


.. . az ifjúság nevelése egy olyan ország
ban, mely létéhez és szabadságához ra
gaszkodik, tekintettel minden honpolgá
rának hazája iránti kötelességére, töké
letes kell hogy legyen. 
(Széchenyi István: Napló, Gondolat, Bp. 1978. l 05. l.) 
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GrófSzéchenyilstván(1791-1860) 
életú1ja 

A Széchényi család származási helye a Nógrád vármegyeiAlsószé
csényke. Soraikból híres fopapok, állatnférfiak és katonák kerültek 
ki. Az ő érdemeikért kaptair nemesség et, majd később gróil címet. 

A család vagyonának tnegalapítója György (1592- 1695-ig élt). 
Apja Széchényi l\1árton, anY.ja Bán Sára volt. György a papi pályát 
választotta. Így testvérének, Lőrincnek a gyermekeiben folytatódott 
a család. Széchényi l\1árton halála u tán az özvegy Gyöngyös városába 
költözött, György fia itt nőtt fel, és Lőrinc is, aki gyöngyösi lakos 
maradt. Több gyermeke született itt, de élete végén már Nagyszom
batban élt családjával. György kimagasló érdemeket szerzett a papi 
pályán, püspök volt Pécsett, Veszprémben, Győrött, késóöb kalo
csai, majd esztergomi érsek és l\1agyarország prÍlnása. Gazdag 
einber lett, birtokot, házat vásárolt testvérének is, saját földjeit 
pedig végrendeletében Lőrinc gyerrnekeire hagyta. Ezek a birtokok 
az ország több helyén voltak, egy résziik az ország nyugati határához 
közel, ntint Sopron meg-yében Cenk és Horpács, ahol azután az 
utódok nagy része született és élt. 
Lőrinc egyik fia II. György volt; az ő dédunokája többek között 

Széchényi Ferenc (1754-1820), aki Széplalron született. Ö alapí
totta a l\1agyar Nemzeti lVIúzeumot, az ő fia Széchenyi István. 

Gróf Széchényi Ferenc 1777. augusztus 17 -én kötött házasságot 
grófFestetich JuliannávaL 1\. grófnő szintén nagy műveltségű haladó 
családból származott: testvére, Festetich György alapította a keszt
helyi Georgilront. (l) 

A házasságából hat gyermek született: 
György ( 1778. Horpács). Ö még ebben az évben n1eghalt. 
Lajos (1781. I-Iorpács) 
Franciska (1783. Cenk) 
Zsófia ( 1788. Bécs) 
Pál (1789. Bécs) 
István (1791. Bécs) (2) 

Gróf Széchenyi István tehát Bécsben született 1791. szeptember 
21-én. Gyermekéveit Cenken töltötte. Nevelője 1801-től Lieben
berg János. István gimnáziumi tanulmányait otthon, tnagántanuló
ként végezte; Liebenberg mellett házitanárként legkiválóbbj a a 
piarista Révai Mi.klós volt. -Vizsgáit a pesti Piarista Gimnáziumban, 
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a soproni Bencés Gimnáziumban és a szombathelyi Líceumban 
tette le, általában kitűnő eredménnyel. 1808-ban kapta meg záróbi
zonyítványát Szombathelyen szintén kitűnő 1ninősítéssel, és ezzel 
befejezte középiskolai tanulmányait. 

Szülei István vallásos neveltetésemellett nyelvtanulására is nagy 
gondot fordítottak. (3) Az akkori tudományos és közéleti nyelv, a 
latin mellett megtanult németül, franciául, angolul és olaszul. A 
családban a német volt a társalgási és levelezési nyelv, késóob 
naplóját is németül vezette. 

Gyermek- és tanulóéveinek nagy részét együtt töltötte Pál bátyjá
val. 

Szintén Pál bát)jával egyiitt beállt l{atonának az I. Napóleon 
francia császár hadai ellen állított nemesi fölkelő sereghez 1809-
ben. Legidősebb bát)julr, Lajos is itt volt a soproni lovasszázad 
kapitánya. A nemesi fölkelés feloszlatása után bát)jai leszereltek, 
István továbbra is a hadsereg kötelékében maradt. Katonáskodása 
1826-ig tartott. Bár a katonai pályán sikerrel szerepelt, több ízben 
kitüntették, mégis úgy érezte, hogy ez nem eléggé méltó hozzá, 
egyhangú, üres. Ezért több ízben kért szabadságot és ez idő alatt 
utazásokat tett. (4) 

1814 júliusában elhatározta, hogy minden élményt, jót-rosszat 
fóljegyez. "NAPLÖ" -ját páratlan következetességgel 46 éven át, 
1860. április l-jéig állhatatosan vezette. 

Édesapja 1815-ben átadta Istvánnak a cenlti uradalrnat és kas
télyt. Az ifjú földesúr ugyanebben az évben Angliába utazott, 
megismerkedett több gyárossal és mémökkel, valamint megala
pozta a lótenyésztésre vonatkozó ismereteit. A következő évben már 
21 lovat vásárolt Angliában, hazahozta ó'ket, és melléjük angol 
ménesmestert all{almazott. Ekkor kezdett foglalkozni a lótenyész
téssel. Ebben az évben, 1816-ban főleg Bécsben élt, ritkábban 
Cenken, de Bécsből részletes utasításokat küldött a cenki kastély 
lakályossá tételére. 

Édesan)ja születésnapjára, 1817. 1nájus l-jére magyar nyelven 
verset írt ajándékul, amely így kezdődik: 

"Ha tnindazt, mitszívem érez, tollammalleírhatnám, 
Mindazt, mit csak Néked köszön, méltán előadhatnán1, 
Boldog volnék" (5) 

1818-19-ben egy évigjárta Itáliát és Görögországot, elbíivölve az 
antik művészet láncseitől és műveltségét gyarapította irodalmuk
kaL Közben ő maga is megkezdte irodalmi tevékenység ét: egy bécsi 
folyóiratbanjelent meg cikksorozata a hátaslovak tenyésztésérőL 
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1820. december 13-án meghalt édesapja, Széchényi Ferenc. Ezt 
követően a három fiútestvér között felosztották a család birtokait. 
Már ezt megelőzően "1814-ben Széchényi Ferenc három hitbizo
mányt létesített Horpács, Iván és Pölöske székhellyel. Három fia 
közill a sorshúzás Lajosnak juttatta Horpácsot, Pálnak Ivánt, s 
Istvánnak Pölöskét. Ugyanakkor Sopron megyei birtokait is felosz
totta fiai közt: ... Istvánnak jutott Nagy- és Kiscenk, Fertőboz, 
Fertőhom ok, Hegykő és Hidegség. ( 1873-ban Széchenyi István Béla 
fia hatósági hozzájárulással a pölöskei ingatlanok helyett a nagy
cenki uradalrnat tette hitbizománnyá, hogy a család sírboltja soha 
ne kerülhessen idegen kézre.)" (6) 

Széchenyi István 1821-ben ismerkedett meg Wesselényi Miklós 
báróvaL Ez alkalommal erdélyi körutat tett: célja főleg az erdélyi 
ménesek megtekintése volt. Ki is dolgozta a lóversenyszabályzatot, 
amelyet Debrecenben nyomtattak ki. Az erdélyi körút befejezése
ként báró Wesselényi Miklós vendége Zsibón; barátságuk ekkor 
mélyült el. Wesselényivel együtt ment újabb tanulmányútjára Pá
rizsba és Londonba, elsősorban lóvásárlás végett. Hazatérve I. 
Ferenc császártól ismételten kérte a lóverseny engedélyezését az 
Osztrák Birodalomban. 

1824. január 20-án meghalt édesanyja, Festetich Julianna grófnő. 
1825 elején újabb franciaországi körutat tesz, onnan érkezett 

szeptember 12-én a pozsonyi országgyűlésre. Mint a grófi család 
nagykorú, saját földbirtokkal rendelkező tagja, meghívást kapott a 
főrendeket és az egyházfó"ket tömörítő felsőtábla üléseire. Október 
12-én első alkalommal szólalt fel az alkotmányos sérelmekkel 
foglalkozó ülésen; beszédét katonaruhában és magyarul mondta el; 
megtörve ezzel a latinul szólás szokását; nagyfelháborodást keltett, 
de több fiatal mágnás követte példáját. 

November 3.: Felsóöüki Nagy Pál, Széchenyi barátja, Sopron 
megye követe felszólalásában bírálta a főrangúakat, hogy nem 
támogatják a nemzeti nyelv ügyét. Eztkövetően Széchenyi szálaltfel 
-ismét magyarul-, sa nemzeti szellem és nyelv felvirágoztatására, 
"egy nemzeti tudományos intézet" alapítására összes birtokainak 
egyévijövedelmét ajánlotta fel. 

Ettől kezdve folyamatosan munkálkodott azokon a terveken, 
amelyeket fontosnak tartott az ország felemelkedése érdekében. 
Rendszeresen részt vett az országgyűlés munkájában, szervezte a 
pesti kaszinó megalakulását, továbbra is foglalkozott a Tudós 
Társaság ügyével, elkezdte a szederfáknak a cenki birtokon való 
meghonosítás át, rókavadászatot szervezett itt, megrendezte az első 
pozsonyi lóversenyt, szóval elindult a közéleti munkálkodás útján, 
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atnely ettől kezdve egész életét jellemzi. Céltudatosan tnindig 
n1eghatározta tnagának a legközelebbi teendó1ret: tneg kellett is
tnenlie az országot és népeit, tn eg kellett tanulnia a jogot, és szám os 
gyakorlati tennivaló várta. 

1826. február 15-én letnondott tiszti rangjáróL 
Terveillek egy része tneg\ralósult: 
1827. június 6-15: :r..'Iegkezdődnek az első pesti lóversenyek; 
1827. június 10.: tnegindul a Pesti l(aszinó 
1827. augusztus 18. : a király szentesíti a ~!agyar Tudós Társaság 

felállításáról szóló törvénycikket; 
1828. február 22.: rnegjelenilr első könyve, a "LOVJUffi1JL"; 
1828. június 6.: Lótenyésztő Társaság Inegalapítása. Ez később 

országos "Gazdasági Egyesület"-té vált. 
Ebben az idöszakban Széchenyi kezden1ényezte, hogy tetjedjen el 

az udvarias tnegszólításra azóta is használ i "Ön" szó. (Ezt elsőként 
l{évai l\1iklós használ ta; Széchenyi tőle hallotta. 

Az 1820-as évek végén többször tartózkodott Cenl(en, utazgatott, 
Itisebb írásole ketiiitek ki tollából, a ceruti birtokon ellenőrizte a 
juhtenyésztést, szederfaültetvényéi bővítette, tanuhnányozta a Illa
gyar jogot; közben Pest város polgára lett a pestlek felkérésére 
(Pesten lakást bérelt) és nen1 utolsósorban belekezdett a nagy 
műbe: a "IIITEL"-be, an1ely 1830. január31-énjelent n1eg. Ebben 
tán1adta a tnag-yar birtokrendszert, az ősiséget, amelynél fogva a 
földbirtokot nen1 lehetett eladni. Ezért netn volt a birtokosoknak 
hitelük, és így nen1 tudták beruházásold<:al gazdaságulcai gyümöl
csözöbbé tenni. Széchenyi kívánatosnak tarlotta a hitelviszonyok 
Inegjavítását az országban. Iútért a jobbágy és a foldesúr viszonyára 
is, felveti a robot és a tertnényszolgáltatás tnegszünietésének 
kérdését. 

A "Hitel"-nek óriási hatása volL 1\. haladóbbak, különösen a 
fiatalabb nen1zedék tnagáévá tette Széchenyi nézeteit. A konzerva
tívok, az arisztokraták nagy része, elfordult Széchenyitöl, hiszen az 
ő elveil(et tán1adta tneg a könyv. Egyik vezérülc, gróf Desse"rfl)r 
József,,A.Hitel cítnű mun1ra taglalaija" cítnn1el bírálatot írt a n1űről. 

1831. július 9-én tnegjelent Széchenyi ,;VILÁG" cúnű n1űve. lVlég 
világosabban lillejtette a nernzeti átalakulás útját és teendőit. A mű 
részletes cÍine is ez: "\7ilág, vagyis felvilágosító töredékek nénli hiba 
s előítélet eligazítására". 

E két művével és eszn1éi\ el tábort teremteit S7-échenyi: a haladók 
zászlaj án az ő neve volt felírva, a reforinmozgalotn az ő két írásából 
vette táplálékát. 
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1831. július 12-én Cenkre utazott. Totnbolt a kolerajárvány. Itt 
írta tneg és kinyotntatta "I\.edves jobbágyitn ... " kezdetil röplaP.ját, 
levelét, atnely a kolerajárvány idejére adott hasznos egész."égügyi 
tanácsokat a cenki birtok parasztság ának. (7) Sopron várn1egye a 
kolera elleni védekezés céljából kinevezett bizottság tagjává válasz
totta Széchenyi i. A nyár folyatnán ebben a tninőségében energikus 
tevékenységet fejtett ki. 

1\'lég Cenkerr belekezdett egy új n1ü írásába, cüne Refortnatio, ez 
kapta késöbb a "STADTITh-1" cín1et. 

I\.özben f()glalkoztaiL.'l a gőzhajózás is, tnár az J-\1-Dtuul kés6bbi 
szabályozására gondolva. lVIozgahnat indított a Pestet és Buclát 
összekötő állandó híd építése érdekében, és a tnegalakuló Buda
pesti Ifídegyesület alelnöke lett. 

Pest vártnegye tnegbízás~ból a tnagyar nyelv tet:jesztése ügyében 
írta tneg a "Nli\.GYJ\1{ JJYfEI\.SZI~TRlJL" cín1 íí n1üvét, atnely 1832. 
április 18-ánjelent tneg. 

Ez u tán nyár· végén Londonba utazott gróf ;\ndrássy György tár·sa
ságában; velük volt 1\.nch·ássy titkára, Tasner J\ntal is - aki kés6bb 
Széchenyi titkára és bizainu-ls n1unkatársa lett. Angliában tnegte
kintette a leghíresebb lánchiclakat és a birrninghanli gőztnahuot; 
életében először utazott vasúton. i\ngol hídépítő tnémököld<el 
tárgyal a pesti állandó híd felépítésének leheté5ségéről , köztük 
"l'ierney Clarld<el is. 

1833 júliusában elvállalta az ,/ \l-Duna szabályozása kir. biztosa" 
posztot, és ennek érdekében be utazta az Al-D1mát. 

1833. október végén sok viszon tagság n tán Li pcsébentnegj elen t a 
""STADilThi". 1-\ kornüinyzat netn engedte 1neg hazai kinyotntatá
sát, és lefoglaltatta az országba érkező példányokat, n1ivel Széche
nyi ebben fejtette ki legrészletesebben reforrnesztnéit. A rnü to
vábbra is tiltott tna.radt. 

Széchenyi 1833-34-ben igen tevékenyvol t; többszörYégigjárta az 
al-dunai n1.unkaterületet, Angliában és Párizsban járt a lúd és az 
;\.1-f)una szabályozása ügyében, a pesti állandó színház és állandó 
lúd tnegépítéséröl is többször tárgyalt, eld<or fogaln1azta rneg, hogy 
mindenki szátnára legyen állandó hídván1. Az írást is folytatta, 
"P:ES1'I POR ÉS SÁR" cín1rnel í~ tnüvet kezdett e l, de nen1 fejezte 
be. (Halála után adták ki.) "ffi~TNI1\." círnrnel elkezdte a Stadiurn 
folytatását, azonkívü.! 1834 augusztusától cild(sorozata. indult a 
"fársalkodóban: "NÉIIL\J~Y SZÖ A D1JNAIIAtJÖZJ\.S 1\.Öl{"ÜL" cún
rnel, ez egészen 1838-ig tartott. 

1835. február 20-án Sopron díszpolgárává választották. 
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Ez évben volt Wesselényi l\1ildós hűtienségi pere. Széchenyi, bár 
ellenezte a köznemességre támaszkodó, az udvarral szembeforduló 
politikát, több fórumon is védelmébe vette barátját, közbenjárt 
érdekében 

1835. július ll-én a soproniak levélben keresték meg, hogy 
segítsen nekik megszerezni egy részvénytársasági alapon működő 
gőzmalon1 felállítására az engedélyt. A Soproni Gőzmalom Társaság 
meg is alakul l 836 tnájusában, fővédnöke Széchenyi lett és a malotn 
még ebben az évben felépült. Az intézmény sajnos rövid életűnek 
bizonyult, de errnek nyomán dolgozta ki Széch enyi a pesti malom 
tervét. 

1836. február 4-én kötött házasságot régi nagy szerelmével, a 
megözvegyült Seilem Crescence grófnővel Budán, a krisztinavárosi 
ten1plomban. 

Házasságul<:ból hárotn gyermek született: 1837. február 3-án 
Béla, 1839. decetnber 14-én Ödön és 1844. január 15-én Júlia, ő 
azonban márjanuár 31-én n1eghalt. 

1837 -ben sok egyéb munkálkodása mellett tnezőgazdasági terveit 
is igyekezett n1egvalósítani: megalapította a "Magyar Borismertető 
Társaság"-ot; folytatta cenki birtokának megkezdett korszerűsíté
sét, bevezette a vetésforgó rendszerét, gondot fordított a takar
mánytermesztésre és így a b elterjesebb állattenyésztésre is; és 
megírta a "l\TÉHÁl\TY SZÖ A LÖVERSENY KÖRÜL" című könyvét, 
amely a következő évbenjelent meg. 

Pest városát 1838. március 13-án nagy árvíz sújtotta. Széchenyi 
családját Cenkre küldte és elsők között szerzett pénzsegélyt a 
romba dőlt városnak. 

1840-ben a Magyar Gazdasági Egyesület selyem- és eperfate
nyésztő szakosztályának elnöke lett és ugyanekkor részt vett a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztár Egyesülés n1egalapításában. 

Kedves terve volt a Tisza szabályozása is, hogy ezáltal 150 
négyzetmérföldnyi macsarat alakíthassanak át termőfölddé. Tekin
télyével és fáradhatatlan utánjárásával a kormánytól pénzt szerzett 
ehhez a munkához. 

Ez év július 13-án Sopron megye közgyűlésén vett részt Széchenyi, 
itt elnöke lett a Selyemtenyésztési Társulatnak. Cenken tartotta 
alakuló ülését a Sopron-vasi Szederegylet ideiglenes választmánya. 
Ehhez a tevékenységhez kapcsolódott tnűve: a SELYEMRÜI~. Sop
ron kömyékének lakosságát is buzdította a szederfaültetésre és a 
selyemhemyó-tenyésztésre. 

1835-ben Sopron város Széchenyi Istvánt díszpolgárává választot
ta. A várossal való kapcsolata egyébként ezután rnélyült el. Többet 
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tartózkodott itt, bár Sopronban sem földje, sem háza nem volt, 
ezeket bát)jai örökölték, például a még most is álló Széchenyi
palotát. 

Sopron megyei tevékenysége kicsiben ugyanaz, mint országos 
vívmányai. 

Ezek: 
Soproni Kaszinó Egyesület 1843. Ennek Széchenyi is tagja lett. 

Soproni posta 1845. Sopron és Győr között rendbe hozatta az 
utakat, biztonságos sopron-győri postakocsijáratot hozott létre. 
1847: a kormány megbízta a győ ti Kis-Duna-Rába-Rábca és l\1arcal 
folyók szabályozásával, mert a lakosság sokat szenvedett itt az 
árvizektől. De ez a terv az 1848-as események Iniatt netn valósult 
meg. 

1839-ben a Fertő tón Fertónoz község területén fürdőt létesített a 
balatoni fürdőzés mintájára, amely hamarosan közkedvelt lett a 
soproni polgárok között, de később elhanyagolták, tönkrement és 
meg is szűnt a Fertő vizének visszahúzódása miatt. 

Széchenyinek mtiveiben kifejtett nézetei és azokhoz igazodó 
gyakorlati munkája nagy elismerést és népszerűséget szereztek 
itthon és külföldön. Ezért nevezte őt Kossuth Pest vármegye 1840. 
november 19-i közgyíílésén a "legnagyobb magyar"-nak. Széchenyi 
István világosan látta, hogy honnan erednek az ország bajai, és a 
legfóob gondot ezek orvoslására fordította. Azonban aggodalommal 
szemiéit minden olyan lépést, amely e bécsi udvarral való összeüt
közéshez vezethetett. 

Kossuth Lajos 1841-től szerkesztette a Pesti Híl'lapot, s ezzel 
nemcsak új korszakot nyitott a magyar hírlapirodalom történeté
ben, hanem rövid idő alatt szellemi vezetője lett a forradalmi 
politikai mozgalomnak. 6 valósította meg Széchenyinek azt a 
tervét, hogy Pest az ország szellemi központja legyen, mert amint 
elindította a Pesti Hír lapot, az egész ország innen kapta a politil<:ai 
tájékoztatást, amelyet Kossuth szelleme hatott át. Ez nyílt fellé
pésre késztette Széchenyit Kossuth, illetőleg a radikalizálódás 
ellen. 1841-benjelent meg A KELET NÉPE cín1ti mtive. 

" ... Egyenesen megmondom, miben hibáz a Pesti Hírlap szer
kesztője: Egyedül abban, hogy a képzelet ... fegyverével dolgozik és 
nem hideg számokkal, vagyis ... : a szívhez szól, ahelyett, hogy az 
észhez szó1na ... 

. . . a szívnek országlásában más szerepet nem szabad játszani, 
tnintjavaslóit, felbuzdítói t, és egyedül a hideg észt illeti a kormány
zás ... " (8) 
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A !(elet népe nagy vihart kavart, több cikk és röpirat jelent tneg 
részint I\.ossuth, részint Széchenyi védebnében, valan1int kettőjük 
állásponiját közelíteni kívánó írások, 1841. szepternber 2-án pedig 
tnegjelent a I:? elelet grófSzéchenyi Istvánnak I\.ossuth Lqjostól cín1ű 
lllunka. Széchenyi a politikai viharokból istnéta gyakorlati teendó1{
hüz rnenekült. 1844. április 29-én járt uto~jára az i\1-Dunán. Ez volt 
kilencedik ú1ja itt. Nlivel pénzt nein kapott, a Illederszabályozási 
numkálatokat be kellett szüntetnie. 

Ugyancsak 1842-ben augusztus 24-én helyezték el a Lánchíd 
alapkövét; az ünnepségerr Széchenyi is részt vett. A lúd tervez6je 
vVilliatn Clark, kivitelez(~je .A.dan1 Clark volt. 

Széchenyi közben megírta a GARJ\.'f cüníí tnüvét, atnely A kelet 
népe folytatásal{ént ugyancsak elsősorban I\.ossuth ellen íródott, de 
nagy lelld küzdehnek n tán ekkor tnégsenl adta ld (9) . 

1842. augusztus 31-én részvételéveltnegalakult a Soproni Taka
rékpénztár Rt.; elsőként Széchenyijegyzett részvényt. 

1842. november 27-én az 1\.kadérnia nagygyíilésén ő rnondta a 
n1egnyitó beszédet. Gondolatai nyotntatásban is Illegjelentek 1\ 
Nlagyar Akadétnia I\.ötiil cínunel. Ebben arra figyehneztetett, hogy 
nen1 szerenesés a lllagyar nyelvet a nen1 zetiségek körében erőszako
san hivatalossá tenni, tllert ennek erős ellenhatása lehet. Gondola
tai sqjnos nen1 találtak visszhangra. 

1:-\.z adózás és a közteherviselés kérdéseivel foglalkozva cikksoro
zatot indított Adó cínunel, és folyi<.<ttva I\.ét garas cúntnel rnég 25 
részt írt az els6 héthez. :Ez a cikksorozata 1844-ben ADÖ ÉS liliT 
GARAS cúnen összegyíijtve is tllegjelent. Olyan kiváló közgazdasági 
tnunka volt, hogy az akkori kor neves szaktekintélye, Fáy András azt 
Inondotta Széchenyiré>l: "Hiába, Ini lllindannyian csak szatácsok 
vagyunk, egyedül ő közöttünk a nagy kereskedő. " 

1844-ben két röpiratot is írt ~1f\GY1\.RORSZA.G IUV.ÁLTS1\.GOS 
LAl(OSII-IOZ círntnel, az elsőt április 13-án Cenken, a tnásodikat 
júlins 6-án Pesten. I~ Inásodil{ban már konkrétan tíz pontban 
foglalja össze a tennivalókat. Ebből a \ TI. pont így szól: Öt reál tanoda 
létesítése. Széchenyi tehát az ifjúság nevelésének kérdéseivel is 
behatóan foglalkozott. 

1845. n1árcius 30-án a sopron-bécsújhelyi vasúttársaság közgyű
lésén einökké válasziották (a sopron-bécsújhelyi vasút 1847-ben 
nyílt tneg). 1847. február 23-án a POLI'l'II(AJ PROGI~Al'd~fl'ÖRE
Df:Iffil( círníl könyve jelent n1eg a cenzor vonakodása ellenére. Ezt, 
lllint Széchenyi Inondotta: "a nen1zet felvilágosítására" és "hazánk 
el nein rotnlott fiai szán1ára" írta. 

Sopronhoz és Sopron tnegyéhez való kötődésének újabb n1on1en
ttnna, hogy 1847 -benjelöltette rnagát a Sopron nlef,ryei küvetválasz-



tás(nl. I(orteskedtek tnellette, de agitáltak is ellene: "~'lonclván, 
úgyis h e lye van a felső táblán." Így nen1 is sikerii.lt n1andáttunot 
szereznie. \ 7iszont október 18-án :LVIoson n1egye országgyülési kö
vetté választotta. 

1848. tnárcius 15-17-én az országgyíílés küldöttségével Bécsben 
tartózkodott, hogy átadja az udvarnak az országg-v1ílés felirak.-í..t és 
e lfogadtassa a b enne foglalt követeléseket. 1\:özbeu Pesten lezajlot
tak a tnárcius 15-i esetuények. S zéch enyi nagy ürün1n1el fogacHa a 
vér-teleli forradalarn győzehnét, az uralkodó á ltal szentesített pol
gári áta.lakulást, s tnaga is részt vállalt a Batthyúny-korn1ány 
rntmlu\jában tn int közlekedés- és köznntnkaügyi n1iniszter. 

lVIivel a politikai vélctné nyek ne1n lettek egyöntetíick, az e lé r t 
eredJ.n ények netn voltak kielégítőek, világos~tk, __ újra aggoclahnas
kodni kezdett. ~legírh-1. cikkét a 1\tii LESZ BELÖLlJNI( lVIAGYARC)I(
I-3UL? cín11nel, atnelyet a Pesti I lírlap és a ~.JelenlH>r is küzölt. Ebben 
kifeJ·tette hog·v bízik a ne tnzet 1· övŐJ. ében ha r endet tart és eo·vetér-tö 

..... ' J .... .... ' M.~ 

marad. 
Július 5-én nyílt rneg az első népképviseleti országgyiílés, itt 

Sopron tnegye nyéki kerüleiének képviseU~jeként veU. részt. A 
képviselőházban többször felszólalt, s zen1befordulva a baloldal 
álláspontjávaL I(özbe n fokozódtak Bécs és a független i\·Iagyaror
szág közötti ellentétek. Ez nagyon fe lizgatta S zéch e nyiL, balsejtel
tnek gyötörték. Rossz érzését rnég fokozta, hogy július 18-á n a 
Lánclúd szerelési munkálatai során lezul1ant az u tolsó láncszakasz; 
és Széch e nyi hajóját a lánc k ettétörte, ő csak a pa1"tra Itiúszva 
111enthette n1eg é letét. 1\.ngusztus 29-én Batthyúny és D eák Bécsbe 
n1ent azzal a n1egbízak.'lssal , hogy - a fegyveres összeütközés 
e lhárítása cé\jából- n1esszetnen6 e ngednlé nyeket ajánljanak fel az 
udvarnak. Bécsben azonban nen1 fogadták {)ket. Szeptetnber 3-án 
István foherceg éjjeli Jninisztc1"tanúcson istn e rtette az tu·alkodói 
le iratot, arnelyből kitíinik, hogy a b écsi kornu.'inykörök netn hajlan
dók az ellentétek tárgyalásos r endezésére. 

Ezt tuár ne rn bírta Széchenyi felzaklatott idegrendszere elviselni. 
Szellen1i erej e összeroppant. 

Szeptetnber 3. , ezt h:ja naplójába ... "48 óra 1núlva nlinden lángok
ban áll! ... A legiszonyúbb hangulatban vagyole 

... R ettenetes lelkiösn1e re tfurdalások .... 1 gy érzetn: átkozott va
gyok! 

Istenern , irgaltnazz n ek e tn!"(1 O) 
1848. szepten1be r 5 -én orvosa kíséretéh en e lhagyta Pestet. 

Útközben kísérletet tett az öngyilkosság ra is . A clöblingi elru egyógy
intézetbe szállították. 
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Felesége is Bécsben telepedett le ez év októberében. Sokáig nem 
találkozhattak. Széchenyi 1850 áprilisában látogatásra Itijöhetett 
már az elmeosztályról, felkereste a családját, de ez nagyon felizgat
ta. Többet nem hagyta el döblingi szobáit. 1853 júliusában először 
fogadta feleségének látogatását. 

Széchenyi tehát élete végéig Döblingben maradt saját lakrészé
ben. Állapota azonban lassankéntjavu1t, késóob már annyira, hogy 
levelezéseket folytatott, látogatókat fogadott, velük politil{áról is 
társaloghatott, és gazdasági ügyeit is maga vezethette. Később az 
íráshoz is visszatért: 1856-ban írta meg a SZERELEM, SZERETET 
című rövid eszn1efuttatását. Ezután az ÖNISMERET című művét 
írja, amelyben összefoglalta n1egfigyeléseit, gondolatait a gyermeki 
tehetség fejlesztéséről, a testi nevelés fontosságáról és egyéb peda
gógiai kérdésekről (ll). 

l(özben papírra vetette INTELME! BÉLA FIÁHOZ cúnű gondola
tait is. Mindezen ú·ásokat félbeszaltitotta a RÜCiffiLICI( (Visszapil
lantás) megjelenése. Ezt az önkénytu·alom korlátlan ura, Alexander 
Bach íratta. A munka az ő kortnányzatát dicsőítette, és azt bizony
gatta, hogy milyen boldoggá tette a Bach-rendszer Magyarországot. 
Széchenyit felháborította ez a könyv, és válaszu! megúü BLICK 
című tnunkáját. ("Ein -BLICI( auf den anonimen Rückblick" -
Pillantás a névtelen vissza pillantásra.) Ebben felháborodását, tehe
tetlen keserűségét ú-ta meg Bach és rendszere ellen. A Blick 
1859-ben jelent meg Londonban. Csak illegális úton jutottak el 
példányok az asztrál{ birodalon1 tetületére. 

Már a Blick tnegjelenése előtt is volt egy kellemetlensége: HUN
NIA című művét, atnelyet 1835-ben ú~, de csak 1858-ban nyomtat
tak ki, a budai rendőrhatóság legfoglaltatta és betiltotta. 

1860 elején DISZHARMÖNIA ÉS VAKSÁG cím ű politikai tanul
mányán dolgozott. Ez a munka a hattyúdala, félbe kellett hagynia, 
mert lakásán megjelent a bécsi rendőrség. Március 3-án házkuta
tást tat~üttal{ nála, tnindent feldúl tak, iratait elkobozták. Széchenyi 
dacos iróniával viselte el ezt a keserű megpróbáltatást. Állitólag azt 
mondta a könyveit nézegető rendőrtisztnek, hogy biztos lehet 
benne, miszerint csal{ tiltottkiadványokat talál, hiszen amit szabad 
olvasni, azt nem érdemes. Néhány nappal később Thien-y rendőrmi
niszter közölte vele: ,,A tébolyda ezentúl megszűnt excellenciádra 
nézve asylum lenni". Ez megrázta Széchenyit. Telve volt félelem
mel, hogy erőszakkal hurcolják el vagy titkon elteszik láb alól. 
Állapota egyre súlyosbodott az ismételt rendőri zaklatások és a 
növekvő politikai kilátástalanság miatt. 

Hosszú hetek tépelődései után 1860. április 7-éről 8-ára virradó 
éjjel pisztollyal vetett véget életének. 



Temetése Cenken volt április 11-én. Ezen sok tekintélyes soproni 
polgár is részt vett. A soproni városi színház ez estén nem tartott 
előadást. 

Ezt követően április hónapban országszerte Széchenyi-gyászün
nepségeket tartottak. A Magyar Tudományos Akadémia 30-án ren
dezett rekviemet. 

Sopron vármegye és a város büszke volt nagy szülöttjére. 1897-
ben Sopronban szobrot emeltek neki, amely az iránta érzett tisztele
tet hirdeti. 

Széchenyi István életxníive időtálló. Gondolatai napjainl{ban is 
aktuálisak. A ma emberének is szólnal{. Különösen fontos, hogy 
núnden tettében abból indul ki, hogy ő magyar, és a magyarságo t fel 
kell emelni elmaradottságábóL Ez sarkall ta tevékenységében. 

Atni nem valósult meg elgondolásaiból, sen1 életében, setn azóta, 
az napjaink feladata. 

Példal~ént állhat előttünk mint ember is. Akaratereje, tudni 
akarása, állandó n1íivelődése, szorgaln1a, tettvágya csodálatra nlél
tó. Követendő példa a mostani ifjúságnal~, altiknek kezében van 
jövendőnk sorsa. 

JEGYZFI'EK 
l. Ezt ítja Nagy Iván ~Iagyarország családai czimerekkel és nenne dékrendi táblákkal 

círníí könyve a Festetich-családnál; valarnint Révai Nagy Lexikona Széchenyi István 
cítnszó alatt; valamint a ~'!agyar Életrajzi Lexikon szintén Széchenyi István címszó 
alatt 
Megjegyzés: 
Azért tátnasztjuk alá ezt a tényt több forrás tnegjelölésével, n1ert például az Új 
:Magyar Lexikon ugyancsak Széchenyi István círnszónál a következőket írja: "Szé
chenyi István .. . an)ja, a Georgikontalapító Festetics György gróf leánya, Julianna 
volt .... "Ez nyilvánvalóan tévedés. 
A családnevek h·ásával kapcsolatos megjegyzés: 
a forrásmunkák egyike Festet ich, rnásU{a Festetles családról ír. 
A Széchényiek nevét is némely numka Széchenyinek üja, például az említett Nagy 
Iván-l{önyv és Zichy Antal GrófSzéchenyi István életrajza cúníí tníí is Széchenyieket 
etnlít. 

2. Ennek kapcsáll is található tévedés, valószú1űleg inkább sajtólúba Nagy Iván 
könyvében a Széchenyi családnál (525. old.). l'viéghozzá nagyon érdekes, an1it itt 
olvashatunk. Az itt nyorntatottal{ szerint Zsófia és Pál ulinelketten 1789-ben 
születtek, ráadásul Zsófia 1789. okt. 16-án, Pál pedig 1789. nov. 19-én (522. 
oldalon is.). 
:Még egy hiba ugyanebből a míiből az 525. oldalról: Széchenyi István "szül. 1791. 
sept. 11-én". Sajnálatos, hogy egy ilyen k01noly, tudotnányos műben ennyi sajtóhiba 
maradt. 

3 . Széchenyi vallásosságáról szól, azt bizonyítva egy nemrég tnegjelent könyv is: 
Bozóky :Mária: Széchenyi lúte. 1990. 
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4. Katonúskodásának részlet ·s adatait olvashatjuk: Dr. Gazda Istv{m Széchenyi 
Istv{m gróféletc és kora címíl összcállitásában. 
(f:lct és Tnd01uány 1990., 1991.) 

5. A vers teljes szövcgc olvas ható: 
SebeszUla Károly: GrófSzéchenyi IstYán. 1888. 7. old. 

6. Dr. G imes Enclre: Nagyc nk. 1974. 40-41. old. 
7. A l ' vél cÍine: "A nagyccnkijobbág-yoldwz a koleráról. '' 
8. Sz ~chcnyi Islvún: Akci ·t népe. 1841. 

Hcprint kiadús. 1985. 128. old., 301. old. 
9. A 1nií kéziratát csak 1858-ban adta át Török ,János nak, aki fóob részeit 1860-ban 

rend -zte s~jtó al ú; a teljes m íívct 1912-bcnjelentcttc m eg V iszo ta Gynla. 
10. Széchenyi Istvún: ~apló. 1978. 1320- 1321. old. 
ll. Ezt a 1ncgállapítást Szinuyei ,József teszi tnnuk{tjában. ~Iegerősíti Zichy \ntal 

élctn~za is, aki ezt monclja: ,,Xcn1 sorolha1jnk c k önyvet ... a politikai mnnkák köz ' , 
... "; ... " ... a künyv, . . . ·zftn ' nek m gfclclölcg, a bökschni, illetőleg tutialma 
nagyobb részénél fognt, a neveléstani irodaiotH kör ~b· tartozik " (1897. 275-276. 
old.) 
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Dc lle ntétcs mcgú llapítások is vannak a forrásokban: Széch e nyi Naplójának 
élctntjzi adataiban ezt olntsha1jnk: "Ön isn1crct cínuucl ítj ml1. írásába kezd, amely 
rövidcsen nach kormányzati rendszere elle n irányuló (később ,~\fagy magyar 
szatíra" nén:n isn1crt té vúlt) pamflctb e csap át." (1404. old.) 
A Széchenyi Yal1on1úsai és tanít<lsai cün(í köny\'Hek a Széchenyi életének adatairól 
szóló fejezetc viszont azt üja, hogy az Önisn1cret é letbölcseleti 111ÍÍ. (73. old.) 
Kosúry Donwkos: Széch nyi Döblingb n chníi munk~ja így tesz e mlítést a dologról : 
a húzkntatás során "... megtalálták a leggyillmsabb Széchenyi-ruíi, a császár 
személyét. se tn kúnélő Önismeret vagy X agy Szatíra redeli k éziratát." (253. old.) 
Í~ később:" . . . Széch nyi .. . a készillő IIabsburg-cl l ncs 0!agy SzaLíráról beszélt, 
jelezve, hogy ha e miatl bttjba jut, végez önrnagúval, hiszen élctét m ár amúgy is 
leélt '. ,, (266. old.) 
Falk i\[iksa: Gróf Széchen~'i Ist.vún ntolsó é\·ei és halúJa ciluü könyvének utászaní
ban ÜltYányi .Atubrus igy jelJem zi a kérdéses míív t: ,,. . . a döblingi időszak 
leghatalmasabb all<:otása .. . , a később Nagy~Iagyar Szatíra néven ismeretessé vú lt, 
sa csúszúri titlms levéltár mélyéről csak az 1920-as év kb ·n előkerü l t monumcntá
lis pamflet ... " (115. old.) 
~Ii ndczck a részint c ll e ntnwndúsos Illeghatározások azért vannak, mert némi 
összekeYeredés van a Széch enyi akkori í rúsaibóll<:ésőbb összeúll ított kiadásokban. 
Ezt az á llításunkat Szcntkirá lyi Elemér Kalauz, Széchenyi Istvún rnegisinerésé hcz 
círníí m(íve is alútátnasztja, atncn11yibcn a ki>vctkez<H monclja a Széchenyi által 
tnegszánwzott. 894 olelalnyi írásról: "A clöblingi házkutatás során a kézirat szétszó
röclott, kés6bb részlctckb n k e rült kiadásra. Az cg~· ·s részeknek 1nás-más címct 
adtak." (67. old.) 
SzcnU<:irálYi szerint a kézi rat a köYetkcző rét;zlctckb n és chnekkel jelent n1cg 
késöblJ nyOlutatott fonnában: 
1-187. old.: Önisiucrct; 
188- 200. old.: Széche nyi Önismeret cím(í tníl.ve (Viszota Gyula bernntutásában); 
201-238. o ld.: Öni!-:1mcret (Folytatás); 
238-894. old.: GrófSzéchenyi Istvúnnagy nwgyar szatirája (Károlyi Arpád bcmnt..'1-
tásában). 
~Icgjcgyczzük hogy a 238. oldaltól a kézirat témát vúlt. Keser(1 iróniával szól az 
osztrák clnyon1ásr61. Ez ad okot Károlyinak a CÍill ilye n nl gválasztására. 
Széchenyi ncn1 fejezte b ' a 894. oldalon míh·ét, csak abbahagyta, tuerl u Blick 
irásúba kezdett. LtGRADI f;\IRÉNÉ 

tanár-kön)"\rtáros 
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A /cé pele gr. Zich LJ Jlntal gr. Széchenyi István életrajza 
c. könyvében található/c 
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Adalékok gr. Széchenyi István 
ntegítéléséhez a Stomo-gyűjten1ény 

néhány dokUntentUnta alapján 

1\tlinden új forrás tnódosít kissé a történeln1i tényeken. ~leg erősíti 
addigi ismereteinltet, alátátnaszija feltevésünket, árnyalja vagy 
tnegváltoztatja addigi képünket. 

Az ilun1ár országos hírű gy(ijtetnényt létrehozó Storno család 
hagyatékában szátnos, Széchenyire vonatlrozó anyag van, an1elynek 
feldolgozása a Nag1rcenki l\tiúzetuuban folyile 

Iskolánk névadójánakjeles évfordulójára készülYén lehetövé tet
ték szátnunkra az ezekbe való betekintést. Elsősorban Széchenyi 
szetnélyiségére vonatltozó adatokat kerestünk, a néppel való kap
csolaL."ira és a jobbágykérdésre utaló doktunentun1okat vizsgáltuk. 

Hat levelei, illetve folyatnodványt, egy válaszlevél-tnásolatot Tas
ner Antal aláírásával és egy saját kezíí fe\jegyzést találltulk a fenti 
téxnában. 

l. dokuntentum 

A !)arány községiek refonnátus lelkészének 1883-ban keltezett 
levele, atnelyben köszönetet tnond a te1nplon1uk felépítésében 
nyt\jtott segítségért. 1 A Drávához közeli Sotnogy rneg1'ei falu a 
Széchenyi-birtokhoz tartozott. A tetnplotn felépítését földesúri rni
nőségében és bels{) indíttatáshól is tátnogatta Széchenyi István, 
altinek vallásossága közisinert. Ö autonótn lényként, értehnén, 
érzehnein, egész szetnélyiségén átszűrten volt az. Szép példája 
ennek egy gyónás utáni naplójegyze te. 2 

Liberaliztnusához hozzátartozott, hogy saját katolikus vallását 
netn tartotta kizárólagosnal\:, ugyanúgy tisztelte a tnás hitet vallók 
érzületét Feltételezzü}{, hogy ebben az életében tneghatározó sze
repet játszó bará\jának, a protestáns \Vesselényi IVlildósnak is 
szerepe volt. 1821-22-ben, Nyugat-Etu·ópában tett közös utazásuk 
idején netncsak eszn1ecserét folytattak hitbeli dolgokról, de egyút
tal allcahnazkodtalr is egyn1ás eltérő vallásgyakorlatához. :1 lVIindket
ten egyfortnún ítélték n1eg a vallás szetnélyiségforn1álásban való 
fontosságát, az önjavító tevékenységben j á t.szott szerepét. 
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Széchen)ri a fent hivatk:ozott helyen aztjegyezte naplójába: "Min
denik vallást tisztelem." A gyakorlatban is eszerint cselekedett. 
1829. június 7 -én példáuljavasolta a Nemzeti Kaszinó közgyűlésén, 
hogy zsidók is beléphessenek sorába. 4 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Széchenyinek mint földesúr
nak érdeke is fűződött ahhoz, hogy parasztjai lelki gondozásban 
részesüljenek, s egyúttal rájuk a papokon keresztül hatni lehessen. 
Ez Lukányihoz írt leveleiből kitürrik. 5 

1828 nyarán Lajos fivérének eladta somogyi birtokát, Csokonyát, 
hogy tervezett vállalkozásaihoz pénze legyen. 6 A '30-as években 
további földek eladását tervezte ugyanott. Ekkor íródott a 

2. dokumentum, 

a darányijobbágyok 1834. április 12-én kelt folyamodványa. Ebben 
utalnak előző levelükre, amelyben kérték urukat, hogy "idegen 
kézre ne adja őket". ~z a forrás is tükrözijobbágyai hozzá való mély 
szen1élyes kötődését. ,,Ami szívünknek táblájára örök emlékezetül 
felleszen méltóságod grófi nagy neve írva." - üzenik a darányiak. 7 

Kérésiik meghallgatásra talált, mert a birtok Széchenyi Pálé lett, 
mig a következő évben a Csurgótól nyugatra levő zákányi birtok 
Jankavich Ferenc, a gyékényesi pedig gr. Zichy Domonkos kezére 
keriUt. 8 

3. dokumentztm 

A pölöskei uradalomban (Zala megye) végrehajtott legelő- és 
foldelkülönítéssei kapcsolatos. A különválasztás a földesúr és a 
jobbágy közötti gazdasági kapcsolat átalakításához tartozott. Ebben 
Széchenyi igyekezett jó példával elöljárni. 1828-banjószágigaztójá
nak, Liebenberg (később Lukányi) Jánosnak leúja a cenki határ 
rendezésével kapcsolatos utasításait. 9 Eszerint a határ jobbik fele 
legyen ajobbágyoké, a dűlőutak mentétszederfákkal ültessék be, és 
ehhez ingyen adjanak facsemetéket. Direktorának istnert anyagias
ságából fakadó aggályait igyekszilr eloszlatni. ,,Adjunk példát"- úja 
- "hogy az országban necsak ldki megélhessen, hanem gyarapod
hasson is ... És ha nem csalódom, előbb utóbb bizonyosabban fel 
fogjuk találni önhasznunkat, ha a közjót előmozdíijul{:, mintha csak 
kirekesztőleg a magunk dolgaira ügyelnénk. 10 
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Gazdatisztjei azonban szigorúan kenyéradójuk és a saját anyagi 
érdekeiket nézték, ugyanis az uradalmak többletjövedelméből ré
szesedést kaptak, ezért gyakran a jobbágyok sérelmére cseleked
tek. Így történt ez a pölöskei birtokon is. Erről tanúskodik az 
általunk harmadikként említett irat. Ez egy levél, amelyet Hegedüs 
János jegyző írt a falu népe nevében. Az 1845-ben keltezett írás 
felsorolja azon sérelmeket, amelyek azért érték a jobbágyokat, mert 
az elkülönzés során elvették tőlük az 1792 óta használt földjeikct. 11 

4. dokumentum 

A náprádfalviak nevében Czigány Imre Zala n1eg-yei esküdt is úi 
folyamodványt. 12 Ebben is azt panaszolják a jobbágyok, hogy elvet
ték régóta javítgatott foldjeiket és olyan helyen kaptaka másik 
telket, ahol még sok évig nem láthaiják hasznát a kapott földnek, és 
ötholdnyi legelőt is visszakémek. ,,Bízunk ttraságodnak erántunk 
mindenl~or viseltető jószívíiségében, ki a szegény adózó nemzetnek, 
de különösen a n1agajobbágyainak nagy pártfogója"- írják. Náprád
fán és a pölöskei uradalom néhány más falujában azonban nem 
sikerült az érdekegyeztetés, és perre kerillt a dolog. Ez egészen 
1848-ig elhúzódott. Többszörös fellebbezés után vé~ül a h elytartó
tanács hozott a náprádfalviakra kedvezőtlen ítéletet. 3 

Az ügy azt mutaija, hogy ahol nem lehetett mindkét f(~l számára 
elfogadható megoldást találni, ott Széchenyi is saját földesúri 
érdekeit tekintette. Lukányit egy levelében meg is rótta, hogy az 
erdő tekintetében engedékeny volt a szóban forgó helyen, és jobb 
lett volna megvárni a per végét. 14 

Mielőtt az 5. és 6. szán1ú ira tra, az úrbériségre vonatkozó feljegy
zésekre rátéménk, szükségesnek tartjul~ összefoglalni Széchenyi e 
tárgyban kifejtett nézeteit. 

A magyar gazdaság egészét elemző nagy munkájában, a Hitelben 
azt vizsgálja, miként vehetnék a birtokosok tulajdon uknak, a jobbá
gyok fáradozásuknak nagyobb hasznát. Mindkét réteget \rissza
húzza az új alkalmazásától való húzódozás. A jobbágyok hátralnara
dásának legfóöb okát a robotban látja. Sokfelé ágazó gondolataiban 
minden lényeges tényezőre : a birtokosok eladósodottság ára, a hitel, 
a polgári alkotmány hiányára ltitér. A néhány hónap alatt három 
kiadást megért mű példátlan vis~zhangot keltett, méltán tartják a 
refonnmozgalom elindítójának.1

v Desse'vffY József ismert válasz
munkájában dicséri Széchenyi gondolatgazdag művét, de bírálja is. 
Ö a megreformált rendi alkotmány alapján áll, ennyiben konzerva-
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tiv. Egyes gondolatokkal vitatkozva azonban túl is lép Széchenyin. 1\. 
robot és dézsma eltörlése helyett ő azok évenkénti megváltását 
javasolja, kitérve a megoldás mikéntjére is. luvánatosnak tartaná a 
parasztok országgyűlésben való részvételét is, és tnint lapszerkesz
tő, a sajtószabadságot hirdeti. 16 

A "Világ című művében (valóban, össz s munkái közül talán a 
legvilágosabban) Széchenyi vitatja ellenfele gondolatait, elhatárolja 
magát Desse,vffytől, a nézetek ütköztetése mégis termékenyítően 
hatott rá. Az 1833-ban megjelenő Stádiutnban a polgári átalakulás 
prograntját adja meg 12 pontban, az egészet a jobbágyfelszabadí
tásba ágyazva. 

Az 5. dokumentum 

Széchenyi feljegyzései az úrbéri megváltásról cím alatt szerepel. 17 

Az egyes szám első személyben fogalmazott ú·ás megítélésün1r 
szerint nem Széchenyi kezevonása és nem is Tasner Antalé, aki 
1833 augusztusában lett a gróftitl{ára. Mivel a feljegyzés második 
bekezdésében arról van szó, hogy a Lánchíd anyagi alapját a nemesi 
adóból kh ánná előteremteni, Inert "ha a diéta költ,"égeit képes a 
nemesség megfizetni, ezt is megfizetheti (isz en ugyis nagyleliru 
nemzetnek tartja magát)." - úja. 18 Azt, hogy az országgyűlés 
költségeit a netnesség ftZesse, 1833. május 20-án fogadták el a 
rendek, tehát Széchenyi ú·ása ezután keletkezhetett. A jobbágyság
ról szóló bekezdést mellékeljülc Itt valamely konkrét ügy kapcsán 
önkéntes örökváltságról van szó. 
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A Stádiumban ezt így fogalmazza meg: ,,Nem mondom tehát, hogy 
a nemtelen is bírjon ingatlant, hanem, hogy bírhasson. A törvény 
csak ez utolsót határozza el, azaz ne parancsoljon, hanem csak 
engedjen. "19 Széchenyi azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a teleknél 
(sessio) nagyobb foldet is vehessen használója, akár az allódiumból 
is. (Közbevetve jegyezzük meg, hogy ez az elképzelés csekély 
realitással bírt, hiszen, mint tudjulr, 1848-ig a jobbágyságnak 
mindössze csak két százaléka tudta a telkét is megváltani.) 

A Stomo-levéltár hivatkozott dokumentumából kitűnilr, hogy 
Széchenyi azt nem tartaná megengedhetőnek, hogy a fóld adásvéte
lét felszabadítsák, mert akkor a külfoldi, vagy a hazai nem magyar 
kereskedő tó'ke szerezné meg. 

·A 6. dokumentum 

Széchenyi saJát kezű feljegyzése, vizsgálatunk legértékesebbnek 
ítélt darabja. 0 A dátum nélki.ili írás az úrbéri megváltás módjáról 
szól. (Megítélésünk szerint az önkéntes örökváltság országgyűlési 
elfogadása előtt keletkezett. ) 

Mivel e témáról műveiben nem esik szó, a dokumentumot teljes 
egészében közölj ük. 

A feljegyzés a következó'ket mondja: 
"Ilyetén megváltások esetében a megváltási tőkesummák a törvé

nyek értelmében lesznek biztosítandók, oly értelemben, hogy ha 
ezen megváltások koronai vagy közalapítványi jószágokban történ
nek, a megváltási tőkesommának teljesen biztosított állapotban 
fenntartására a Helytartótanács, illetőleg a ltir. flscus (a Magyar 
Királyi Kamara- BL) ügyeljen fel, és az, kit a megváltott úrbéri 
birtokjövedelme illetne, azon tó'kesommávaljáró kamatokatszedj e. 

Ha pedig magányos javakban történne, akkor a megvásárlási sorn
mára nézve törvényes jogaikat minden illető felek biztosíthaiják." 

Az utolsó sarok - véleményünk szerint - a földesúr és jobbágy 
szabad megegyezésére vonatkoznak. Az első részben a törvényileg 

- elrendelt örökváltság pénzügyi módját vázolja. 
Széchenyi elgondolása szerint a megváltás megtörténtéig az 

összeg kamatait a földesúr szedné ajobbágyoktól. 
(Az 1848-as törvények az úrbéri viszonyokat kötelező jelleggel 

eltörölték, a foldesurak kártalanítását "a nemzet védpajzsa alá" 
helyezve. A voltjobbágyok pedig hosszú ideig fizettek tehermentesí
tési adót az államnak, közgazdaságilag Széchenyi elgondolásához 
hasonlóan.) 
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A 7. és 8. dokumentum 

annak n1egható jele, hogy a nagy reforrnpolitikushoz az ország 
különböz6 részeiből fordultak bizalonunal, segítséget várva az 
emberele 

A hetedikkéntjelzett irat egy nén1et nyelvűlevél AradróL Ebben 
IIengern1üller bérlő üzeltneiré51 tájékoztatták a grófot, segítségét 
várva. 21 

A nyolcadikként en1lített levél pedig a bukovinai Hadikfalváról 
érkezett. 22 Írói kérik, vegye pártfogásába őket Széchenyi, játjon 
értül{. közbe a császárnál, hogy 15 éve kegyetlenlcedő bírájuktól 
megszabaduljanak. Az írás 1847. 111árc. 18-i keltezésíi. 

Az ismertetett források összefüggő elen1zésre nen1 alkalmasak, 
mozaikszerű képet adnak. Felkelthetik azonban az érdeklődők 
figyeltnét, kiindulópanijai lehetnek további kutatásnalc 

Ezértkívántuk évkönyvünkben a nyilvánosság elé tárni őket. 

JEGYZETEI( 

l. Erőss ,János refonnátus lelkész 1833. júl. 27-én kelt leYele Storno le,·éhár (a 
továbbiakban Storno l t.) Széchenyi István hagyatéka 67 sz. 

2. Széchenyi István Napló Gondolat Bp. 1978 262. l. 1822. ápr. 6-il<i bejegyzés 
(Ugyanezen sorokhoz a l IelÜ{Oll kiadó ú Ital Hp. 1986-ban megjelentetett Felesel ö 
naplók c. könyv április 7 -ilu dátumot közöl.) 

3. Feleselő naplók 160. 162. 174 . l. 
4. Széchenyi István élete és kora Gazda István adatköztése (Élet és Tud. 9. rész). 

Széchenyi e lvi állás foglalása itt is gyakorlatias szetulélettel párosu lt . A kaszinó 
lú.rBalgási tétnái között s{mín szerepeitek gazdasági kéniések is, és ezekben a 
polgárosult zsidóság rész....-étele előbbre vivő lehetett volna. A közgy(ílés azonban a 
javaslatot nen1 fogadta e l. 

5. Széchenyi István válogalolt írásai Gondolat, Dp. 1959. 65. l és Spira György: 
Széchenyi a negyvennyolcas torTadalomban Akadénliai J(iadó Bp. 1979 131. l 

6. Ébet·Jenő: Acenki földesúr Dp. 1942 9. l 
7. Storno lt. a 67. sz. irattal együtt 
8. Í~bcr Jenő tnunluíjúban ugyanoU 
9. 10. l\Iindkét hivatkozás a Liebenberg .. Jánoshoz írt levélben található Széchenyi vál. 

írásai Bp. 1959 64--66. L 
ll. Stonw It. 173 F 288 
12. ugyanott 157 
13. A.z 5. pontban hivatkozott.. Spira-könyv 131. 182 . l 
14. Adatok gr. Széchenyi István és kora történetéhez 1808-1860 összeállította Bártfai 

Szabó László Dp. 1943 II. kötet 707. l. 
15. Széchenyit a Hitel c. munkájáért sokan lelkesen ünnepellék, de mé ly sebeket is 

ejtettek lelkében bírálói. Talán a legfájóbb lehelett Fáy István gr. rnegjegvzése , 
atnelyet 1831. júl. 27-iki keltezéssel naplójában is idéz. Eszerint: "i\lindenjó volna 
l\Iagyarországban, csak Széchenyi pestise ne terjedne. Az volt az oka a felső-ma
gyarországi zendülésnek" 
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Budai J\Ienyhért Ugocsa megyei táblabíró viszoiltnleleg, elismerő sorokatírt a Ilitel 
szerzőjének, és mellékelte Bodó Ferenc volt katonatiszt levelét, amelyben Széche
nyit "a második honalapító István"-nak nevezte. 
(Bártfai Szabó László: Adatol{ gr. Széchenyi István és kora történetéhez. Bp. 1943. 
I. kötet 106. l.) 

16. Dessewffy József: AHitel taglalataKassa, 1831. (Amtmkacímlapjánanévegys-sel 
szerepel.) A művelt arisztokrata, a Felső .1\fagyarországi IVlinerva c. folyóirat kiadója 
elsősorban Széchenyi munkájának szerkezeti felépítését, arányait, stiláris szem
pontból terjengősség ét bírálja, pontról pontra nagyító alá véve a Hitel részeit. 
Etnlítettjavaslatai könyvének 104. 118. lapján találhatók Továbbá :Magyarország 
történeteAkadémiai Kiadó Bp. 1980 5/2. kötet 683. l. 

17. St01no It. 112. sz. irat 
18. 1833-ban a Wdegyesületi jelentésében lényegében ugyanezt fogalmazza meg. 

(Széchenyi vál. írásai Bp. 1959177. l.) 
19. ugyanott 198. l. 
20. Stornolt.111. sz. 

Éber Jenő is azt írja a 6. sz. alatthivatkozottkönyvében (82. 1), hogy ,,Nem isrnerjük 
Széchenyi tervét vagy javaslatát az úrbéri terhek alóli n1egváltásra." 

21. Storno l t 330F 628 
22. Storno It. 31. F 47. 48. 
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Amikor 1764-ben az eltérő határőri szolgálat ellen tiltals:ozó székelyeket a császári 
csapatok ~Iadéfalvánál halomra lőtték, tön1eges kivándorlás indult meg. Ekkor jött 
létre Bukovinában öt székely falu. A telepítő generális nevét viselő Hadikfalva és 
Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts és Fogadjisten. 

BARANYAI LENKE 



A Széchenyi István Gim.náziU111 története 

Az évkönyvek a múltban tükörképei voltak valamely iskola egyévi 
munkájának, s mint ilyenek, fontos fon·ásai lettek a helytörténeti 
kutatásnak. Napjainkban anyagi okokból e~ek kiadása nehézsé
gekbe ütközik, s csak nagyobb évfordulókon, jeles iskolai ünnepi 
alkalmakicor jelenhet meg ilyen kiadvány. 
~1unkánk, melyet tisztelettel ajánlunk az olvasának, iskolánk 

névadój a, Széchenyi István születésének kétszázadik évfordulójára 
késziUt. l(apcsolódik az 1976-ban, az állan1i tulajdonba kerülés 

. századik évfordulójára kiadott évkönyvhöz és a korábbi, Lauringer 
Ernő és dr. J(árpáti Károly által végzett kutatásokhoz. 

A reformkori előzmények 

Hazánk polgári átalakulásának nagy korszakában, a reformkor
ban merillt fel az oktatás korszeriísítése, a gyakorlathoz jobban 
kötődő ismeretek elsajátítása, a reál irányú képzés megvalósítása. 

Sopronban az evangélikus konvent vetette fel először 1834-ben a 
reáliskola alapításánal~ gondolatát, amelyet a következő években 
ipari és kereskedelmi tanoncoknalc indított tanfolyamok vezettek 
be. Ezek megszervezésébenjelentős szerepe volt Ivs János evangé
likus püspöknek. 1 

1844-ben gr. Széchenyi István ~Iagyarország kiváltságos lakosai
hoz c. m1.mkájában öt reáltanoda felállítását szorgalmazta ... "mely
nek egyike Buda-Pesten volna ... a többi négy pedig úgy, hogy 
közelebbi fekvésénél fogva a szegényebb sorsú (kiemelés BL) is 
részesülhetne azok jótékonyság ában. "2 Így kívánt a nevelést oly 
sokra tartó reformer a "gyakorlati képzés aggasztóan parányi létén" 
változtatni. 3 

Az 1848/49-es. forradalom és szabadságharc leverése után az 
osztrák iskolarendszer alapján szervezték meg a magyar oktatást 
is. 4 1850-ben nyílt meg Pozsonyban hazánk első, felekezeti jelleg 
nélküli reáliskolája, Győrben Mű- és Alipartanodát létesítettek. 
Sopronban pedig megalakult a katolikus alreáltanoda. Az iskolák 
természetesen a németesítő törekvést is szolgálták. 

A katolilrus alreáliskola 1857-ben költözött a Templom utcai 
neogótikus épilletbe, amelyet a neves soproni építészcsalád tagja, 
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Handler Nándor tervezett. A felavatás ünnepi aktusánál Ferenc 
József császár is j elen volt. 5 

A Bach-rendszer 1859-ben, részben a francia-piemonti szövet
ségtől elszenvedett vereség következtében, részben pénzügyi ne
hézségei~ Iniatt megbukott, ezért Bécs 1860-ban kísérletet tett a 
l\1agyarországgal való kiegyezésre. Az októberi diplorna rnegcsillan
totta a törvénykezésben való közreműködést és a magyar nyelvű 
oktatás lehetőségét. Ennek hatására, valamint a Széchenyri halála 
fűlött érzett gyászban a város határozatot hozott egy főreáltanoda 
felállitásáról, amely a nagy magyar nevét viselte volna. 6 

A helytartótcw.ács 1864-ben el is fogadta a két felekezeti reális
kola egyesítésének tervét, de négy évig csak hivatali levelezés folyt 
az ügyben. 

1868. október l-jén 157 tcw.ulóval megkezdte végre rníiködését a 
reáliskola. Ahogy a létszám nőtt, szükségessé vált az épület bővíté
se. 1872-ben megépiUt a Liszt Ferenc utcai toldalékszárny. Ebben 
az évben már felnőttokr-ta tás is folyt ipari és kereskedelmijelleggeL 7 

lVIivel mindez meghaladta a város költségvetési keretét, kérték a 
közoktatásügyi miJ1isztertől az iskola állanti tulajdonba vételét. Ez 
1876-ban meg is történt. Egyúttal a nyolcosztályúvá váló intéz
ménybe bevezették az érettségi vizsgát. A gimnáziumtól abban 
kiilönbözött a reáliskola, hogy a görög vagy latin nyelv nem volt 
kötelező, és innen csak az egyetemek természettudományi karain 
lehetett továbbtanulni. 8 

Az 1870-es évektől 
az I. világháború végéig tartó időszak 

A kiegyezés utáni években a tanítás már magyarul folyt, de 
iskolánkban még a német nyelv volt tu·alkodó. A jegyzőkönyvek és a 
tanáTok német nyelvií. publikáció i tanúsítják ezt. 1871-ben alakult a 
Berzsenyi Önképzőkör, amelyet később német és francia társalgó
kör követett. Dr. lF allner Ignác pedig úttörő módon vegytani gyakor
latokat szervezett. Ö vezette az iskolánkban felállitott Városi Vegy
vizsgáló Állomást is, amely a köjál elődje volt. Egy tecbnil<:atörténeti 
érdekesség is kapcsolódik intézményünkhöz. 1876-ban szabadal
mazták Bell telefonját. A következő évben Salamin Leo, iskolánk 
fizika tanára, bemutatóval összekötött előadást tartott városunkban 
a hírközlés új eszközérőL Az ő kísérleteként bonyolították le 1877-
ben Sopron és Pinnye között az első távolsági beszélgetést ha
zánkban.9 
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1870-76-ig a neves művésztanár, Hauser Károly volt iskolánk 
rajztanára, aki "mintázást", azaz szobrászatot is oktatott. Ekkor 
tanított ittBella Lajos, akinekjelentős szerepe volt a város régészeti 
kutatásaiban. Saját költségén tárta fel a V ár helyen a gazdag urnale
leteket rejtő kora vaskori földvárat. 1913-tól a ~1agyar Nemzeti 
Múzeum régészeti osztályán dolgozott. Országos hírnévre tett szert. 
Legismertebb a tápiószentmártoni szkíta aranyszarvaslelet feltárá
sában való közreműködése. 10 Tanárként is markáns karakteru, 
autonóm személyiség volt. 

1879-ben rüvid életű műfordító műhely műlrödött a főreáliskolá
ban. Itt adták ki Moller Ede és Újvári Béla szerkesztésében a Külföld 
c. folyóiratot, amely más országok tudományos és szépirodalmi 
publikációiból közölt fordításokat. 

1892-ben végre birtokba vehetie az iskola a teljes épületet, ekkor 
költözött ki ugyanis a katolikus elemi. Ezt követőenjelentős felújí
tás kezdődött, és kialakították a belső tér mai arculatát. Az osztály
termekben légszesz, azaz gázvilágítás volt, fiitésre pedig vaskály
hák szolgáltak. ( ... Gyakran, amikor nagy hidegben a mai cserép
kályhák mellett didergünk, úgy érezzük, hogy száz év alatt e téren 
nem történt változás.) 

A századforduló után a művészeti oktatás ért el jelentős sikereket. 
A tehetséges tanulók rajzai eljutottak az 1900-as párizsi és az 
1908-as londoni nemzetlrözi kiállitásokra. A sikerek késóob neves 
művésztanárok munkásságában folytatódtak. A fenti időszakban 
kezdte iskolánkban tudományos pályafutását a késóobi neves Szé
chenyi-kutató, Viszota Gyula. 11 És ugyancsak a főreál volt első 
állomáshelye a nyelvtudós Pa is Dezsőne/c is. 12 

Az I. világháború idején katonai célokra vették igénybe az épületet, 
hadikórház n1űködött benne. A tanítás más iskolák termeiben folyta
tódott. Hat tanár és a hadköteles felső osztályosok bevonultak. Egy 
tanár és harmincnyolc diák életét vesztette a harctéren. A hétlrözna
pokt·a ránehezedett a háború. Elmaradtak az ünnepélyek, a tané' ek 
megrövidiUtek és az ellátási zavarok miatt gyakran volt szünet. 13 

A két világháború közötti időszak 

A sok nélkülözés, az emberek háborútól való csömöre 1918-ban 
forradalmi helyzetet teremtett. Október 30-án győzött a Károlyi 
Mihály vezette őszirózsás forradalom. Iskolánkban ez időben (okt. 
10-nov. 5-ig) szünetelt a tanítás spanyolnáthajárvány rniatt. Ha
marosan a diákság is bekapcsolódott az eseményekbe. Novem-
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ber 19-én diáktanács alakult, amelynek alelnöke a főreáliskolás 
Krug Lajos lett. 14 A köztársaság kikiáltása után különvált az oktatás 
és vallásügy irányítása, a pecsétrőllekerült a királyi jelző. 

A tanácsköztársaság idején az összes iskolát állami tulajdonba 
vették, megszíintek az érdemjegyek. Az egyenlősítő törekvés csak a 
"megfelelt" és "meg nem felelt" minősítést ismerte. Eltörölték az 
érettségi vizsgát is. A diáktanácsok tevékenysége kiszélesedett. Az 
iskola 1919/20-as évkönyve szelint azonban ,,A tanulók erkölcsi és 
fegyelmi magatartása a háború okozta rendkívüli viszonyokat és 
forradalmi állapotokat tekintve megfelelő volt. A proletárdiktatúra 
idején támasztott ifjúmunkás mozgalom és diáktanács bizonyos 
fokban szabados, féktelenségre hajló szellemet idézett elő ugyan 
egyes tanulókban, az ifjúság többsége azonban józanul gondolko
dott, és tartózkodott a veszedelmesebb méretű kihágásoktól. Fe
gyelmi eljárás megiJ;!.dítása mindössze három tanulónál mutatko
zott szill{ségesnek. "10 

1919. augusztus l-je után az oktatásügyben is visszaállították a 
korábbi viszonyokat. Sopron lakóit a trianoni béke Nyugat-Magyar
országra vonatkozó pontja foglalkoztatta. 1921 augusztusában az 
iskola is csomagolt. A felszereléseket Győrbe szállitották, mert a 
várost Ausztriához kellett volna csatolni. A hivatalos átadás előtti 
napon, augusztus 28-án ellenállás tört ki, amelyet fegyveres harc ok 
követtek. Végül a velencei egyezmény értelmében az antanthatal
mak népszavazást rendeltek el december 14-ére, hogy Sopron és 
nyolc község hovatartozásáról döntsön. Ennek eredményeként ez a 
terület Magyarország része maradt. Decemberben a tanítás igen 
korlátozott mértékben folyt, mert csakjanuárban érkeztekvissza az 
eiköltöztetett felszerelések. 1922-ben a nemzetgyűlés IGebelsberg 
Kuno javaslatára Sopronnak a Civitas fidelissima cimet adományoz
ta. Ebben az évben vette fel iskolánk Széchenyi István nevét. 

A főreáliskola fennállásának 50 évfordulój a egybeesett Széchenyi 
István országgyűlési fellépésének évfordulójávaL Így az 1925/26-os 
tanévben iinnepi eseményekkel emlékeztek meg a kettős évforduló
ról. Ekkor került hozzánk Széchenyi Bertalan ajándékaként az a 
portré, amelyet Iiliaesz Károly festőm ű vész készí tettArner ling képe 
után. 

Az 1929/33. évi világgazdasági válság, amely mélyen megrázta 
hazánk életét, iskolánkban csak részben éreztette hatását. A tanu
lólétszám nem csökkent, mert változatlanul keresték a gyakorlati 
pályákat, de a beiskolázottak tanulmányi eredménye alacsonyabb 
volt a korábbinál, mert a gimnáziumok nyitottabbak voltak a 
továbbtanulásnáL Hogy a tehetséges fiatalok ne kerüljenek más 
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intézménybe, az iskolát reálgimnáziunnná szervezték át, így mind
két irányban folyt képzés. Ez a forma 1942-ig állt fenn. 

A '30-as évek elején Sopronban értelmiségi kör alakult, an1elyben 
iskolánkból dr. Kunszeri Gyula, dr. Antal László és dr. l\1achovich 
Viktor tanárok vettek részt. 16 K·unszeri itteni mw1kásságát az 
1932-ben megjelent Vegyétek és igyátok c. verskötete őrzi. Tőlünk 
Pestre került és a lVIagyar Nemzet hasábjain Hitler-ellenes publiká
cióijelentek rneg. 17 

A két világhábori1 közti időszakban tanított nálunk - iskolát 
teremtve - SojJroni Horváth József, ~i unkácsy-díjas festőn1űvész és 
Janesitz Henrile művésztanár. Horváth József tanítványai köziU 
J(unt Ernő festő- és Szalcáf Emő szobrászművész szintén l\1unkácsy
díjas. Az utóbbi műemlék.i helyreállító munkáiért (legismertebb a 
soproni kapitólium, t~iász szoborcsoport, l\1átyás király vörösmár
vány kútja -Visegrádon és a siklósi vár gótileus erkélye) Európa-díjat 
is kapott. 18 

Egész rajztanár-generáció keriUt ki Horváth J ó zs ef keze alól. 
Közül-ük Sopronban művészkéntAlcos Ernő, Richly Emil és Szarlea 
Árpád a legismertebb. 

A magyar irodalomtörténetben iskolánk két volt tanítványa szere
pel. Pap Károly, akinek írói pályája az 1920-as, 30-as években 
teljesedett ki, és lt\Teöres Sándor, alti rnint igazi garabonciás diák 
betért hozzánk 1932-ben, hogy magánúton leérettségizzék. 19 

Az 1930-as években iskolánk igazgatója, Lauringer Ernő vezette a 
város múzeumát is. lVIint szenvedélyes numizmata, gazdag éremtá
rat alalátott ki, és vezetése idején kezdődött meg a már említett, 
Jupiter, J ·uno és Minerva szaborcsoport rekonstrukciója. 20 

Az épiUet történetében 1938 hozott említésre méltó eseménye
ket. Ekkor- fodémleszakadás miatt- nagyobb tatarozás kezdődött, 
amelynek során a termek belső elrendezésétjelentősen meg-változ
tarták. ~1egszűnt a földszinten a vegyvizsgáló állomás, helyén 
tomaterm.i öltözőt és mosdót alakítottak ki. Az I. emeleten a 
történelem- és földrajzszertár helyére költözött a könyvtár, a II. 
emeleten megszíint a biológiai előadó . A tanulók nem sokáig 
élvezhették az új rendet, mert Ititört a II. világháború. 

A '40-es évek elején, dr. Gábor Géza igazgatása alatt, katonás rend 
uralkodott iskolánkban. A tanulóknak a szünetekben körbe kellett a 
folyosón sétálniulc felügyelet alatt. Jelzőcsengetéskor a tanárok 
órára indultak, becsengetéskor már az osztályban kellett lenniök. A 
szertárak tartozékait az igazgató tételesen is ellenőrizte. (lVIeg is 
maradtak a pontos leltár könyvek, csak a hozzájuk tartozó felszerelé
sek pusztulÍG'lk el a háború alatt ... )21 A nehéz évek nem kedveztek a 
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művészetelrnek. Pedig 1942-ben költözött haza Sopronba az Euró
~ pát bejárt, sok nyelvet beszélő festőművész, Perényi (Peischl) 
Kálmán, aki egykor a reáliskolába járt. [Haláláig (1985-ig) ismert 
alakja volt a város művészvilágának. Nevét alapítvány őrzi.] 

A háború alatt sokat tett a nyugati hatalmakkal, elsősorban az 
Angliával való kaJ>csolat kiépítéséért hazánk madridi nagykövete, 
Andorlea Rudolf O iskolánlc egykori tanárának, Fl ei schhacker Frido
linnak a fia volt. Diplomatapályájának kezdetén vette fel anyai 
nagyapja nevét. 22 Teleki Pál halála után lemondott követi megbíza
tásáróL Antiütsiszta tevékenysége és írásai miatt hazánic német 
megszállása után a Gestapo letartóztatta, majd l\'!authausenbe 
hurcolták. (Súlyos betegen érte meg a tábor felszabadulását.) 

Közben, 1943-tól, iskolánk ismét hadikórház lett. Az I-IV. osz
tályosokat az Evangélilrus Líceum, az V-\'111. osztályokat a Bencés 
Gimnázium fogadta be délutáni tanításra. Ennek is vége szakadt a 
nyilas hatalomátvételkor, mert az összes iskolát katonai célokra 
sajátitották ki. Sűrűsödtek a légiriadók, a város zsúfolásig megtelt a 
keleti országrészből érkező menekültekkel. 

A december 6-i bombázás még nem érintette az intézményt, de az 
1945. március 28-i már jelentős kárt okozott az épületben. ~livel a 
Templom utcai oldal sérilit meg, elpusztult a könyvtár egy része (a 
15 873 könyvből csak 8343 maradt). A bútorzatközel nyolcvan száza
léka tönkrement. Használhatatlanná vált a padláson összezsúfolt 
szertári anyag kilencven százaléka. Elpusztult a zeneszertár is. 23 

A háború befejezésétől napjainkig tartó időszak 

Amikor Sopronban április l-jén végleg elhallgattak a fegyverek, 
az emberek előjöttek az óvóhelyekrőL Városszer~e megkezdődött a 
romok eltakarítása. 

A Széchenyi Gimnázium április 29-én szólította fel hallgatóit és 
tanárait - az Új Sopron hasábjain -jelentkezésre. Körülbelili 120 
diák jött össze, akiknek a Julianeumban kezdődött meg a tanítás 
május 3-án a délutáni órákban. l(özben a diákok és a tanárok 
együttes munkával használhatóvá tették a Templom utcai épületet. 
Mivel a munkálatok elhúzódtak, csak szeptember 17 -én kezdődött 
meg a tanítás. A hideg beálltával szükségessé váltaszülők támoga
tása a tüzelő beszerzésénél, amelynek behordása, a fa felaprítása a 
tanulókfeladata volt. 

Az 1945-48-ig tartó időszakban a beiskolázás során megváltozott 
a hallgatók összetétele. A VI. osztályban pl. 20 bejáró falusi gyerek 
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volt. 23 Látogatásakor a tankerületi főigazgató a jegyzőkönyv szá
mára rögzítette: ,,Ez a gimnázium többé nem a múlt ell t iskolája." 

A távolabbi falvakból érkezettek bentlakásos intézményben kap
tak elhelyezést. 1949-ig működött a Rákóczi Ferenc utca 59. sz. 
házban a Berzsenyi Dániel Népi Kollégi um. 

1948-ban, számos helyen ellenállásba ütközve ugyan, de meg
történt az iskolák államosítása. 24 Kialakult a nyolcosztályos álta
lános iskolai rendszer. Ezekre alapoztak a négyosztályos gimná
ziumok, amelyekből minden felsőoktatási intézménybe lehetett 
menni. 

Az 1949-es politikai fordulat után egypártrendszer alakult ki. 
Megszűntek a sokszínű ifJúsági szervezetek is._ Ugyanúgy rendelet 
törölte el Sopron nagy múltú egyesilleteit is. 2v Még a munkásság 
turista-, sport- és kulturálls egyesilletei is megszííntek. Monolitikus 
polltil{ai rendszer alakult ki. 
Idős tanárok szóbeli közlése szerint 1948-ig 1nég készültek az 

iskoláról évkönyvszerű feljegyzések, ezek azonban, sajnos, elvesz
tek. 26 Csak a jegyzőkönyvekre és visszaemlékezésekre hagyatkoz
hatunlr. Ilyen forrásértékíi adatokDér Zoltán elbeszélései és emlék
iratai és dr. Németh István közlései. Az iskolánál eltöltött közel 
harmincévi pályaívük mozgalmas történelmi időket érint. Tanítot
tak az 1930-as években, a háború alatt, majd részt vettek az iskola 
háború utáni újjászervezésében. 27 

Az úgynevezett "ötvenes évek", a személyi kultusz megnyilvánulá
sai iskolánkat is beárnyékolták. 1952-ben, Rákosi Mátyás 60. 
szü.letésnapjára országszerte nagy ünnepségsorozatot rendeztek. 
l\1ivel három évig (1902-1905-ig) iskalánkba járt az egykori diák 
(családja ez idő alatt magyarosította nevét Rosemeldről Rákosira), 
emlékszab át rendeztek be a "magyar nép szeretett vezérének". Ez a 
mai földszint 6-os számú teremben volt. Egy könyvritkaság is 
napvilágot látott ( .. . a szerkesztők nem adták a nevüket hozzá) 
Rákosi l\1átyás Sopronban címmel egy példányban. 28 Emléktábla 
került iskolánk falára, amelynek sorsa később ugyanaz lett, mint a 
FerencJózseflátogatását megörökítő é ... 

1956-ban az emlékszaba emlékké lett. A politikai viszonyok 
megváltoztatására kitört országos események mindenütt elsöpör
ték a személyi kultusz tárgyi kísérőjelenségeit. Nálunk azonban a 
"bontáskor" nem történt rongálás, a tárgyak egy korszak kóros 
emlékeiként gyűjtóKhöz vagy a lomtárba keriUtek. Ezért tudunk 
néhányat kis iskolamúzenn1unk:ban bemutatni belőlük. l\1indebben 
jelentős szerepe volt Földi Lőrinc gyermekközpontú, de szigorú 
igazgatásának is. 
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1\.ét duln.unentun1 az i81fola anyalcönyveiből 
(Soproni Levéltár) Fotó: 1~ é1neth Ferenc 

Eg)ébként a nevezetes évb n iskolánk elődjénelc, az alrcáliskolá
nak alapítási évfordulóját késziilt ünn pe1ni. 1\z ifjúság azonban 
hamarosan a soproni eg) tetnisták n1ozgalmához csatlakozott. \.. 
november 4-i fordulat után három tanár és 41 tanuló nyugatra 
távozott. 

A borús évelm k ked\ es színfoltja is' olt, az 1957 -b n be' ezet tt, 
kék posztóból készült, simléder s diáksapka. L ggyak.rabban félbe
hajtva, hónuk alatt hordták a fiúk. B Jre gyorsan akkor l"eriilt, ha 
tanár tűnt fel a láthaüu·on. 1\z ö ren s é\ k vég "től b vez tték a 
gyakorlati oktatást. Az úgy neveze 5+ 1- s rendszer l ' ny g az volt, 
hogy öt nap iskolai munka után gy nap poli hnikai k épzé 
kö' etkez tt. l(ertészeti, asztalos, esztergál vos, galvanizáló, rádió
műszerészeti és egyéb ism r tekre kívánták ily n1ódon a tanulókat 
oktatni. 

Az 1964-es évtől az iskola mcgszűnt flúgirnnáziu1n lenni. A 
padsorokban megjelentek a leánytanulók. 1\z iskola struktúrájában 
két tagozatos, matematika-fizUca "s angol-német nyelvi és három 
általános tant rvíí osztály működött. gyakorlati oktatás 1974-ig 
létezett, d már egyszerűsödött forn1ában. A lányok szabás-varrást 
és szövést, a fiúk fémm gn1unl(álás és ' illanyszerel ; st tanul tak. 
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J\.z 1966/67-es tanévtől ötödik osztályként postaforgalmi képzés 
indult az első évfolyamon, amelyből négyéves szakközépiskola 
fejlődött ki. Iskolánk címerében egy postakürtjelezte a profilbővü.
lést. A zömmel vidéki gyerekekből álló "postás" osztál)rok tanuló i 
szép szakmai sikereket értek el a versenyeken, az őszi mezőgazda
sági munkák ( gesztenyeszedés) során pedig szinte verhetetlen ek 
voltale 
Jelentős megemlékezéssorozattal ünnepelte az iskola 1976-ban 

államosításának 100. évfordulóját. Ajeles alkalommal találkozóra 
gyííltek össze az iskola "öregdiákjai". l(öziilülr l\1ollay Károly, az 
ELTE professzora avatta fel a Templom utcai fhlon levő emléktáb
láL Jubileunli évkönyv is lrészült ez alkalomra. 

A postaforgalmi szakközépiskola megyei rendelkezés értelmében 
1980-ban átlreriilt tőlilnk a proflit váltó volt József Attila Gimná
ziumba. 

Míg az 1970-es években iskolánk létszáma 600 köriil mozgott, a 
postásosztályok elkerülése után a létszám csökkent, és ez még 
késöbb is folytatódott az 500-hoz közeledve. 

A felszabaduló tantermek helyén 1979-ben történelem, majd 
magyar szak--tantermet alakítottunk ki, ahol órálron, majd az 1982-
ben bevezetett fakultáció keretében kézikönyvek és más források 
segítségével mélyebben foglalkozhatnak a tanuJók a tantárgyak 
tudományos hátteréveL A történelem szaktanteremben kapott he
lyet két tárlóban szerény kis iskolamúzeumunk is. A fakultáció 
bevezetésekor megszűntek a tagozatos osztályok, Itivéve a testneve
lési t, amelyet 1976-ban indítottunk és 1986-ig létezett. 

1976, az előző évkönyv n1egjelenése óta fájdalmas veszteségek is 
érték iskolánkat. 1979-ben elhunyt Autheried Éva matematika-fi
zika szakos tanárnő. 1981-ben autóbalesetet szenvedett és életét 
vesztette Juhász Imréné testnevelő tanár, és váratlan hirtelenség
gel halt meg, szegedi egyetemistaként, volt tanítványunk, Herbszt 
Zoltán, altinek költői pályája már kibontakozóban volt. Egy posztu
musz verskötet, a l(őtollú madár őrzi emlékét. Elmentek a nagy 
öregek, akik klasszikus értelemben véve mély tudású, sugárzó, 
vonzó vagy másképp elismerést kiváltó tanáregyéniségek voltale 
1982-ben a történelmet szinte megjelenítő, szuggesztív dr. Ka
mondy Zoltán, 1984-ben a mindenltihez meleg, kedves, tudós Tóth 
Ferenc, és 1985-ben a testnevelő és edzőgenerációt nevelő Iliasznai 
Ferenc, ahogy tanítványai nevezték, "a mester". Az őszi időszakban 
évente megtartott megyei kosárlabdakupa az ő nevét viseli. 1987-
ben a sok idegen nyelvet megszerette tő U ray Aliz és 1989-ben Lapos 
Árpád. Jó lenne, ha szellemük (és a korábban eltávozott igazgató, 
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Földi Lőrinc) példája határozná meg mindnyájunl<nak a követendő 
tanári etikát: tisztesség, szigor, igényesség tnagunldcal és másokkal 
szemben, és mindig a tanítványok és az iskola jó értelemben 
felfogott hasznának szolgálata vezethetne bennünkeL 

Ígéretes hajtások is megjelentek iskolánk vén fajim. Az 1990/91-
es tanévtől a hatosztályos gimnázium kialakításának kísérletébe 
fogtunic Egy tehetséggondozó osztály indult, ahol a felvételi vizsgát 
tett h etedikesek náltulk 1olytaijúk általános iskolai tanulnlányaikat 
olymódon, hogy az angol és német nyelYeL rnagasabb óraszámban 
tanulják, e:unelyekből a terv szetint három év utitn úlle:uni, rnajd 
nemzetközi (zertjfikát) nyelvvizsgát tesznek. 

Egy országos ranglista szerint, arnely 170 gimnázitunot vizsgál a 
felsőoktatási intéznlényekbe j elentkezettek és felvételt nyertek 
számának tülu:ében, iskolánk az első 25 között Yan. 29 

Ezt a helyet megtartani és javítani szeretnérlk az előttünk álló 
években. lVIegújulni törekvéstinkben iskolánk szellern ét, n évadón.k, 
a nagy reformer, Széchenyi István példáját és sza\ ait tekintjük 
útmutatónknak: 

"Tegye csak n1indenik 1naga kötelességét, s ne valan1i egyebet, 
h t b ·u "ao anen1 az ugyan ern en . 

FORRÁSO!(, JEGYZETEI( 

l. K.is János (1770-1846 ) . Az EnmgélÜ(HS Lícetuu tannlója \ 'olt. 1790-beu L<h-naival 
megalapít..oUúk az első Illagyar nych·íí irodaluLi önképzőkört. Külfüldi egyetemi 
tanulmányok után tanárkén l és lclkipúsztorként tevékenykedett. 1812-től élt isruét 
Sopronban. KölWi és műf(>rdítói rutulkássága Kazillczy F. ba.ráli köréhez kapcsolta. 
Háza szá1uos kiválóság látogalás{uulk célju \'olt, mint p l. 1814-be n az iljú \\ csselé
nyi 1\Iiklósnak. 

2. Széchenyi István nUogatottírásai. I3p. Gondolat, 1959. 312. l. 
3. ugyanott 321. l. 
4. Az Entwurf der organization fü.r Gyrunasicu tUl d Rcalschu..lcu in Ocsterreich kettős 

iskolarendszert vezetett be. A nyolcosztályos gimnázituuot és a h atosztályos 
reál iskolát. 

5 . A felavatáskor az alapkőletételhez hasonló aktus zajlott le. Egybádogtokba disz cs, 
vékony bőrre írtlatin és nén1et nyehit oldevél keriUt, amely m egörökiti a neveze les 
esen1ényt. 1'-Ielléje aznapi újság és pénzénnék kerültek. A lelet 1969-ben, a 
tornaterem újjáépítésekor került elő. 

Lásd n1ég Zakar János: Ferenc József soproni lútogatúsai c. tanulmúnyút (llel~iör
téneti Asztaltársaságjegyzőkönyvei S. Liszt .F. l\ lúz.) 
A teíTező építész szem élyét illetően többfele adat szerepel az egyes forrúsokban: 
Ha.ndler József és Handler .Fcrdinánd. Ez u tóbbit erősíti 111eg az építész-hclytörté
nész, Tompos Ernő (A Handler csalúd, Sopraill Szerule 1962/1. sz. 276. l.) az 
eltérés abból adódik- valószín ü-, hogy az apa, Hand l cr József ne vé v ·l jegyzett, dc 
n1ár flai által tervezett építészeti engedélyt isn1erü.nk 
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6. Sopron város képviselő-testületijkv-ek 1861/1956. sz. határozat 
7. Iskolai értesítő 1873/74. 
8. Law-inger En1ő: A Soproni ~Iagy. Kú .. An. Széchenyi István R eúlislmla története 

Értesítő 1925/26. A témát kin1eritően kutatta volt tailltvárlytuU{, Ném eth Ildikó A 
dualizmus kori oktatás a Soproni Au. Főreáliskolában. -Az 1989/90. évi on.;z. 
tanuim. Yersenyen e dolgozattal és felkészültségével 4. he lyezést ért el. (A dolg. 
kézirata az iskolában.) 

9. Százéves a soproni post._'lhálózat c. kiadvány. Sopron, 1990. 4. L 
10. Della Lajos (1850-1937) Illltn.kásságáról rövid ismertető az 1976. évi jnbile unli 

évkönyvben (24. L) A L. F. ~lúz. 1985-ben rendezett emlékkiállítást Inunkús
ságáról. 

ll. Viszota Gyula (1871-1947) 1896-tól 1901-ig volt iskolánk n1agyar-német szakos 
tanára. A "hely szellemének" hatitsára már itt tuegkezdte Széchenyi nurnkássúga 
h e lytörténeti vonatlcozásainn.k kutatását. Ezt tanúsítja 1902-ben ki adott, Széchenyi 
és Sopron vármegye c. ruunkúja. Sopronból a Bnelapest VI. kerületi FőginulÚZiUiuba 
került. További té.Ulttlruúnyai: 
1904. Bp. Széchenyi és a tuagycuországi lóversenyek rnegalapítása 
1905. Dp. A Stáditrnl megjelenésének és eltiltásának története 
1910. Bp. Széchenyi és a pcHti h engermalmok 
1910. Bp. Széch e nyi és az Országos ~Iagy. Gazdasúgi Egyesület 
1916. Bp. Széchenyi politikai programtöredékeinek keletkezése és hatitsa 
1935. A Széchenyi lúd történele az 1836. 26. tc. tuegallwtásáig 
Viszota Gyula sajló alú rendezte Széchenyi naplóit és Garat c. miívét. 

12. Pais Dezső (1885-1973). A n1agyar-latin-görög szakos tanár rövid ideig tanított 
iskol ú nkban. Először irodalomtörténeti témákkal foglalkozo tt. A nyelvészeti kérdé
sekben ért el jelentős ercdtuényeket. 1937 -től egyetemi tanár, 1941-től az Akadé
mia tagja. A tnagyar tudós tan<.l.rok sorában jelentős Hzemélyiség volt. (1976-os 
évkönyv, 28. l.) 

13. A Soproni Ali. Széchenyi I. Fő reálisk étiesítője 1925/26. 
14. Soproni Lisz l F. l\Iúz. A diáktanács jegyzőkönyve. 
15. A tanári kar ruegérlő magatartását tükrözi, hogy a diákok nevét nem közlili., csalc 

azt, hogy magánlruutlókká rninősítik ó'ket. A következő évi anyakönyvből derül ki, 
hogy Berezeller Richárd, Iieller Leó és ~Ieller Pál a hárOill szem é ly. ~Iás munlu'tk
ban (Szabó Jenő: ~lolnár József, S. Sze1ule 1976/3 és Koch Ödön: .. Az ilJúkollllllu
tlista mozgalon1 Sopronban, S. Sze1ule 1969. (1 . 38. l.) netn ngyru1ezek a nevek 
szerepeinek a füreáliskolából. A cikkek visszaemlékezéseken alapulnak, innen 
adódik az e ltérés. 

16. Csatimi Endre: Értehniségi fiataloknévtelenirodalmi köre. S. szetule, 1967. (l. 61. 
L). A körnek Cs. E. is tagja volt, magánlakásokl.nm találkoztak 

17. Kw1szeri (Kunczer) Gyula (1906-1973) 1929-től 34-ig volt iskolátÜ{ tuagyar-né
m et szalcos tanára. A '20-as évektől publikált az É let, a Kat.olikus Szemle és a 
Jelenkor c. lapokban. A már ernlített fasizmusellenes írúsai miatl a német 
megszállás idejé n bnjkálni kényszerült. 1945 után a ~Iagyar i'\emzet ruUilkatársa 
lett. 1947-ben a Katoliints Demokrata NéppáLt színeiben országgyűlési képviselő 
lett. Itteni szerepéről tanúskodnak a parhunentijegyzőkönyvek. (Balogh Sándor
Izsák Lajos: Földet, közt.á.rsasúgot, állami iskolát c. forráskiadványa. Gondolat, Bp. 
1980.348.1.) 

18. llorYáth József (1891-1961) munkásságát \·olt tanítványa, a festőművész rajzta
nár, Szarka r\..1.vád istnertette az 1976-os évkönyvben, 2 1. l. 
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Szakál Ernő (1913- ). Igazi sokoldalú művész. ~Iechk Bélánál tanult kőfaragóiues
terséget, majd az lpannlívészeti Főiskolán lett szobrászm(h ·ész. 1939-ben ösztön
di]al Rómúban tanult. A háború után önálló szobrúszművészként dolgozott 



Sopronban. 1947-től mííemlékvédehni mtmkákat végzett. Kilenc évig tanított a 
Képzőművészeti Főiskola szobrász-restaurátor szakán. 1982-b en kapta meg a 
műemlékvédelem Ew·ópa-díját. Szakmai publikációinak száma közel ne~·yen. 
Értékteremtő, értékmentő mtmkája során nlindig híl. maradt szülővárosához, 
Sopronhoz. 

19. Szalal D énes: Pap Károly, 1976-os évkönyv, 32. l. és Licht.Iuann Tamás tanulmánya 
az Alföld 197 4. nov. számában \Veöres Sándort, a diákköltő t Bödöc.:s Pál is1ncrtet.le 
az 1976-os évkönyvben (31 . l.) . 

20. ugyanott 28. l. 
21. Dér Zoltán (1897- ) . E leven iskolatörténet. 1929-től 1958-ig volt intézetünk 

tanára. Tennészettudományos k épzettsége mdlett korábbéul több hangszeren 
játszott, több nyelvet b eszélt. A Colernanit szerkezetére vonaU(ozó számílásait az 
angol kristálylexikon (Dana) közli. ( Czobor Lászlóné tanárnő adatgyíijtéséből.) 

22. Andorka Rudolf A madricli követségtől ~Iauthausenig c. naplója (Kossuth Kiadó, 
Bp. 1978.). 
Andorka Rudolf1891-ben sziUetett Sopronban. Nagyapja evangélikus lelkész, apja, 
Fle ischhacker Fridolin a főreáliskola tru1ára volt. A teh etséges fiú a katonai pályát 
választotta. Stromfeld Auréline lle tt szolgált, tanítványának vallotta magát. Kato
nai pályája az 1920-as években magasra ívelt, vezérl(art tiszt, majd diploinaLa lett. 
1937-ben a VKF 2 vezetője. Közel állt Bethlen István köréhez. A II. világháború 
kitörése után ismét diplomáciai tevékenységet folytatott. Prágai, vcusói korábbi 
tapasztalatai t u1adricli külde tésbenhasznosít otta. 
(Az életrajzi adatokat a naplóhozjegyzeteket készítő Lőrinc.:z Zs uzsa közli.) 

23. TantesiUetijegyzőkönyv 1948. márc. 31. 
24. R észben az államosítás, részben a lVIindsze n ty-per kapcsán meghurcolták iskolúnk 

egykori tanárát, dr. Legény Jánost is. (Letartóztaiásakor azonban már a Berzsenyi 
Gimnáziumban tanílott egy éve .) Szabadulása után hosszú ideig a tüzép-telepen 
dolgozott. (Ezért adta festőművész barátja, Horvátil József portréjának ü·onikusan 
azt a címe t: A tőzegkereskedő.) 
Dancsné dr. Ruhmann ~Iargit ny. tanárnő közlése. 

25. S . L t. Egyletek X. 216-275. 
26. A.z 1945/46. évi fe ljegyzés az iskola könyvtániban található, a többi Vas Jenő tmuh 

úr hagyatékában maradt és e lveszett. 
27. Iskohújegyzőkönyvek 1945-től. 

Dér Zoltánról a 21. sz. j egyzetbentnár szólttuuc 
Dr. Németh István (sz. 1906) 1936-tól1967-ig volt iskolánk tanára. Széles nyelvi 
műveltségével (néu1et, francia, orosz, angol , olasz szakos ) tanítványok sorút 
indította ú1jára. Családjában már a harntadik generúd ó k észüJ nyelvtanárnak 

30. Széchenyi István: Hite l. Előszó, 17. bek ezdés. 
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Hagyon1ányaink 

1984-ben a debreceni Ösi DiákYárosok Találkozóján a Széchenyi 
Gimnázium Diákszínpada első országos sikerét egy soproni diákha
gyomány bemutatásával aratta. A találkozó céljának megfelelően 
olyan szokást k ellett színpadxa vi.Jtni, n1ely 1nég élő valóság a 
diákság körében. 1\rfi a "szoinszédv[u·", a Berzsenyi Gin111ázilun 
Deák-kúthoz köthető hagyo1nányát dolgoztuk fel. 

Ebben a dologbanjelle1nzően sfuiísödött. össze az a tény, mellyel 
újra és í"Ura szembesülniinlc kell, hogy gimnázilununk ifjúságára 
nem hagyományozódtak olyan "ősi" szokások, 1nelyek eredetüket 
iskolánk múlt századi vagy korunk első fe lszázadbeli történetéhez 
vezetnék vissza. P edig a múló éveken k eresztül m egtartott hagyo
mány n1ind értékesebb lesz, és tnélységet nyer a rárakódott patiná
tóL Am az öröklődő szokások mögé fe lsorakozó évek szán1ával 
kevésbé fü.gg össze azoknak hatóköre és összetartó er eje. 1'anúi 
vagyunlc atmak, hogy már az egy-két éves múlttal rendelkező 
hagyon1ányok is intenzíven hatnak a diákság körében, ha azok 
szerencsésen síírítüc magukba a rninde nkori korosztályok által 
elfogadható értékeket. Úgy véljük, hogy a Széch enyi gimnázium ma 
élő hagyo1nányai ilyenek. 

Ezeknek legfontosabb köre Széchenyi Ist-ván emlékéh ez kapcso
lódile A szeptember 21-i szi.Uetésnapról természetesen mindig 
megemlékeztek iskolánkban, azonban ennek n1ai formája 1965-re 
vezethető vissza. Ugyanis ekkor vált a mege1nlékezés fo színterévé 
Nagycenk. Kezdetben ezen a napon az egész iskola diáksága és 
tanári kara vonatra és bicüdire ült, és ellátogatott n évadónk nlauzó
leumához. I\.ésőbb csak az első osztályosok kiJ:ándultak ide, hogy e 
kegyeleti aktus révén k erilijenek be igazán giinnáziumtulic közössé
gébe. A 1\1úzeumvasút n1egnyitása óta (1970) a fertóoozi állo1násról 
a kis különvonat segítségével jutottak e l Nagycenkre. (Azóta is 
szeretettel emlege1jülc Lovas Gyulát, aki mint a kisvasút almori 
főnöke nemcsak az utaztatás ötletét adta, hanem pártoló odaadással 
működött közre évekiga r endezvény lebonyolításában.) Az 1975-ös 
év új színt hozott ebbe a hagyon1ányba: Az elsősök ettől k ezdve 
tesznek fogadalmat Széchenyi nyughelye előtt. 

Mai teljességében tehát a következőképpen fest ez az esen1énv: 
A Múzeumvasúton m egérk ezve az első osztályok osztályfőnökeikkel 
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felkeresik a Széchenyi-szobrot, melyet a Himnusz eléneklése után 
n1egkoszorúznak. A Széchenyi család luiptája előtt folytatódik a 
megemlékezés egy vers elhangzásával és a fogadalomtételleL Az 
eskü szövege így hangzile ,,Én ...... tanuló, Széchenyi István súja 
előtt fogadom, hogy névadónk példáját követve munkámat minden
kor és mindenhol felelősséggel és odaadással végzem. Iskolánk 
hagyományait megőrzöm. Becsülettel já.Iulok hozzá városunk, ha
zánkjelenének és jövőjének formálásához." A kirándulás hátralevő 
részében az osztályok n1egtekintik a mauzóleumot és a múzeumot. 

A felsóob évfolyamoknak szeptember 21. tanítási szünetetjelent. 
A megelőző napon azonban a másodikosok megkoszorúzzák név
adónk tanáriszoba mellett lévő n1ellszobrát, majd a Széchenyi téri 
szobrot. A harmadileosok megemlékező mií.sort készítenek az isko
larádió szánJ.ára. 

A Széchenyi emlékéhez kapcsolódó hagyományok azonban nem
csak a születésnap körül teljesednek ki. A Czucor-alapítvány, mely 
1976-ban, az iskola százéves évfordulójánjött létre, az adományozó 
szándékának megfelelűen évente gondoskodik arról, hogy a legna
gyobb magyar munkásságának emléke eleven maradjon az új abb és 
újabb korosztályok előtt. Az elsősök vetélkedője, a másodikosok 
számárakiírt pályázat ezt a célt szolgálja. 

De a mindenl\:ori ballagásoknak is az egyik legszebb mozzanata az 
a pillanat, amikor az ünnepély végén diákok és tanárok a Széchenyi 
téri szaborhoz vonulnak, és a búcsúzó negyedikesek a Százat 
hangjaival kísérten koszorút helyeznek el a talapzaton. (A ballagás 
előtti napon egyébként hasonló, bensőséges ünnepség zajille le az 
iskolai mellszobor előtt.) 

Hagyományainic máslli csoportja az iskolai élet más ünnepi 
mozzanataihoz kapcsolódi!\:. A tanév rendjét követve a Széchenyi
nap utáni első jeles ünnep a téli szünet előtti utolsó tanítási nap, 
a karácsonyozás ideje. Az osztálytermekben a feldíszített fák, a 
folyosókon az ablakokban égő gyertyák adnak hangulatos hátteret a 
meglepetés, az ajándékozás napjának. Talán hagyományt indít el az 
idei karácsony az udvaron felállított hatahnas fájával és a fa alatt 
bemutatott osztályonlrénti ajándékműsorával. (Az ilyen jellegü 
n1eglepetés megelőző hagyományának tekinthetjük, hogy a 80-as 
évek eleje óta egy-két év kivételével szokásban volt, hogy e nap egyik 
óraközi szünetében hol diákegyiittes, hol alkalmi tanárzenekar 
karácsonyi kancertet adott a gimnázium közösségének.) Reméljük, 
hosszú jövő előtt áll az először '89-ben megrendezett templomi 
hangverseny, melyen éneklő és muzsil\:áló diákjaink mutatlroznak 
be a város előtt. 
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virágszirom. A búcsúszerenádnak ez a formája 1978 óta ismétlődik 
meg évró1. évre gimnáziumunkban. A másnapi ünnepség épp az 
elválás aktusával keretezve meghozza a találkozás örömét is, hiszen 
ekkor témek vissza iskolánk idős, nyugdíjas tanárai, hogy az 
iskolazászlót követve együtt vonuljanak fel még aktív kollégáikkaL 

A százéves évfordulóra kapott iskolazászló Illint egyik legfonto
sabb jelképünk is szoros kapcsolatban van hagyományainkkal. A 
ballagási ünnepély részeként a végzős osztályok képviselői e zászló 
előtt állva mondják el emlékszalagjaikra írt jelmondataikat. Majd 
ezeket a szalagokat felkötözik a zászlórúd csúcsára, hogy azok 
évekig idézzék emléküket. 

Közkedveltjeiképünk az iskola címerét magába foglaló jelvény is, 
mely az idei, 1990/91-es tanévtől kezdve, reméljük, sűrűn fog 
feltűnni a jövendő széchenyista nemzedékekkabáthajtókáján. Ez az 
új sorozatgyártású jelvény egyébként kicsinyítve is hű másolata az 
1957 -ben bevezetett diáksapka "sapkarózsájának". 

Ennyiben lehet talán összefoglalni a Széchenyi Gimnáziumban 
élő hagyományok körét. Az elmondottakból kiderül, hogy tovább 
örökítendő szokásaink új keletűek, nem egy napjainkban formáló
dik. Hozzájuk való kötődésünk azonban máris erős. 

,,Mi a hagyomány?" - kérdezte annak idején a már ez írás elején 
emlitett színpadi darab egyik szereplője, és rögtön meg is válaszolta 
a magának feltett kérdést: ,,Az idő legyőzője. Jelenlévő múlt. 
Szokás, mely nekem ugyanaztjelen ti, mint a diáktársamnak-a száz 
évvel ezelőtti diáktársamnak. Ez tart össze vele, ezért társam ő." 

A generációk már jövetelükre várnak. Hogy társaik leszünk-e 
nekik, hogy társaink lesznek-e ó'k, ma is alakuló hagyományainkon 
múlik. 

SZABÖ MIKLÓS 
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Széchenyi-emlékversenyek ( 1976-1991) 

Ahogy az évkönyvekből és e könyv Hagyományok c. írásából 
kitűnik, iskolánkban rendszeres megemlékezések voltak a névadó
ról, gr. Széchenyi Istvánról. Önképzőköri vagy Ifjú 1'örténelen1barát 
körl munka során megjelent egy-egy írás a nagy reformerrőL (Első
sorban soproni és megyei mtmkásságáról.) 1976-ban ünnepre ké
szülődtünk. Annak (100.) évfordulójára, hogy az intézet átke1iilt a 
várostól az állam tulajdonába, bizonyítva ezzel, hog)r a kevés reális
kolák egyike a regionális érdekeken túl, országosjelentőséggel bír. 

Ekkor jelentkezett nálunk egy köztiszteletben álló, idős -Lrr, Czu
czor Ernő, és névtelen kívánván n1aradni, felajánlott évi ezer forintot 
Széchenyi munkásságát, személyiségét elemző tanulmányok díja
zására. Cselekedetében tiszteletreméltó lokálpatriotizmusa és az 
ifjúság nevelésének vágya vezérelte, de megbújt tettében családja 
reformkori nag)jának, Czuczor Gergelynek a szelletne is. 

A pályázati rendszer élni kezdett. Az adományozó csak az első 
témákatjelölte meg, később ezt is, akárcsak a munkák elbírálását, 
a történelemtanári munkaközösségre bízta. A tanulókkis értekezé
seikben elmélyültek Széchenyi életmíívében, közelebb kerültek az 
iskola névadójához, és egyúttal megtanulták a tanulmánykészítés 
módszertanát is. 

l\fivel az iskola létszátnához képest ez a mtmka csal{ kevés tanulót 
érintett, · 1978-tól kezdve vetélkedőt szerveztünk az elsősölmek, 
amelyen tninden osztály- tetszőleges számú-négyfos csapatokkal 
vett részt. A tén1akörök mindig a következők: l. Széchenyi életú1ja, 
2. művei, 3. gyakorlati alkotásai (országos), 4. Sopron vártnegyei 
tevékenysége. 

A tanulók szívesen és játékos kedvvel versenyeznek, és az első 
három csapat mindegyik tagja értékes kön)'\jutalmat kap. 

Amikor 1980-ban (85 éves korában) elhunyt az adománytevő, a 
hagyomány anyagi alapjait 1990-ig idősebb fia, Czuczor Ernő, 
ezután öccse, dr. Czuczor Huba biztosította. 

Hagyományunk ekkor új elem tn el bőviüt. A győztes csapat tagjai a 
verseny után kis koszorút helyeznek el Czuczor Emő súján. Az 
örökzöldet átfonó nemzetiszíníi és kék szalag emlékeztet az ott 
nyugvó nag)r szívére, amelyben a haza és a reáliskola (flai, unokái 
iskolája) oly nagy helyet kapott. 
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A Széchenyi-emlékversenyek győztes ei: 

1976. A pályamunka címe: Széchenyi soproni allcotásai 
I. díj: GanglEdit-Kamer Bea 
II. díj: BőszeM.-SomfalviAndrea 
Ill. díj: Berkicsimre 

1977. Széchenyi neveltetése és műveltsége 
I. díj: KatonaMelinda 
II.díj:FarkasAndrás 
III. díj: GimesTünde 

1978.Széchenyiutazásai 
I . díj: VeresAndrás 
II. díj: Parragh László 

1979. Széchenyiésajobbágyság 
I. díj: TóthLajos 
II. díj: Fischer Lajos 

1980. A stádium c. mű elemzése 
(Nem készült pályamunka.) 

1981. Széchenyi-emléleele szülőföldemen 
I. díj: Balázs Zoltán 

1982. Széchenyi a lcortársalc szemében 
I. díj : SimonZsuzsa 

1983. Széchenyi mai sz emmel 
I. díj : Henye István 
II. díj: HillerJudit 
III. díj: Bálint Zoltán 

1984. A Kelet népe. c. mű és Kossuth 
válaszánaTc összehasonlító elemzése 
I. díj : Czeglédi Sándor 
II. díj: Szakál Nikolett 
III. díj: KocsisMargit 
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Vetéllcedő 
FickertZoltán 
kndvai Miklós 

BödőssPéter 
LillkaNóra 
PalacsekTamás 
TóthTamás 

Ábrahám 1'ünde 
Baán lVfihály 
~1arkóAlajos 
Olaszi Gyula 

DávidAnna 
Hiller Judit 
Koczor Györgyi 
Monostori Erzsébet 

GöblGábor 
Huszár Ildikó 
NagyKálmán 
VargaÁkos 



1985. Széchenyi nevelésről vallott nézetei 
I. díj: NémethBea 
ll. díj: CzeglédiAttila 

1986. Széchenyi és aközlelcedésügy 
I. díj: Ratatics Éva 
II. díj: Tengölics l\1árta. 

1987. Széchenyi-emlékek 
Sopronvármegyében 
I. díj: I. Nagy Krisztina 
II. díj: Rumi Bea 

1988. Országos Széchenyi-vetélkedő 
(Gazdasági reform Széchenyi 
korában és ma) A döntő felnőtt 
mezőnyében iskalánké volt az 
egyetlen diákcsapat és 6. helyezést 
ért el. 
Tagjai: Boronkai Szabolcs, 
GyuráczAttila, OrbaiPéter 
(Magy. Rádió l(ossuth IX. 15.) 

1989. SzéchenyiHitel c. munkájának 
forráselemzése 
I.díj:IIorváthildikó 
II. díj: SebestyénAnita 
III. díj: ~1ihalitzZita 

1990. Széchenyi utazásainak 
hatása reformeszméire 
I. díj:TompaKomélia 

Babics Csaba 
BohVilmos 
Gang l Andrea 
Pálvölgyi Nóra 

Boronkai Szabolcs 
IIalmai Vilmos 
OrbaiPéter 
Szappanos András 

Czil<:e Gábor 
Fejér Lukács 
Gyurácz Attila 
Nlentes Árpád 

Háziverseny 
Ilofier Szilvia 
Nétneth Ildikó 
SebestyénAnita 
SavanyuAnita 

Kovács Viktória 
RákócziAnita 
Reiner Viktória 
Samuilona 

BerthaÁrpád 
1\.ochAndrás 
SoósÁkos 
Széplaki Tamás 
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1991. Dolgozathelyettrészvétel 
a l(ortársunk, Széchenyi 
orsz. vetélkedőn. 
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Területi versenyen (IVI. R . l(ossuth 
1991. 19h) 
Széplaki Tan1ás 6., 
Bertha Árpád a 4. helyet szerezte meg 
és magas pontszáma Iniatt tovább
jutott a döntőbe. 
Gosztola l(atalin Széchenyi akadémiai 
beszédének forráselemzésével 
a Berzsenyi gimn. önlc körl 
pályázatán III. díjatnyert 

Összeállította: 
B1\RAl\TYAl LENlili 



.fl szőlőlníítel ;8 ;s borászat technilcája ,op ronban 
a clualizntus feorában 

(Jeiig : Kélcfranlcos. zalay Zsuz anna, 
az or z. tanuim. · erseny első h ~LyezetiJén ~Je dolgozat a, 1986.) 
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Tanul1nányi versenyeredményeink 
1976-1991 között 

Iskolánlr diákjainak szargalmát és tehetség ét a tanulmányi verse
nyek terén is szép eredmények dicsérik. Az alábbiakban az Orszá
gos Középiskolai Tanulmányi Versenyben, a magyar nyelv ápolását 
szolgáló versenyekben, a latin nyelvi versenyben és a postaforgalmi 
szakmai versenyben elért eredményeiket soroljuk fel. 

Tanévenkénti csoportosításunkban a versenyző neve, osztálya, 
versenytárgya és eredménye található. Zárójelben tanáruk neve 
látható. 

Payrich ~1ária 
SteinerTibor 
SimonMárla 

VerőMária 

TóthCsaba 
TóthCsaba 
SamuJudit 
KissMargit 

Farkas András 
SlezákTamás 
Tauber Ferenc 
SzabóAranka 

Az 1975-76. tanévben 
IV. o. biológia 
IV. o. németnyelv 
IV. o. németnyelv 

10. helyezett (Örszigety Frigyes) 
III. díjas (Dan cs Lászlóné) 
8. helyezett (Dancs Lászlóné) 

Az 1976-77. tanévben 
III. o. történelem 4. helyezett (Baranyai Lenke) 
IV. o. fiZika III. díjas (Kopik István) 
IV. o. matematika 5. helyezett (Szakál Péter) 

postaforgalmi I. helyezett 
postaforgalmi II. helyezett 

Az 1977- 78. tanévben 
III. o. történelem 5. helyezett ( Szalai Dénes) 
IV. o. fizika 4. helyezett (Légrádi Imre) 
III. o. németnyelv II. díjas ( Czobor László) 

postaforgalmi III. helyezett 

Az 1978-79. tanévben 
Tauber Ferenc IV. o. németnyelv I. díjas (Czobor László) 

Száj er J ó zs ef 
HorváthAndrea 
VárnagyiÁgnes 
Csehiirén 
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Az 1979-80. tanévben 
IV. o. 
III. o. 

orosznyelv 
németnyelv 
Kazinczy-díjas 
postaforgalmi 

II. díjas 
7. helyezett 

II. hely~zett 

(Dr. Horváth József) 
(Dr. HorváthJózsefné) 



Az 1980-81. tanévben 

~likóTeréz 
ÚriJolán 
Bernadett 
NémethEmil 

III. o. matematika 10. helyezett (Szakál Péter) 

' arga László 

postaforgalmi II. helyezett 
postaforgalmi 4. helyezett 
postalorgalrnl 5. helyezett 

Az 1981-82. tanévben 
Kollmant-1ónika IV. o. németnyelv 7. helyezett (Dr. IIorváthJózsefué) 

Az 1982-83. tanévben 
Nem volt kiemel t helyezésíl diákunk. 

Az 1983-84. tanévben 
Balázs Zoltán IV. o. német nyelv III. díjas 

Horváth László 
Hargitai Zsolt 

Az 1984-85. tanévben 
IV. o. történelen1 
IV. o. fizika 

7. helyezett 
III. díjas 

Az 1985-86. tanévben 

(C zobor László) 

(Szappm1os I\Iária) 
(Légrádi Imre) 

Zsolnay IV. o. német nyelv 5 . helyezett ( Czobor László) 
Krisztina I. k . 
Slippinger Anna IV. o. német nyelv 

Huszár Péter 
II. k. 

IV. o. szánútás· 
technika 

4. helyezett (Hirschler K.atalin) 

2.helyezett 

Az 1986-87. tanévben 
Szalay III. o. történelein I. díjas ( RókaLajosné és 
Zsuzsanna dr. Baranyai Lenke) 
Radi cs Péter IV. o. történelem 4. helyezett (Szappanos t-I ária) 
Kiss Mónika IV. o. orosznyelv II. díjas (Dr. Horváth József) 

Csizmazia 
II. kateg. 

IV. o. orosznyelv 10. helyezett (Dr. IIorváthJózsefné) 
Eszter II. kateg. 
Csizmazia IV. o. latinnyelv 9. helyezett (Dr. Horváth József) 
Eszter 
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Lung f\nita I\. o. nén1et nyelv II. díjas (Hirschler Katalin) 
II. kateg. 

Kiss~Iónika I\. o. nén1et nyelv III. díjas (Hirschler Katalin) 
II. kateg. 

Az 1987-88. tanévben 
Bögi Terézia III. o. németnyelv I. dijas (Dr. IIorváthJózsefné) 

II. kateg. 
Temyik László II. o. matematika IL díjas (Vass Béláné) 

(Arany Dániel) 

Az 1988-89. tanévben 
Hon,áth Barna IV. o. angol nyelv II. díjas ( Simonné Schöberl 

I. kateg. Erzsébet és Csendes 
Ferenc) 

Siklósi Szilvia III. o. németnyelv III. díjas (Dr. HonráthJózsefué) 
II. kateg. 

T ö lll Balázs I\'. o. Kazinczy-díjas 
KirályRita III. o. latin nyelv III. helyezett (Dr. Hon'áthJózsef) 
DögiTeréz I\ . o. Kazinczy-dijas 

Az 1989- 90. tanévben 
Németh Ildikó I\. o. történelen1 4. helyezett (Szappanos ~'!ária) 
KrischHelga III. o. németnyelv I. díjas (Dr. HorváthJózsefué) 

II. kateg. 
Horváth Balázs III. o. nérnet nyelv III. díjas (Tóthné Ziegler Herta) 

II. kateg. 
Sirnon Jú-isztina III. o. Kazinczy-

különdíj 

Az 1990- 91 .. tanévben 
KopikBoglárka III. o. németnyelv II. díjas ( Czobor László) 
SzabáGúbor IV. o. németnyelv 7. helyezett (Dr. HorváthJózsefné) 
l(ocsis László IV. o. fizika 4. helyezett (Légrádi Irnre) 

LÉGRÁDI I~fRE 
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i\é1neth Ildi/ ó (orsz. tan. l'ers ~ny 
lJ. helyezet(j törlénelent tantárgyból l !J D/!JO) 

i · leolat ö rt éne t i pcí(lJllntunlc:l!ja 

-o .. 



Iskolánk igazgatói voltak 
1857-től napjainkig 

Rách Sal. Ferenc 
Gartner Ferenc 
Rodich Ferenc 
Geronnai-Kossow Albert 
FuchsPál 

1857-1858 
1858-1859 
1859-1867 
1867-1868 
1868-1870 
1870- 1872 
1872-1897 
1897-1914 
1919-1941 
1941-1945 
1945-1950 
1950-1951 
1951-1954 
1954--1964 
1964--1970 
J-970-1981 
1981-1991 

illber Mátyás 
SalaminLeó 
Dr. Wallner Ignác 
Lauringer Emő 
GáborGéza 
Martonos Lajos 
Zagyvaimre 
Lajos József 
Földi Lőrinc 
Höfle József 
TóthFerenc 
Palotai György 

Iskolánktanáraivoltak1857-tőlnapjainkig 

ittlétü1E időtartamának 
és az általuk oktatott tárgyak megjelölésével 

Aistleitner Antal 1857- 1878 geográfia-történelem-magyar-német 
AlbrechtJános 1883-1884 német- latin- görög 
Dr. Antal László 1933-1939 magyar-német 
Dr. Augusztinovicz 

Elemér 1933-1946 
AuthededÉva 1957-1969 
ÁdámManó 1911-1912 
Dr.ÁghLajos 1900-1927 
ÁkosErnő 1947-1956 
BachNándor 1869-1873 
Balázs Józsefné 1963-1983 
BartaMiksa 1903-1938 
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magyar- latin 
matematika- fizika-ábrázoló 
matematika- ábrázoló 
magyar-német 
rajz-ábrázoló 
mértan-építészetl rajz-szépírás 
biológia-földrajz 
matematika-fizika 



Bartoss Ernő 1858-1859 matematika-fizika-természetrajz-szépírás 
BauerTiborné 1958-1959 -magyar-német 
Dr. Bayer Ferenc 1876-1879 magyar-német 
Dr. Ba.umelEde 1886-1899 matematika-fizika 
BálintJózsefné 1959-1963 angol-magyar 
BánlakiPál 1962-1963 magyar-filozófia 
Dr. Bedy Rezső 1944-1950 magyar-német 
BellaLajos 1876-1911 történelem-földrajz-torna 
Bezzeg h Gyula 1940-1947 földrajz-természetrajz 
Dr. BleyerJakab 190_0-1902 magyar-német 
BónaMiklós 1963-1970 magyar-történelem 
BödőcsPál 1974-1981 magyar-történelem 
CsanádySándor 1929-1957 magyar-történelem 
CsendesFerenc · 1978-1990 magyar-angol 
CsépMiklós 1926-1928 magyar-német 
CsetjésiJózsef 1939-1942 torna 
Dancs Lászlóné 1950-1979 magyar- német 
DérZoltán 1929-1958 matematika-fizika 
DívaidJózsef 1870-1873 német-magyar-földrajz 
EichbergerJózsef 1858-1859 szépírás 
Dr. EmmerJózsef 1922-1949 latin-német 
Dr. ErdélyiPál 1943-1945 latin-történelem 
FaragóAndor 1901-1909 matematika- fizika 
Faragó József 1894-1929 matematika-fizika-ábrázoló 
Faragóistván 1942-1944 latin-német 
Dr. Fialovszky Lajos 1872-1884 természetrajz-földrajz 
Fleischhacker Mór 

német-magyar 
történelem-földrajz 

Fridolin 
Földi Lőrinc 
Fuchs Kamilla 
FuchsPál 

1882-1900 
1951-1954 
1967-1973 
1863-1872 

magyar-orosz 
fizika-geometria-rajz-építészet-építészeti 

FuchsRezső 

Gamauf György 
GaraiAranka 
Gartner Ferenc 
Geronnai-Kossow 

Béla 
Getjel J ó zs ef 
GerőÁrpád 
Gombás Vilmos 
Gosztola.P dtalné 

r~z 
1920-1926 német-francia 
1878-1879 magyar-történelem-földrajz 
1973-197 4 történelem-orosz 
1857-1860 német-számtan-geometria-szépírás 

1868-1873 francia 
1967-1972 orosz-francia-német 
1909-1929 természetrajz-kémia 
1959-1963 kémia-biológia 
1970-1983 magyar-orosz 
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GottlRezső 1880-1891 matematika-fizika 
Gőgös Ferenc 1942-1948 magyar- latin 
GöhringTódor 1872-1876 tornásza t 
Gruber Gyula 1919- 1935 torna 
Gruppenberg 

F. Henrik 1898-1900 magyar- német 
Gyertyánffy Emő 1916-1917 matematika- fizika 
Györgyfalvai 

Istvánné 1968- 1981 postaforgalom 
Gyulaváry Jánosné 1976-1987 magyar 
Gyfuii Károly 1962-1968 magyar-orosz 
HadnagyGéza 1941-1946 magyar- latin . 
Hahnenkamp Rezső1871-1885 mennyiségtan- mértan 
Dr. Halász Gyula 1930-1940 magyar-francia 
Hammer! Lajosné 1959-1971 orosz-német 
Dr. HargitaiLajosné1969-1978 postaforgalom 
Harsányi Lajos 1909- 1919 matematika-fizika 
Hauser Károly 1870- 1895 szabadkézi rajz 
Dr. Hegyi Fererrené 1969- 1979 történelem-angol 
Dr. Helyes István 1918-1919 latin- magyar 
HerczegAntal 1922-1929 magyar- német 
Hirschler Katalin 1982- 1986 német- angol 
Holéczi György 1964-1971 történelem- földrajz 
Holló (Toppler) 

István 1873- 1875 magyar-bölcselet 
Dr. Holló Lajos 1939- 1941 magyar-olasz- francia 
Horváth István 1963-1973 mérnöktanár 
Horváth József 1920- 1947 rajz 
Horváth Kálmán 1948-1968 matematika-fizika 
Horváth Lajosné 1968-1979 postaforgalom 
Horváth Rezső 1894-1921 francia-német 
IjasLajos 1951-1957 matematika-fizika 
Dr. Imre József 1949-1950 földrajz-történelem- fllozófla 
Jakatits Árpád 1963-1965 magyar-történelem 
Janesitz Henrik 1922- 1947 rajz 
Jankó Andomé 1950- 1959 fizika-kémia 
J}lhászEmő 1963-1964 magyar 
Juhászimréné 1975-1981 testnevelés 
Dr. Kamondy Zoltán1950-1959 lllagyar-történelem 
KampflJózsef 1962-1964 kémia-fizika 
Kardos Aladár 1912-1916 lllagyar- latin 
KatonaAnna 1949- 1956 magyar-német 
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' 
KatonaFerenc 1923-1944 történelem-latin 
Dr. Kárpáti Károly 1873-1898 magyar-német-torna 
Kedvessy Gyuláné 1949-1950 magyar-latin 
Dr. Kelényi Ferenc 1957-1960 magyar-történelem-angol 
Kende Ferenc 1892-1894 latin-görög 
Knipping Henrik 1873-1874 angol 
Kolecskáry József 1869-1870 természetrajz-számtan-vegytan 
Koller Gusztáv 1919-1935 történelem-földrajz 
Kollwentz Rezső 1903-1904 német-latin 
Komornokiné 

StarkMárta 1977-1978 angol-német 
KoósJózsef 1963-1974 matematika-fizika 
Koronczy Imre 1889-1891 magyar-bölcselet 
Dr. KosáriJános 1919-1920 földrajz-természetrajz 
Kovács Ferenc 1934-1942 latin-görög 
KozákGábor 1980-1981 angol-orosz 
KóczaGéza 1906-1910 torna 
KöpeDezső 1883-1885 természetrajz-vegytan 
Dr. Kőműves Géza 1939-1942 

1946-1948 magyar-latin 
Kövesdi (Küszel) 

Ignácz 1869-1873 magyar-német 
Krasznai Ferenc 1957-1984 testnevelés 
Krcselics László 1910-1912 történelem-földrajz 
Kugler Sándor 1963-1971 kémia-fizika 
Dr. Kunszeri 

(Kunczer) Gyula 1929-1934 magyar-német 
Kutas Gizella 1953-1973 matematika-ftZika 

~ 

Lagler Erzsébet 1975-1977 német-{)rOSZ 
LaposÁrpád 1946-1951 történelem-földrajz 
Latkóczy Mihály 1885-1886 magyar-latin-görög 
Lauringer Ernő 1911-1919 történelem-földrajz 
Dr. LegényJános 1934-1947 latin-francia 
LeupinJános 1875-1877 francia 
Luksz József 1920-1922 matematika-fizika 
Dr. Marhatsek Lucia1950-1969 magyar-latin-könyvtáros 
Dr. Machovich Viktor1932-1936 magyar-francia 
Mally Nándor .1892-1904 ábrázoló-számtan-mértan 
MantuanoJózsef 1937-1951 matematika-fizika 
MaschekJ ános 1857-1860 
Matavovski Béla 1878-1879 történelem-földrajz 
Mechler Katalin 1987-1989 magyar-történelem 
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Medveczky Lajos 1945-1948 
MerényiGábor 1912- 1934 
MerészKároly 1956-1963 
Dr. MikaKároly 1884-1902 
MolnárJózsef 1875- 1880 
MollerEde 1875-1882 
Dr. Müller Izidor 1893-1894 
Dr. MiillerJózsef 1903- 1922 
NaschFülöp 1919- 1932 
Dr. Németh István 1936-1967 
Németh Vilmos 1905-1939 
Dr. OpréTivadar 1918-1919 
Orbánistvánné 1949-1953 
Űrszigety Frigyes 1952-1983 
PaisDezső _ 1911-1912 
PanyiczkyGyula 1939-1947 
PatonaySándor 1942- 1948 
PaulayÖdön 1892- 1893 
PéchAladár 1899-1901 
PlaichingerJános 1859-1860 
Pong ó Zsuzsanna 1979-1980 
RavaszEndre 1936-1957 
~ményiTibor 1965-1974 
RéstJános 1957-1962 
RévészJános 1910-1914 
RiedlBéla 1960-1963 
RókaLajosné 1974-1987 
Dr. RónaiPerenené 1981- 1987 
RöschFrigyes 1868-1884 
Dr. Rőder Ede 1936-1938 
ScheitzAntal 1938-1942 
Schlelsinger Manó 1881-1882 
Schrelner Ferenc 1857-1861 

Schügerl Mildós 
Seemann Kálmán 
Dr. Serényi Imre 
Simlwvits Gyula 
Dr. Simkó Gyula 
Simonyi Ernő 
SkoffBéla 
Dr. Stodolni Gyula 
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1914-1945 
1895-1923 
1881- 1884 
1955-1962 
1912-1920 
1901-1902 
1873-1891 
1901-1936 

magyar-német 
matematika-ábrázoló 
rajz-ábrázoló 
természetrajz-földrajz-vegytan- torna 
matematika-fizika 
magyar-német 
francia-angol-német 
magyar-német 
francia- német 
német- francia-orosz- angol-dasz 
természetrajz-kémia 
torna 
latin 
biológia 
magyar-latin-görög 
magyar-német 
magyar-latin-görög 
magyar-német 
matematika-természettan 

magyar-történelem 
testnevelés 
magyar-történelem 
magyar-latin 
torna 
francia-olasz-latin-német 
magyar-történelem 
magyar-angol 
matematika-geometria-rajz-torna 
magyar-latin 
földrajz-természetrajz- vegytan 
földrajz-természetrajz 
geometria-geometriai rajz-szabadkézi 
rajz- természetrajz 
matematika- fizika 
szabadkézi r~z-mértan 
francia-földrajz-magyar 
történelem 
történelem-földrajz 
tennészetrajz-kémia 
matematika- ábrázoló 
magyar-német 



StrauchJenő 
StullerJenő 

Stuppacher Lajos 
SzabóBéla 
Szalay Dénes 
SzarkaÁrpád 
Dr. Szekeres 
· Kálmán 

Dr. SzenteKornél 
Székely András 
Takács Gábor 
Tauber Ferenc 
Tárnol{Péterné 
TóthAlajos 
TóthMárton 
Török Mihály 
TörzsökEmil 
Treszkony János 
TürrLajos 
Udvardy lgnácz 
UjváriBéla 
Ulber Mátyás 
UrayAliz 
Varga B. Béla 
VasJenő 

VáryRezső 
VendlAladár 
Dr. Veszprémi 

1902-1922 német-magyar 
1919-1920 matematika-fizika 
1863-1894 német-számtan-geometria-szépírás 
1940-1946, 1954-1965 foldrajz-történelem 
1961-1964,1970-1978 magyar-történelem 
1963-1978 rajz-ábrázoló geometria 

1~1895 matematika-természettan 
1931-1946 foldrajz-természetr~z 
1935-1941 történelem-foldrajz 
1963-1975 magyar-orosz 
1984-1988 német-orosz 
1974-1975 angol-német 
1919-1920 magyar-latin 
1887-1891 magyar-latin-görög 
1895-1916 matematika-fizika 
1950-1953 történelem-foldrajz 
1894-1895 történelem-latin-görög 
1884-1889 tö11:énelem-te~észetrajz 
1871-1872 magyar-természetrajz-szépírás 
1877-1894 magyar-francia 
1857-1884 történelem-természetrajz-német 
1957-1978 orosz-angol-francia 
1959-1986 kémia-fizika 
1929-1951 matematika-ábrázoló 
1906-1910 magyar~atin 
1885-1920 magyar-francia 

Vilmos 1897-1902 magyar-német 
Dr. ViszotaGyula 1893-19Ó1 magyar-német 
Dr. Wallner lgnácz 1870-1897 vegytan-természetrajz 
WeinhardtFerenc 1884-1887 matematika- természettan 
Dr. Winkler Elemér 1919-1926 történelem-foldrajz 
Dr. ZimmerFrigyes 1946-1948 történelem-foldrajz-latin 
Zomboriistván 1943-1949 testnevelés 

MEGJEGYZÉSEK: 
l. Iskolánkban több tanár is tanított, de csak azok nevét közöljük, 

akik legalább egy évet törzstagként itt dolgoztak. 
2. A névsorban szereplők azon a néven találhatók meg, melyet 

ittlétük utolsó évében viseltek. 
3. A tantárgyak elnevezése is változott, ezért úgy közöljük, ahogy a 

régebbi évkönyvekben található. 



Iskolánk személyi állománya 
199l.június 14-én 

Mb. igazgató: 

Szakál Péter 

Igazgatóhelyettes: 

Dr. HorváthJózsef 

Tanárok: 

Ágota Tamásné 
Babiczky Miklós 
Balázs József 
Dr. Baranyai Lenke 
Bakó Erzsébet 
Dr. Balogh Mihályné 
Berényi Edit 
Czobor László 
Czobor Lászlóné 
Dékány Zsigmondné 
Fischerné Greksza Tünde 
Dr. HorváthJózsefné 
KollmannAntalné 
Kopik István 
KrasznaiAndrea 
Kovács Csabáné 
Lang .Ágota 
Légrádi Imre 
PoórAttila 
Renner Kálmánné 
Simonné Schőberl Erzsébet 
Szappanos Mária 
SzabéCsaba 
Szabó Miklós 
Dr. Szentlstványi Gyuláné 
TóthnéliegJer Herta 
Tauberné Paizs Tünde 
TóthGyula 
Vargáné Somlai Márta 
VassBéla 
VassBéláné 

1964- matematika-fizika 

197 4- orosz-latin 

1989- biológia-fOldrajz 
1964- műszaki tanár 
1963- testnevelés 

· 1971- magyar-történelem-filozófia 
197 4- biológia-kémia 
1980- biológia-földrajz 
1990- német-orosz 
1965- magyar-orosz-német 
1969- matematika-fizika 
1983- angol-orosz 
1989- magyar-történelem 
1979- orosz-német 
1962- kémia-földrajz-geológia 
1970- matematika-fizika 
1977- testnevelés 
1987- magyar 
1987- matematika-fizika 
1960- fizika-matematika 
198~ kémia-fizika-számítástechnika 
1978- rajz és műalkotások elemzése 
1979- magyar-angol 
1978- magyar-történelem-filozófia 
1984- testnevelés 
1982- magyar-történel,em 
1986- magyar-orosz 
1980- orosz-német 
1985- biológia-földrajz 
1988- orosz-angol 
1978- magyar-angol · 
1973- matematika-fizika 
197 4- matematika-fizika 



6raadóink: 
Balogh Pálné 
Csendes Ferenc 
Hemede Mária 
TauberAnna 

Könyvtáros: 
Gazdasági vezető: 
Könyvelő: 
Iskola titkár: 

ének 
angol 
francia 
ének 

Légrádiimréné 

Németh Imréné 
Füzy Ferencné 
Egresitsné Bölcs Anikó 
Pusztai Ferencné 

1971-
1974-
1983-
1983-
1986-

Érettségizett tanulóink és továbbtanulásuk 

Érettségi Felvé- A felvételln A felvételln 
vizsgát tett telizett megfelelt szerzett/vitt 

Év Fő Fő Fő o/o pont 

1975 156 77 46 59,74 1,071 
1976 167 107 82 71,03 1,118 
1977 141 93 '" -... 65 69,89 0,963 
1978 145 93 60 64,52 0,923 
1979 144 86 59 68,65 0,960 
1980 141 79 58 73,42 0,913 
1981 127 82 52 63,41 0,833 
1982 
1983 131 93 59 63,44 0,797 
1984 120 106 57 53,77 0,741 
1985 116 92 71 77,17 0, 814 
1986 124 l~~ 83 79,87 0,829 
1987 120 76 87,35 0,876 
1988 107 75 65 86,67 0,845 
1989 115 72 64 88,89 0,869 
1990 122 79 72 91,13 0,851 

Ez a kimutatás a minisztérium által évente közreadott kiadvány 
alapján készült. Az 1982. évben nincsenek adataink. 

KOPIKISTVAN 
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7. OSZTÁLY 

Osztályfőnök: dr. Balogh Mihályné 
Bariska Tamás 
Bácskai Kornél 
BellaTamás 
Egyházi Krisztián 
Epe1jesy Rél<a 
Hantó Katalin 
Horváth Nikolett 
Horváth Patrícia 
Hosinner Gertrúd 
ImrU< Eszter 
Kocsis Melinda 

Koltai Anikó 
Kovács ildikó 
Kozma Adrienn 
Magyarász Agnes 
Molnár Gabriella 
Nagy Gertrúd 
Németh Gábor 
ÓdorTekla 
Orrnos Eszter 
PokkerKrisztián 

Polgár Patrícia 
Raszipovits Henri
etta 
SárdyPéter 
Surányi J án os 
Szó1{e Hajnalka 
Tolvaj Tamás 
Tóth l\1árton 
Töreki Renáta 
TörökÁkos 
Závoti Zoltán 

I.A OSZTÁLY 

Osztályfőnök: V ass Béláné 

Áder Patrícia Győrffy Ákos 
ÁrvayTamás H uber András 
Baumgartner Katalin Kóczán Tamás 
Bödecs Lujza Nagy Attila 
Csordás Csaba Polgár Tim de 
Erdősi Zsuzsanna Pruzsinszky Tamás 
Fessler Attila Simon Angéla 
G ana Balázs Szakál Andrea 
Gyimóthy Zsuzsanna Szlávik Péter 

Szováti Szabolcs 
SzütsJudit 
Tóth Szabolcs 
TóthZsolt 
Tölgyes Anita 
Varga Veronika 
VatjúTamás 
W éber László 
Zsirai Krisztina 

I. B OSZTÁLY 

Osztályfőnök: dr. Szentistványi Gyuláné 

ÁrvaBalázs 
Bajcsy Gabriella 
BakJudit 
Bendekovits Katalin 
Bogdán Andrea 
DomsiÉva 
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Dévényi Barbara 
Fazekas Katalin 
Fekete Tünde 
Gulya Eszter 
HartArpád 
Hidasi Barnabás 

Horváth Adrienn 
Horváth Patrícia 
Jókuti Judit 
Kovács Ágnes 
Kőrös Ildikó 
Krischlmre 



László Virág 
Lukács Eszter 
Molnár Tímea 
~losonyi Melinda 
Nagy Ildileó 

Németh Barbara 
Németh Szilvia 
Nyul Katalin 
Palotai Péter 
Preiner Gábor 

Préger I\risztina 
Sárdy Barbara 
Schmilliár Dóra 
Szöllősi András 
Tajti Henrik 

I. C OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Balázs József 

BakKomélla 
Baranyai Katalin 
Benke Enikő · 
Bors Hajnalka 
esikAndrea 
Darázs Renáta 
Főző Achienn 
GátasJános 
Gruber Judit 
Grubits Eszter 
Halva w László 

Horváth Nilmlett 
Horváth Viktória 
Horváth Zsolt 
Jtmg Kriszta 
Kalmár Mária 
Keresztes Cecília 
IG.rádi Rita 
Kovács Eszter 
KovácsÉva 
Koztna Alexandra 
Kt-ujber András 

Lancsár BeatrL"{ 
RozmánNóra 
Szabó Zsuzsa · 
Szanati László 
TápLászló 
Tóth I\riszta 
TörökGábor 
Tömördy Szilvia 
Varga Ferenc 
VezérVillő 
VinczeRita 

I. D OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Szabó Miklós 

Balogh Csilla 
Bartha ~Ielinda 
Ben dl y Gyöngyi 
Borbényi Beáta 
Czimbó Anil{ó 
Dálnoki Noémi 
Dittrich Gábor 
Egri Zsuzsanna 
Galavics Renáta 

Horváth Andrea 
Horváth Lívia 
Kálmán József 
Keizler Kálmán 
Kocsis Adrienn 
Kovács Andrea 
Kovács Jal{ab 
LesiRenáta 
NagyErika 
Pantall Mónika 

Petz Anch·ea 
Póczik Gábor 
Pödör Zoltán 
Szalay Brigitta 
Sz01njas Gusztáv 
Szücs Szabó Zoltán 
Tvordy Gábor 
Varga Orsolya 
Vizma ti Erzsébet 
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II. A OSZTÁL Y 

Osztályfőnök: Kopik István 

Antal József 
Bellovi ts Beáta 
Bertl1a Árpád 
Borza Eszter 
EgészTamás 
Fekete Judit 
Forgó Emó'ke 
Füleki Dániel 
Fülöp Viktor 
Griechisch 1\'lihály 
Halmai Botond 

HorváthJózsef 
!\irály Réka 
KissDávid 
KissJudit 
Koch András 
Kovács Péter 
Makk Szabolcs 
:Molnár Tibor 
OláhJudit 
Pálvölgyi l\Iónika 
Puslcer Hajnallea 
Schneider Gábor 

SoósÁkos 
Stöckert Gábor 
Szántó Attila 
Széplaki Tamás 
T~kácsÁkos 
Torkos Katalin 
TóthCsaba 
Tóth Krisztián 
Varga Adlienn 
Varga Szilvia 
'Veisz Tímea 

II.B OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Szappanos Mária 

Balika Mruianna 
Baumgartner 

Erzsébet 
Bácsatyai Gergely 

Mihály 
Bellovi ts Angéla 
Fiziker Renáta 
Földesi Tamás Lajos 
Gimesi Hajntt 
Góg er Tímea 
Hcncz l\1árta 
Holzhofer 1\'Iónika 

Zsuzsaru1a 
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1-Iorváth Adrienn 
Horváth Eszter 
Horváth István 
Hőfer Lajos 
Juhász Gabriella 
Kálmán Katalin 
KissJudit 
KochÉva 
NagyJudit 
Nagy Iliisztina 
NagyTímea 

NagyZoltán 
Németl1 Roland Csaba 
PappEszter 
Papp Katalin 
Pál Adrienn 
RajkiVera .Márta 
Stecina Katinka 
Szalai Patrícia 
SzamosiRiisztina 
Szemeries Gábor 
Székely Anita 



Il. C OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Tóth Gyula 

Bán I-Iajnallra 
Bárdics Andrea 
Berki Szabolcs 
Császni Anikó 
Decsi Judit 
Dudás l(atalin 
Goszto1n Zita 
(i yallai Csaba 
I I egyi 1\nctt 
Iloífcr Péter 
IIorvátl1 Attila 

J(adnár Ákos 
· l(ótai Patrícia 
l(ovacsics Beáta 
I(ovács Anilró 
1\.ovács Anita 

. 1\.ovács Gabriella 
Lebner Judit 
Liptálr \ 1iktória 
~1árkus Andrea 
~Iódos Iú-isztián 
~Iolnár Einőke 
Naro' Andrea 

Nén1eth l\tlelinda 
Pfandler Gábor 
Polgár Lívia 
Reinhotfer Rita 
Remenyik Dóra 
Renner Erilta 
Steeg Zsuzsanna 
Steiner Péter 
Takács Ágnes 
\ 1 e res An1arilla 
LőrinczAranka 

II. D OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Czobor Lászlóné 

Baraczka Zsuzsanna 
BntJnmer 1\.risztián 
Czü{cBeáta 
Csiszár Agnes 
EőryJudit 
Firtl I\.atalin 
I-Iofmann Trunás 
IIorváth Déüa 
Iiorváth l(atalin 
IIorváth Zsuzsanna 

Járóka Lívia 
Jo-ubert Orsolya 
l\.ádár ll<Ukó 
Iúrály Zsuzsanna 
Kiss Hajnall{a 
l{ovács Brigitta 
!(o, ács É' a 
Iú-epusl{a Gábor 
lVIendlik Zsófia 
lVIeződi Ervin 
Pajter ~Iartina 

PoórEszter 
Princzes l(ornélia 
Rozsnyák ~Iónika 
Soós Szabolcs 
SzalaiNatália 
Szalóki Etelka 
Szántó Szilvia 
Ürmös Patrícia 
\ 'ru·ga Gábor 
Zahár Orsolya 
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lll. A OSZTÁL Y 

Osztályfőnök: Kovács Csabáné 

Baumli József 
Bene Zoltán 
Bogdán Olivér 
Czupy Gusztáv 
Cs ász ni Renáta 
Csörgits Andrea 
Dely Levente 
DrávaiRuben 
FüziTímea 

Árvay Gergely 
BaloghZita 
Bolgár Em6ke 
Borsányi Noémi 
Borza Iúisztina 
Cellik Barbara 
Ellinger Tímea 
Farkas Katalin 
Fuchs Orsolya 
Füzy Orsolya 
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Friedrich Zsolt 
Gosztola Katalin 
Gyenge Edina 
Hamatics ~1ónika 
Kocsis Ágnes 
Kovács László 
Madarász Enik6 
NagyTímea 

Nagy Zsanett 
Németh Ildikó 
Németh Krisztián 
Németh Tamás 
Pap Orsolya 
Siklósi Csaba 
Szabó Sándor 
Szlávik Lajos 
Varsányi Tímea 

lll. B OSZTÁLY 
Osztályfőnök: Czobor László 

Rolnilioner Aurélia 
HrudyAgnes 
J urai Mónika 
Kisbéri Balázs 
Koltai Beáta 
Kapile Boglárlea 
Kovács Renáta 
Kránitz Esz.ter 
Mihola Gabriella 
Nyitrai Gábor 
Palacz/c Katalin 

Pócsi Zsanett 
Reményi Márton 
Schó1berll(risztina 
Sebestyén ~1ónika 
Szalai Anileó 
Szomjas Violetta 
Takács Gábor 
TemyikEtelka 
Tompa Kamélia 
\Vachtel Adrienn 



III. C .OSZTÁLY 

Osztályfőnök: Tóthné Ziegler Herta 

Boldizsár Zsuzsanna 
Domonkos Szilárd 
FariGis Péter 

Horváth Anikó II. 
Horváth Lilla 
Horváth Orsolya 
Hőbausz Róbert 
Iliás Attila 

~1esterházy l{risztina 
~1ériEdina 
NagyEdit 

Fényes Gabriella 
Göcsei J u dit 
Grubits Anett 
Grubits Járlos 
Győri Nikoletta 
flarasztovis~os 
florváth Anil{ó I. 

J enőffy Ildileó 
Kaposi Beáta . 
Kovács Gábor 
MagyarDóra 

Pálosi Zoltán 
Pinezich Valéria 
Scblosserlngeborg 
Szaváti Gabriella 
Tasnádi Juliruma 
Varga György 
Varga Szabolcs 

III.D OSZTÁLY 

Osztályfőnök: V ass Béla 

Balogh Tímea 
Bartha Ferenc 
BoziTímea 
Bujtás l{risztina 
Csáthi Dezső 
Hadaries Bernadett 
Horváth Hajnalka 
Horváth Katalin 

Horváth Rita 
Kadnár Béla ' 
Kálmán In1re 
Kovács VUctória 
Palotai Ajnácska 
Pápai Gergely 
Rákóczi Anita 
Rein er VUctória 
Rétfalvi Gábor 

Samu Ilona 
Slunilliár l{risztián 
Sterlik Krisztina 
Szalóki Csaba 
Szőke Péter 
TereiLilla 
ÚryBarna 
Váradi Zoltán 
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IV. A OSZTÁLY 
,4zolcért élün/c, alcíket szeretünlc, azolcért, 
a/ci/c igazna/c tartana/c: ajövőnelc élün/c: 
a sz é p ért sjóért, amit tehetünk." 

(Széchenyi) 

Osztályfőnök: Vargáné Somlai Márta 

Bischof Almamária 
Csirke :Mónika 
CzupyErUm 
Csiszál.· Tibor 
DívósAnita 
Grieszler Gábor 
Gulyás Gábor 
HajnalÁkos 
Haln1ai Csongor 
Horváth Balázs 

HorvátJ1 IldU{ó 
H orv á tl1 T ibor 
KissTan1ás 
Kocsis László 
KovácsÉva 
~Iárk Erzsébet 
~Iarosi Trunás 
Márta Gábor 
.Marton László 

Nagy Bernadett 
Schantitzky Réka 
Sclunidt Zsuzsruma 
Sebestyén Balázs 
SzabóGábor 
Szabó Zoltán 
Szalay Gábor 
Tarnalnu-c 
Vass Gergely 
ZimaJudit 

IV. B OSZTÁLY 
"Ccupe diem" 

(Horatius) 

Osztályfőnök: dr. Horváth Józsefné 

Agócs ft1ón ilca 
Csiszár Renáta 
Czobor Zsuzsa 
Gecsei Katalin 
G-ulyás Zoltán 
Hámori Zoltán 
IIegedűs András 
Ilorvátl1 Balázs 
Iváncsies Katalin 
Józsa ;\gota 
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Kálmán Csaba 
KámánTamás 
Kemény Csilla 
Kiss Gábor 
KónyaLivia 
Koppányi Katalin 
Krisch Helga 
Kutasi Andrea 
LángTamás 
Lett Gabriella 

l\Iagyar H enrik 
1\'Iolnár Katalin 
Nagy Henriett 

· Nemes László 
Pallag Enulia 
Palóczi Enikő 
Simon Krisztina 
TörökCsaba 
Török Patrícia 
V rujú Péter 



Bella Renáta 
Derzsi Szilvia 

IV. C OSZTÁLY 
,.Az emberele egymásért születtelc. 
Vagy tanítsd, vagy tíird hát ő/cet. " 

(Marcus Aurelius) 

Osztályfőnök: Poór Attila 

Kertes Gábor 

Ga vajda Anett 
Gulyás Enikő 
Grubits Katalin 
Ilafncr Zsuzs<:mna 
IIoffer Szilvia 
Kaposi László 

Kiss Katalin 
Molnár Ramóna 
Németh Beáta 
Némctl1 Ildikó 
Németh Zsuzsanna 
Novák Zsuzsanna 

Nyári B1igitta 
Savanyu Anita 
Sebestyén Anita 
SimonDóra 
Sz01njas Adric1m 
Tölli Bálint 
VargaGábor 
Váti László 

Aradi Krisztina 
BenkcErnil 
Csil{os Sarolta 
Csorba Attila 
Divós Norbert 
Farieas István 
Fücsölc István 
Gnáln lVIónika 

IV. D OSZTÁLY 
"Oszintén a/caro/c élni, 
l'finden utam végigjárni. 
Hinni abban, amire vágyom, 
S ha hiszele benne, leüzeleni érte 
Bármilyen áron. " 

Osztályfőnök: Bakó Erzsébet 

Gutl1 Esztcr 
Harkay Renátc'l 
Hmnom1ay Nóra 
KissAndrea 
Kollár l\Iónika 
Koloszár ~Iónika 
LévaCsaba 
l\lihalicz Zita 
Németh Attila 

Némctl1l\lclinda 
Noválc Natália 
Novotlmy Gábor 
PetrU{ Szilárd 
Plcchl RoZ''ita 
Schekulin Tünde 
Szemeries Tamás 
\Veisz Anita 
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Kedves Diákunk! 
Kedves Barátunk! 

Mint azt magad is tudod, isl{olánk, a soproni Széchenyi 
István Gimnázium tekintélyes múlttal rendelkezik. Ez az 
iskola mégis anyagi gondold{al küzd. Csak igen szerény 
mértéld>en tudja támogatni kiemelkedő tanulóit, a külföldi 
diál{cserél{et, de hiányt szenved az iskola sportélete is. 

Mindezek láttán az 1965. évben végzett IV. A osztály tagjai 
huszonöt éves találkozójukon alapítványt hoztak létre az 
iskola támogatására. 

Az alapítvány célja a Széchenyi István Gimnázium művelő
désügye, diáksportja fejlesztésének támogatása, a diál{csere 
ösztönzése, a rászondó diál{ok szociális támogatása, a kima
gasló eredményeket elérő tanuJók jutalmazása, az ok---tatási 
munka körülményeinek javítása, a gimnázium tárgyi feltéte
leinekjobbítása. 

Az alapítvány elnevezése SZÉCHENYI ALl\1A MATER 
SOPRON. Postacíme H-9400 Sopron, Templom utca 26. 
Széchenyi Gimnázium. Az alapítványt öttagú Imratórium 
kezeli. Ennek elnöke Légrádi Imre tanár, az alapítók osztály
főnöke. Tagjai: Döbrössy László, Varga Jenő az osztályból; 
Szakál Péter, az iskola igazgatóhelyettese, dr. Till Gyula 
jogtanácsos. Mindketten széchenyisták. 

Az alapítvány nyitott. Tagja lehet mindenki, aki az alma 
materben öt évnél régebben végzett, illetve tagja lehet bár
mely jogi személy. 

Az alapítvány pénzügyeit a soproni Postabank és Takarék
pénztár Rt. kezeli a 339- 98932; 022-02284 jelzőszámol{on, 
illetve megfelelő devizaszámlán. Külfóldi befizetési szándék 
esetén arra kérünk, hogy a kuratóriumtól kérdezd meg, 
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melyik az a megfelelő bank, amelyik számlát vezet a n1agyar 
Postabank nevén. Ezzel megelőzzük a pénz ell\:óborlását! 
Egy-két ilyen bankcúnet az alábbiakban közlünk. 

Devi- Számlavezető Címe és telex- Számla száma, 
za bank neve száma elnevezése 

ATS Österreichische Georg Coel t Platz 2. OPSKATW\V 
Postsparkasse 1018' ietma, Austria 447.157 

Tx: 136638 PSK A 

BEF General Bank N. V. 31\Iontagne du Parc GEBABEBB 
Brusscl, Belgium 291-11-26302-

l 

TX:21283GEBAB -35/001 

CHF Schweizerischc r Para d ep l. 6., Zürich SBCOCHZZ8 0A 
Banln·erein Swi tzerland P0-166.566.0 

T x: 812581 BYZ CH 

DEM Hessische Landes- 18-16Junghofstrasse IlELADEFF 
bank-Girozentrale 6000 Frankfnrt/l\lain/11 0098777006 

Genuany 
Tx:415291-0GFD 

FRF CrcdltLyonnais 19, Bel. des italiens CRLYFRPPOOl 
75002 Paris, France 910024060c 
TX:CLYDXX615310 

GBP Barclays Bank Pic 168 Fenchurch Str. BARCGB22 
London, GreatBritain 80408077 

NLG Amsterdam-Rotterelrun Hcrcngr. 595 AMROl\TL2A 
BanJ{N. \'. Amsterdam, _:\lethcrlands 401855252 

T x: ll 006 AMRO NL 

SEK N ordbanken Regeringsgatan 38 NBBKSESS 
P.O.Box7133, S-103 POSBHUHB 
Stockholm, Sweden 
Tx: 19310NBBANKS 

USD Republic National 452 Fiftlt Avcnue, BLICUS33 
Bank ofNew York NewYork 608204617 

N. Y. 10018, U. S. A 
T x: ITI 421434 

BLICBAi'JK 
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Kedves Barátunk, ha iskolánkban töltött diákéveidet szép 
ernlékeid között tartod számon, ha úgy gondolod, hogy az 
alma mater ügye a Te ügyed is, ald<:or csatlakozz a SZÉCHE
:NYI AL~IA 1viATER SOPRON Alapítványhoz azzal, hogy a 
jövóöen rendszeresen támogatod n1agad választotta pénz
összeggel, illetve vállalatodat is megnyered az alapítvány 
nagyobb n1értékű támogatására. Ilyen irányú tárgyalásokra, 
szerződés kialakításának n1egbeszélésére keresd tneg a ku
ratóriumot. Intézkedéseidet előre is megköszönve n1eleg 
szeretettel köszönt, munkádhoz jó egészséget és sok sikert 
Itiván 

Szalcál Péter 
igazgatóhe lyettes 

Sopron, 1991. június hó 

az alapítvány kuratóriuma nevében 

és Légrádi Imre 
tanár, a kuratólium elnöke 
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