja iránt 
érzett felelő~égteljes szeretetét: 
" l\1ióta eszemet bírom, csak arra az egyetlen gondolatra ösc:;zpontosítottam és 
feszítettem lelki tehetségeimet, miképp lehetne hazánkal magasabbra emelni." 

Nadray Katalin 
IV. a. oszt. tanuló 
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WEÖRES SANDOR, A "DIAKKÖLTO" 

Feljegyzések a költő első verskötetéről - Hideg van (Pécs, 1934) 

Weöres Sándor 1932-ben érettségizett a soproni Széchenyi István Reálgim
náziumban. Első verskötete két év múlva jelent meg Pécsett, Hideg van cím
mel. Az Egybegyűjtött írások című köte~ (1970) első ciklusát teszik ki azok 
a korai versek, amelyeket a huszonegy éves költő első kötetében összegzett 
és saját költségén jelentetett meg. A kötet verseinek legnagyobb része a diák
korban íródott, amelynek hatása még akkor is kimutatható a témák rétegei
ben és hangvételében, ha arról olvashatunk a soproni reálgimnázium 1932-ben 
kiadott évkönyvében, hogy 'Weöres Sándor magántanuló volt. 

Killönös és rendhagyó volt a diákköltő pályanyitása, de csupán a kívülálló 
szemével nézve: életművének kezdete mind a mai napig - szellemiségéből 
ítélve - szükségszerü, természetes megnyilatkozás. 

Olyan korszak vette körül gyermekkorát, amely már nem adott meghatáro
zott művészi ízlés- és stílusirányt az embernek; a müvészek arra kényszerül
tek, hogy önmaguk teremtsenek világlátásuknak és alkatuknak megfelelő ki
fejezési lehetőségeket, melyek legtöbbször az izmusok dzsungelébe vezettek 
A költőket; a gyorsan változó világban önmaguk gyors rögzítésének izgalma 
t artotta megszállva. Az ifjú Weöres Sándor mindezzel ellentétben valami ösi 
változatlansággal szemléH a világot. Keresi az örökös helyét, a múlt, az ősök 
által meghatározottat, de hiába m élyed a látványba a költői látás erejével, 
mindegyre csak hideg idegenség árad feléje a természetből s az emberi közös
ségből egyaránt. Nincs más választása, tartania kell költői őrhelyét, megne
vezni a világot saját igénye szerint s távol tartani az embert-fagyasztó vesze
delmeket. Mindehhez nagy kegyelmet kapott azáltal, hogy szinte anyanyelve 
tudatos felfedezésével egyszerre kristályosodott ki benne az a képesség, amely 
a világirodalom minden költői hangvételét a legtermészetesebb megszólalással 
a védelmére adományozta. A nagy elődökhöz kapcsolódó klasszikus formák 
válogatása tehát nem lehet pusztá n a virtuozitásig csiszolt kisérletezés; sokkal 
több annál: az adott állapotnak m enekülési lehetőséget és védelmet adó belső 
forma, mely a léleknek egyensúlyt biztosít, érdekes és felfedező utat a külön
ben riadtan visszahúzódó vallomásnak. 

A közvetlen lírai én a legősibb versformákban a legotthonosabb. A világot 
megismerő vágy balladai sötétbe fulladt (Ballada két testvérről), s valami 
furcsa tragikus végű panteizmusként balladát terem a természet négy arcának 
változása is. (Ballada három falevélről , Ballada a fekete rétről). S miként 
Illyés Gyula is észrevette, - a Hideg van cím ü kötetről írott recenziójában- az 
Ifjú vVeöres Sándor a Biblia egyetemes fájdalomkitörésének hangján tud leg
mélyebben vallani önmagáról. 

" ... sötét helyekre ültetett engem, mint halottat, az én Istenem .. 
(Jajgatás - Jeremiás Siralmai, III. 1-13) 

Bármennyire is újabb és újabb csodálkozásra készt:eti a világ, szinte az idők 
végtelenéből fakadó bölcsességgel nézi és értékeli a jelenségeket. (Rhá-him
nuszok, Az aggastyán panasza.) 

A vérét égető ifjúkori szerelmi szenvedélye is a régiekhez menekíti a jelen
való idegen..reagálásoktól megcsúfolt érzéseit. Tinódi vándorköpönyege az ön
magához illő kielégülés álmát teríti rá (Volnék mint Lantos Sebestyén), a 
tehetetlenné nyomorított ősi magyar mitoszt pedig groteszk módon a keresz
ténység irgalmasságával gyógyíttatja képzelete. (A jegyespár és a farkas) 
Ezekben a versekben a képzelet vagy túlságosan naturálissá merevíti az érzést, 
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\·agy nagyon is légiessé teszi. !gy a művek a költő lelldállapotának különös 
fénytörésben vibráló árnyékai lesznek inkább. 

Világszemléletének objektívitása mély humanizmusából emelkedik fel a 
megértő szánalom, a szeretet-nosztalgia, a lényegig kívánkazó megismerés
vágy erejével. (Himfy-strófák, öregek, Krisztus-szemű asszonyok) 

Ehhez járul még az a külső és belső metamorfózis-igény, amely ~Tíz figurá
lis kompozíció verseiben tapasztalható. Ezek kötik, szinte a teljes azonosulá
sig, költői énjének már vázolt meghatározó vonásait a körülkerítő világhoz. 
Formai szempontból is ezek a versek állnak legközelebb a közvetlen elődök 
illetve a kortársak költői kifejezés újításaihoz. 

Mindezen költői rend kialakulásában jeJentős szerepe van az életkornak, az 
életformának; a benyomások s az ítéletek szemléletté ötvözéséb~n a diákkor 
kényszerítő kötöttségeinele A diákélet közvetlen elmúltával minden lehetó
sége megvan a c.:3öngei magányban a húszéves Weöres Sándornak a belső Ie
szültségét lazító pihenésre, szinte a vegetatív szemlélődésig, de a minden 
iskolánál szarosabb kötelezettség, az immár életreszóló költői látás nyugal
mat nem hágy soha többé. (Naplójegyzetek 1932-33). 

Weöres Sándor nem egy korszak vagy eszme által meghatározott költői alkat 
- ez a forrása a művei körüli vitáknak -. szellemisége és puszta léte egyazon 
gyökerű, s az adott társadalmi korban mindez már csak költői látásban és kife: 
jezésben egyesülhetett természete szerint. Rendhagyó költői, formai alkalmaz
kodása pedig - "ha ázsiai vérünk száz könnyet verejtékezik, de százegyet 
nem" elszántságának természetes következménye. 

PAP KAROLY (1897- 1945) 

Bödöcs Pá,J 
tanár 

1937-ben nagy feltűnést keltő, eszmeileg és esztétikailag nagy vihart támasztj 
mű jelent meg, az AzareL Pap Károly írta, városunk szülötte és iskolánk egy
kori diákja. 

Az Azarel témájában és mondanivalójában páratlan alkotása a magyar iro
ö.alomnak, az írói ábrázolás színvonalát tekintve pedig ritka müvészi teljesít
mény. 

A siker már ismert íróként érte Pap Károlyt, aki Illyés Gyula és Németh 
László által vezetett népi baloldalhoz közel állva a zsidó élet és a zsidó 
psziché ábrázolására vállalkozott. Vállalkozását fanatikus hit izzította és 
messianisztikus elhivatottság vezérelte. Aránylag hosszú, gyötrelmekkel és 
meghasonlásokkal tele út megtétele után vált íróvá. Kudarccal végződő költői 
és színészi próbálkozások végén talált magára. Első műveit mesternek kijáró 
elismerésseJ fogadta a kritika. lrói pályájának elején Osváth Ernő és Ambrus 
Zoltán pártfogolták, Móricz Zsigmond, Fodor József, Illyés Gyula és Németh 
László pedig barátjukká fogadták. 

Pap Károly 1897-ben született az iskolánkkal átellenben, a Fegyvertár és 
Templom utca sarkán álló házban. Apja, a nagy műveltségű és kitűnő szónok
ként számontartott, de anyagias ember hírében álló Pollák Miksa, a soproni 
neológ zsidóság fórabbíja volt. 

A nagyműveltségű főrabbi irodalomtörténeti munkásságával is elismerést 
szerzett: Arany János és a biblia, vaJamint Tompa Mihály és a b1blia című 
tanulmányait az elmúlt években méltatta a Tudományos Akadémia. Pap Károly 
2pja a neológ zsidó tanulók hitoktatójaként hosszú ideig iskolánkban is taní
tott. Ugyanitt végezte tanulmányait P ap Károly testvérbátyja, a késöbb neves 
csillagásszá lett Pap· Dezső. 
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A világnézeti és a társadalmi asszimiláció útját járó Pollák család, szegény, 
jobbára a Dunántúlon és a Sopron m egyei Beleden élő ösök köréből emelke
dett ki. Az asszimiláció minden formáját mereven tagadó és az emancipáció
ban is csapdát látó nagyapa még gyapjas zsidó volt. 

A szegény és világnézetileg megrekedt ősök és az asszimilálódás útját járó 
gazdag főrabbi családja között súlyos !{onfliktusok robbantak ki. Az író P ap 
Károly kegyetlen hitelességgel ábrázolta ezeket a konfliktusokat későbbi mű
veiben. N em is csoda, hisz ő volt ezeknek a konfliktusoknak az egyik elszen
vedője. A sok munkában megtöpörödött és egész életében a "Tnn" szalgála
tára vágyó nagyapának ugyanis sikerült főrabbi fiát arra kényszeríteni, hogy 
a kis Pap Károlyt magához vehesse, és őt a .,Tan" szalgálatára nevelje. Pap 
Károly rövid ideig, a nagyapja halálág kiszakadt szükebb családja körébőL 
A rövid ideig tartó kiszakadás azonban igen mély és maradandó nyomokat ha
gyott benne. A családi környezettől és a szarosabb érzelmi kapcsolatoktól valt) 
megfosztottság deviáns, az akkori normáklől eltérő magatartást váltott ki 
benne. Ez a deviáns magatartás végig kísérte az írót egész életében. Nem 
csoda tehát, hogy a szülei és testvérei körébe visszakerülő gyermek már kép
telen volt érezni a családi élet melegét. Mivel a fanatikus nagyapa nem tudta 
biztosítani számára a szükséges törődést és figyelmet, a gyermek Pap Károly
ban olyan kantaktuséhség fejlődött ki, amelynek kelégítésére az álszent és 
polgári életformát élő család k éptelen volt. A mohó és sohasem csillapuló 
szeretet-igényt a szülők ridegsége tovább fokozta, sőt a meg nem értés által 
torzította. A kielégületlenség szükségszerűen normaszegő viselkedésformákat 
váltott ki a gyermek Pap Károlyban. Ezeknek a normaszegő viselkedésformák·
nak az okait ismerve érthetővé válnak azok a konfliktusok, amelyek a szülők 
és gyermekük között állandósultak. 

Pap Károly az elemi iskola elvégzése után iskolánkban, az akkori Allaml 
Főreáliskolában folytatta tanulmányait. A jó képességű, de roppant érzékeny 
fiú nehezen viselte az iskola fegyelmét. Nem tudott és nem is akart ,,minta 
diák" lenni. Mint a nem mindennapi és igazán tehetséges tanulók általában, 
ő is saját egyéniségének belső törvényszerűségeire hallgatott. Tanárai közül 
csak az igazán széles látókörűeket kedvelte. Két tanárára emlékezett szívesen: az 
Ady Endre költészetét szerető és értő Barta Miksa számtan tan árra és Kardos 
Aladár fiatal irodalomtanárra. Pap Károly az iskola önképző körének munká
jában is részt vett. Szavalt és pályázatokat írt. Hetedik osztályos korában a 
Napok című költői elbeszélésével 5 korona jutalmat nyert. 1915-ben jelesen 
érettségizett, majd önként vonult be katonának, azért, hogy kész helyzet elé 
állítsa szüleit, akik fel akarták mentetni a katonai szolgálat alól. Már ebben 
a gesztusban is megnyilvánul Pap Károly rendkívül fejlett erkölcsisége. Csa
ládjában, az iskolában és a katonaságnál szerzett tapasztalatai megismertették 
a kor állóvíznek ható magyar társadalmávaL Az elvek tisztaságára, a szilárd 
erkölcsiségre, a tiszta érzelmekre, a gondolat és cselekedet tökélefes egységére 
törő jelleme szükségszerű ellentmondásba került az őt körülvevő nazug világ-
gal. l l ~ l l l l l t 

1918-ban hadnagyként és társadalmi változásokat követelő h1ttel tért vissza 
a frontról. Ezért csatlakozott a forradalmakhoz és le tt a Tanácsköztársaság 
idején vöröskatona. P ap Károly nern volt tudatos forradalmár, hanein képze
letének csapongását és indulatait követő anarchista lázadó. Szabadcsapatokat 
akart szerveí'hi, hogy a világforradalom kirobbanását elősegítse. A bukás 
etán az ellenforradalmi "rendcsinálók" őt sem kímélték. Kél évre ítélték. Egy 
kommunistaként bebörtönzött katolikus pap volt a cella társa. Pap Károly ál
tala ismerte meg Marx tanításait és ekkor jutott a későbbi írói munkásságá
ban oly nagy szerepet játszó Jézus-ehnényhez. Szabadulása után Bécsbe emig-

33 



rált. Bécsből hazatérve apja nem tűrte házában, de elhelyezte a beledi grófi 
gazdaság irodájában. A kizsarolt cselédek élete fölháborította, ezért fellází
totta a gróf alkalmazottait Pap Károly menekülni kényszerült. 

Debrecenbe került és egy koporsó gyárosnál helyezkedett el. Debrecenben 
mutatja meg első írásait Szép Ernőnek, aki Mikes Lajoshoz és Osvát Ernőhöz 
irányítja Pestre. A fővárosba érkező Pap Károly még a külső ~belső össze
omlás állapotában van. Ebből a külső és belső összeomlásból felépülve lett c3 
nagy szenvedések árán író. 
Első nagyobb szabású műve "A nyolcadik stáció" volt. Pap Károly arra vúl

Ialkozott, hogy a zsidó prófétaság és tisztaságvágy, valamint a realista társa
dalombírálat egységét megteremtse. A következő kötele a "Megszabadítottál 
a haláltól" címmel jelent meg. Az első írások gyengéd poézise; mély szimbo
Hkája, tiszta lírája, látomásos megidéző ereje egyaránt elbűvölte az értő ol
vasót és a bírálókat. Ami még nem sikerült a "Nyokadik stáció"-ban, az tökP.
let.esen megvalósult az Azarelben. Pap Károly ezzel a müvével jutott el a leg
szuverénebb, legegységesebb valóságanyagához, legeredetibb élményeihez: ön
maga múltjához. Az Azarel nem a zsidóság elleni indulatok regénye, miut 
ahogy azt Pap Károlynak egyes zsidó kortársa i szemére vetették. Az Azarel a 
kispolgári anyagiasságot, a szenteskedést, a hazugságokat és a ridegséget lep
lezi le. Kritikája épp ezért messze túlmutat egy kis közösség hatókörén, .. és 
realista forradalombírálattá szélesüL 

Azarel az elidegenedés regénye. Gyermekbőse értetlenill és idegenül áll 
szemben érzéketlen, közömbös környezetével, s mikor ez ellen lázadásban tör 
ki, anarchikus, naiv lázadása eleve bukásra van ítélve, mig végül elidegenedik 
szerepet játszó önmagától is. 

A mű legfőbb ihletője és jelentésrétege az önéletrajz. Pap Károly élménye:i 
és egész életre szóló benyomásai elevenednek meg a könyv lapjain. A meg
elevenedett élményeket és benyomásokat azonban semmiképpen sem szabad 
azonosítani az író életrajzával. A mű hitelét nem a valósághűség, hanem a 
belső történés és egy lélek kialakulásának páratlanul tökéletes ábrázolása adj~. 

Azarel éppúgy a szeretet megszállottja, mint Pap Károly többi hőse. De 
Azarelben aszeretet-éhség nem a felnőttek civilizált és tartózkodó módján jele
nik meg, hanem a gyermeki lélek törvé nyei szerint. Pap Károly a gyermeki 
ösztönvilág olyan csúcsaira jutott el ábrázolásában, amilyenre nemcsak a ma
gyar, de a világirodalomban is kevés példa akad. Móricz Zsigmond szerint 
"Itt o]y mélységekbe száll le Pap Károly. amihez nem igen mutatott neki 
utat ő előtte senki." 

A gyermek sorsában ábrázolt magányosság kegyetlen és félelmetesen ható. 
A regény sokáig megfejthetetlennek tűnő rejtélye az Azarel alakjában m·~g
testesülő gyermeki gonoszság és tudatos rosszaság volt. A modern lélektan 
eredményeinek az ismeretében csodálatunkat kell kifejeznünk az írói ábrá
zolás tökélye előtt. A lélektan ugyanis világosan bebizonyította, hogy "go
noszságaink" részbeni oka a szeretet felté tlen vágyának és igényének ki elé
gületlensége. Azarel önzése és gonoszsága csak reakció a felnőttek hazug vilá
gára és erkölcstelenségére. Azarel tehát nem a tiszta önzetlenség és a lemon
dás ellen lázad, hanem az erkölcsi ideáknak a polgári társadalomban hirdetett 
és a polgári társadalom által meghamisított lealacsonyító válfajai ellen. Az 
anarchikusan lázadó hős azonban elbukik, bukása és megtöretése nem rokon 
a bibliai tékozló és megtört fiú sorsával. A főhős kénytelen elfogadni a hazug 
polgári élet szűk kereteit és álszent világát. Azarel megtanul alakoskodni, el
rejti igazi énjét, és kész a szerepjátszásra. Pap Károly éppen úgy, mint a vi
lágirodalom nagyjai, olyan hőst ábrázol, akinek magasztos eszméi az ellensé
ges társadalmi erők ellenében szükségszerüen buknak el. A minden igazságot 
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kimondó és minden tekintély ellen lázadó Azarel végül is gyáva, önmagának 
is hazudó kispolgárrá lett. Tisztaságvágya, igazságkereső szenvedélye kialudl, 
már nem tiltakozott a társadalmilag neki szabott szerep ellen, hanem felvette 
a jólnevelt polgárgyerekek pózát. A regényt záró és irónikus töltetű mondat 
"És s1ettem h azafelé", a teljes kudarcot é rzékelteti. P ap Károly társadalom
bírálata éppen ezzel a végkifej lettel lesz a legélesebb. 

A regény, amely a kortársak elragadtatását váltotta ki, hamarosan támadá
sok középpontjába kerult. A regény m ondanivalóját tagadó és meg nem értő 
fejesóválők elsősorban a polgári r end szószólói voltak. Véleményük jól tük 
rözte ennek a rendnek a művészetellenességét és reakciós mivoltát. A regény 
megjelenése utá n Pap Károly fokozatosan elszigetelődött. Az egyre fenyege
tőbbé váló fasizmus idején tökéletesen tisztában volt helyzetével. A faji u szí
tás fenyegető légköre drámákat érlelt benne. Drámáiban s~erepelteiett hősoket 
é}Jpúgy a megváltás vágya fűti, mínt korábbi műveinek szereplőit. P ap Ká
roly a fokozódó embertelenség kihívására az emberi tisztaság hangjaival felel. 
Ezért menekült vissza a bibliai mitoszok világába és ezért akart népének 
Messiása lenni. Műveiben nem tűrt m eg semmiféle hazugságot, azt hirdette 
egy bűnös korban, hogy csak a bűneiktől megtisztult emberek találhatnak 
egymásra. Nem gondolkodott társadalmi kategóriákban, éppen ezért nem tu
dott eljutni azokhoz az erőkhöz, amelyek az embertelen ség leküzdésének h&
lyes és egyedül l ehetséges módját a társadalmi forradalom megvívásában látták. 

Pap Károly nem érte meg hazánk felszabadulását. Koncentrációs tábor 
lakój aként halt meg 1945-ben. Halálával pótolhatatlan veszteség ér te a magyar 
irodalmat és a tiszta emberségéri kuzdők táborát. Műveit, - amelyek az utókor
ra maradtak - n emcsak azért kell tanulmányoznunk, mert írójuk iskolánk 
egykori diákja volt, hanem sokkal inkább azért , hogy többek le~yünk, mint 
vagyunk, s hogy életünk ne önmagunkért, hanem másokért való legyen. 

A SZÁZ ÉVES KATODSUGAR 

Szalai Denes 
tan:ir 

A ritkított gázokban lefolyó e lektromos jelenségek vizsgálata a múlt száznd 
közepén indult meg. E vizsgálatok előfeltétele volt például a R u hm ko r f f 
által 1851-ben készített nagyfeszültségű induktor, am ellyel szabad levegőben 
65 cm hosszú szikrát lehetett előállítani, továbbá a G e i ss l e r által 1857-ben 
megalkotott higanyos légritkító, melynek segítségével egytized higanymillim L;_ 
ter légn yomást érh ettek el az úgynevezett kisülési gömbökben és csövekben. 

A ritkított gázok elektrom os vezetésének vizsgálata leginkább egy néhány 
deciméter hosszú és néhány centiméter vastag üvegcsőben történik napjaink
ban is. A cső két végébe egy-egy elektródat forrasztanak, melyet a nagyfe
szültségű induktor pólusaival kötnek össze. Az egyik elektród kerek a1umi
niumkorong, a másik rövid huzaldarab. Ilyen elrendezés esetén a korong a 
katód. Ha a csőben lévő levegő nyomását légszivattyú segítségével folyamato
san csökkentjük, az elektródokra pedig az induktor több ezer voltos feszült
ségét kapcsoljuk, akkor kb. 40 higanymilliméter nyomáson kezd megindulni 
észrevehető elektromos áram a csövön keresztül. Ilyenkor a két elektródot 
piros fényszál köti össze, amely, ha tovább csökkentjük a nyomást. kiszélesedve 
és fényének élességéből veszítve, beiölti az egész kisülési csövet. FeltüilŐ 
benne az hogy a keletkezett fényoszlop a katód előtt megszakad, s néhány 
cm hosszú sötét teret k épez. Kb. l higanymilliméter nyomáson pedig az egész 
fényoszlop feJszakadozik fénylő és sötét rétegekre. Ilyenkor ködfénykisülés-
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ről, más szóval glimmkisülésről beszélünk. A fényoszlop rétegeződése kb. fél 
higanymilliméter nyomáson a legjellegzetesebb. Ilyenkor a katód felületét 
közvetlenül beborítja egy fénylő, pirosas hártya, a katódréteg. Ehhez csatla
kozik a H i t t o r f-féle sötét tér, amelyet a kékes szinű negatív ködfény n~-
hány centiméteres rétege követ, majd ezután ismét sötét rész, az úgyneve~ett 
Fa r a d a y-féle sötét tér következik. A Fa r a d a y-féle sötét tér után lát
ható a cső leghosszabb részét betöltő rózgaszinü pozitív fényoszlop vagy plazma, 
a.mely ugyancsak rétegezett. A plazmát követi egy rövid sötét réteg, az úgy
nevezett sötét anódtér~ majd legvégül az anodott borító anódfény vékony fén~!
rétege láthatró. 

Tovább csökkentve a csőben lévő levegő nyomását, a pozitív fényoszlop 
folyamatosan visszahúzódik az anód felé, a katód felőli kékes negatív ködfény 
pedig kiterjed, de egyre halványul. Tízezred higanymilliméter nyomáson a 
csőben már nem láthatunk fényjelenséget. Ha levegő helyett más gázzal tölte tt 
kisülési csővel ismételjük meg a fenti kísérletet, akl<or is hasonló tapasztab
tokban lesz r észünk, de a pozitív fényoszlop és a n egatív ködfény az illető 

gázra jellemző színben tűnik fel. Például neonban a n egatív ködfény sárga, 
a pozitív fényoszlop pedig piros. 

Fontos ismeretekhez jutunk, ha a kisülési cső mentén megvizsgáljuk a 
feszültség eloszlását. Azt tapasztaljuk, hogy a két elektród közé. kapcsolt nagy 
feszültség nem egyenletesen oszlik meg a néhány deciméter hosszúságon, ha
nem a teljes feszültség jelentős része a katód felülete és a negatív k"ödfény 
katód felőli vége közé esik, vagyis lényegében a H i t t o r f -féle sötét t érre. 
Ez az úgynevezett katódesés, melynek jelentős szerepe van a kisülési jelen
ségek magyarázatában. A pozitív fényoszlop mentén a feszültség csak lassan 
növekszik, majd az anód köz\·etlen közelében, a sötét anódtérben ismét ug
rásszerűen nő. Az utóbbi feszültségnövekedés az anódesés. 

A ködfénykisülés létrejöttének a rétegződés kialakulásának magyarázat:-1 
abban áll, hogy a kisülési csövet betöltő gázban mindig vannak töltéshordozól-:, 
még az úgynevezett semleges állapotában is, hiszen a környezetünket betöJ.tő 
rádióaktív és kozmikus sugárzás mindig kelt néhány iont. A esőre kap csolt 
nagy feszültség, illetve a nagy eleidromos térerősség következtében a pozitiv 
ionok olyan nagy energiával ütköznek a katódba, hogy abból elektronokat vál
tanak ki. Ezek az elektronok viszont a katódesés nagyon erős terében rövid 
úton felgyor:;ulva ismét újabb elektronokat és pozitív ionokat termelnek üt
közési ionizáció révén. Ez az ionizáció a H i t t o r f-fél e sötét tér anód felöli 
végén indul meg és létrehozza a negatív ködfényt mint réteget. Ennek a i~é
tegnek a katód felöli határa éles. ami annak a következménye, hogy minden. 
a katódból kilépő elektronnak egyenlő hosszúságú utat kell befutnia a katód 
esés terében ahhoz, hogy ionizálni tudja a gázmolekulákat. Maga a katódesés 
azért jön létre, mert a negatív ködfényben keletkező töltéssordozók közül az 
elektronok, kisebb tömegük miatt, gyorsabban haladnak az anód felé , mint a 
pozitív ionok a katód felé. Ennek következtében a negatív ködfény tartom;í.
nyában, különösen annak a katód felőli végében főleg p ozitív ionok foglalnak 
helyet, azaz tértöltést alkotnak. E tértöltés és a katód között, mint vala1ni 
kondenzátorban a fegyverzetek között, nagy térerősség alakul ki. Ez a katód
esés. 
A H i t t o r f-féle sötét tér tehát fontos szer-epet játszik a ködfénykisülésben. 
E szakaszon nyerik a katódból kilépő elektronok az ionizációhoz szükséges 
energiát, il~tve a pozitív ionok a katódból való elektronkiváltáshoz szük-:;é
ges energiát. A katódesésnek tehát mindenképpen ki kell alakulnia ahhoz, 
hogy ködfénykisülés létrej öjjön. Ezt kísérletileg úgy lehet bizonyítani, hogy 
az anódot közelítjük a katódhoz, s tapasztaljuk, hqgy előszór eltűnik a pozitív 
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fényoszlop, majd a Fa r a d a y-féle sötét tér, de a kisülés fennmarad; tovább 
közelítve az anódot, az m ég a negatív ködfényben is elhelyezkedhet a kisillés 
megszüntetése nélkül, de ha végül is a H i t t o r f-féle sötét térbe helyezzük, 
vagyis megrövidítjük az elektronok felgyorsulásának útszakaszát, akkor a ki
sülés megszünik. 

A kisülési csőben lejátszódó fényjelenségnek oka az, hogy a lavinaszerű 
ütközések következtében a gázmolekulák tömegesen kerülnek ge~esztett álla
IJOtba, amelyből fénykibocsátás révén jutnak vissza alapállapotukba. 

A katódsugár felfedezése 

A fent elmondott kisülési jelenségeket, mint említettük, már a múlt század 
közepén ismerték. G e is sle r kisülési csövei, melyekben különböző gáz
töltésük miatt látványos fénytünemények játszódnak le, igen népszerűek 
voltak. A jelenségek tudományos igényű vizsgálatával többek között P l ü
ck e r foglalkozott. Megállapította, hogy a pozitív fényoszlop mágnese ter
ben hasonlóan viselkedik, mint a fémvezető, ha benne elektromos áram. folyik. 
A negatív ködfény pedig úgy reagál a mágneses térre, mintha valamiféle 
paramágneses por volna. 
A legtöbb megfigyelés csak addig terjedt, ameddig a kisülési csőb~n látható 
\'Olt a ködfény. H a a nyomást egytized higanymilliméter alá csökkentették, 
akkor ez megszünt. 

P l ii r k e r figyelt fel arra 1858-ba n, hogy amikor a kis nyomás miatt a 
kisülési csőben m egszünik a ködfény világítani, akkor a katóddal szemközti 
üve,gfal k é7d zöldes fényt kibocsátani. A jelenséget megmagyarázni nem tud
ta. de felhívta rá a kutatók fi.gyelrn ét. Mint tudjuk, ezt a zöldes fluoreszká
lást a katódsugár okozza, tehát P l ü ck e r közvetve felfedezte a katód
sugárzást. 

1869-ben H í t t o r f vizsgálta meg az új jelenséget. Igen erősen ritkitott 
g-ázt t a rtalmazó üveggömbben a katódon kívül, amely kerek aluminiumkorong 
volt, tnhb, a nódként használható elektródat helyezett el. Kimutatta , hogy 
bárhová helyezzük is a kisülési térben az anódot, mindig a katóddal áten~ · 
nes üvegfalon jelenik me.g a zöldesen fluoreszkáló folt. Ebből arra követkr~7-
tettek , hogy a katódból kell kiindulnia valamilyen láthatatlan sugárzásnak. 
a mely az üve~et fénykjbocsátásra k észteti. 
H i t t o r f később, 1874-ben azt is kimutatta, hogy a láthatatla n sugárnak 
mAgneses térben spirális pálván kell mozognia. 

Az említett kutatókon kívül a fiata l Eugen G o l ds t e i n is bekapcsoló
dott az úi sugárzás vizs~álatába. Az első alapos vizsgálatot ő végezte el, és 
éppen száz évvel ezelőtt, 1R76-ban számolt be először eredményei ről a be,·
lini akndémiai értesítőben . O adta a sugárnak a ka t ó d su P' á r nev P.t. 

Kisérleteiben különböző anvagokból készült lemezeket állított a kisü1 é.:;i 
r-sőben a sugár útjába. Kimutatta, hogy a katód elé helyezett bármilyen vé
kony lPmeznek határozott, éles árnyéka jelenik meg a katóddal szemköztti 
fluorer;;;zkáló üvegfalon. Ez p edig csak LJ.gy l ehetséges, hogy a sugárzás a 
katódlemez minden pontján csak a lemez felületére merőleges irányban indul 
ki. é"3 a katódot elha gyva, a kisülé i cső többi részén egyenes von alban hala d 
át. A kísérlet termés?:etPsen még azt is mutatta, hogy a katódsugár nem tud 
át'l1 atolni a vj szonvla~ vékony testeken sem. 

Ma már tudiuk. hogy G o l ds t e i n kisérleti tapasztalatainak mi az oka: 
A katódból kilépő elektronok az elektromos erővonalak mentén indulnak el. 
Az erővonalak pedig sztatikus esetben merőlegesek a katód fémlemezénel< 
felületére. Hogy a csőben egyenes vonalban haladnak, és nem követik az 
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elektromos erővonalakat, amelyek esetleg görbe vonalon tartanak az anódba, 
annak pedig az az oka, hogy a 1-:-a tó d közelében lévő katódesésben oly m ér
tékben felgyorsulnak, hogy tehetetlenségük következtében az elért maximá
lis sebességgel egyenesen repülnek tovább. A katódesést követő kis térerős
ség már nem tudja észrevehető mértékben eltéríteni öket. 

Vizsgálatai során G o l ds t e i n azt is észrevette, hogy a sugár egy máso
dik katód mellett elhaladva eltér irányától. Ezt a jelenséget is elnevezte, 
mégpedig a katódsugár deflexiójának. Észrevétele tulajdonképpen an
nak felfedezése volt, hogy a sugarakat az elektromos tér is eltéríti. Felfede
zésére azonban kevés figyelmet fordítottak. 
Későbbi vizsgálatai során foglalkozott még a katódsugarak visszaverődé

sével is. 1886-ban pedig felfedezte és elnevezte a csatornasugarakat. Ezeket 
:na csősugaraknak hívjuk. 

Magyarázatok a katódsugár mibenlétére 

Az új sugárzás magyarázatára többféle elgondolás születik. C r o ok es 
1878-ban úgynevezett sugárzó anyagnak véli. A sugárzó anyagról szóló elkép
zelés még Fa r a d a y-tól származik. Eszerint, ha az anyag szilárd halm~z
állapotából folyékonyba aikul át, akkor elveszti néhány, a szilárd halmaz
állapotára jellemző tulajdonságát; folyékony állapotból gázneműbe való 
á tmenetkor ugyanígy elveszti a folyékony állapotára jellemző tulajdonságait. 
Ha igen megritkul a gáz, akkor teljesen jellegtelenné válik, vagyis egy új 
halmazállapotnak tekinthetjük állapotát. Ilyenkor a gáz molekulái igen hosz
szú utakat tehetnek meg ütközés nélkül, tehát mozgásukat sugárzásnak te
kinthetjük. 
C r o o k es tehát úgy gondolta, hogy a kisillési csőben lévő nagyon ritka 
gáz molekulái a katódtól negativ töltést vesznek át. Az így negatívvá vált 
molekulákat a katód eltaszítja, azok pedig a szinte üres kisülési csőben 
mint sugárzó anyag egyenes vonalban és nagy sebességgel rohannak, nekiü t
köznek a cső falának, és fénykibocsátásra bírják. 

Ebben az időben a katódsugarak többféle hatását és tulajdonságát ismerték 
már. Altalában c r o ok es-féle csöveknek nevezték azokat a kisülési üveg 
ballonokat, amelyekben a k atódsugár valamelyik effektusát bemutattálc 
Ugyanis a bennük megnyilatkozó jelenségek magyarázatául a fentebb ismer
tetett C r o o k s-féle elképzelések szolgáltak. Ilyen kisülési csöveket mana p· 
ság is használunk. 

Ma is C r o ok e s-csőnek nevezzük p éldául azt a csövet, amelyben egy 
aJ um ini um keresztet lehet a katódsugár útjába állítani, illetve leb aj la ni előle . 
Ezen szemlélhetjük a G o l ds t e i n által először m egfigyelt árnyékhatást. 
A katódsugár a foszforeszkáló anyagokat igén élénk fénykibocsátásra kész
teti. Ennek bemutatására készítettek olyan kisülési csövet, amelyben a katód
sugár útjába ilyen anyagokat á llítottak. A kalciumszulfid kékes fényt, az 
aliminum-litiumszilikát aranysárga fényt, a rubin vörös fényt, a gyémánt 
pedig zöld színű fényt bocsát ki. 

A katódsugár felmelegíti azt a tárgyat, a melybe beleütközik. Ennek bemu
tatására szolgál az a kisülési ballon, amely rendszerint gömb alakú, benne 
a katód alul helyezkedik el, a szakottnál nagyobb területú alumínium lemt~Z, 

felülről nézve homorú gömbsüveg. A katód felületére merőlegesen kiinduló 
katódsugar~ az üveggömb középpontjában fókuszálódnak. Ide vékony plati 
nalemezt helyeznek, amely a sugár hatására ízzásba jön. 
C r o ok es elgondolása szerint a katódsugárban negatívra töltött tnoleku
lák repülnek. Ezeknek mechanikai impulzussal kell rendelkezniök. Ennek ki-
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mutatására szolgál az a C r o ok es-cső, amelyben a sugár útjába egy köny
nyű lapátkereket helyeznek. A lapátkerék valóban forgásba jön a cső működ
tetésekor. 

A katódsugarak mibenlétére vonatkozólag H e r t z is végzett kutatásokat, 
amelyekről 1883-ban számolt be. Véleménye szerint a sugárnak a fényhez 
hasonló éterrezgésnek kell lennie. E véleményét arra alapozza, h ogy kisér
leteiben nem tudta kimutatni azt, hogy a katódsugár a mágnestűre hatá~t 
gyakorolna. Kijelenti, hogy a katódsugár tehát nem képezhet" úgynevezett 
áramfonalat, nem szállíthat elektromos töltést. 

W i e d em a n n, aki 1880-ban vizsgálta a katódsugarral besugárzott any:J
gok fénykibocsátását, amely jelenséget elektrolumineszcenciának nevezett, 
szintén úgy vélte, hogy a sugár igen rövid rezgésidejű transzverzális éter
hullám. 

Ez utóbbi két elmélet a katódsugár több tulajdonságára · magyarázattal 
szolgált, de arra nem, h ogy a mágneses tér miért tériti el irányuktól a sugara
kat; ezt pedig c r o ok es 1879-ben minden kétséget kizáróan kísérletileg 
kimutatta. 

Sc h us t e r az 1880-as években az elektrolitos disszociáció akkor újkeletű 
elméletére alapozva magyarázta a gázkisülés jelenségét, illetve a katódsugár 
keletkezését. Az elektrolitos disszociáció A r r h e n i us-féle elméle te szerint 
az elektrolit molekulái elektromos töltést szállító atomokra bomlanak fel. 
Ezek az ionok. S c h u s t e r szerint a kisülési csőben lévő gáz molekulái ·az 
ott lévő nagy térerősség hatására szintén ionokra szakadnak szét, amely io
nok felgyorsulva, a megfelelő elektród felé repülnek, s így keltik az észlelt 
hatásokat. 
A kísérleti eredmények azonban cáfolták Sc h us t e r elgondolásait. Ugyan
is az egyatomos gázok is vezetik az elektromosságot, mint például a hélium. 
Az akkori ismeretek szerint viszont az egyatomos gáz nyilván nem bomol
hatott fel újabb elektromosan töltött atomokra, azaz ionokra. 

S c h u s t e r elméletét tehát nem igazolta a gyakorlat, de egy igen fontos 
ötletét, amelyet 1884-ben vetett fel, később felhasználták a k atódsugár kuta
tásában. Azt javasolta ugyanis, hogy a katódsugárban repülő ionok elektro
mos töltésének és tömegének hányadosát, az úgynevezett fajlagos töltést, 
a sugarak mágneses térbeli eltérüléséből m érni lehetne. 

Az 1880-as években 1neglévő a nyagszerkezeti ismeretek alapján tehát nem 
tudták kielégiiően megmagyarázni a katódsugár mibenlétét. 

Az elektron fogalma 

Ez időben már mind az elektrolitokban, mind pedig a gázokban lezajló 
elektromos jelenségek vizsgálatai arra utaltak, hogy az elektromosságnak is 
atomos szerkezetünek kell lennie. Ezt a gondolatot egyébként már jóval előbb 
Fa r a d a y is felvetette. 
1871-ben W e b e r az elektromagnetizmusra vonatkozólag elméletet állított 
fel, amely szerint minden atomnak k ét ellentétes értelmű elektromos tölté5-
seJ bíró alkotórészből kell állnia; mégpedig egy negativ részből, és egy körü
lötte keringő, hozzá k épest elhanyagolliatóan kicsiny tömegű pozitív részbőL 
Ezt a keringő részt pusztán azért tételezte fel pozitívnak, mert a mágnesessé::g 
A m p é r e-féle elmélete szerint az elemi mágneseket az atomokhoz tartoz/ 1 
valamiféle kicsiny köráramoknak kell létrehozniok. W e b e r szerint tehát 
ez a keringő pozitív rész képezi a köráramot. 

St o n e y 1874-ben az elektrolizis mennyiségi összefüggései alapján meg
határozott egy elemi elektromosságmennyiséget, amelynél kevesebb elektro-
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m o::; töltés nem létezhet. Később, 1891-ben ezt az elemi elektr omosságmennyi
séget elnevezte e l e k t r o n n a k. 

1892-ben L o r e n t z megalkotta úgyn evezett elektronelméletét , am ely a 
testek belsejében le játszódó elektromos, illetve fényjelenségeket volt hivatva 
m egmagyarázni. Ez az elmélet - korszerűsített formában - napj ainkba n :s 
használa tos. 
L o r e n t z a W é b e r -féle elképzelést m egfordította: mivel akkor rn;~r több 
kísérleti eredményből lehetett a rra k övetkeztetni , hogy az atomon belül n em 
a pozitív, hanem a negatív töltésű alkatrészeknek kell mozognia, úgy téte
lezte fel elméletében, hogy az atom tehá t elektromossággal töltött több anya
gi pontból áll, amelyek közül csak egy, a negativ töltésű mozoghat. Elméh!
tének első komoly bizonyítékául az úgynevezett Z e e m a n-effektus szolgált, 
am elye t 1896-ban fedezett fel névadója. Ez abba n áll, hogy ha világító nát
riumgőzt m ágneses térbe helyezünk és a mágneses tér irányára merőleges 
irányból n ézzük spektroszkóppal , akkor a nátrium színkép ér e j ellemző sárga 
spektrumvonal kiszélesedik, illetve nagy felbontású készülékben három vo
nalra h asad. E jelenség magyarázatát L o r e n t z elméle te a lapján m eg le
he t adni , ha feltételezzük, hogy az a tomban pe riódiku s mozgási végző r~

szecske töltése n egatív. 
Egyébként, a nnak ellenére, hogy L o r e n t z elektronelméleiében a ne ga 

tív részecskének jut a főszerep, az elektron nevet később sem használták 
kizá rólag ennek jelölésére. Elektron a la t t hosszú ideig csak az elektromos~ág 

elő j el nélküli elemi mennyiségét értették. 
Az elektron fogalmá nak m egalkotása után , a múlt század végén a ka tód

sugár vizsgálata is főleg azt célozta, hogy benne m egtalálják az elek tront. 

További vizsgálatok és eredmények 

L e n a r d 1894-95-ben végzett kísé rle tei s0rán a kisülési esőre ablakot vá
gott. amelyet kb. 3 ezred milliméter vastagságú aluminiWÍ1lem ezzel fedett be. 
Term észetesen fémszitával megerősítette , h ogy a légnyomás be ne szakítsa. 
EzE:n az a blakon k eresztül kivezette a katódsugara t a levegőbe, ah ol az n~
hány centiméteres út után elnyelődött. 

X ísérleteinek másik r észében a ka tódsugara t az alumínium ablakon át egy 
telJesen evakuált csőbe vezette , ahol többf éle vi zsgála tnak vete tte alá. 
Kimutatta, hogy a sugara k elektrom os tér segítségével gyorsíthaták és ré
kezhetők, továbbá mágneses és elek t romos té r segítségével görbe pályá~a 
kényszeríthetők. Fajlagos töltésüke t is megm érte. Nagyon fontos eredménye 
volt a z, h ogy kimutatta : a teljesen evakuált csőben j elen van a k ai0dsugnr. 
de egyáltalá n nincsenek j elen annak a gáznak a m olekulá i, am ely a k a tód·· 
sugara t előállító kisülési csőben mint r itkított gáz m egtalálhaló. 
Az a lumíniumlem ezzel f ede tt ablakon tehá t á tmehe t a ka tódsugár , de n em 
meh etnek á t. a gázmolekulák. Ezzel m egcáfolta C r o ok es elgondolásait, 
ill€tve megerősítette azokat az egyéb kísérleteken alapuló megállapításoka t , 
hogy a k atódsugár minden jellemzője független attól, h ogy milyen gáz van 
a kisülési csőben, am elyben k eletkezik. 

L e n a r d kísérletei után, llletve, azután, h ogy P e r r i n 1895-ben kimu
tatta azt. hogy a k atódsugár negativ töltést szállít, a kalódsugá rra vonaikaLó 
m érések munkahipotézise az lett, h ogy az elektron egy a nyagi részecske, 
am elyet a ka tódsugárban lehet szabad á lla potban m egtalálni. 
Az elektron m egism erése Iontos tudom á nyos érdekké vált. Az anyag 
szerkezetének m egismerésével volt egyenértékű. Nem csoda, h a a századfor-

41 



dulón szinte inváziószerűen végezték a kísérleteket a katódsugárban repülő 
részecskek fajlagos töltésének és sebességének meghatárczására. 
A sugarak előállítására leginkább a hagyományos hidegkatódos kisülési csö
vet használták, de ultraibolya fénnyel m egvilágított fémet és ízzó fémeket 
is felhasználtak. Bevonták továbbá a kísérletekbe az időközben felfedezett 
rádióaktív béta sugarakat is. Ezekről B e c q u e r e l 1900-ban mutatta ki, 
hogy a katódsugárral rokonságban vannak. 
Hogy a most felsorolt m ódokon is katódsugarat állítottak elő, ~nnak egzakt 
bizonyítéka nem volt. Bizonyítékul az szolgált volna, ha mindegyik jelenség
ben kimutatják ugyanazt a részecskét, az elektront. Ez volt a kutatás célja. 

A fajlagos töltés meghatározására többféle módszert h asználtak, de mind
egyikben szerepelt a katódsugár mágneses eltérítése, amelynek ötletét m ég 
S c h u s t e r vetette fel. A m érések eredményei általában megegyeztek, m ert 
a katódsugár sebessége többségükben kicsi volt, nem haladta meg a fényse
besség harmad részét. 

Ka u fm a n n 1901-ben rádióaktív béta sugarakat mérve mágneses és 
elektromos eltérítéssel, azt t a lálta, hogy a sugarában repülő részecskék faj
lagos töltése nem állandó érték, h anem függ a sugár sebességétől, mégpedig 
növekvő sebességgel a fajlagos töltés csökken. E meglepő jelenség magya·· 
rázatára bevezttték az elektromágneses tömeg fogalmát. Eszerint az elektron 
rnechanikai tömege m ellett még egy olyan mennyiségnek is kell jellemezqie 
az elektront, amely az elektrodinamikai tehetetlenségét méri. Ez lenne az 
elektromágneses tömeg. Elméleti úton kimutatták, hogy ennek a mennyiség
nek függenie kell az elektron sebességétőL 

A fénysebességhez képest lassú katódsugarakra vonakozó több m érés ered
m énye azt mutatta, hogy az elektron faj lagos töltése körülbelül k étezer sze
rese az elektrolitokban mérhető hidrogénion fajlagos töltésén ek. Ez az ered
mény azt az alternatívát vetette f el, hogy az elektronoknak vagy a tömege 
ugyanakkora, m int a hidrogénioné, de töltése 2000-szer akkora, vagy pedig 
töltése ugyanakkora, de tömege kétezred része annak. Ezt eldönteni csakis 
az elektron t öl tésének közvetlen megmérésével leh etett. 
Ma már tudjuk, hogy az utóbbi alternatíva az igaz. 

Az elektron fajlagos töltésének m érését még a huszadik században is foly
tatták , egyre újabb, és természetesen pontosabb módszerekkel. Ism eretes 
Bus c h, Ki r c h n e r , valamint D u n n i n g t o n módszer e. Utóbbi az 
elektronokat ízzó katódból nyeri, nagyfrekvenciás feszültséggel gyorsítja 
és mágneses térrel körpályára kényszeríti őket. Pályájuk végén felfogva az 
elektronáramot, annak inten zitása alapján h atározza m eg a fajlagos töltést. 
Az 1950-es évek végén kapott eredménye szerint az elektron fa jlagos töltése 
abszolút értékben: 

1,7589.108 coulombj gramm. 

Az elektron töltésének meghatározása 

Az elektron töltését T o w n s e n d , T h o m s o n és W i l s o n mérte m eg 
legelőször, majd később M i ll ik a n. Mindannyian lebegő folyadékcsep
pekre települt töltésekkel dolgoztak, de M i ll ik a n eljárása arra is módot 
adott, hogy a folyadékcseppek töltésváltozását is m egha tározza. E töltésvál
tozások statisztikai vizsgála ta egyértelműen azt mutatta, hogy létezik az el P-
mi töltés. Meghatározta ezt az elemi töltést, de rajta kivül m ég kilenc másik 
fontos fizikai állandót is. Igen részletes méréseiről 1917-ben számolt be. Ki
mutatta azt is , hogy n em létezik szubelektron, vagyis az elektron mint ob
jektum tovább nem bontható, részei nem léteznek. 
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Az elektron tömegére ekkor még M i ll ik a n is azt a megállapítást teszi, 
hogy az teljes egészében elektromágneses eredetű. 

M i ll ik a n nagy körültekintéssel végzett méréseinek eredménye végle
gesnek tünt, azonban késöbb röntgenspektroszkópiai mérések segitségével 
ellenőrizve kiderült, hogy mégsem elég pontos eredményeket kapott. Ugyan
is a levegő belső súrlódási együtthatóját mérés~iben valamivel kisebbn~k 

számította, mint amekkora annak korszerűbb mérésekkel kimutatott értéke. 
Az elektron tölésére az 1950-es években kapott érték: 

- 1,60095.10-19 coulomb. 

(;jabb elméletek. Az elektron tömege 

M i ll i ka n m éréseinek idején a fizika területén már több újabb elmélet 
volt ismeretes. Igy például a sugárzásokra vonatkozólag P l a n ck kvantum
elmélete, illetve ennek a fényre vonatkozó E i n st e i n-féle alkalmazása, 
a fotonelmélet. 
R u t h e r fo r d kísérletei pedig 1911-ben kimutatták, hogy a szilárd test 
belseje a nagy sebességgel repülő rádióaktív alfa reszecske számára üres tér. 
Az atomok közepén a pozitív töltésű mag foglal h elyet, az atom többi része 
pedig jóformán üres: az atom negatív töltésű részei csak elenyészően kis 
részét foglalhatják el. 
B o h r a hidrogén atomot bolygórendszerhez hasonlítva azt feltételezte, 
hogy a pozitív mag körül egy olyan elektron kering, amelynek impulzus
rnomentuma a P l a n ck-féle hatáskvantum tört részének mindig csak eg.3sz 
számú többszöröse lehet , vagyis ez az impulzusmomentum is kvantált. Elgon
dolását a hidrogén gáz vonalas színképe igazolta. Ennek következtében tudo
másul kellett venni, hogy az atom kötelékébe tártozó elektron állapotát olyan 
különleges állandó is jellemzi, mint a P l a n ck-féle hatáskvantum. 

E i n st e i n fotonelméletének analógiájára Louis de B r o g l i e 1924-b€n 
bevezette az anyaghullám fogalmát, és 1926-ban Ervin S ~ h r ö d i n g e r ki
gondolta a kvantummechanika alapegyenletét. Ez az alapegyenlet az elek
tronnak úgynevezett állapotfüggvényére vonatkozik. Ez a függvény eg:1 
komplex mennyiség. Az állapotfüggvénynek és komplex konjugáltjának 
s7.orzata olyan kontinuitási egyenletet elégít ki, minu amilyen az áramlo 
folyadékokra vonatkozik a hidrodinamikában. A hidrodinamikai kontinuitási 
egyenletben az áramló folyadék sűrűsége szerepel. Ennek alapján Sc h r ó
din g e r kezdetben azt javasolta, hogy az elekront állapotfüggvényének és 
komplex konjugáltjának szorzatát tekintsék az elektron anyagsürüségének. 
l gy kialakult az "elkent" elektron fogalma, vagyis úgy tekintették az elek
tront rnint véges térrészben szétterülö felhőszerű képzödményt. 

A katódsugárra vonatkozó kísérletek azonban inkább az egy pontra loka~i
zált igen kicsiny részecskének képzelt elektron elképzelését erősítették m eg. 
M i ll ik a n mérései is oszthatatlan elektronra utaltak. 
Max B o r n és Niels B o h r hívta fel a figyelmet arra, hogy az elkent 
elektron elképzelése ellentmondásban van azzal a té:nnyel, hogy az elektron 
oszthatatlan elemi objektum. Ok adták meg az állapotfüggvény h elyes értel
mezését, mely szerint az állapotfüggvénynek · és k omplex konjugáltjának 
szorzata nem az elektron anyagának sűrüségét jelenti, hanem az elektron
nak egy megadott térfogategységbeli tartózkodási valószinűségét méri. 

Megemlítjük, hogy arra a tényre, mely abban áll, hogy a klasszikus new
toni mecha1Hka segítségével is helyes eredményeket kapunk, ha a katód
sugárcsőben repülő elektronokat pontszerű tömegeknek és töltéseknek képzel
jük, a kvantummechanikának egy tétele, az E h r e n fes t-tétel ad magya
rázatot. Eszerint az elektron tömegközéppontja úgy mozog. hogy gyorsulásá-
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nak a részecske tömegével való szorzata a részeeskere ható erő középért0-
kével egyenlő. 

De B r o g l i e anyaghullám gondolatát az elektronnal kapcsolatban D a
vis so n és G e r n1 e r ellenőrizte 1927-ben . Katódsugárral sikerült kimu
tatniok a hullámokra jellemző interfecenciát. Az egyes elektron hullámtu
la jdonságát Fa b r ik a n t igazolta, aki nagyon kis intenzitású elektron
sugárral, vagyis egyenként repülö elektronokkal kimutatta, ~ogy az inte r
fe rencia nem a sugárban repulő elektronok egymás közti kölcsönhatásánn.k 
eredménye, hanem minden egyes elektron á lla potfüggvénye olyan,. hogy az 
elektron becsapódási helyét a felfogó e rnyön - miuián azok résen repültek 
át - valószínűségi törvény m ódjára szabja meg, és az egymás után érkező 
elektronok sokasága v égül is olyan eloszlású, amely megfelel az állapot
függvénynek és komplex konjugáltjának szorzatából kapott valószinűs~gl 

sűrűségfüggvény által leírt eloszlásnak. 
A század elején problémát okozott az elek tronra vonatkozólag az a tapasz

talat, hogy fajlagos töltése csökken, h a az elektron sebessége növekszik. Mint 
láttuk, ezt feltételezett elektromágneses tömegével m agyarázták, amelynek 
növekednie kell a sebesség növekedésével együtt. 

A relativitáselmélet tisztázta, hogy az elektron tömege is m echanikai törne~; . 

de minden más test tömegével együtt, a sebesség függvénye. Az elektronnal 
együttmozgó vonatkozási rendE'zerben az elektron nyugalmi töm egét mérket
jük, amelyn ek érték ét a fajlagos iúltés es a töltés segítségével számíthatjuk ki. 
Ennek közismert közelítö é rtéke : 

9,1.10-31 kg. 

A mozgás közben m ért tömeg és a nyugalmi tömeg közöit pedig az ismert 
relativisztikus tömegnövekedési formula adja meg az összefüggést: 

m o 

a hol m 0 a nyugalmi tömeg, v az elektron sebessége, c a fény terjedési sebes
sége. 

Elektronokra vona tkozólag e formula érvényességét R e y n o l ds és R o
g e r s igazolták pontos mérésekkel. 

A huszadik század első negyedének végére már világos k épünk volt az 
elektronróL Tudtuk, hogy osztha tatlan a nyagi részecske, megh atározott ny u
galmi tömeggel és töltéssel. Része minden semleges atomnak , sőt atommagbeli 
folyamatokkal is kapcsolatban áll. Nyitva volt azonban m ég egy fontos kéc
clés: va jon a katódsugár valóban elektronokból áll? 
U gy a nis a M i ll i k a n-féle m érésben az elektron minden esetben a folya
dékcsepphez kötve jelent meg, s nem szabadon, mint ahogyan a k atódsugár·
ban gondoljuk. 

Erre a k érdésre S c h o t t k y elgondolásain a la puló módszerrel 1925-ben 
H u ll és W i ll iam s adott választ~. Módszerük azon a fontos tenyen ala
pult, hogy minden elektronemissziós jelenség statisztikus természetű, legyen 
az a kisülési csőben előálló hidegemisszió, vagy ízzószál elektronemissziója . 

. Erre utal a nagy erösítésű hangosítók hangszórójában h allható úgynevezett 
sörétzaj is. H u ll és W i l l i a m s mérték egy elektroncső emissziós ára
m ának konstans összetevőjét, valamint a zajáramot Ezekből. és a méröberen
dezés meghatározott jellemzőjéből ki tudták számítani a csőben repülő sza·
bad elektronok töltését , am elyet azonosnak találtak a M i ll i ka n-féle ér
tékkel. 
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Ezzel bebizonyosodott, hogy a katódsugárban valóban elektronok mozognak. 
1928-ban D i r a c az elektron állapotának leírására olyan egyenletet írt 

fel, am ely a relativitás elmélete a lapján figyelembe veszi az elektron min
den jellemzőjét, akár szabad, akár az atomon beluli kötött állapotában. 
D i r a c elmélete vezetett el azután egy új részecskéig, amely az elektron 
komplementere a természetben. Ezt a része.cskéket pozitronnak nevezték el , 
amikor 1932-ben A n d e r so n valóban fel is fedezte. 

Az elektron és pozitron olyan részecskepárt alkot, amely beleilleszkedik 
a modern felfedezések által feltárt mikrovilágba, ahol például a részecskék 
egymásba való átalakulása természetes jelenség. 
E mikrovilág fogalmai mások. mint a klassziku3 fizika megszakott fogalmai; 
például az anyagi pont fogalma, amely klasszikus szemléletünkben egy pi
ciny golyót szokott jelenteni, e világban elveszti értelmét. A klasszikus fizt· 
kában az anyagi pont állapotát kielégítően leírhatjuk h árom tér- és háron1 
impulzuskoordinátájával. A mikrovilágra érvényes fi zikában a hely- és 
impulzuskoordináták pontosságának viszonyát a P l a n ck-féle hatáskvan
tum szabja meg, az úgynevezett H e is e n b e r g-féle határozatlansági reláció 
alapjá n. 
Ennek megfelelően a katódsugárban repülő, vagy az atom ten'~ben kötött 
elekront sem szabad egyoldalúan csak klasszikus értelemben vett tömeg
pontnak tekintenünk. 

A katódsugár mai szemmel 

Mi is hát a katódsugár? - Kérdezzük önkéntelenül, száz évi fejlődés átte
kintése után. 
Mai tudásunk szerint olyan részecskeáram, amelynek kísérleti tényekből m eg
állapított korpuszkuláris tulajdonságai és hullámtulajdonságai vannak. 
Korpuszkuláris sajátosságai abból állanak, hogy belőle csak diszkrét töltés
adagokat és ezekkel együtt csak diszkrét tömegadagokat lehet szeparálni. 

A lt!gkisebb ilyen szeperálható töltés- és tömegadag jelent egy elektront. 
de nem jelenti a nnak á llandósult mechanika i pontszerűségét. 

Hullám sajátságai a kristályos struktúrájú testekkel való kölcsönhatásakor 
mutatkoznak a legfeltünőbben. 

Katódsugárról beszélhetünk tehát mindenütt, ahol valamilyen módon elő
~ llított elektronok repülő nyalábjáról van szó. 

J\.faga az elektron mint elemi részecske, a többi elemi részecskéhez h ason
lóan, tulajdonképpen újabb rejtély. Nem tudjuk, igaza volt-e M i ll ik a n
nek, amikor k ijelentette, hogy szubelektron nem létezik. Ennek eldöntése, 
PS az elemi részekről alkotott tudományos képünk finomítása a jövő kutatá
sainak feladata. 

l\1indazonáltal a száz éves katódsugár készséggel szolgálja az embert a 
televízió képesövében éppúgy, mint az elektronmikroszkópban, vagy sok egyéb 
tudományos rnűszerben. 

Története csak piciny része a természettudományok történ etének, de rávilá
gít a rra, hogy a világ megismerésében előrehaladni csak szakadatlan munkfl
val leh etséges. Légrádi Im1 e 

Irodalom 
l Handbuch der Physik. Szerk.: Winkelmann. 1905. Leipzig. 
2 Eisenlohr: L ehrbu ch d er Physik. 1870. Stuttgart. 
3 Auerbach: Geschishtstafeln der Physik. 1910. L eipzig. 
4 Millikan: Das Elektron. 1922. Braunschweig. (Fordítás angolból) 
5 Pót:t'üzetek a Természettudományi K özlönyh öz. 1902, 1905, 1909. 
6 Keszthelyi Lajos: Atomok és atomi részecské k. Műszaki KK. 1959. 
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ISKOLANK IGAZGATOI 1876-TOL NAPJAINKIG 

Salamin Leo 
Dr. Wallner Ignác 
Rodt Lajos 
Lauringer Ernő 
Gábor Géza 
Martonos Lajos 
Zagyva Imre 
La j os J ó zs ef 
Földi Lőrinc 
Höfle J ó zs ef 
Tóth Ferenc 

18~/2-1897 

1897-1914 
1914--1919 
1919-1941 
1941-1945 
1945-1950 
1950-1951 
1951-1954 
1954-1964 
1964--1970 
1970-

ISKOLANK TANARAl VOLTAK 1876-TOL 1976-IG 

ittlétük időtartamának és képzettségüknek megjelölésével 

Albrecht János 
Dr. Antal László 
Dr. Augusztinovicz Elemér 
A utheried Éva 
Adám Manó 
Dr. Agh Lajos 
Akos Ernő 
Barta Miksa 
Bauer Tiborné 
Dr. Bayer Ferenc 
Baumel Ede 
Bálint Józsefné 
Bánlaki Pál 
Dr. Bedy Rezső 
Bella Lajos 
Bezzegb Gyula 
D.~. Bleyer Jakab 
Bóna Miklós 
Csanády Sándor 
Cserjési József 
Csép Miklós 
Dér Zoltán 
Dr. Emmer József 
Dr. Erdélyi Pál 
Élő Pál 
Faragó Andor 
Faragó J ó zs ef 
Faragó István 
Dr. Fialovszky Lajos 
F.leischacker Mór Fridolin 
Földi Lőrina. 
Fuchs Kamilla 
Fuchs Rezső 
Gamauf György 
Gábor Aron 

1883-1884 német-latin-görög 
1933-1939 magyar-német 
1933-1946 magyar-latin 
1957-1969 matematika-fizika-ábrázoló 
1911-1912 matematika-ábrázoló 
1900- 1927 magyar-német 
1947-1956 rajz-ábrázoló 
1903-1938 m atematika-természettan 
1958- 1959 magyar-német 
1876- 1879 magyar- német 
1886-1899 matematika-természettan 
1959- 1963 angol-magyar 
1962-1963 magyar-filozófia 
1944-1950 magyar-német 
1876-1911 történelem-földrajz- torna 
1940-1947 földra jz- természetrajz 
1900- 1902 magyar-német 
1963-1970 magyar-történelem 
1929-1957 magyar-történelem 
1939- 1942 torna 
1926-1928 magyar-német 
1929-1958 mennyiségtan-természettan 
1922- 1949 latin-német 
1943-1945 latin-történelem 
1928- 1937 katolikus hitoktató 
1901- 1909 matematika-természettan 
1894-1929 matem atika-természettan-ábrázoló 
1942- 1944 latin-német 

*1876-1884 természetrajz-földrajz 
1882- 1900 német-magyar 
1951- 1954 történelem-földrajz 
1967-1973 magyar-orosz 
1920- 1926 német-francia 
1878-1879 magyar-törté nelem- földrajz 
1902- 1906 természetrajz-kémia 

49 



Dr. Gábor Géza 
Ger j el J ó zs ef 
Gerő Árpád 
Gombás Vilmos 
Gottl Rezső 
Gőgös Ferenc 
Göbring Tódor 
Gruber Gyula 
Gruppenberg F. Henrik 
Gyertyánffy Ernő 
Gyürü Károly 
Hadnagy Géza 
Hahnenkamp Rezső 
Dr. Halász Gyula 
Hammerl Lajosné 
Harsányi La j os 
Hauser K ároly 
Dr. Helyes István 
Herczeg Antal 
Holéczi György 
Dr. Holló Lajos 
Horváth István 
Horváth J ózsef 
Horváth Kálmán 
Horváth Rezső 
TJas Lajos 
Dr. Imre J ó zs ef 
Jakatits Arpád 
J anesitz Henrik 
J a nk ó Andorné 
Juhász Ernő 
Dr. Ka mondy Zoltán 
Kampfl J ózsef 
Kardos Aladár 
Katona Anna 
Ka tona Ferenc 
Dr. Kárpáti Károly 
Kárpáti Károly 
Kedvessy Gyuláné 
Dr. Kelényi Ferenc 
Kende Ferenc 
Koller Gusztáv 
Kollwentz Rezső 
Koós J ózsef 
Koronczy Imre 
Dr. Kosári J ános 
Kovács Ferenc 
Kócza Géza 
Köpe Dezső 
Dr. Kőműves Géza 
Krcselics László 
Kugler Sándor 
Dr. Kunszeri Gyula 
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1921- 1922 latin-történelem 
1967- 1972 orosz- francia-német 
1909-1929 természetrajz-kémia 
1959- 1963 kémia-biológia 
1880- 1891 ma tematika-természettan 
1942-1948 magyar-la tin 

*1875-1876 torna 
1919- 1935 torna 
1898-1900 magyar-német 
1916- 1917 matematika- természettan 
1962-1968 magyar-orosz 
1941- 1946 magyar-latin 

*1876- 1885 matematika-geom etria 
1930- 1940 magyar-francia 
1959-1971 orosz-német 
1909-1919 matematika-term észettan 

*1876-1895 rajz 
1918-1919 latin-magyar 
1922-1929 magyar-német 
1964-1971 történelem-földra jz 
1939-1941 magyar-olasz-francia 
1963-1973 mérnöktanár 
1920-1947 rajz 
1948-1968 matematika-fizika 
1894-1921 francia-német 
1951- 1957 matematika-fizika 
1949- 1950 földrajz-törté nelen1-filozófia 
1963-1965 magyar-történelem 
1922-1947 rajz 
1950- 1959 fizika-kémia 
1963- 1964 magyar-arab 
~950-1959 m agyar-történelem 
UJ62-1964 kémia-fizika 
1912-1916 magyar-latin 
1949-1956 magyar-német 
1923-1944 történelem-latin 

*1876- 1898 magyar-német- torna 
1937- 1949 katolikus hitoktató 
1949- 1950 magyar-latin 
1957- 1960 magyar-történelem-angol 
1892-1894 latin-görög 
1919- 1935 történelem-földra jz 
1903-1904 német-latin 
1963-1974 matematika-fizika 
1889-1891 magyar-német- filozófia 
1919- 1920 földrajz- természetrajz 
1934- 1942 latin-görög 
1906-1910 torna 
1883-1885 természetraj z- vegytan 
1939-1942, 1946-1948 magyar-latin 
1910- 1912 történelem-földrajz 
1963-1971 kémia-fizika 
1929-1934 magya r- német 



Kutas Gizella 
Lapos Arpád 
Latkóczy Mihály 
Lauringer Ernő 
Dr. Legény János 
Leupin J ózsef 
Lomniczy Géza 
Luksz József 
Dr. Machatsek Lucia 
Dr. Machovich Viktor 
Mally Nándor 
Mantuano J ó zs ef 
Medveczky La j os 
Merényi Gábor 
Merész Károly 
Dr. Mika Károly 
Molnár J ó zs ef 
Moller Ede 
Dr. Müller Izidor 
Dr. Müller József 
Nasch Fülöp 
Dr. Stodolni Gyula 
Dr. Németh István 
Németh Vilmos 
Dr .Opré Tivadar 
Orbán Istvánné 
Pais Dezső 
Panyiczky Gyula 
Patanay Sándor 
Paulay Ödön 
Péch Aladár 
Ravasz Endre 
Reményi Tibor 
Rési János 
Révész János 
Riedl Béla 
Rösch Frigyes 
Dr. Rőder Ede 
Scheitz Antal 
Schügerl Miklós 
Seemann Kálmán 
Dr. Serényi Imre 
Simkovits Gyula 
Dr. Simkó Gyula 
Simanyi Ernő 
Skoff Béla 
Strauch Jenő 
Stuller Jenő 
Stuppacher Lajos 
Szabó Béla "' 
Dr. Szekeres Kálmán 
Dr. Szente Kornél 
Székely András 

1953-1973 m atematika-fizika 
1946-1951 történelem-földrajz. 
1885-1886 magyar-latin-görög 
1911-1919 történelem-földrajz 
1934-1947 latin-francia 
1876-1877 francia 
1923-1942 evangélikus hitoktató 
1920-1922 matematika-természettan 
1950-1969 magyar-latin-könyvtáros 
1932-1936 magyar-francia 
1892-1904 matematika-ábrázoló 
1937-1951 mennyiségtan-fizika 
1945-1948 magyar-német 
1912-1934 matematika-ábrázoló 
1956-1963 rajz-ábrázoló 
1884-1902 természetrajz- földrajz-vegytan-torna 

*1876-1880 matematika-természettan 
*1876-1882 magyar-német 
1893-1894 francia-angol-német 
1903-1922 m agyar-német 
1919-1932 francia-német 
1901-1936 magyar-német 
1936-1967 német-francia- orosz-angol-olasz 
1905-1939 természetrajz-vegytan 
1918-1919 torna 
1949-1953 latin 
1911-1912 magyar-latin-görög 
1939-1947 magyar-német 
1942-1948 magyar-latin-görög 
1892-1893 magyar-német 
1899-1901 matematika-természettan 
1936-1957 testnevelés 
1965-1974 magyar-történelem 
1957-1962 magyar-latin 
1910-1914 torna 
1960-1963 fr ancia-olasz-latin-német 

*1876-1884 m atematika-geom etria-rajz-torna 
1936-1938 magyar-latin 
1938-1942 földraj z-természetraj z-vegytan 
1914-1945 matematika-fizika 
1895-1923 rajz 
1881-1884 francia-földrajz-magyar 
1955-1962 történelem 
1912- 1920 történelem-földrajz 
1901-1902 természetra jz-kémia 

*1876-1891 matematika-ábrázoló 
1902-1922 német-magyar 
1919- 1920 matematika-fizika 

*1876-1894 német-matematika-természetrajz 
1940-1946, 1954-1965 földrajz-történelem 
1888-1895 matematika-természettan 
1931-1946 földrajz- természetrajz 
1935-1941 törté nelem- földra j z 
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Takács Gábor 
Tárnok P éterné 
Tormássy Artur 
Tóth Ala jos 
Tóth Márton 
Török Mihály 
Törzsök Emil 
Treszkony János 
Türr Lajos 
Ujvári Béla 
Ulber Mátyás 
Vas Jenő 
Váry Rezső 
Vendl Aladár 
Dr. Veszprémi Vilmos 
Dr. Viszota Gyula 
Dr. Wallner Ignác 
Weinhardt Ferenc 
Dr. Winkler Elemér 
Dr. Zimmer Frigyes 
Zombori I stván 

Megjegyzések: 

1963-1975 magyar-orosz 
1974-1975 angol-német 
1918- 1928 katolikus hitoktató 
1919-1920 magyar-latin 
1887-1891 magyar-latin-görög 
1895-1916 matematika-természettan 
1950-1953 történelem-földrajz 
1894- 1895 történelem-latin-görög 
1884- 1889 történelem-természetrajz 
1887-1894 magyar-francia 

~· 1876-1884 történelem-természetrajz-német 
1929-1951 mennyiségtan-ábrázoló 
1906-1910 m agyar-latin 
1895-1920 magyar-francia 
1897- 1902 magyar-német 
1896-1901 m agyar-n émet 

* 1876-1897 vegytan-természettan 
1884-1887 matematika-természettan 
1919-1926 történelem-földrajz 
1946-1948 történelem-földraj z-la ti n 
1943- 1949 testnevelés 

l Iskolánkban több tanár is tanitott az elmúlt 100 év alatt, de csak azok n~vét 
közöljük, akik lega lá bb egy évet t özstagként itt dolgoztak. 

2 Az évszámok előtti * jelölést azoknál alkalmaztuk , akik 1876 előtit is iskolánk 
tanárai voltak. 

3 A szakok elnevezése iskolJípusonként és a diplomát kiállító intézményekL(.l 
függően változott, ezért úgy közölj ük, ahogy a régebbi évkönyvben találhatók. 

ISKOLANK SZEMELYI ALLOMANYA AZ 1975/ 76-0S TANEVBEN 

Igazgató: 

Tóth F-erenc 

Igazgatóhelyettes: 

űrszigety Frigyes 

Tanárok: 
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Babiczky Miklós 
Bakó Erzsébet 
Balázs J ó zs ef 
Balázs Józsefné 
Baranyai Lenke 
Bödőcs Pál 
Czobor László 
Czobor Lászlóné 

1970-

1952-

1964-
1974-
1963-
1963-
1971-
1974-
1965-
1969-

magyar-latin 

biológia, mg. mérnök 

gyak. okt.J üzemmérnök 
biológia-kémia 
testnevelés 
biológia- földraj z 
magyar-törtJénelem-filozófia 
magyar-történelem 
magyar-orosz-német 
matematika-fizika 



Dancs Lászlc>ne 
Gosztola Antalné 
Györgyfalvai Istvánné 
Gyulavári Jánosné 
Dr. Hargitai La josné 
Dr. Hegyi Ferencné 
Horváth József 
Horváth Lajosné 
Juhász Imréné 
Koltmann Antalné 
Kopik István 
Krasznai Ferenc 
LagJer Erzsebet 
Légrádi Imre szakf. 
Róka La j os né 
Szakál P éter 
Szalai Dénes 1961-64, 
Szarka Arpád 
Uray Aliz 
Varga B. Béla 
Vass Béla 
Vass Béláné 

Könyvtáros: 

1950-
1970-
196fl
J976-
1969-
1969-
1974-
1968-
1975-
1962-
1970-
1957-
1975-
1960-
1974-
19611-
1970-
1963-
1956-
1959-
197:~-

1974-

Légrádi Imréné 

Gazdasági vezető: 

Németh Imréné 

Adminisztrátor: 

Kraj czár Lőrincné 

Technikai dolgozók: 

Joó József 

J o ó Józsefné 

Radványi Bertalanné 

Szőke István 

Szöke Istvánné 

magyar-német 
magyar-orosz 
postaforgalam 
magyar 
postaforgalom 
történelem-ango l 
orosz-latin 
postaforgalom 
testnevelés 
kém i a-földraj z-geológia 
matematika-fizika 
testnevelés 
német-orosz 
matematika-fizika 
magy ar-történelem 
matematika-fizika 
magyar-történ elem 
rajz-ábrázoló geometria 
orosz-angol-francia 
kémia-fizika 
matematika-fizika 
matematika-fizika 

1971-

1974-

1970-

1975-

1975-

1975-

1955·-

1963-
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~ ISKOLÁNK TANULO! LÉTSZÁMANAK ALAKULASA 18'i6-1975-IG 

Tanév I. II. III. IV. v. VI. VII. VIII. ös sz. 
A B A B 

osztály 

Magyar királyi á ll. főreáliskola 

1876/ 77. 42 38 44 34 'l-
L. :J 14 29 17 7 250 

1877f78. 58 31 32 32 30 18 9 13 12 235 
1878/ 79 36 50 50 26 23 16 6 ll 218 
1879/80. 51 35 36 35 18 19 10 6 210 
1880 81. 58 35 23 24 25 15 14 9 203 
1881 82. 61 39 27 '>? _._ 6 19 9 14 197 
1882 83. 52 52 22 20 17 4 16 9 192 
1&83 184. 70 36 36 20 12 16 4 16 210 
1884 85. 85 51 26 20 14 ll 17 3 237 
1E85/86. 38 38 58 34 17 10 ll 14 8 228 
1886 /87. 60 57 36 21 ll 12 12 13 222 
1887 188. 36 35 46 38 28 12 8 10 ll 224 
1888 89. 38 37 43 32 25 17 6 5 10 213 
1889/90. 29 29 59 33 30 14 13 4 5 216 
18fl0 '91. 30 31 47 42 27 16 12 10 4 219 
J ?.91 /92. 70 43 37 34 19 10 9 10 232 
1892/93. 64 50 37 29 18 17 ti 10 23-l 
1893/94. 40 41 54 45 36 23 19 15 9 282 
1894/95. 43 44 58 35 40 22 17 14 16 289 . 
1~95/96 . 36 39 61 45 37 22 15 13 ' 12 280 
18fl6J97. 40 44 57 44 39 25 19 12 14 294 
1897/ 98. 33 34 57 50 38 26 19 15 ll 283 
u;98/ 99. 35 36 51 51 43 24 23 17 10 290 
18&9/1900. 41 41 58 39 54 18 18 17 17 303 
1900 1901. 38 37 64 55 32 38. 12 16 15 307 



Tanév L II. • III. IV. v. VI. VII. VIII. ö ss z. 
A B A B A B A B 

osztály 

1901/ 2. 33 33 53 56 45 25 25 12 14 296 
1902j3. 

l 
54 53 38 43 29 18 25 14 274 

1903j4. 42 39 41 40 35 25 26 21 22 291 
1904j5. 56 32 32 44 32 24 20 25 20 285 
1905j 6. 30 31 47 54 31 24 20 17 21 275 
1906j 7. 35 36 56 52 42 23 16 21 17 298 
1907j 8. 37 36 68 46 50 20 21 14 20 312 
1D08j 9. 41 41 53 60 38 25 15 17 13 303 
1909/ 10. 42 42 35 35 54 54 19 20 15 16 332 
1910/ 11. 39 38 34 34 32 31 45 27 16 20 13 329 
1911/ 12. 41 42 26 26 32 31 5~ 30 28 14 20 348 
1912/ 13. 42 43 34 36 26 26 54 28 22 25 16 35~ 
1913/ 14. 36 37 41 39 31 32 44 37 21 23 25 366 
1P14j 15. 60 61 37 38 55 23 23 20 24 341 
1915/ 16. 62 58 57 ö 5 29 21 18 16 326 
1 ~16/17. 37 36 57 56 53 44 27 16 11 337 
1917/ 18. 40 40 67 50 55 36 39 27 9 363 
1918/ 19. 35 35 38 37 57 45 37 33 38 19 374 
1919i 20. 46 43 31 30 35 34 58 36 29 31 35 408 
1920/ 21. 30 32 36 42 30 30 58 39 35 28 28 388 
1P21 /22. 33 31 36 36 29 30 50 33 29 32 23 362 
1922; 23. 44 41 29 27 29 30 30 25 27 28 32 362 

Soproni Áll. Széchenyi István Reáliskola 
1923j24. 32 32 38 37 28 29 42 21 20 29 22 330 
1P24, 25. 39 40 31 32 34 33 ·16 21 19 19 28 342 
1925/ 26. 40 40 36 34 31 28 56 23 14 19 16 337 
1926/ 27. 38 35 36 33 36 30 50 29 18 13 21 339 
1S27 / 28. 30 31 34 33 31 32 54 33 29 19 13 339 

~ 
1928/ 29. 24 25 47 31 30 28 30 31 33 26 19 324 
1929/ 30. 42 23 23 25 24 31 28 39 27 37 23 322 



~ Tanév I. II. III. IV. v. VI. VII. VIII. ö ss z. 
A B A B c A B A B 

osztály 

Soproni AUami Széchenyi István Reálgimnázium 

1930J31. 40 44 42 44 46 44 29 34 33 356 • 
1931/32. 40 43 30 29 29 34 43 32 41 28 29 378 

1932/ 33. 33 35 43 43 42 44 32 33 23 40 26 394 

1933/34. 38 36 56 43 41 33 35 29 27 22 38 398 

1934/ 35. 36 35 68 30 31 39 35 49 23 26 21 393 

Soproni Allami Széchenyi István Gimnázium 

1935/ 36. 30 33 32 31 38 35 31 31 53 45 18 25 402 

1936, 37. 35 34 28 29 34 36 32 34 37 43 41 17 400 

1937/ 38. 31 27 34 34 27 31 28 30 44 37 36 38 400 

1938J39. 25 26 27 24 34 36 28 25 39 34 37 34 369 

1939J40. 27 26 22 26 24 24 34 34 36 35 40 37 365 

1940/ 41. 31 29 24 25 30 29 21 22 44 32 38 38 363 

1941/ 42. 43 42 26 28 27 28 22 20 27 35 25 32 355 

1942/ 43. 36 34 38 35 42 47 23 20 32 24 331 

H~43J44. 32 31 34 32 34 35 :~7 22 22 19 33 331 

1944/ 45. 29 27 31 33 33 31 39 41 27 23 29 t 27 370 

1945/ 46. 44 21 26 25 27 35 32 20 36 22 19 14 321 

1946/47. - - 24 26 25 27 28 22 18 33 25 23 251 

1947/ 48. - - 2 28 26 31 25 31 24 24 35 31 257 

1948/ 49. - - - l 46 29 20 28 20 21 33 198 



I. II. III. IV. ös sz. 
Tanév A B c D E A B c D E A B c D E A B c D E 

osztály 

1949/ 50. 44 43 45 43 40 19 41 18 50 343 
1950/ 51. 33 35 34 44 47 44 40 33 17 36 363 
H~51f52. 1 39 34 31 29 29 38 38 35 37 31 341 
1952/53. 31 34 28 26 23 25 20 35 27 31 280 
1953/ 54. 42 38 34 26 26 23 22 21 18 250 
1954/ 55. 44 37 27 33 31 21 20 20 233 
1955/ 56. 25 33 34 25 34 29 29 22 18 249 
1956/ 57. 35 38 24 25 24 25 31 27 29 258 
1957/ 58. 41 43 25 24 22 21 18 22 21 237 
1958/ 59. 34 32 33 38 40 24 24 22 21 18 286 
1959/ 60. 33 34 34 35 34 33 34 33 25 23 318 
1960/61. 35 41 37 28 26 31 33 27 29 35 30 352 
1961/ 62. 42 46 42 37 29 31 28 24 26 34 25 27 391 
1962/63. 37 37 37 36 35 42 40 35 38 29 33 30 27 21 27 504 
1963/ 64. 37 38 38 35 30 37 32 32 36 38 37 37 27 30 26 510 
1964/ 65. 29 34 34 34 34 34 35 31 33 27 27 33 33 29 39 38 30 32 35 621 
1965/66. 30 37 32 34 30 24 30 30 29 31 30 25 30 22 23 27 27 21 38 550 
1966/67. 29 35 31 36 40 24 33 32 30 25 23 28 26 24 27 26 23 26 20 538 
1967/68. 32 39 37 36 40 28 35 26 30 39 25 28 25 26 24 17 24 24 25 560 
1968/ 69. 37 43 39 38 42 30 35 29 33 40 24 33 27 26 38 20 28 21 27 25 d 35 
1969/ 70. 38 37 34 36 37 33 38 31 34 39 26 29 24 27 39 22 28 26 29 37 644 
1970/ 71. 34 38 32 37 41 40 36 29 28 34 32 39 28 31 39 25 28 19 22 38 650 
1971/ 72. 37 36 30 29 37 33 38 34 33 38 33 34 26 26 34 32 36 23 30 39 658 
1972/ 73. 38 38 33 33 38 37 35 34 28 34 32 35 33 30 36 32 38 25 25 33 667 
1973f74. 38 36 29 25 33 36 38 34 35 37 37 35 34 28 32 31 34 29 29 36 666 
19~·4/75 . 33 38 26 30 35 39 35 28 29 32 33 38 30 32 36 37 35 34 28 32 660 

Megjegyzés: 
l. A 19. sz. végén és a 20. sz. elején jelentős eltér és mutat kczik az I-től IV. és az V-től VIII. osztályok létszáma kö-

zött. Ennek oka abban keresendő, hogy iskolánk tanulói zömmel a soproni polgárság köréből kerültek ki. Ez az 
úgynevezett "középosztály" gyermekeit gyakorlati (ipa ri, kereskedelmi) pályára szánta, ezért legtöbben a reál-
iskolának csak az alsó 4 osztályát végezték el, utána szakmát tanultrak. 

c.r. 2. A 100 év folyamán létszámunk nagy m éctékben megnövekedett, de az iskola i helyiségek összterülete nem vál-
"l tozott. 



A SZ:E:CHENYI ISTVAN GIMNÁZIUM TANULMANYI VERSENYEKEN 
D!JAT NYERT TANULOINAK NEVSORA 

1961-ben K éry Gerzson 
OKTV matematika 
a veszprémi Nemzetközi Diákolimplán 

1962-ben 
a Nemzetközi Diákolimpián 
OKTV-n matematikából 

1965-ben T akács László 
Arany Dániel Országos versenyen 
a TV Ki miben tudós vetélkedőjén 

1967 / 68-ban 
OKTV matematika 
OKTV fizika 
a II. Nemzetközi Diákolimpián fizikából 
OKTV -n i s fizikából 

1965-ben J ereb László és Simon János 
az OKTV -n fizikából 

J 966-ban 
Márk us András OKTV -n fizikából 
Simon J á nos OKTV- n fizikából 

1966-ban 
Herneczky István OKTV -n fiziká ból 

1967-ben 
Herneczky István OKTV -n fizikából 
Augusztinovitz Fülöp OKTV-n fizikából 

1970-ben 

3. helyezett 
2. díj 

l. díj 
l. helyezett 

többszörös 1. 
legjobb 6 l{özott 

3. helyezett 
2. helyezett 
2. h elyezett 
2. h elyezett 

a legjobb 10 közott 

dicséret 
4. helyezett 

első 10 között 

első l O közott 
első l O között 

Szepesi László OKTV-n matematikából és fizikából is első 10 k özött 
Zol tán László és J ere b T am ás Országos Arany Dát1iel versenyen dicséret 
Garai Barnabás OKTV-n m atematikából 5. helyezett 

(1969-ben pedig fiziká ból az első 10 között) 
1973-ban 

Kalmá r János OKTV-n matem atikából 
J 974-ben 

Szalai Sándor és SzántóAgnes 
Országos Arany Dániel versenyen matemalikából 

K ún Zoltá n Fiz. Oli!npiai kerettag 
1975-ben _ 

H ettinger Ernő OKTV -n fizikából 
Szalay Sándor Fiz. Olimpiai kerettag 
Somogyi P éter OKTV-n történelemből 
Csapó Ildikó Arany Dániel matematika versenyen 
Slezák Tamás Arany Dá niel matema tika versenyen 

5. h elyezett 

dicséret 

8. helyezE:tt 

3. helyezett 
első 10 k özött 

3. helyezett 

A SZECHENYI ISTVAN POSTAFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA 
TANULOINAK EREDMÉNYEI A SZAKMAI TARGYAKBÓL 
RENDEZETT ORSZÁGOS VERSENYEKEN 

1972-ben a III. osztályosok versenyén 

a IV. osztályosok versenyén 
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Máté J á nos 
Varga Mária 
Fencz Etelka 
Arvai Judit 

2. h elyezett 
3. 
2. 
3. 

" 
" 
" 



1973-ban a III. osztályosok versenyén Orbán Zsuzsanna 
Horváth Tibor 
Máté János 
Fücsök Katalin 
Varga Mária 
Tálos Zsófia 
Horváth Tibor 
Szijártó Erzsébet 
Samu Mária 
Orbán Zsuzsa 
Smuk Teodóra 
Siklósi Teréz 
Pavelka Judit 

1. helyezett 
3. 

a IV. osztályosok versenyén 

1974-ben az Orsz. Közl. és Postai 
Ta nulmányi Versenyen 

1975-ben az Orsz. Közl. és Postai 
Tanulmányi Versenyen 

l. 
2. 
3. 
1. 
3. 
5. 
6. 
7. 
8. 
2. 
4. 

ISKOLÁNK TANULOINAK ORSZAGOS VERSENYEKEN ELERT 
SPORTEREDMÉNYEI 

1955. Középiskolai Bajnokság. 
Atlétika: 800 m. l. Bárdosi Tibor 2:04,3 

1959. Középiskolai Bajnokság. 
Atlétika: 400 m. 3. Schweiger Rez~ő 53,1 m p 
Labdarúgás: 5. h ely 

1961. Középiskolai Ba jnokság. 
Asztalitenisz: l. Koszonits Pál 

1962. Középiskolai Bajnokság. 

Atlétika: 
800 m. 2. Wéber István 1:58,2 

1500 m. l. Wéber István 4:04,2 
Iskolai és utánpótlás váloga tott. 

1963. K özépiskolai Ba jnokság. 

Atlétika: 
110 gát: l. Ringhofer Zsolt 15,1 mp 
400 gát: l. Ringhofer Zsolt 58,6 mp 
távol: 2. Biró Attila 6,65 m (7,07 m ) 
h ármas : l. Biró Attila 13,98 m (14,19 m) 
Iskolai és utánpótlás válogatott. 
magas : l. Tihanyi J ózsef 193 cm. 
4 X 400 váltó: l. hely 
4Xl000 váltó: 3. h ely 

Jégkorong: Országos Vidélti Bajnok 

1964. Középiskolai Bajnokság. 

Atlétilta: 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

magas: !.Tihanyi József 194 cm, iskolai csúcs, többszörös magyar 
bajnok, iskolai , utánpótlás, felnőtt válogatott és olimpikon. 

110 m gát: l. Ringhofer Zsolt 14,9 m p 
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400 m gát: l. Ringhofer Zsolt 58,2 mp, iskolai és utánpótlás, felnőtt 
válogatott, többszörös magyar baj nok és csúcstartó. 

Országos Baj n okság: 
Sí ifjúsági: 

Lesiklás: l. Schlosser Kurt. 3. csapat 
Műlesiklás: l. Schlosser Kurt. 3. csapat 
Oriásműlesiklás: 5. Schlosser Kurt. 4. csapat 
Alpesi összetett: l. Schlosser Kurt. 3. csapat 

(Schlosser, Szováti, Szücs, Gmeiner) 
J égkorong : 2. hely 

1965. Beszüntették a középiskolai bajnokságokat 
Országos ifjúsági Kosárlabda Kupa: 5. hely 

1970. Középiskolai Bajnokság. 
Kosárlabda: leányok 5. h ely 

1971. Középiskolai Bajnokság: 
Kosárlabda: leányok 5. he ly 

1972. Középiskolai Bajnokság: 
Torna: " B" kat.: leányok 5. hely 
Atlétika: magas: 5. Kránitz István, 6. Somogyi Péter 

1973. Középiskolai Bajnokság: 
Atlétika: magas: 4. Nyikos Tivadar 185 cm. 
Kosárlabda: leányok 5. hely, fiúk 5. h ely 

1974. Középiskolai Bajnokság: 
Atlétika: 

magas csapat: leányok 8. 147 cm, fi úk 2. 184,8 cm 
súly csapat: fiúk 4. 11 ,64 m 

Kosárlabda: leányok 3. hely 

l 975. Középiskolai Bajnokság: 
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Atlé tika: 
magas csapat: l eányok 5. 145 cm, fiú 2. 173,8 cm 
110 gát: fiú 5. 17,76 mp 
magas egyéni: Pataky Erzsébet 7. 155 cm 

Kosárlabda: leány 7. hely 
Vívás: kard csapat: 3. hely (Kiss J., Kalona, Halmos, Bellák) 



F.RETTS~GIZETT TANULOINK ÉS TOVÁBBTANULAS UK 

~rettségi vizsgát tett Felvételizett A felvételin megfelelt A íelvételin 
F.v Fő Fő Fő 0/o szerzettj vitt pont 

. 
. 

1967 98 81 49 60,5 0,907 

1968 73 60 42 70,00 1,06 

1969 95 56 38 67,85 0,955 

1970 131 61 38 62,29 0,824 

1971 131 54 39 72,226 0,924 

1972 157 85 57 67,06 0,927 

1973 148 84 46 54,76 0,770 

1974 159 86 60 59,85 0,932 

Ez a kimutatás a Minisztérium által évente közreadott k1advány alapján készült. 

~ A statisztikákat összeállitotta: Kopik István tanár 



ISKOLANK T _.t\NULOI AZ 1975f76-0S TANÉVBEN 

I. a. osztály 

Oszt. főnök: 

Kopik István 

Bella Anikó 
Csanády Viktória 

Csővári Ibolya 
Dombi Judit 
Eőry Piroska 
Farkas András 
Gyurkó Zsuzsanna 

Hargitai András 
Horváth András 
Horváth Erzsébet 

Horváth Tamás 
J an csó Péter 

J áki Zsu zsanna 
Ki ss István 

Kiss László 
Kóczán Tibor 
Korondi Péter 
Kovács János 
Mentes Zsolt 
Mesics Éva 
Na e:v Gyula 
Németh Csaba 
Németh Lehel 
Paoo Tibor 
P aukovits Vilmos 
Radványi Akos 

Rit ter Tamás 
Seifert Is tván 

Sift Tibor 
Simon Attila 
Sobor Gabriella 
Szalai Csaba 
Tóth Éva 
Tra nta Károly 
Varga Zsolt 
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I. b. osztály 

Oszt. főnöle 

Bakó Erzsébet 

Aloár Má rta 
Baji Judit 
Bella Irén 
Burján Judit 
Bus Beatrix 
Cséoe Andrea 

Edőcs Judit 
Erdész· Katalin 
Erdész Rita 
Faragó Judit 
Gergácz Judit 
Grée:er K atalin 
Hajdu Zsuzsanna 

Horváth Edit 
Iluber Hedvig 
Krajcsics Andrea 
Ladánvi Klára 
T .an dl Krisztina 
Mentes Mária 

Metz Edit 
Mészáros Gyula 
Németh Erzsébet 

Örs Judit 

I ' app Éva 

Pál Judit 

Perlaki Marianna 

F i a esek Erzsébet 

Tauber Ferenc 

Termcczky Anna 

Tóth Teréz 

We isinger Erzsébet 

Wild Róbert 

Zambó István 

I. c. osztály 

Oszt. főnök : 

Lae-Ier Erzsébet 

Asbóth Imre 
Élő Dezső 

Gosztola Szabolcs 

Guóth Emil 
Herma n Antal 
Horváth Csaba 
Horváth János 
K::~lm~r Miklós 
K Pl PmP.n Ján os 

Kerekes Gábor 
Koller István 
Kovács István 
Laincsák István 
Markó István 
Ma rz Győző 

Nagy Endre 
Nagy Gábor 

Nagy Lajos 

Németh Ernő 

Novák Péter 

Nyul Sándor 

Pichler Rezső 

Pusztai József 

Ragats Imre 

Riba Lajos 

Tapolczai László 

Tóth Sándor 

'Török Tibor 

Valkó János 

Türk F erenc 

Van n1 Gvörgv 

Viráe: Zoltá n 



I. d. osztá ly 

Oszt. főnök: 

Balázs Józsefné 

Arnring Mónika 

Andrási Anna 

Balogh Ilona 

Benesies Mária 

Bernecker Éva 

Filó Ágnes 

Fuch s Edina 

Gősi Márta 

H orv á th Judit 

Ruszlicska Margit 

Il i ás Gyöngyi 

Iván Ildikó 

Katona Melinda 

Kiss Katalin 

Kiss Piroska 

Kla izer Rita 

Panyi Erzsébet 

Radics Judit 

Reisner Anna 

Szabó Anikó 

Szalay Ildikó 

Szedenik Ágnes 

Ta-kács ~va 

Tóth Julianna 

Varga Márta 

V ám o si Andrea 

Zambó Livia 

I . e. osztály 

Oszt. főnök: 

Horváth Lajosné 

Bozsvár Éva 

Bősze Erika 

Csiszár Irén 

Dedics Katalin 

Fábián Erika 

Fejes Erzsébet 

FokiGábor 

Fonyó Zsófia 

Horváth Éva 

Horváth Ildikó 

Horváth István 

Horváth Jenő 

Horváth Judit 

Horváth Lajos 

Kámán Gyöngyi 

Krihó Szilvia 

Lukács Zsuzsanna 

N agy Zsuzsanna 

Nehéz Katalin 

N érne th Katalin 

Pál Erzsébet 

Fék Erika 

Pócza Erzsébet 

Radics Zsuzsanna 

Rákos Erzsébet 

Rikovics Tibor 

S inkovics Mária 

Sobor Mária 

Szakács Zsuzsanna 

·Szala i Ildikó 

~zalai Irén 

Tál Ibolya 

Táncsics Tamás 

Udvardi Mária 

Vajd~ Mária 

Varga Anikó 

Vasvári Zoltán 

Vámosi Beáta 

V ámos i Tünde 

Zsigovi ts Magdolna 

JI. a. osztály 

Oszt. főnök: 

Baranyai L enke 

Babos Irén 

Berkics Imre 

BőszeMárta 

Czupy Antal 

Egedy Ká roly 

Frits Gabriella 

Füredi Dezső 

'Füzi Zsuzsanna 

G é1lavits J udit 

Gombás Vilmos 

Gottlieb László 

Göschl K á roly 

Hegedús Anikó 

Horv áth Attila 

Horváth Erzsébe t 

Horváth Katalin I. 

Horváth K atalin II. 

K azmár Gyula 

Kiss Béla 

Libicz B eáta 

Mará czi J ános 

Németh Gyöngyi 

Poós Ildikó 

Sasinszky Éva 

Slezá k Tamás 

Somfal vy Andrea 

Stubenvoll András 

Szalai J ózsef 

Takács Erzsébet 

Tóth Ilona 

Verő Mária 

Wallner László 

Zepkó Ferenc 
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II. b. osztály 

Oszt. főnök: 

Bödőcs Pál 

Ádám~va 

Bangó Beáta 

Czibula Nóra 

Dubány Erika 

Egyed István 

Fábián Eszter 

Fábiánkavics Mária 

Gángli Edit 

Gécs Sándor 
Gyarmati Anna 

Homor Ildikó 
Horváth Attila 

Horváth Beáta 

Horváth Katalin 

Horváth Márta 

Illosvay Katalin 

Karner Beatrix 
Kroneisz Z~uzsanna 
Kuslits Ildikó 

Magassy Eszter 

Mikó Judit 
Milkovits Krisztina 

Módos Anna 

Molnár Margit 
Neher Andrea 

Németh Erika 

N érne th Katalin I. 
Németh Katalin II. 

Németh Márta 

Pászli Márta 

Poós Marietta 
Sashalmi Judit 

Szóka Zsuzsanna 
Tauber Anna 

Udvardi Judit 
Udvardi Márta 
Vörös Ilona 
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U. c. osztály 

Oszt. főnök: 

Horváth József 

Barcza Ervin 

Bánhegyi Tibor 

Bencze András 
Benke György 

Bozza József 
Csiszár Jenő 

Czap Attila 

Fehér Béla 

Fodor Gábor 

Fraszt György 
Gombás Gyula 

Heizer Csaba 

Horváth Sarródi László 

KarsaTibor 

Károlyi J ó zs ef 

Kiss László 
Lichtenstein András 

Mátis János 

Molnár Akos 

N o vá ki Gábor 

Peszlen Gyula 
Stubna Agoston 

Szántó Róbert 
Tapolczai J án os 

II. d. osztály 

Oszt. főnök: 

Róka Lajosné 

Bódi Erika 
Finta Hilda 

F'loiger Márta 
Herman Terézia 
Hirschler Erzsébet 
Horváth Gyöngyi 

Horváth Ildikó 
Horváth Katalin 

Horváth Márta 
Horváth Terézia 

Illés Márta 
Kárpáti Agne~ 
Kiss Andrea 
Kiss Katalin 

Kőfalvi Éva 
Menkó Éva 

Mészáros Erzsébet 
Miléder Veronika 

Nagy Irén 
Németh Ilona 
Piri Jolán 

Ratatdcs Erzsébet 
Simonovi ts Erzsébet 

Sinkovits Judit 
Stubenvoll Éva 
Varga Andrea 

Vecsey Annamária 

JI. e. osztály 

Oszt. főnök: 

Dr. Hargitai Lajosné 

Bogdán Katalin 

C.serkpti Zsuzsanna 
Csuka Veronika 
Dallos Zoltán 

Dénes Terézia 
Dráguly Márta 

Guzmits Viktória 
Horváth Katalin 

Horváth Márta 
Janus Anna 

Kiss Éva 
Kocsis Erika 
Kolonits Zsuzsanna 
Kovács Magdolna 
Kuslits Mária 



Kutai Ferenc Patonai Katalin Palotai Rita 
Lutár Márla Patyus Ferenc Pászli Anna 
Major István Salfer Gábor Stepán Gertrud 
N agy Cecilia Samu Viktória Szála Ágota 
Makó Ilona Szalai Katalin Szommer István 
Nagy Margit Szalay Zsuzsanna Tóth Márta 
Novák Mária Takács Zoltán Varga Anna 
Payrits Katalin TarnaMárta V égerbauer Lívia 
Szabó Aranka Timár J ó zs ef Villányi Edit 
Szalai Anna Tóth Csaba Virág Éva 
Takács Agnes Tóth Erzsébet 
Takács Vilma Tóth Zsuzsanna 
Tóth Ildikó Wallner Zoltán III. c. osztály 

Tóth Margit Wild János 
üveges Gyöngyi Oszt. főnök: 

Varga Rozália Szalai Dénes 
Vargacz Erzsébet III. b. osztály 

Zámolyi Katalin Bánszegi Lajos 
Oszt. főnök : BecskaPéter 

Vass Béla Bedecs Pál 
III. a. osztály Bellák Ottó 

Asbóth Katalin Fraszt Károly 
Oszt. főnök: ~ 

Abrahám László Fülöp Gyula 

Szakál Péter Balázs Katalin Gyürü Ernő 
Bedekovics István Hadnagy László 

Babiczky Zoltán Czuppon Teréz Hanzséros Ala j os 

Bencsó Csaba Csenár Márta Háló Pál 

Bíczó Csaba Cserjési Gábor Herbszt Zoltán 

Bujtás Imre Csóra Marianna Horváth Dori Károly 

Csapó Ildikó Fekete Márta Horváth Imre 
Csigó Imre Füzi Gábor Horváth József 
Dudás Sándor Juhász Andrea Horváth László 
Dudás Zsuzsanna Kishegyi Valéria Horváth Tibor 
Fekete Gábor Kiss Zsolt Koloszár Tamás 
Gál Péter Kondor Marianna Kovács István 

Hekli István Ko vá cs Erzsébet 
N eh er István 
Ném e th J á nos 

Herbszt Zoltán Leskó Agnes N érne th László 
Hoffer László Levik Csilla Patzner László 

Horváth Tünae Locsmándi Erzsébet Seregély Csaba 

Kiss Imre Major Zsolt 
Szakács Tibor 
Tóth Miklós 

Kocsis Tibor Nagy Éva Tőke László 
Kovacsics Miklós N aisz Erika Wischy Gábor 
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III. d. osztály Csallóközi Béla Hollósy Judit 
Cseh Mária Horváth László 

Oszt. főnök: Csipszer Edit Katona Gábor 

Dr. Hegyi Ferencné 
Felber Éva Kiss Jenő 
F'üzi Ilona Kiss László 

Bak Béla 
GaUerÉva Krisch János ~ 

Balogh Mihály 
Hábor Erzsébet Krizmanits Tibor 

Blay Zoltán 
Kardos Veronika Kuslits Károly 

Borossay György Kiss Margit Nadray Katalin 

Borossay Katalin Kótai Valéria Németh Rozália 

Bors Mária Lukács Gábor Németh Tibor 

Bratl Mária 
Kagy Ildikó Palotai Tamás 

Gibicsár Imre Nagy Irma Payrich Mária 

GottschUng Katalin Nagy Mária Rajnai János 

Gyurasics Veronika Németh Erzsébet Sift Zsuzsanna 

Hadaries Erzsébet Öri Ildikó Sólymos N óra 

Horváth Anikó Pinezits Anna Steiner Tibor 

Horváth Attila Reinhoffer Mária Szabó János 

Huber Hajnalka Sallér József Szabó Mária 

Koloszár Agnes Samu Judit Szalai Sándor 

Kükedi Zsuzsanna Szeli Éva Szántó Agnes 

Lukács Emil Szélesi Katalin Szedenik N or b ert 

Merényi Péter Tóth Veronika Tóth Endre 

Nagy Anna Tuba Ilona Tóth Zsuzsanna 

Oláh Mária Varga Balázs Erika Wischer Judit 

Patyi Klára V ar ga Zsuzsanna Zalai Ottó 

Pete Polgár Márta V ám o si Mária 

Reményi György Veisz Zsuzsanna IV. b. osztály 
Szedenik Ilona 
Tóth Erzsébet IV. a. osztály 

Oszt. főnök: 

Vágó Ildikó Dancs Lász'lóné 
Wrana Ida Oszt. főnök: 

Bányánszky Marianna 
Krasznai Ferenc Becher Erna 

III. e. o~ztály Baráth Pál 
Báthori Gábor 

Oszt. főnök: . Csajági Julianna 
Boros Györgyi 

G-álos József 
Bögöly J ó zs ef 

Györgyfalvai Istvánné 
Hadfi Gábor 

Burján Katalin 

Balogh Erzsébet Harsányi Géza 
DoHmayer Ilse 
Farkas Dona 

Bális Rita Hegedűs Erzsébet Fábián Gyöngyi 
Berkes Mária Hettinger Ernő Fábián Margit 
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Fodróczy Agnes Hadarits Ferenc Horváth Attila 
Gangl Márta Horváth Endre Horváth ~va I. 
Grasl Veronik~ Horváth János Horváth Éva II. 
Gyurkó Katalin Igmándy György Horváth Gyöngyi 

Hajdu Katalin Kander Alfréd Horváth !Jona 
Halmos Tamás Kelemen Csaba Kardos Andor 
Hidegségi Erzsébet Lantai Lajos Kovács Éva 

HirschJer Katalin Mentes László Ley Gyöngyi 

Horváth Dori Katalin Nagy Miklós Marz Rita 

Horváth Lilla Németh J ózsef Mátyási Éva 

Kékesi :eva Németh Zoltán Mozsoli ts Károly 

Király Erzsébet Peresztegi Gyula Nagy Judit 

Kiss Anna Polák Gábor N agy Marianna 

Kiss Tar Mária Reichardt Zoltán Németh Katalin 

Kóbor Katalin Rédai László Perkovátz Tamás 

Kovács Rita Schárfy Zoltán P inezits Rita 

Kozák Csaba Seregély Olivér Plechl Lajos 

L andl Adrlenne Sosztarich Tamás Pr esi ts Mária 

Nagy Zoltán Szabó Róbert Völgyi Bernadett 

Németh Ildikó Stánitz András Zékány Andrea 

Németh Judit Varga Zoltán 

Rákos Mária Weisz Feréne 

Simon Márta Wild Ferenc IV. e. osztály 

Szalay Katalin 
Oszt. főnök: Szenkovics Péter 

Tessényi Katalin IV. d. osztály 
V ar ga Balázs Béla 

Tóth Margit 
Oszt. főnök: 

Varga László Bózsies Erzsébet 

Czobor László Cseh István 

Csehi Emilia 
IV. c. osztály Almási Erika Fücsök László 

Oszt. főnök: 
Baranyai Éva Gabnay J ó zs ef 
Bencze Márta Góczán Mária 

Balázs József Berki Mibály Gulyás Ernő 
Bócz Beáta Horváth Anna 

Bertha László Cseszkó Ilona Horváth Zsuzsanna 
Boros Csaba Csóka Magdolna J ókuti Edit 
Cserháti László Gangl Judit Kámán Edit 
Drávai Gábl}r Gács László Kelemen Zsuzsanna 
Feimann György Göltl Katalin Kisvári Márta 
Frikton György Grah~udit Kiszlinger Ildikó 
GóczTamás Grubits Mária Koltai Valéria 
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Lorbert Zsuzsanna ösze Ilona Ujj ~va 
Menyhárt Edit Pint Rozália Vajda Katalin 
Móricz Agota Simon László Varga Edit 
Nagy Mária 

Szakály Ildikó 
Varga Erika 

Németh Erzsébet Varga István 
Németh Jolán Tóth Ibolya Vágusz Mária 
Oposits Erzsébet Trombitás Mária Véger Márta 



Hirdetések 





=====----- · --

·--
A Lővérek, a város és az erdő találkozásánál épült 

LOKD-OTiV szálloda - étlermünk 

--

minden alkalmi rendezvényhez az ön szalgálatára áll. Zártkörű találkozók 
l~bonyolítására hangulatos különtermeinket ajánljuk. 

J ó ízű ételek, hagyományos soproni borok. 
Az étteremben népi zenekar szörakoztatja a vendégeket. 

. Gy.~.E.V.,____.__, 
VENDEOLATO 

SZOLGALAT 

Címünk: Sopron, Mátyás K. u. 19. Telefon: 11-415 
Lokomotív Szálloda, Sopron, Szabadság krt. l. Telefon: 14-180, 14-181 
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erncsak az új~ 

hanem a régi lakásokat is 

lehet a korszerű 

követelményeknek 

megfelelően átalakítani 

Ehhez nyújtanak segítséget a 

Soproni" Szőnyeggyár 
által gyártott szőnyegpadlók, amelyek nemcsak betonra, de parkettára is 

fektethetők. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vásárlás előtt kérje ki tanác::mnkat. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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ELŐRECllÁRTOTT 

É P 0 L E TE L E·M E l( 8 Ö L 

AZ ÉPÍTÉS 

FORFA PANELEK-ből építhetők: 

. 
ABC áruházak 

bisztrők 

iskolák és diákotthonok 

felvonulási épületek 

szállodák, üdülőszállók 

motelek és menedékházak 

igazgatási- és irodaépületek 

hétvégi házak 

garagek 

Alapterületük 30 m2-től 1000 m 2-ig kialakítható. 

Az építéssel kapcsolatban ingyenes szaktanácsadást, megrendelés esetén 
díjmentes tervdokumentációt biztosítunk kívánság szerint. 

Várjuk megrendeléseiket. ' 

NYUGATMAGYARORSZAGI FAGAZDASAGI KOMBINAT 
Forgácslap tyáregysége 
9401. Sopron, Bánfalvi u. 27. Pf. 46. 
Tel.: 14-330, Telex: 249-107 

73 



TERM:f;KEI: 
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Fertő i 

Nádgazdaság i 

Vállalat 
9444 FERTOSZENTMIKLOS, Fertődi út l. 

Telefon: 44-931, 44-932, 44-933, Telex: 24-335 

S tukatur nádszövet 
3 cm-es nádlemez 
5 cm-es nádlemez 
5 cm-es beép. nádpalló 
!l cm-es fagyvédő nádpalló 
5 cm bánya szolomi t 
2 cm nádlemez méretei: 

Sürű nádszövet: 
(látásgátló) m éretei: 

Kertészeti takaró méretei 

l tek= 20 m:? 
200 x 100 cm m éretben 
200 x 100 cm méretben 

200 x 100 cm m éretben 
200 x 100 cm méretben 
160 x 50 cm méretben 
100 x 200 cm méretben 
125 x 200 cm m éretben 
150 x 200 cm m éretben 
175 x 200 cm m éretben 
200 x 200 cm m éretben 

l 00 x 600 cm méretben 
120 x 600 cm m éretben 
140 x 600 cm méretben 
160 x 600 cm m éretben 

180 x 600 cm m éretben 
200 x 600 cm m ér etben 

100 x 200 cm m éretben 
120 x 200 cm méretben 
140 x 200 cm méretben 
150 x 200 cm méretben 
160 x 200 cm méretben 
175 x 200 cm méretben 
180 x 200 cm méretben 
200 x 200 cm méretben 



ÉPÍTŐI( 

ÉS ÉPÍTTETŐK 

ie0VELEM! 
Az építkezéseknél használják vállalatunk által gyártott kiváló betonterméke
inket 

MOZAIKLAP 

20x20-as és 25x25 cm m éretten előá ll ított apró és nagyszemcsés, szines es 
szinespriccelt mozaiklapok. 
Változatos szinösszeállításban és jó kopásállóság következtében kiválóan al
kalmasak lakások, üzletházak, előadótermek, stb. burkolásához. 

BETONELEMGYÁRT AS 

A vállalat betonelemgyártásában meghatározó helyet .foglalnak el: 
A 15, 20, 30: 40 cm 0 tokos betoncsövek 
-50 cm 0 talpas betoncső 
- 100/50-es és 80175-ös kútgyűrií.k 
- BH 100/ 60 és 60/ 60 födémelemek 
- · B-60, B-100 EB és MB típusú béléstestek 
- 0 2, Ö:h 0 4 típusú szellőzőelemek 
- Bányaidomkövet 
- Sejtidomkövet 
- Térburkolóelemek 

Ctépítési elemek széles választékát kínáljuk: 
- Járdalapok 
- J árdaszegélyek 
- Mederburkolólapokat 
állítunk elő. 

Vállalatunk egyének felé termekeit a TűZEP telepeken keresztül hozza forga
lomba. Vállalatok. közületek. Tsz-ek felé közvetlen termelői áron 
értékesi tünk. 

Várjuk szfves megkeresésüket. 

BELEDI CEMENTARUIPARI VALLALAT 
9343 BELED, Táncsics u. 2. 
Telefon: Beled 63, Telex: 3'7239 
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Vegye és fogyassza a 

Soproni Állami Gazdaság 

kiváló, országos hírű borait 

kékfrankos 
zöldveltelini 

tramini 

Cím: Soproni Aliami Gazdaság, Sopron, Ady Endre u. 31. 

A SoPRONI RunAGIJÁR 
évi l millió db különböző női bakfis, lányka bébi és gyermek felsőkonfekci.) 
terméket szállít a belkereskedelem részére. 

Gyártmányai az ország m nden részében megtalálhatók és keresettek. Madell
JEdben egyesíti a korszerű alapanyagot, a divatos vonalakat és a mindenki 
számára elérhető olcsó árat. 

Aki egyszer vásárol a gyár termékeiből az a jövőben is keresni fogJa azokat. 

A gyár teljes választéka megtalálható Sopron. Köztársaság u . 2. sz. alatt lévő 

Mintaboltjában. 

A gyár címe: Sopron, Rákóczi u . 8. Telefon: 13-135. Telex: 24-342 
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25 éve a lakossági építkezés 
szoigálatában 

Az ország minden TűZEP- és AFESZ-telepén megtalálja az 

~pületasztalosipari és Faipari Vállalat 
Soproni gyára termékeit 

r 

Méretegységesített (variálha tó) egyesített szárnyú ablakok, 

kapcsolt gerébtokos ablakok, - diszléces bejárati ajtók, - mélyenüvegezett 
ajtók 

Több mint hetvenféle gyártmányválasztékban 

AFIT 
Autófelszerelési 

Vállalat 
9401. SOPRON, Vándor S. u . 7. 
Telefon: 13-025, Telex: 249172 

Az AFIT Autófelszerelési Vállalat az elmúlt évek során korszerű garázsberen
dezései. alkattészei és felszerelési cikkei által vált ismertté az autójavító 
iparban, bel- és külföldön. 
1975. októberében megkezdte svéd licence alapján. egy hárompontos. egykezes 
biztonsági öv gyártását, mely az Európa Szabványnak is megfelel. 
A vállalat által gyártott AFIT-LIV biztonsági öv alkalmas a hazai személy
gépkocsi-állomány j elentős r észét. alkotó típusokhoz. (Zsiguli, Polski Fiat. 
SKODA 100(1) MB. S 100, S 110, DACIA 1300, Wartburg 353, Trabant 601, 
VW 1300, 1302, 1303, Moszkvics 408, 412, Volga GAZ M24, Zaporozsec). 

Az öv kaphat'ó az AUTOKER és AFIT autósboltjaiban. 
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Magyar Selyemipari V állalat Soproni Szövőgyára 

so 
éve a fogyasztók szolgálatában 

GyártJDányai: 
műselyem és szintetikus szálasanyagból készült 

korszerű ruházati anyagai, lakástextíliái 

MINDIG DIVATOSAI{, 
ÚJSZERŰ El{ 

Győződjék meg Ön is! 

Sopron, Kőszegi út 5-7, tel: 13-150, telex: 249-177 




