Hárs József:

EGY ÉPÍTÉSZMÉRNÖK PÁLYAKEZDÉSE
SZÁZADUNK ELSŐ FELÉBEN

Jelige: „Ki hozza a karácsonyfát?”

BEVEZETÉS

1932-ben rokonoknál nyaraltunk, Nyitra mellett. Anyám a következőket írta be a
nekem szentelt vonalas füzetbe: „Még egy nagy eset történt vele az utolsó napon. Kis Évával,
aki már 9 éves, beszélgettek. Évus olyan stílusban, mint kisebbekkel szokás, magyarázta,
hogy a kis angyalkák hogyan készítik a men[n]nyorszába[n] Karácsonykor a cukrot, erre
Pötyi [ez én voltam a magam hetedfél esztendejével] azt mondja [:] te olyan buta vagy, hogy
ilyet hiszel, én Sopronba[n] láttam, hogy Karácsony előtt tele vannak a kirakatok és utána
mind üresek, az angyalkák onnan veszik. Erre kis Éva félrevezette őt és avval a kikötéssel,
hogy titkot mond, amit senkinek sem szabad elárulni, azt mondta Pötyinek, hogy nem is a
Jézuska vagy az angyalok, hanem a mamik hozzák a karácsonyfát és magyarázta, hogy ő
hogyan vette észre.”
Én el akartam mondani anyámnak, hogy bizonyságát adja ennek a dolognak,
unokatestvérem azonban igyekezett megakadályozni: úgy összeverekedtünk, hogy alig tudtak
szétválasztani bennünket.
- Úgye, nem te hozod az erdőből a hátadon a karácsonyfát? - kérdeztem Anyámtól.
„Mire nekem - írja ő – igen egyszerűen meg lehetett felelni. A kis öreg annyira megnyugodott
válaszomon, hogy tovább nem is firtatta a kérdést, szerencsére, mert én olyan páczba[n]
voltam, hogy csak na. De Évussal kerülték egymást ezentúl, szerencsére el is jöttünk, az
autóutat és az otthonukat annyira élvezték, hogy talán nem is gondol a kis öreg az egész
incidensre. De minek is kell ezt bemesélni a gyerekeknek!!” [Ötéves öcsémre utalva használ
többesszámot.]1
Az eset – természetesen máig sem felejtettem el – fonott fehér karosszékek között
történt Suránykán [Šuranky, Cseh és Szlovák Köztársaság], egyik nagynénémék kúriájának
tornácán. Nem volt valami jó idő, ha az lett volna, akkor a park évszázados fáinak valamelyik
alacsony ágán üldögélek [magasabbra nem mertem mászni], hogy a közeli karámban fel és alá
poroszkáló, titokzatosan magányos, ám reményt keltően ’őszülő’ lovat figyeljem, vajon
levetne-e, ha felültetnének rá.
Szívesen festeném a képet úgy, hogy kezemben könyv van (de akkor még csak a
rajzolás érdekelt), vagy úgy, hogy almát majszolok, csakhogy nem szerettem enni, még
kevésbé rágni, azért mert (vagy ennél fogva) a fogaim rosszak voltak. Ám minden kiegészítés
nélkül, pusztán a fenti leírásból kiindulva, családunk egész története felfejthető. Csak a
felmerülő kérdésekre kell megadnom a választ.
Nem mindegy, hogy ki az az építészmérnök, aki családját autóján viszi nyaralni
felesége rokonainak földbirtokára, amely tetejében nem is Magyarországon található.
Legalábbis akkor már nem. Az sem mindegy, hogy miért éppen Sopronban laknak abban az
időben, s ez milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, s az sem a véletlen műve, hogy a nevelés
folyamatába bepillantva, a megnevezés („Pötyi”; „kis öreg”) furcsaságaira és a gyereknek
mint nem egyenrangú félnek hazugságokkal való ’etetésére’ derül fény. Nem egyedi esetként,
természetesen.
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II. füzet, 1932. szept. 8-i bejegyzés, az események után legkevesebb egy hetes késéssel, mert szept. első
napjaiban már iskolába jártam Sopronban.

Egyébként is célom nem valamilyen egyedi családtörténet összeállítása, bár elég nagy
a csábítás erre, a számos fennmaradt levél, feljegyzés, pénztárkönyv, okmány alapján, hanem
az események láncolatára felfűzött művelődéstörténeti adatok közrebocsátása. Ezek bizonyára
fontosabbak, mint az egyének egyszervolt sorsa.
Függelékként azonban a szorosan vett családtörténet alapját, a családfát is bemutatom,
szerteágazó volta miatt inkább csak vázlatos formában. Több táblázat, jegyzetanyag egészíti
ki munkámat, amelyhez befejezésként – a kor divatját is ábrázoló fényképeket csatolok.

I
ERDÉSZHÁZ A PLATÁNOK ALATT

Ezerkilencszáztizenkilenc novembere. Személyszállító gőzös úszik lefelé a Dunán.
Egyik utasa Hárs György, huszonkettedik életévében járó fiatalember. Leveléből idézek:
„Fadd-Tolnára2 érkezvén a hajó megállt, hogy ott éjszakázzon. Én bementem az
Apámnak itt közellakó kollégájához, Doromlásra3. Abban a házban, abban a szobában ültem,
ahol születtem. Hanem, tudja a jó Isten nem éreztem azonban abszolute semmi
meghatottságot, csak reggel, mikor kisétáltam a kertbe és megálltam az öreg platánok alatt,
akkor gondoltam arra, hogy ezek látták az Apámat, meg az Anyámat pályájuk elején küzdeni
az élettel, ezek látták, hogyan kormányozzák ki ők ketten azt a bizonyos sokat emlegetett
csónakot a nyílt tengerre a hullámok közé és akkor ismerősként üdvözöltem őket. – Az estét
zongorázással és a közügyek megtárgyalásával töltöttük. Elég kellemes volt. Még hajnalban is
a »Katicámat«4 kellett zongoráznom, úgy hogy kimenvén a hajóra, majd lemaradtam róla. A
kapitánynak kellett integetnem, hogy várjon még egy kicsit, mert be akarok szállni. No, de hát
mégis sikerült. A határrendőrökkel és szerb testvéreinkkel egész simán ment a dolog5. Így hát
10 órára itthon is voltam6.”
Az ’itthon’ a fővárosból jött fiatalembernek Baját, szorosabban véve Bajaszentistvánt
jelentette. Tágabban értelmezve pedig az alföldi tájat. Ezt így fogalmazza meg:
„Aranykalásszal ékes rónaságon utaztunk végig – írja egy más alkalommal
Kiskőrösről -. A vonat ablakából végignéztem a nagy síkságon és élvezettel szívtam magamba
az ismerős vidék ismerős lehelletét. A pipacsok és búzavirágok előbújtak a búzából és
barátságosan integettek felém és ott messze, ahol az ég és föld csókolództak, a délibáb
mutatott tengert a hiszékeny embereknek7.”
Ki hinné, hogy tekintélyes családapa korában egyik szenvedélye lesz az osztrák
hegycsúcsok megmászása8 és az Adria sík vizét is egy kopár hegy tetejéről élvezte igazán!9
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A hajóállomás Dorombolás-pusztától kb. 20 km-re volt, tehát kocsiznia kellett. Ld. Magyarország
helységnévtára. Bp., 1962.
3
Doromlás (1962) 17 lakos, 5 ház, Bogyiszlóhoz (Tolna m.) tartozik.
4
Vö. a 103. jegyzettel.
5
A szerbek megszállta Bajától északra lévő vonal 1918. november 13-tól volt érvényben.
6
Apám levele „Nagy Adélkának” 1919. nov. 28.
7
Névjegyre írt ceruzás sorok Bp.-ről Baja felé utaztában, 1919. júl. 10. k.
8
Főként a Herceg Esterházy Hitbizománynál töltött második korszakában (1934-től), Haffner Zoltán és Rabár
Ferenc (mai pénzügyminiszterünk apja) mint kollégái társaságában.

Tolna megye, Bogyiszló község. Közelében van az említett puszta. Erdésze valamikor
Hárs Richárd volt. Selmecen végzett. Az 1888/9. évfolyam téli félévére iratkozott be,
választott szakiskolaként az erdészetit jelölve meg. Erkölcsi magaviselete mind a hat féléven
át „teljesen megfelelő” volt, a tantárgyakban viszont változó sikerrel szerepelt. A megmaradt
főkönyv10 adatai szerint szabadkézi rajzból elégségesre, más tantárgyak rajzi részéből
ugyancsak elégségesre futotta (középítészetből is). Az akadémia elvégzését 1891. július 31-i
kelettel igazolják. Megőrzött rajzairól ugyan nem tudok, s gyerekkoromból sem emlékszem
ilyenekre, de a fenti értékelés így is meglehetősen egybehangzóan bizonyítja, hogy nem
lehetett különösebb rajztehetség. Fia viszont már a ciszterek gimnáziumában kitűnt ilyen
képességeivel11, ezt kamatoztatta az egyetemen, s mint építészmérnök a szabadkézi, illetve
művészi rajzban, akvarellben annyira vitte, hogy a soproni képzőművészeti kör tagja lett, s
kiállított12.
Hárs Richárd alacsony, szinte vézna ember volt, felesége, Kobilás Mária jóval
nagyobb, erőteljesebb alkat. 1896. november 7-én tartották esküvőjüket az akkor még magyar
területen lévő Lugoson13. Amikor az 1938. IV. törvénycikk értelmében Hárs Györgynek
bizonyítania kellett, hogy keresztény ősöktől származik (később ez már nem minden
rokonnak sikerült volna), igyekezett minden iratot összeszedni a családról. A levelezést
néhány évvel korábban elkezdte, mikor a vitézi címért indult rohamra.
Erről az öregúr véleménye nem túlságosan hízelgő:
„Két-három év előtt, mint akkor mondták – írja fiának 1934-ben14- igen könnyen ment
a vitézség megszerzése … Hogy most hogy megy ez, azt már neked kell jobban tudnod. – Én
tudom, hogy annyi pergőtűzben kevés ember volt, mint én, és mégis csak hősnek (papucs)
ismernek el, de vitéznek nem; pedig mégiscsak vitéznek kell lennem, mert Lux őrnagy, volt
bajai parancsnok állítása szerint a hősök meghaltak, de a vitézek megmaradtak. – Ő ugyanis
nem akart vitéz lenni, bár minden elképzelhető kitüntetése megvolt.”
A felmenőkről nagyanyám ír15:
„Édesem én nem tudok lugosi ügyvédet; a régiek meghaltak, az újakat nem ismerem,
de nem hinném, hogy csak egy is volna aki nem tudna magyarul. Azt hiszed ott már mindenki
elfelejtett magyarul beszélni? Hát Aladár bácsiról [plébános Kishegyesen, Jugoszláviában]
feltételezed, hogy csak egy szót is tud szerbül? mégis ott él még; küldött Alicenak 1000 dinárt
egy könyvért16. Az én szüleim csak laktak Lugoson. Anyám ott is halt meg, de egyik sem
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Hódító ősök nyomában c. előadásában említi (1939. jan. 25.).
Erdészeti és Faipari Egyetem Levéltára, Sopron.
11
Maga Apám mesélte, hogy Dante-illusztrációi függtek az iskola folyosóján.
12
Ld. Csatkai Endre: A soproni képzőművészeti és zenei művelődés története 1848—1948. Sopron, 1962. 27.
lap: „Az építészek is nemegyszer átnyúltak a szomszédos művészeti területre, Hárs György és Winkler Oszkár
csendéleteket festett.” Tájképeket, városképeket is.
13
Esketési anyakönyvi kivonat. Nagyapám róm. kat., Kobilás Mária eredetileg görög keleti vallású volt; Bp.-en,
1929. jún. 1-jén vették fel a görög katolikus egyház kebelébe. Gyermekei római katolikusok.
14
1934. jan. 20.
15
Fiának 1940. máj. 25-én.
16
Alice saját kiadásában megjelent verseskötetének egy példányáért. Nem világos, hogy melyikről van szó
(esetleg egy harmadikról?). A Magyar Könyvészet 1921—1944 VII. Magyar irodalom. Bp. 1980. c. kötetben ui.
kettőt találunk: Hárs Alice, W.: Édenkert új száműzöttje. (Versek.) Bp. [1927], Szerző kiad. Vajda ny. 80 lap és
ua.: Fehér hajón. Versek. Szeghalom 1925, Tóth—Mező ny., 99 lap. 20 és 17 cm-es kis füzetek. Ld. még a 124.
jegyzetet.
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született Lugoson, hanem Temes megyében Török Szákoson Apám, Anyám Paulison Arad
megyében. Az esküvőjük Temesváron volt, mert Anyám nevelőszülei ott laktak a nagybátya
ott volt járásbíró Gyuri bácsi17 is ott náluk nevelődött. Én többet nem tudok. Írjál directe a
plébániákra Aladár bácsid is írja, sok dolga van a magyarországi keresztlevelekkel. Lugoson a
volt szomszédunk ügyvéd a nevünk ismerős előtte. Földváry Jakab dr. a neve, de zsidó!
Írhatsz neki. A Harsch név a Bach korszakban minden sch-val lett írva. Csak te írjál magyarul
a plébániákra, nem veszik azt rossz néven, nem oly fekete az ördög a milyenre festik. A mi
Horváthunk is írt már Erdélybe, de nem kapta meg az iratokat, mivel el lettek égetve, eltűntek
a könyvek. Ki gondolt ilyenekre 100 éves embereknek a születési levelét nyilvántartani. Te is
úgy járhatsz fiam; ott ellenségek jöttek be v. tudom is én mily felfordulás volt? Vigyázz
»Kobilás« 2 l-el volt írva annak [idején].”
Hárs Aladár, kishegyesi plébános, Richárd testvére, se tud sokkal többet: „Semmiféle
más írás a családodra vonatkozólag itt nincs. Hárs nagyapád Kb. 1840-ben született Vaskúton
– Bács megye, magyarországi részen. – Öreganyád, mint a Kivonat is mondja, Taksonyban
született Kb. 1850-ben.”18
Ide kívánkozik nagyanyám véleménye a címekről, származásról:
„Adél imádkozzon, h. fiai tanuljanak és rendes emberek legyenek mint az Apjuk aki
vitéz és nemesség nélkül is tudott boldogulni úgy szintén a két Öregapja is.”19
A Soproni Helytörténészek Baráti Körében egyszer valaki megkérdezte, vajon ki tudná
megmondani, hol nyugszanak a dédszülei? Valóban, ma hány nemzedékre terjed az átlagos
emlékezet?
1966. február 4-i kelettel levél érkezett Hárs György címére: „Csodálkozni fogsz
levelemen és egyáltalában, hogy a világon vagyok. Én Hárs Richárdnak, édes apádnak vagyok
az édes unokatestvére: Tarajossy20 Blanka.
Az én édes apám nagyon régen elhunyt: Tarajossy Vilmos Sopronban, a régi
temetőben van a sírhantja és 1966-ig ki van fizetve21. Drága aranyos volt édes apád édes
anyja, Szidi néni, édesapám egyik testvére…”22
„Vilmos, az én édesapám, Kecelen volt jegyző, majd Sopronba ment az építészeti
hivatalba és onnan járt Bécsbe, hogy megszerezze az építészmérnöki diplomát. Jó
megjelenésű, művelt, humoros, sok barátja volt túl magas ranggal. Mikor kész lett a diplomát
hazahozva, nagy kártyázás volt. Édesapám nem tudta a kártyaadósságot kifizetni, fivérétől
Sándortól kért rá pénzt Kalocsáról, Sándor bácsi megtagadta, apám reggel engem megcsókolt,
elment a hivatalba és ott golyót röpített agyába.”
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Georg Kobilas (1839--?), Grundbesitzerként az összefoglaló anyakönyvi bejegyzésben. Ez Törökszákoson (ma
Sacoşul Turcesc, com. Timişoara, Románia) készült 1862. jan. 6-án, vö. Családfa-vázlatok III. táblázattal.
18
Hegyesről H. Györgynek 1940. máj. 20. – Kishegyes nagyk. Bács-Bodrog vm. topolyai járás (1910) 6135 lakos.
Trianon óta Jugoszláviában, Mali Idoŝ néven, (1921) 6666 lakossal.
19
A 15. jegyzetben jelzett levél végén.
20
Kham Antal soroksári főjegyző (1819—1878) magyarosított T.-ra, egyúttal nemességet is szerezve, hajósi
előnévvel. A császártöltési plébánia ért. 1940. máj. 17.
21
Tarajossy Vilmost 1888. aug. 4-én temették Sopronban, Borus Endréné 1920-tól 36-ig, 36-tól 51-ig, végül
1951-től 66-ig fizette ki a sírhelyet a kat. konventnél. Az özvegy halála után – közvetlen leszármazottja nem
lévén – a sírhelyet a konvent eladta.
22
Szidi (Szidónia) Hárs Józsefné, 1848. okt. 5-én született (akvi. kiv.), 1921. júl. 14-én halt meg gyomorhurutban,
Kishegyesen, ahol a Rákóczi u. 4-ben lakott (ld. akvi. kiv.).

Az öngyilkosságról a Sopron c. lap augusztus 4-i száma a hírekben tudósít, az
Oedenburger Zeitung már 2-án. A kettő egybevetéséből összeállítható a történet. A saját
köreiben nagyon kedvelt férfiú, az államépítészeti hivatal mérnöksegéde (a német nyelvű
újság szerint Diurnist, az anyakönyvben díjnok) rossz gazdasági helyzetben volt. A
törvényszék vizsgálóbírájától idézést kapott a hivatalába. Ebből megértette, hogy okirat
hamisításával vádolják. Az idézés átvétele után – délelőtt kilenc körül – átment a szobájába,
elővette íróasztalából a pisztolyát és végzett magával.
„Egy éves voltam akkor”23 – írja Tarajossy Blanka.
Férje a maga szakmájában ismert személyiség: Borus Endre ének- és zenetanár,
karnagy24 volt. Sohasem hallottam otthon felőlük.
A levélírás indítéka protekció kérése, egy ismerős gyerek számára. Megtámogatása
egy felvételnek az erdészeti technikumba. „Eszembe jutott Hárs unokafivérem, hogy
Sopronban szép pozíciót tölt be az erdészetnél, de hogy az az iskolában vagy az erdészeti
hivatalban, azt nem tudom” – teszi hozzá a rokon néni. Aligha lehet már kinyomozni, hogy ez
a téves értesülés honnan származik25.

+++

Hárs Richárd talán első, de mindenképpen utolsó munkaadója a kalocsai érsekség volt,
1939-ben már 39 éve ebben a gondnokságban26. A kapcsolat a hűséggel szolgáló erdész,
erdőszámvevő, illetve erdőtanácsos, valamint az érsek vagy minden rendű és rangú
hivatalnoka között nem volt éppen felhőtlen. Már 1921 márciusában azt olvashatjuk fia
levelében: „Kalocsán elég kellemetlen ügyeket kellett hallanom és bizony az Apám érdekében
illetékes helyeken frontot kellett állanom és veszekednem két álló napon keresztül, míg
megnyugtató kijelentéseket kaptam. – Sokat intrikálnak az Öreg úr ellen nagyon, de remélem
baja nem lesz. Amit tehettem megtettem.”27

23

A levél eredeti dátuma 1965. febr. 23., ez 1969-re javítva, de tartalmából következtetve legfeljebb 1966-beli
lehet. A Borosnétól érkezett három levélnek csak egy borítékja maradt. – T. Vilmos 1888. aug. 1-jén lett
öngyilkos „agyonlövés által” (rk. halotti akv. 263. sz.). Felesége Kondorai Mária, lakása Várkerület 9.. Lánya –
Blanka, Mária – 1887. aug. 7-én született Sopronban (szül. akv. 132. sz.), akkor a Mező u. 6-ban laktak. Az
asszony neve itt Kondorossy. Ő Ó-Bessenyőn, férje Keczelen született, mindketten katolikusok.
24
Borus Endrét ld. Szabolcsi Bence—Tóth Aladár: Zenei lexikon. Bp., 1965, I. köt. 278. lap. E szerint 1885-től
1960-ig élt. Az újabb Brockhaus—Riemann: Zenei lexikon magyar változatában már nem találjuk.
25
A Hárs név fel-feltűnik a múlt század soproni hivatalos irataiban. (A század elején egy házaló, a vége felé egy
erdész.) Sőt e században a megyében is (H. József körjegyző 1935-ben Szilsárkányban, 38-ban Pásztoriban).
1989-ben a győri zeneiskolában sikeres növendék egy H. József. Van (Hartmannból) magyarosított változata.
Ezek nem rokonaink. Valószínűbb a családi hagyomány, hogy Ung megyéből származunk. Az 1754/55. évi orsz.
nemesi összeíráskor ott az igazolt nemesek közt volt egy Hárs, mégpedig György fia. Ld. Kempelen Béla: Magyar
nemesi családok. Bp., 1913. IV. köt. 490. lap.
26
Nagyanyám 1939. máj. 18-i levele szerint. Előtte is az érsek szolgálatában állt Doromlás-pusztán.
27
Hárs György írja Nagy Adélnak Tátraszéplakra (ma: Tatranská Polianka, Cseh és Szlovák Közt.), a Tátra
Otthonba. Ezt a gyógyhelyet „1896-ban a szepességi dr. Guhr Mihály, a Basedow-kór európai hírű tudósa, a
Tátra egyik lelkes és áldozatkész híve alapította. Szanatóriumában pajzsmirigybántalmakon kívül a szív, az erek
és az idegek megbetegedéseit is gyógyították …” (Ld. Szombathy Viktor: Csehszlovákia. Második kiad. Bp., 1976,

Ebben az ügyben maga az érsek már nem igen vesz részt: „A kegyelmes nem fogadott
mert egy-két hét múlva alighanem eltemetik. Nagyon rosszul van.”28 Utódjára egész
kisgyermek koromból emlékezem, amikor hintaján megérkezve a bajaszentistváni ház előtt
izgatottan toporgó familiát meglátogatta. Hogy magas volt, az természetes, hogy
leereszkedően jóságos, ahhoz nem fér kétség, ám hogy valójában milyen lehetett, az fel sem
sejlik előttem29.
Az intrikák később felerősödhettek, mert nagyapám nyugdíjazásából hosszan elnyúló
per lett, egészen a kir. tábláig. A család szerint a Baján felfogadott ügyvéd hibájából30. Hogy
pontosan mi történt, arra nem találtam adatokat. Apám 1934-ben még csak annyit jegyez meg:
„Itthon jól találtam az egész társaságot. Állandó probléma a nyugdíjba megyek vagy nem
megyek.”31 Viszont 1939-ben már másként ír:32
„…nagyon fáj, hogy a békés megoldás reménye […] a minimumra csökkent. Apám
szerint ő nem sértette meg az érseket, sőt mindig hűségesen szolgálta igen nehéz időkben,
kommunizmus és szerb megszállás alatt is, - tehát nem kérhet bocsánatot. Őt a Szanáló
Bizottság tüntette ki azzal, hogy nyugdíjának összegszerűsége ellen tett észrevételét két
alkalommal is válasz nélkül hagyta. Így kezdődött a játék, melynek újra való elmondásával
nem untatlak33. Engedd azonban megjegyeznem, hogy roppant érdekesnek találom azon
körülményt, hogy 1939-ben, amikor az összes ministerek, ministeriumok, volt és leendő
honatyák szociális reformokról és méltányos vagy legalábbis emberi elbánásról harsognak,
lehetséges legyen egy embert 44 éves szolgálat után, bárhogy is látta el azt a szolgálatot, öregen és betegen életlehetőségétől, megszolgált nyugdíjától egyoldalúan megfosztani csak
azért, mert nem hajlandó egy vélt vagy akár ténylegesen elkövetett sértés miatt bocsánatot
kérni. – Én nem hittem volna, hogy ez lehetséges legyen. Minden esetre most már más
véleményen vagyok, de ennek ellenére sem mondok le a reményről, hogy az ügyet békésen
tudjuk majd elintézni.”
Stolpa József közoktatásügyi államtitkárnak, távoli rokonnak, szól a levél, ám
hasztalan. A kalocsai érsekség vagyoni ügyeit rendbe tevő bizottság munkájába nincs

232. lap). A levél keltezése: ápr. 3. Az év a bélyegző szerint: 1921. Anyám ott 1921. jan. 17-től ápr. 25-ig
tartózkodott, előtte és utána egy-két napot Suránykán töltött Emődyéknél.
28
Uo.
29
Gróf Zichy Gyula (1871. nov. 7. – 1942. máj. 20.) 1923-tól apostoli adminisztrátor Kalocsán, 1925-től érsek
haláláig. Ld. Gudenus János—Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945
utáni megpróbáltatások. Bp., 1989. és Boros László (szerk.): Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok)
1914—1929. Bp., [1929].
30
Katanics Antalné Hárs Marietta (Baba néni) 1939. máj. 20-i levelében kikel a bajai ügyvédek ellen, elsősorban
azt a Pump nevűt marasztalva el, aki Nagyapám ügyét intézte. Nagyanyám 1939. jún. 2.: „olyan trotli lekvár
az[t] hiszem a föld hátán hasonló nincsen.”
31
Levél Anyámnak 1934. febr. 9.
32
Levél 1939. máj. 16-án Stolpa József közoktatásügyi államtitkárnak.
33
A piszkozatban még részletezi: „A rövid tényállás, ahogy én is ismerem. A nyugdíjazás után Apám a nyugdíj
összegszerűségét kétszeri írásbeli kérelem után, melyekre választ nem kapott, perrel megtámadta. Erre a
kalocsai uradalom jelenlegi vezetősége a nyugdíj jogosságát tette vita tárgyává, bár […] annak folyósítását
megkezdette. A törvényszék ítéletében mindkét felet keresetével elutasította. […] Erre az uradalom […]
fegyelmi eljárást folytatott le egy évvel Apámnak a szolgálatból való távozása után, a nyugdíj folyósítását pedig
beszüntette …” A bizottság pártatlansága erősen megkérdőjelezhető.

beleszólása34. Nagy Emil (Kisapa, Hárs György apósa) elvei ellenére lenne, ha családtag
védelmét vállalná el (az is lehet, hogy mint jogásznak az érsekséggel van valami kapcsolata, s
ez jelentene összeférhetetlenséget). Apám nem nagy lelkesedéssel próbál valamilyen
megoldást találni: „Azon átkos és bajkeverő ifjúsághoz gondolom magamat tartozónak,
akikről mostanában igen sok szó esik, mégis-mégis azon igyekszem, hogy az öregek
hepciáskodását valahogy elsimítsam. Nem felfordult világ ez?”35
Az „összekeveredett históriát” egyezkedéssel vagy új ügyvéd megbízásával szeretnék
megoldani, ám ebbe az öregúr nem egyezik bele36. Nélküle pedig sem „skandalum”, sem
újságok nyilvánossága nem jöhet. Nagyapám ekkor már ágyhoz kötött súlyos beteg, s 1941.
január 26-án meghal.
Halotti céduláján a foglalkozás megjelölése: „ny. érsekuradalmi erdőtanácsos”37.
Ekkor már bent laktak Baján, saját házukban38, mert a bajaszentistváni szolgálati
lakást, nem is lakást, hanem házat, át kellett adniok az utódnak.
Legalábbis így gondolom, mert annak idején a háttérben meghúzódó okokkal nem
sokat törődtem (nem is kötötték az orromra). Nyaranta engem oda a Duna és a falusi élet
ezernyi érdekessége vonzott.
+++

A BAJASZENTISTVÁNI OTTHON

A ház, amelyben apám nevelkedett, s ahonnan a bajai ciszterekhez járt be a
gimnáziumba, Bajaszentistván főutcájára nézett. Az én koromban már kikövezett járda és a
bazalt kockakövekkel ívesen kirakott úttest39 között széles térség húzódott, fasorral, kikopott
fűvel, az állatok, a por jellegzetes szagával. A fák lombja beárnyékolta az ablakokat.
(Szederfák? Azt hiszem, szederfák voltak.) Ám a tikkasztó alföldi hőség idején a zsalukra is
szükség volt, a forróság és a tehéncsorda felverte por ellen.
Ha az utcáról a házra néztünk, a nagy, barnára mázolt, deszkákból és merevítőkből
összerótt kocsibejárótól és a gyalogosok gyakorta nyitva hagyott kis kapujától jobbra
kezdődött a sárga klinkertéglás homlokzat. Tíz ablakot lehetett megszámolni, kettő meg
34

Stolpa levele 1939. máj. 11. „Kedves Emil bátyám!” megszólítással, másolatát Kisapa megküldte Apámnak, de
lényegét Stolpa közvetlenül is postázta Apám részére.
35
Kisapának 1939. máj. 16.
36
Nagyanyám levele Apámnak 1939. jún. 2.
37
Nagyapám temetése Baján, a Szent Rókus sírkertben levő családi sírboltba 1941. jan. 28-án volt.
38
Apám írja 1939. ápr. 23-án Baba néninek, hogy szerinte az öregeknek 4-5 évre van pénzük, akkor is, ha nem
kapnánk nyugdíjat. „No meg ott van a ház is, tudomásom szerint egyelőre tehermentesen.” Apám
naplóbejegyzései: 1939. ápr. 8—11., Húsvét: „Baja!”; máj. 16.: „Levelezés Apám ügyében.”; júl. 13-18.: „Út
Bajára estére ott vagyunk”.
39
A badacsonyi kis kockakővel ívesen kirakott úttest Katanics Antal találmánya – családi hagyomány szerint.
Baba néni férje főispáni titkárként tűnt fel a család látóhatárán, majd bérlő és útépítő vállalkozó. A háború után
is ez utóbbit folytatta – állami szolgálatban. Harmadik gyermeke Mohayné Katanics Mária karnagy, ld.
Brockhaus—Riemann i. m. II. köt. 276. lap. – Bajaszentistván nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kiskőrösi
járásában (1900) 3491 lakossal.

három és ismét kettő meg három felosztásban, a mögöttük sorakozó, egymásba nyíló négy
szobához. Bent mindig félhomály uralkodott, amit csak növelt a sötétbarna festék színe a
kereteken, s a sötét alapú tapéta a falakon. Az ágyak, székek, pohárszék, hatalmas asztal,
kovászos uborkát érlelő sokajtós szekrények színe is – úgy rémlik – sötétbarna volt. Még a
nippek, kis horgolt terítők felett függő olajfestmények is az ártéri erdők sötétjét mutatták.
A gyalogosok bejárója lépcsőben és teraszban, illetve – hellyel-közzel – színes üveges
verandában folytatódott. Ebből folyosók ágaztak el a lakás belsejébe. Üvegajtótól üvegajtóig
tartott nagyapám territóriuma. Ennek falain trófeák sorakoztak. A gang (a belső folyosó), a mi
gyerekméreteinkhez képest óriási távolságokkal, elnyújtott a konyháig és kamráig, ahonnan a
füstölt kolbász illata a nyers sonkáéval keveredve tágította orrcimpáinkat. Legalábbis az első
napokban, amíg a hatalmas reggelik, minket ünneplő díszebédek és többfogásos vacsorák után
menetrendszerűen el nem rontottuk a gyomrunkat. Ilyenkor a gang különösen hosszúnak
bizonyult, mert sürgős esetekben is erre vitt az út az árnyékszék felé. Ott, ha felemelte az
ember a fedelet, elődöngtek a zöld legyek, nem törődve a légyfogóra ragadt társaikkal.
A gangról a virágoskert szintjére vagy három lépcső vezetett le. Erre tették az Oriongyár barnára pácolt, hajlított fa dobozba szerelt rádióját, hogy mielőtt bevonultunk az
ebédlőbe, a fenyők hűvösében üldögélve, zavartalanul hallgathassuk meg a déli harangszót és
a nagyapának oly fontos vízállásjelentést40.
Ennél jobb szórakozás volt a fehér pukkancsok taposása, vagy mikor a mókásan
torzító színes üveggömbökben nézegettük magunkat.
A díszkertet kerítés választotta el az udvartól, amelyre a kocsiszín, a lóistálló és a
baromfi ól nyílt. Újabb kerítés után léphetett be az ember a veteményes kertbe, ahol óriási
tökök sárgállottak a piros ribizlibokrok tövében. Ez a szép és hasznos világ egy csatornáig
lejtett. Utolsó kis kapuján a kacsáknak inkább ki lehetett (és szabad volt) jutni, mint nekünk.
A csatorna valahonnan a távoli Koppány-puszta41 felől vezetett be a város alatti Sugovicába42,
s néha borzongva figyelhettem innen, amint egy magányos, hallgatag cigány gebéjén
végigporoszkált a partján.
Az 1919-ből maradt vázlat, az én emlékeimmel egybevetve, hiányos: a férfiszoba
mögött, ahol mi, gyerekek aludtunk, messze hátra nyúltak a már említett helyiségek,
gazdasági épületek. Apám a vázlat készítésekor bizonyára nem tartotta szükségesnek ezeket is
megörökíteni, bár lehet, hogy akkoriban nem voltak még összeépítve a házzal.
Én ezt az épületet 1939 óta nem láttam43. Unokatestvéreim mondják, hogy amikor
felnőtt korunkban oda látogattak, elcsodálkoztak, hogy az a végtelen gang és az a három
lépcsőfok tulajdonképpen milyen kicsi. Kicsi? Nem tudom elképzelni.
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Nagyapám „birodalmához” tartozik a Duna túlsó (jobb) partján lévő ártéri erdők. Ott, egy zátony mellett, állt
a kis, nádfödeles ház, ahova nyaranta csónakon kivittek minket, gyerekeket, nagy kosár élelemmel és Zsófi
tanttal. Napoztunk, homokoztunk, tehát nekünk sem volt mindegy a víz állása.
41
Koppány-pusztát bérelte Katanics Antal. Az 1913. évi helységnévtárban áll, hogy Bajaszentistvánhoz tartozik,
a kiskőrösi járásban, 27 a lakosok száma, csendőrörs és posta a faluban, vasútállomás Baján. Az 1962. évi
helységnévtárban nincs benn!
42
Sugovica a mai Kamarás-Duna régi neve. Az öreg Duna és ezen ág közötti szigeten (ma Petőfi-sziget) voltak a
csónakházak, a strand. A korabeli Baja jó és részletes leírása Major Máté Egy gyermekkor és egy kisváros
emléke c. könyvében (Bp. 1973.) található. A szerző Apámnak jó ismerőse volt, szintén építész, sőt egyetemi
tanár. Néhány évvel volt csak fiatalabb Apámnál. – Baja lakosainak száma 1920-ban: 22700.
43
1942-ben voltam ugyan Baján, de nem maradt emlékem arról, hogy a hajdani házat megnéztük volna.

Nagyszüleim nemcsak a vendég tiszteletére ettek sokat. Apám írja 1935-ben: „Persze
agyon kell ennünk magunkat, örökös díszebédek és díszvacsorák vannak, - hogy éhen ne
haljunk.”44 Ha csak a fiuk jött haza, akkor is ez járta. „Pécsett voltam, a dolgaimat jól
elintéztem – tudósít 1932-ből45-, aztán átmentem Bajára. Persze nagy volt az öröm és az
evészet. Nagy kínnal leadott 3 kilómat nem hogy visszakaptam, hanem még egy fél kilóval
tetéztem. Most kezdhetem elölről [ti. a fogyókúrát a Gellért Szállóban] … Mama betegsége
lehet, hogy igaz, de igazán nem láttam belőle semmit.”
Még 1931-ben küldi Bajáról46: „Mutter nem is olyan beteg.” A cukor eltűnt a
vizeletből a diéta következtében, „de ha látnád azt a diétát, hát legalábbis mosolyognál rajta.
Csak az első este figyeltem hát ugy bepakolt kétszer az előételt képező borjúpörkölt és
nokkedliből, hogy egy mifajta egészségesnek is becsületére vált volna. – És ettől javul.
Képzelheted, mit műveltek akkor, mikor rosszabbodott az állapot.”
Nemcsak az evés okoz ellenérzést. 1919-beli véleménye: „Az itthoni életből és
gondolkodásból sok minden nem tetszik, de elhatároztam, hogy ha már változtatni úgy sem
tudom, legalább nem mutatom, hogy olyan nagyon nem tetszik. Az Apám mondta a multkor,
hogy a szülőkkel veszekedni még ha igaza van is az embernek, nem szép dolog és mindig
rossz vért szült. Ebben azt hiszem az öreg úrnak van igaza.”47
„Egész jókedvű lennék, ha az öregek itthon nem morognának egymásra mindig. Ma
vacsoránál megint kezdődött egy tragédia, de Baba [a húga] az ő kedves, szelíd hangjával úgy
rájuk szólt, hogy elment a kedvük a továbbiaktól. Édes kis Babám [most Anyámról van szó] ugye nálunk ez nem lesz így?”48
Arra, hogy Apám gyerekkorában milyen lehetett otthon a hangulat, milyenek voltak a
szokásaik, csak ilyen későbbi megnyilatkozásokból tudok következtetni. Rajztanárával
bizonyára jóban volt (a család is), mert 1919-ben így fogalmaz: „Tegnap kint volt egykori
rajztanárom, nagyon kedves volt és megígérte, hogy a tél folyamán néhányszor nagyon
szívesen bocsátkozik velem holmi szakvitatkozásokba.” (Apám ekkor már műegyetemi
hallgató.)49
Ami a rokonságot illeti, egy 1921-ből keltezett megjegyzés kívánkozik ide: (Kalocsán)
„A rokonsággal ellenben a kibékülés útjára léptem, hisz tudod, hogy össze voltunk veszve. –
Eleinte bizony hűvösen fogadtak, de mikor elmentem, akkor már összecsókolództunk.
Rengeteget beszéltünk Terólad [Anyámról, aki akkor még csak nem hivatalos menyasszonya
volt apámnak], ők is faggattak eleget, előrámoltam a fotografiádat és lefestettelek amugy
alaposan. Nagyon helyesnek találtak, sokszor csókoltatnak és lelkemre kötötték, hogy a
feleségemet aztán bemutassam ám nekik és pedig minél előbb. – A keresztapám felesége, egy
csinos fiatal asszonyka, aki azonban abszolute nem »veszélyes« itt küld Neked egy pár szál
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1935. aug. 9-i levél Anyámnak.
1932. jan. 20-i levél Anyámnak. Bp.-ről írta, a Gellért Szállóból, ahol fogyókúrára fizetett be, de közben
leruccant Bajára.
46
1931. jún. 12-én, pénteken írja Apám Sopronból Gradóba (Olaszország). „ Hétfőn és kedden” volt lent Baján
(tehát 8—9-én).
47
Apám levele Anyámnak 1919. okt. 11.
48
Apám levele Anyámnak 1919. júl. 28. Hát … erről lehetne beszélni.
49
Apám levele Anyámnak 1919. okt. 11. Erre a tanárára mint pozitív emberre 1958-ban, ill. 1965-ben már nem
emlékszik, ld. 56. és 58. jegyzetet.
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ibolyát, köztük két pirosat, mint érdekességet. Mikor szedte, jó nagyok voltak, de most
meglepően megkisebbedtek.”50
Az ibolyának megvolt a maga jelentősége, amit csak általánosságban, az
ibolyanyílással magyaráztak meg nekem. Tény, hogy – amennyire vissza tudok emlékezni –
minden György-napra érkezett csomag nagyszüleimtől, fele mohába csomagolt ibolya, fele
egy bizonyos édes sütemény. (Kis, rúdformájú diós massza, tetejére sült tojáshabos mázzal).
’Diós rudacska’ – olvasom a szakácskönyvben. Feleségem Hajdúszoboszlóról
zongorabillentyűnek hívja. Az elnevezés találó, de nem emlékszem rá, hogy használtuk volna.
No, mármost ami a gimnáziumot illeti, arról egy osztálytársának Apámhoz írt
visszaemlékezéseiből próbálok valamilyen képet összeállítani. Kósa Imre szervezi az érettségi
találkozókat Bajáról. 1958-ban foglalja így össze a múltat: „Közben letelt 43 esztendő, hogy
elhagytuk az iskola padjait. De maga az a puszta tény, hogy élünk és él az a jó ember, kinél 50
éve kezdettük el a gimnáziumi tanulmányunkat, - ez oly ritka dolog, hogy nem mindenkinek
van benne része. Sőt ő 8 éven át vezetett bennünket, s mi a 8 év alatt szépen összeforrtunk,
bár a világháború úgy robbantott bennünket széjjel, mintha a villám csapott volna a jegenye
tetején egy népes varjufészekbe.” Küld egy 1910-beli fényképet az osztályukról. Akkor
harmadikba jártak. Az érettségi tablóról is van negatívja, ha Apám kérne belőle, postára
adja51.
Ugyancsak ő jelentkezik 1965-ben is. Megállapítja, hogy Apám lesz az egyetlen a még
élő 16 osztálytárs közül, aki nem tud eljönni a találkozóra, amelyet alighanem a tévé is
közvetíteni fog. Kósa második felesége, más felsoroltakkal együtt, annak idején gyakori
vendég volt a Hárs-portán – teszi hozzá még, nagyobb nyomaték kedvéért52.
Kósának két másik osztálytárssal együtt aláírt meghívójából idézek: „Emlékezel?
1915. május – június volt. Mi 33-an kacagva mondottunk búcsút az Alma Maternek és néhány
nap múlva egyenesen belerohantunk a földi pokolba!” Az 50. éves érettségi találkozót 1965.
június 6-ára hirdetik meg. Pünkösd vasárnapján gyűlnek majd össze. Él még Bárdos József
cisztercita tanár, osztályfőnökünk, aki 63 nebulóval kezdte 1908-ban, s vezette végig ezt a
„domináló osztályt” (nem tudom, mit akarnak ezzel mondani). Alapítványt tesznek a
gimnázium jogutódjában, 3000 ft-ra tervezik, s a kamatokat adná oda a mai III. Béla
Gimnázium igazgatósága annak az érettségiző tanulójának, aki a magyar nyelv- és
irodalomban a legszebb eredményt mutatta fel53.
Apám az alapítványt teljesen elhibázottnak tartja, éppen az osztályfőnök viselt dolgai
miatt. De nézzük előbb az 1958-ban írt válaszát:
„… nem emlékszem vissza minden vonalon szívesen az együtt töltött 8 esztendőre. A
Fülöp-Willmann klikket nem bánom pl. ha sohasem látom többet mert nem tudom elfelejteni,
mennyi meg nem érdemelt keserűséget okoztak akkor jóval fiatalabb és így testileg gyengébb
társuknak, aki akkor voltam. Jóska bácsi pedig ezeknek pártfogója volt kimondott
részrehajlással. Csak az utolsó évben változott meg ez a magatartása, no de ez is mi okból,
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Apám levele Anyámnak. Dátum csak a boríték bélyegzőjén: 1921. ápr. 3.
Kósa Imre levele Apámnak 1958. jan. 17. Vele Apám érettségi után 17 évvel találkozott. A Baja—Bp. vonaton
utaztak együtt (ld. Apám levelét Anyámnak 1932. jan. 20.). Kórházi főgyógyszerészként dolgozott Baján és
1967. febr. 4-én halt meg, 70. évében. – Tabló-képet sajnos nem küldött.
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Kósa Imre levele Apámnak 1965. máj. 16.
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Meghívó az 50 éves érettségi találkozóra. 1965. márc. 15. Stencilezett példány, Kósa 1965. máj. 16-i
levelének mellékleteként.
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mint asszonyi ügyekből kifolyóan? […] Szeretett tanáraink, élükön az »áldott jó« Józsi
bácsival, aki különben szerette, ha Gyula bácsinak hívják, heti 16-18 órai roppant megerőltető
munka után délután 4-8 óráig egy-egy szoknya mellett pihenték ki fáradalmaikat, velünk meg
a kutya sem törődött, hogyan töltjük az iskolán kívüli időnket54. Így aztán ki »Vörös ligá«-ba
szervezkedett, ki meg kültelki kocsmákban ütötte a blattot. Te, igen okosan, bevágódtál a
könyvkötőkhöz és a fotografálás mellett itt is megtanultál egy ipart, aminek hasznát vehetted
volna. Mi azonban, kültelki csemeték, otthon próbáltuk kiélni ilyen irányú ambícióinkat. Én
po. a repülőgépmodellezéstől kezdve a Tesla induktorig mindent megpróbáltam csinálni, de
persze vezető és útbaigazító nélkül semmit befejezni nem tudtam. Lehet, hogy én voltam a
hibás, de hogy kitűnő tanáraink sem voltak a helyzet magaslatán, az bizonyos. Hiszen mikor a
cserkészet kezdett divatba jönni és én összeszerveztem egy pár fölvégi gyereket, hogy
kiránduljunk és járjuk az erdőket, nem akadt tanár, aki a kezébe vette volna az ügyet és helyes
irányba terelte volna úgy, hogy abból legyen is valami. Aztán, jóval később már
intézményesedett ez a gondolat, de akkor én már valahol a bukovínai erdőkben hallgattam a
hajóágyúk ugatását.
Na és aztán a tudományos rész. Józsi bácsit a rendi főigazgató, hogy úgy mondjam,
kivont karddal kergette valamelyik rendi plébániára, mert a latin nyelvben való járatlanságát
feltűnő módon bizonyította be egy főigazgatói látogatáson. [Kósa szerint – legalábbis 1919ben – Egerben tanított.] Ami pedig az irodalomtörténetet illeti, Kármán József és Virágh
Benedek születési és halálozási dátumán kívül és azon kívül, amit Genál Anti [egyik
osztálytársuk] találóan így jellemzett, hogy »lendületes stílusa tömör« - minden 48 előtti íróra
vonatkoztatva, hallottál valamit teszem azt Danteről? – talán a nevét, vagy azt se55. – Vagy
Kosztolányi Dezsőről, vagy Ady Endréről? – Aztán a művészettörténelem, amit a gör. [görög]
pótló órák alatt kellett volna megismernünk és elsajátítanunk, csak a Laokoon csoportig volt
érdekes, mert csak addig volt időnk elolvasni. Megtanulni pedig semeddig se. – Nagyon jól
emlékszem, milyen szégyenteljes társaságbeli baklövések után kellett rájönnöm arra, hogy a
Mona Lisát nem Rafael, hanem Leonardo festette és hogy egy francia darab van a világon,
amit Cyrano de Bergeracnak hívnak és egy valamiféle Rostand nevű úriember a szerzője. – A
muzsikáról aztán már nem is beszélek. – Ha egy két zsidógyerek az önképzőkörben nem
emlegette volna, sem Bachról, sem Beethovenről halovány gőzöm nem lett volna. – Hogy
érettségi után két hónappal még sejtelmem se volt arról, hogy építészet van a világon, azon
már el is felejtek csodálkozni.”56
Még bőven tudna írni. Még a matematikát és fizikát tanulták meg a legjobban, „de azt
is milyen hézagosan!” Majd: „Csak azt szeretném teljesen magunk között […] bemutatni,
hogy miért nem vagyok a gimnáziumi tanulmányok alatt megszerzett un. általános műveltség
fokától elragadtatva és valahogy be akarom mutatni, hogy a ciszter barátok mennyire
különböztek a mi korunkban azoktól a barátoktól, akiknek a vállain nyugodott évezredeken át
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A bajai ciszterek társadalmi életéről ír Major Máté i. m., a 210. lapon: „Papi vendégeink többsége a ciszterek
közül került ki. […] a ciszterek általában kellemes, vidám, evő-ivó-daloló társasági emberek voltak, többkevesebb műveltséggel, szakmai tudással, és szerzetes mivoltunk ellenére általában eléggé liberális
magatartásúak. Beleértve a nőkkel kapcsolatos magatartást is.” Ez bizony egybehangzik Apám
megállapításaival!
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Ennek cáfolatát ld. a 11. jegyzetben.
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Ha ez igaz, akkor ez pályaválasztásának legkorábbi időpontját 1915 augusztusában határozza meg.

az emberiség előrehaladása. [Leírása eléggé szubjektívnek látszik, ha meggondoljuk, hogy
ennek a tantestületnek volt tagja az a Grész Leó, akinek remek és cseppet sem hézagos
összefoglalását még az én időmben is sokan használták a matek érettségire való
felkészüléskor.]
Most talán – folytatja Apám -, ha ezeket az időket átvészelik, talán jobb mederbe kerül
a szerzetesi intézmény […] Már a 45 előtti időszakban is ismertem jó papokat és lelkes
tanárokat a fiatalabb generációból, de az öregebbekből nem sokat. Ezek a fiatalabbak
foglalkoztak a gyerekekkel és elismerésre méltó buzgalommal oltogatták beléjük a tudás
alapjait, meg is látszik rajtuk. – A fiaim tanáraira gondolok most és hajtom meg előttük az
elismerés zászlóját57. […] Hát ezért nem akarok és nem is igen fogok lemenni Bajára és nem
ülök közétek. Ronda fráter vagyok még mindig, nem értek az indokolatlan
tekintélytisztelethez, de nem tartom vitéz dolognak, hogy nyolcvan egynéhány éves volt
tanárommal szemben eljárjon a szám és aggastyánokat hozzak abba a helyzetbe, hogy
kénytelenek legyenek megsértődni. A vallási dolgokról most nem írok, mert nem akarlak
megbotránkoztatni. […] Mindig külön utakon szerettem járni.”58
Kósa Imre válaszából kiderül, hogy a 36 érettségizett közül egyedül Apámnak volt
ilyen rossz véleménye osztályfőjükről. A továbbiakban beszámol az ünnepségek lezajlásáról,
s arról, kivel mi történt, kiről tudnak, kiről nem. A nyolc zsidó osztálytárs közül csak egy
maradt életben, összesen „10 civil halotton kívül van 10 háborús halottunk”59.
Apám még megjegyzi egyik levelében: „Józsi bácsi mit csinált a parókájával, hiszen
abban volt a sex appealje.”60
Azért akadt egy-két kedves osztálytársa, aki iránt érdeklődik, s kérdéseire választ is
kap. Hippisch Frigyes, Genál Antal, a zsidók közül Wiesel János, Spitzer Árpád érdekelte.
„Andriccsal egy darabig együtt katonáskodtunk, aztán elnyelte őt a nagy jugó haza.”61
Az érettségizettek száma nem egyezik. 33,35,36 egyaránt előfordul62. Az viszont
ténynek látszik, hogy Apám volt köztük a legfiatalabb.

+++

KARD ÉS KÖRZŐ

Amikor Apám önálló tervező és kivitelező volt, de már kezdett rosszul menni neki,
talán tekintély szerzése céljából, egyik versenytársával szemben is, megpróbálkozott a vitézi
cím megszerzésével. Valahogy úgy, ahogy százegynéhány évvel korábban az iparosok
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A bencések soproni gimnáziumáról van szó. Valóban voltak ott jó tanárok is, főleg a fiatalok közt, a harmincas
évek végén a háború alatt és után, amíg működhettek.
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Apám levele Kósa Imrének 1965. máj. 7.
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Kósa Imre levele Apámnak 1965. jún. 7-én.
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Apám levele Kósa Imrének 1965. aug. 20. A parókáról Major Máté is ír i. m. a 228. lapon!
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Apám levele Kósa Imrének 1965. júl. 24.
62
A meghívóban 33, Kósa Imre 1965. június 7-i levelében 35, aug. 5-i levelében viszont 36 található.

törekedtek a nemesség elérésére vagy bizonyítására63. Úgy látszik, hogy kissé későn.
Eredménye csak az én szempontomból van: az iratokból nagyjából összeállítható az első
világháborúban való részvétele.
Eredeti írás: hét sajátkezű tábori lap, a bélyegzők tanúsága szerint valamennyi 1917ből, a bukovinai frontról64. Az egyikből kiderül, hogy járt közben otthon. Egy szakasz élén
állt, tartalékos zászlós, majd tart. hadnagy a m. kir. 8. honvéd huszár ezred (Pécs)
kötelékében. Parancsnoka Schnitzler Károly ezredes, aki később mint nyugdíjas, egyik
igazolója azon tetteinek, melyekért a vitézi címet reméli65.
Apám megkapta a 2. osztályú Ezüst és Bronz Vitézségi Érmet, de az 1. osztályú Ezüst
Vitézségi Éremről a m. kir. Hadilevéltár 1934-ben nem tud. Pedig Konkoly Thege Andor
századparancsnok úgy emlékszik, hogy erre előterjesztette66. Baj van a Károly
Csapatkereszttel is.
„ A Károly csapatkeresztet annak idején a harctéren megkaptam, de az arról szóló
igazolvány veszendőbe ment. Most kérvényeztem a »Vitézi Rendbe« való felvételemet és
kérvényemhez a csapatkeresztről szóló igazolványt is mellékelni kellene pótlólag” – írja róla
1934. július 3-án a honvédelmi minisztérium 16. ügyosztályának.
Az ügy érdekében többeket kell levélben felkeresnie. Érdekes dolgokra vet fényt a már
említett századparancsnokának válasza:
„Február 22-én kelt leveledet megkaptam. A választ mindjárt szemrehányással
kezdem, mert nem szép Tőled, hogy ezred összejöveteleinken nem szoktál résztvenni és így
tulajdonképpen ezredünktől elszakadtál. Ne gondold azonban, hogy életsorsodról pontosan
informálva nem vagyok, mert többször voltam Sopronban, ahol örömmel hallottam, hogy a
mai nehéz viszonyok dacára mégis elég jól megy a sorod. Meg is látogattalak volna, ha
hosszabb időt töltöttem volna ott.” Ennek ellenére szívesen segíti67.
Apám csak július 3-án válaszol, de akkor mindjárt egy egész paksamétát küld, hogy a
címzett, amit jónak lát belőle, igazolja. „Én a leírt módon emlékszem az eseményekre,
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Ld. pl. Hárs József: A Fabricius család soproni krónikájának magyar fordítása 1844-ből. Sopron, 1986. (Kézirat
a győri megyei könyvtárban.) Apám 1927. máj. 20-án kap engedélyt Sopronban önálló iparra (vállalkozói és
tervezői), ezt 1934. dec. 31-től szünetelteti, 1936. jan. 10-én végleg visszaadja. Egyik, pofozkodásig riválisa
Kherndl Kálmán, aki Ivánkayra magyarosított és megszervezte a vitézi címet is. Ld. Ismert soproni építészek
hitelrontási pere. Soproni Hírlap 1933. nov. 10. (Hárs és Kherndl.)
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Apám 1917. febr. 14-én írja szüleinek, hogy megkapta a tűzkeresztséget; márc. 12-én, hogy olyan hirtelen
nem megy, nem mehet haza, utazzanak csak nyugodtan Bácskába, Hegyesre, nagymamához nyaralni (itt
Kishegyesen volt plébános Hárs Aladár, H. Richárd öccse. A faluról ld. a 18. jegyzetet). Ápr. 25-i lapját húgának
küldi az otthoni kert növényeiről, kertszépítésről, a máj. 25-iben fogtömésről számol be: „akkora ezüst [!]
plombát pakoltak bele mint a fejem és nem került semmibe, legalább haszna is van a katonaságnak.” A jún. 15-i
lapon tévedésből 1915-ös évszám szerepel, de a pecsét jelzi, hogy az is 1917-ben keletkezett. A jún. 19-iben
arról a felderítésről számol be, amiért Bronz Vitézségi Érmet kapott, szept. 10-én egy veszteség nélküli nagy
felderítésről emlékezik meg. Utána valamikor (talán jutalomból) hazamehetett, mert nov. 11-én a frontra
utazásáról azt állapítja meg, hogy az „lehetetlen hosszú és kínos volt”.
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Ny. m. kir. huszárezredes, lakik Bp., II. Petrezselyem u. 8. A „Harctér 1917. augusztus” keltezésű és Hárs
Richárdnak szóló lapján „Kedves Barátom!” a megszólítás, a befejezés pedig: „Kézcsók. Téged ölel őszinte híved
Károly”. A lap témája a Kisezüst Vitézségi Érem.
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A Hadilevéltár 1961/1934. sz., Bp.-en 1936. dec. 7-én kelt értesítése; a felterjesztést elöljárói 1934. máj. 15én igazolják. A megkapott kitüntetéseiről igazolást Sopronvármegye és Város tn. és ng. felügyelőségétől kap
747/1934. sz. alatt.
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Konkoly Thege Andor levele Apámhoz Baranya-Szentlőrincről, 1934. febr. 27-én az „Uradalmi Főbérnökség”
hivatalos levélpapírján.

megtaláltam az akkor eléggé pontosan vezetett kis naplómat is, azzal is stimmel minden. […]
A dátumok ne zavarjanak, sajnos elkéstem egy kicsit, azért kell így ravaszkodni.”68
A kísérlet sikertelenségét jelzi, hogy egy illetékes az ügyben protekciót kérő
kegyelmes úrnak (Kisapa) csak azt tudja válaszolni, hogy részéről a jóindulat meglesz,
viszont nyolcan bírálják el a kérvényt, s a kitüntetések nagyon alacsonyak69.
Katonának később többször is behívják, hosszabb-rövidebb időre, de legfeljebb
építésvezetői beosztásban tevékenykedik repülőtér építésnél. Hadi dicsőséget már nem szerez.
És vitézi telket sem.

+++

Apám számára a háború nemcsak egyenruha kérdése volt. 1915 nyarán – ellentétben a
nálánál idősebb osztálytársaival – őt még nem fenyegette közvetlenül a katonai szolgálat.
Egyelőre azonban semmi adatom sincs arról, vajon miért választotta a műegyetemet, amikor
továbbtanulásról határozott (határoztak).
Az tény, hogy – a birtokomban lévő oklevél-másolat szerint – a kir. József Műegyetem
építészi szakosztályán az 1919/20-as tanév elvégzése után, 1920. október 30-án kapott
diplomát, a bizottság előtt igazolva „jó képzettségét”70. Visszafelé haladva, a vitézségi ügyek
egyik mellékleteként találunk igazolást arról, hogy 1919. februártól júliusig Budapesten
tartózkodott „és ezen idő alatt nemzeti szempontból kifogástalan magaviseletet tanusított. A
vörös hadseregbe való besorozása miatt távozott Budapestről. Magatartását 1920 tavaszán a
Műegyetem tanácsa is igazolta és így tanulmányait folytathatta”. Ez az 1934. július 6-án
Apám által gépelt szöveg nem egészen egyértelmű. Valószínűleg azt akarja mondani, hogy a
vörös hadseregbe való besorozása elől ment haza Bajára. Két aláírója van, az egyik
évfolyamtársa volt: Králik László, a másik: tanára, Wälder Gyula71.
„Kérvényező mellékeli a »Hungária« igazolványt, mely egyesületbe akkor csak igazolt
magaviseletű egyének nyerhettek felvételt.” A 130-as sorszámot viselő kis lapon olvasható,
hogy a »Hungária« Magyar Technikusok Egyesülete igazolja, hogy Hárs György urat
»senior«-rá avatta. „Budapest, 1920. ápr. 10. Móry [?] Béla »Negyedik«” Rajta az 1919-es
évszámmal ellátott pecsét.
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A levél 1934. júl. 3-i, a „paksaméta” dátuma: 1934. máj. 15.
A 2. sz. Vitézi Törzsszék levélpapírján írja egy Magas vezetéknevű valaki, Bp., 1934. okt. 30-án, Kisapának:
„Kegyelmes Uram! Mélyen tisztelt Barátom! Méltóztattál Hárs György soproni építész vitézi kérvényére
figyelmemet felhívni. A kérvény nemrég érkezett be, kedvezően van véleményezve, de a kitüntetései nagyon
alacsonyak. Itt összesen nyolcan bírálják el a kérvényt …” Nem tudja előre, mi lesz, csak a saját legjobb indulatát
ígérheti.
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A magyar és német nyelvű másolat kiállításának dátuma: 1920. nov. 12., sorszáma: 6696. A tantárgyakat
felsorolja, de az érdemjegyeket nem.
71
Dr. Wälder Gyula műegyetemi nyilv. rend. tanár, okl. építészmérnök. Szül. Szombathely, 1884. Oklevelét
1905-ben szerezte meg. Az ókori építészet tanszékén tanársegéd, majd (1929--) tanár. Behatóan fogl. a magy.
barokkal, „élethivatásának tartja ennek fejlesztését”. Műveli a szakirodalmat. Ld. Kerkápoly M. Emil: A magyar
legújabb kor lexikona. Bp. 1930, 1128. lap.
69

Megmaradt egy bérletjegy is, egyenruhás fényképpel. A Budapesti Közúti Vaspálya
Társaság állította ki a Népliget-Nemzeti Színház-Üllői út-Kelenföld vonalra
(Meghosszabbítandó Vámház körút-Fehérvári út-ra). Érvényesítve 1916 júliusától
szeptemberéig. A Fehérvári úton állt a Szent Imre Kollégium72.
Ezekből az adatokból az látszik valószínűnek, hogy az egyetem első két évfolyamát
még 1917 előtt végezte el, a harmadikat 1918 őszétől – téli megszakítással – 1919 tavaszáig,
illetve őszéig, utána pedig az oklevélben emlegetett utolsó év következett. A zűrzavaros
helyzet miatt érthetően nem simán. De erről lesz még szó73.
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DEMARKÁCIÓS VONAL

Azokban az években egy-egy utazás külön regény.
„Este 11-kor elindult a hajónk [Budapestről]. Tömve volt utassal úgy hogy nemhogy
ágyat nem kaptam, de egy rozoga széket is alig tudtam keríteni. Azon töltöttem aztán az
éjszakát elbóbiskolva egy kicsit, meg megint fölriadva. Nagytéténynél zátonyra futottunk úgy,
hogy csak reggel 7 órakor tudtunk lekerülni róla két hatalmas vontatógőzös segítségével.
Bölcs kapitányunk aki igen intelligens szakállát igen intelligens gesztusokkal simogatta, volt
szíves még kétszer zátonyra juttatni a hajót, úgy hogy csak délután 5 órakor tudtunk
nagynehezen az állomásra [nyilván a bajaira] bevergődni. Apám reggel óta várt rám.” Ez
pedig 1921. október elején történt, amikor már nem nehezítette a viszonyokat a demarkációs
vonal74.
1920 elején még így fest a helyzet: „Sajnos egyhamar nem mehetnek fel – írja Bajáról
-. A fél város be van csukva, a szerbek borzasztó vadak. Most már csak úgy mehetnek vissza,
ha ott is maradok és pedig igazolvánnyal, mert ha anélkül szököm, akkor az Apámat rakják
hűvösre. Eddig ezeket a dolgokat nem mertem megírni, mivelhogy nem volt biztos a
levélvitel, most azonban remélem, elég biztos a kéz.”75
„Otthon jól telt el az idő – állapítja meg 1921. február 6-án -. Kissé meghízva,
megerősödve tértem vissza [Budapestre]. Utam azonban visszafelé rémes volt. Majd meséllek
róla élőszóval. Most csak annyit, hogy a lehető legsötétebb éjszakában, gyalog, sűrű erdők
között, dunaágakon keresztül jöttem, de az ottani dolgok nem voltak olyan fáradságosak,
olyan kimerítők.”76
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Az út ma Bartók Béla nevét viseli, az épület ma is kollégium.
Ld. a II. rész Egyetem c. fejezetében, a 41—44. lapon.
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Apám levele Anyámnak 1921. okt. 10.
75
Apám levele Anyámnak 1920. jan. 9.
76
Apám levele Anyámnak Tátraszéplakra. Az évszámot eltévesztette: 1920-at írt, de a címzésből és Anyám
leveleiből egyértelmű, hogy 1921. febr. 6.
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Azért, hogy a cenzúrát lehetőleg kikerüljék, a levélküldésnek már korán több módja
alakult ki. „Úgy aggódtam értetek az utóbbi időben, hogy borzasztó” – de Apám hatodik
érzéke szerint nincs bajuk. Aki a levelet félóra múlva továbbítja, azt mondja, hogy még ebben
a hónapban fog választ kapni. 1919. augusztus 19-e van77.
„Ma nagy örömre virradtam, mivelhogy egy levelet kaptam Tőled Eszterházáról – írja
Apám Anyámnak -. Ebből kisütöttem, hogy a kommunizmus bukása nem ért Benneteket
Pesten. Egy iszonyú nagy kő esett le a szívemről.” Értesítse, hogy hazaérkeztek-e már.
Minden kedden és pénteken jön le Bajára hajó, „ha meg tudsz csípni valakit […] én is ezt a
módszert használom, nem tudom, nem fog-e csődöt mondani mint a többi”. Keveset ír, mert
fél, hogy a cenzorok megúnják78.
Jó egy héttel később újabb tanács: „Küldj le valakit a [hajó]induláshoz, és azt hiszem
akármilyen Bajára utazó elhozza szívesen [a levelet], csak az a fontos, hogy itt ne adja
postára, hanem adja be valahova, valamilyen üzletbe vagy gyógyszertárba, ahol
megtalálhatom.”79
„Megint van alkalmam írni, hála Istennek, de most már ezt is megírhatom, hogy Te is
írj ám, de gyorsan és sokat, mert megdühödöm nagyon. És pedig: Lessich plébános úrnak
Érsekcsanádra Pest megye. Dupla boríték természetesen és a levél ha ideért, egy nap alatt a
kezemben lesz.”
1920 januárjában: „a kevés alkalom közül, ami van, megint megragadtam egyet, hogy
Neked írhassak […] írhatnál ám […] mert hoz a posta is leveleket, csak úgy 10-12 napi
kézbesítési idő kell hozzá, amíg lemegy Beográdba, hogy ott megcenzúrázzák. Én még
egyszer nem próbáltam ezen az uton, mert mindig remélem, hogy megjön az igazolványom és
akkor mehetek föl [Budapestre].”80 Levelét Lassichhez várja.
Február 19-én végre közeli ismerős, majdnem rokon vállalkozik a postás szerepére.
Evégből pontos eligazítást kap: térképet a borítékon. Útja a Déli pályaudvartól a Városmajor
utcán át a Kissvábhegyi út nagy kanyarja utáni házig vezet81.
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Anyám 1919. aug. 1-jén megfogalmazott német nyelvű levelében (kéri Apámat, hogy ne nevesse ki a sok
hibáért) arról panaszkodik, hogy már három levelet küldött a megbeszélt címre, de semmi válasz. Most
Eszterházán vannak Kisapával.
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Az előbbi jegyzetben említett levélre válaszol Apám Bajáról 1919. aug. 26-án. A levél Bécsben és Zágrábon
keresztül jutott el Bajára, ahol 22-én ütöttek rá pecsétet.
79
Apám levele Anyámnak 1919. szept. 4.
80
Apám levele Anyámnak 1920. jan. 9. Az évszám 19-ről, a nap 8-ról javítva. Az érsekcsanádi bélyegző jan. 10-et
mutat. A cím Bp. Kissvábhegyi út 21.
81
A postás és hírnök: Katanics Antal. A borítékon térképvázlat. Erről leolvasható, hogy a Déli pu.-tól a
Városmajor u.-n kell elindulni, balkézre hagyva a Kékgolyó u. és a Csaba út (név nélkül jelzett) torkolatát s az
Alma utcánál kell felkanyarodni a Kissvábhegyi (rendszerint egybeírva) útra. Ma Gaál József u. A nagy kanyar
után állt a 21-es számú ház. Felette a ma Martinovicsról elnevezett hegy zöldje.

A szerbek a hétköznapokba is beleszólnak.
„Kis Babám, megkaptam két leveledet. A 14 és 15-ikit. Első örömömben le akartam
ülni, felelni rá, de berobogott egy csomó szerb a főparancsnokkal az élükön, és azt mondták,
hogy vizitolni akarnak. Na tessék jó formán még el se olvashattam az írásodat.” A következő
oldalon: „Mikor hazaértem, akkor kezdődött itt egy rekvirálási hajcihő. Ideges volt a família,
ideges volt az egész falu, ideges volt az egész világ. Nem régen ért csak véget az egész. Addig
én begubóztam, nem is mentem ki az utcára, tanultam franciául egész nap.” Ez 1919
júliusában történt82.
Több mint egy év múlva: „Hazulról rossz hírek vannak – írja Apám Budapestről
Anyámnak Enyigre -. Nálunk házkutatást rendeztek a gazemberek fegyverek után. Remélem,
nem találtak semmit. Azért azt mondják nincsen semmi baj. Hazamenni nem tanácsos, mert a
vörösök vagyis a socialisták botokkal önként tartják a határt megszállva. Egész regényeket
meséltek.”83
1921 márciusában az eljegyzésről van szó, amit Budapesten tartanának. Apám
véleménye: „Részemről en famille gondoltam, annál is inkább, mivelhogy az én familiám
részéről aligha tud feljönni valaki. Jó Atyám ugyanis nagyon a fekete könyvbe van bevezetve
a szerbeknél, az útlevél bajos lenne.”84
Ugyanez a téma részletesebben:
„A virágvasárnapot már alig várom, csak azt sajnálom, hogy az enyémek nem hiszem,
hogy feljöhetnek. Az Apám semmi esetre sem tud feljönni, mert az ő helyzete borzasztó
veszélyes. A szerbek mindig azzal vádolják, hogy összeköttetésben van az érsekkel és ezért
már több ízben ki akarták dobni az állásából. Egy pesti út egészen kitörhetné a nyakát. Az
Anyámék pedig, hogyha igazolványhoz hozzá tudnak jutni, akkor feljönnek, de ez nem
valószínű. Részben az Apám bajai miatt, részben pedig azért, mert Baján most nagy
kormányválság van és az ottani szerb nagyfejűek ellen a szerb kormány vizsgálatot indított.
Azt mondják, nagy disznóságok fognak kisülni és elcsapják a nagyfejűeket. Ha jobbak jönnek
rövidesen, akkor jó, de ha nem, Anti [Katanics] állításai szerint ezektől és pláne most még tán
a Petár király sem kapna útlevelet. A szökés pedig nagyon veszélyes.”85
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Ami az útlevelet vagy igazolványt illeti, Anyám 1919-ben ajánlja Apámnak: „Időhöz
kötött szerb passzussal mondjuk beiratkozásra, utazással együtt 8 napot kérjél…”86 Közöttük
két hadsereg áll87. Nem csodálható: „Borzasztó nehéz ám most a vonaton való közlekedés és
82

Apám levele Anyámnak 1919. júl. 28., Bajaszentistvánról Bp.-re.
Apám levele Anyámnak 1920. aug. 15., Bp.-ről Enyingre, ahol Anyám Kenessey Pongráczéknál nyaralt. –
Enying (Veszprém m. enyingi j.) 4156 lakos (1913).
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Apám levele Anyámnak 1921, márc. 6., Bp.-ről Tátraszéplakra.
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Apám levele Anyámnak 1921. 7—8., Bp.-ről a Tátrába.
86
Anyám levele Apámnak 1919. aug. 28.. Bp.-ről Bajaszentistvánra.
87
Apám megjegyzése 1919. szept. 12-i levelében.
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nekem csak rendes körülmények közt lehet, no de erről majd mesélünk, talán majd sikerül
feljutni minél hamarabb.”88
Demarkációs vonal nemcsak délen van. Egy megmaradt igazolvány a bizonyíték arra,
hogy Apám Savanyúkútra és Kismartonba hivatalos ügyben 1921. szeptember 10-én csak
Eszterházán kiállított és Lajtapordányban lepecsételt papírral utazhatott89. Északra,
Anyámhoz a Tátrába (akkor éppen ott kúráltatta magát) pedig nehéz az útlevél megszerzése.
„Egy hajszálon múlt, hogy a cseh konzulátusra nem szaladtam útlevélért […] Csak azt
mondják nagyon nehezen megy az eset különösen katonaköteles egyéneknek.”90

+++

Maradjunk délen. A levelekben itt-ott szó esik más hivatalos emberekről is. Például a
tűzoltókról:
„Itt bent a szobában csend, csak az óra ketyeg lomhán számolva az időt, meg a
kalitkában a kanárimadár ropogtat valami kendermagot. Odakint most nagy a zsivaj. Időről
időre nehéz tűzoltókocsik dübörgése hallatszik az utcáról, trombitálnak, lövöldöznek
összevissza. Tűz van valahol messze, az előbb kinéztem, láttam, a lángja megfestette a
felhőket.” A levél a Tátrába megy, ország: Československo, a feladó a bajaszentistváni
éjszakában rója a sorokat. Ország: Jugoszlávia91.
Ha ilyen a jelen, a visszaemlékezés a békeidők rendőrségére vidám operettbe
kívánkozik: „A konyhai rendcsinálásnak azonban annál inkább örülök. Ez már imponál
nekem is. Szeretem az olyan asszonyokat, akik nem csak a férjüket tudják ráncba szedni, mert
azt nem kunszt… Csak tudod nem állhatom meg, hogy elő ne hozzam azt a tényt, amit
békeidőben itt Baján tapasztalhattunk. A városházán ugyanis volt 5 rendőrkapitány és
összevissza 4 rendőr. Már most ha kivonulásra került volna sor, hogyan állt volna mindegyik
kapitány a szakasza élére? – Most parancsolhatsz egy regiment cselédnek, de majd aztán?”92.
De hát egyszer csak elérkezett a nagy nap: „Mit szólsz a politikai eseményekhez?
felszabadultunk! Nem tudok még hírt hazulról, de holnap írok, remélem már majd magyar
posta továbbítja. Hanem a demarkációs vonaltól valahogy meghatva búcsúzom. Az és Te
egyszerre kezdtetek szerepelni az életemben, az eltűnt, de Te megmaradtál és meg is fogsz
maradni…”93
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Apám levele Anyámnak 1920. jan. 5., Bajaszentistvánról Bp.-re. A borítékon „Érsekcsanád” és „Ajánlott”
szavak olvashatók.
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Az igazolvány fényképét ld. a képek között (37. sz.).
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Apám levele Anyámnak 1921. márc. 11., Bp.-ről a Tátrába.
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1921. jan. 15-i levél. Írója és feladója: Hárs György Baja, Jugoslavi(j)a, címzettje és olvasója Anyám TátraSzéplak, Československo.
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Apám előbbi leveléből.
93
Apám levele Anyámnak 1921. aug. 25. Eszterházáról Savanyúkútra (ma: Sauerbrunn, Bgld. Ausztria). – Bajára
1921. aug. 21-én vonultak be a magyar csapatok (ld. Fogarassy László: Háború hadüzenet nélkül. II. rész.
Soproni Szemle XLIV. évf. [1990], 4. szám).
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Egy akkor még csak ismerősnek, később rokonnak írja Apám Bajaszentistvánról 1918.
november 28-án: „Hogy forradalom van, azt tudja, hogy a hadsereg leszerelt, azt is tudja és
hogy én is civil vagyok azt bejelentem. Leszerelési műveleteim folytán 3 napig fönn voltam
Pesten és ezen 3 délután közül hármat a Svábhegyen töltöttem […] Örömmel konstatáltam,
hogy a théma a régi idők óta megváltozott. Most már nem a József utcának különböző
helyekről való távolsága volt a tárgy, hanem a magasabb politika. Pl. ilyen kérdésekről folyt a
vita. Vajon mit fog csinálni a paraszt a 10 hold földjével ha azt történetesen a holdban utalják
ki neki? avagy: Vajon Jászi Oszkárnak mit kellett volna Aradon mondania, hogy a
nemzetiségek azonnal a falnak menjenek és ott hősi halált haljanak? Lehet, hogy másképp
volt, de ugyanazon hatást érték el, mintha ez lett volna a kérdés.” A ház, ahol vendég volt,
leendő apósa háza94.
Mindig is érdekelte a politika. Nézeteit talán legrészletesebben egy 1922-ben írt
levélben fejti ki. Szombathelyen járt. „Ahogy kijöttem a templomból és tovább bámulom a
püspöki palotát, látom ám, hogy még valaki bámul, egyszerre csak az a másik valaki nekem
rohan és »Szervusz Gyurka« kiáltással majd a nyakamba esik. Antal Dezső volt, egy székely
fiú, akivel együtt róttuk a technika padjait annak idején, első éves korunkban. Persze
előkerültek a régi emlékek, el kellett mesélnünk egymás élete históriáját, politizáltunk,
szidtuk a zsidókat, szóval jól megértettük egymást. Antal Dezső urnak viharos múltja van
már. A technika rovására a politikára adta a fejét, annak tengerén evezett mostanáig, sok
kiábránduláson ment keresztül, rajongó, álmodozó székely fiú lelke praktikus lélekké
formálódott át. Elmondtuk nézeteinket egymásnak a haza fogalmáról, fajunkról, országunk
föllendüléséről, szóval olyan dolgokról, amilyenekről az ember akkor mond csak véleményt,
mikor érzi, hogy mások is úgy gondolkoznak mint ő. Ő is forradalmár, mint én, ledönti a régi
bálványokat, a régi isteneket, új utakon, új feltámadás felé akar haladni. Fanatikusan szereti
faját, a jó magyar fajt, szépnek látja jövendőjét, és azzal hogy nagy Magyarországból csonka
Magyarország lett ő is azt hiszi, hogy nem veszett el számunkra az élet, mert az élet nem a
területekben van, hanem magunkban. Épen jókor jött ez a fiú, épen jókor, mert egész nap már
ilyenféle hazafias hangulatban voltam. Rosszul fejezem ki magamat, hogy hazafias, mert ezt a
szót, hogy haza, a mostani fogalmában nem ismerem el létjogosultnak. Mert van faji
összetartozandóság, vallási összetartozandóság érzete, de hazaszeretet, mellyel szeretnem kell
olyan földeket, amelyekhez semmi közöm, olyan nincs. A hazaszeretet fogalmával és
jelszavával kergették a magyarságot egy olyan háború véres ütközeteibe, amelyikhez semmi,
de semmi köze nem volt, mert hazát szeretni annyi volt, mint egy idegen uralkodóház
becsületéért, ami igen illuzorikus fogalom volt, millióknak belemenni a véres forgatagba. –
Mindezek nagy dolgok és ha egy aranyszájú apostol a magáévá tenné őket, fel tudná a fél
világot forgatni vele. – Bennem még nincs kialakulva az egész új rendszer, az én világom ama
filozófiai rendszere, csak az alapok vannak meg, melyre majd együtt, Veled fogjuk
megépíteni új nagyszerű palotánkat. – Délután ilyen gondolatok szántottak át agyamon és erre
94

Apám ezt a lila borítékos, lila papírra írt levelet Nagy Ilonkának címezte Szegedre, a Fekete Sas utca 15-be. N.
Ilonka, Dindus néni nagyobbik lánya, Anyám elsőfokú unokatestvére volt (ld. Családfa-vázlatok IV. táblázat).

jött ez a fiú, egy igaz, mély érzésű becsületes, magyar gyerek, aki ép így gondolkodik ép így
érez ahogy én. – Mondhatom […] örültem neki, mert evvel bizonyítottnak látom, hogy nem
járok hamis utakon, hanem tényleg egy új világ új filozófiai rendszerét érlelem magamban,
nem azért hogy próféta legyek, de hogy boldoguljak. – A mi generációnk, ha életképes akar
lenni, akkor így gondolkozzék, forradalmi módon, de becsületesen, lássa meg a hibákat, a régi
kor mulasztásait és okuljon rajtuk, bújja át apáink tudományát összefoglaló molyrágta
fóliánsokat, de aztán dobja tűzbe őket, mert ezek feledtetik velünk a saját lábunkon való
járást. – És ezekre én szépen, kényelmesen, foteuilben ülve jöttem rá, Antal Dezső barátom
pedig népgyűléseken szavalva, oláhfogságon, Markó-utcai börtönön, vörös akasztófa alatt,
nem honorált, sőt vádaskodással jutalmazott nagy közérdekű munkásság kiábrándulásai után.
És ugyanazokra a dolgokra jött rá, amikre én. – Kell hogy igazság legyen bennük.”95
Nincs itt szó elvont filozófiáról, érzelmekről és zavarosan kavargó gondolatokról annál
inkább. Fajelmélet? Antiszemitizmus? Vagy egyszerűen eléggé összeférhetetlen
természetének jelzései? A harmincas években meglehetősen közel került a szélső
jobboldalhoz, a következő háború után viszont belépett a szociáldemokrata pártba, sőt rövid
ideig elnöke is volt Sopronban. Mindvégig voltak zsidó barátai, megdöbbenéssel fogadta az
üldözésüket, sőt a katonaságnál, mint építésvezető bújtatott egy zsidó mérnököt.
Kedvenc írója Madách, kívülről tudta Az ember tragédiáját. Sokszor idézi leveleiben
is. „Küzdést kívánok, diszharmóniát, Mely új erőt szül, új világot ád …” – dörögte el érces
baritonján Lucifer szavait. Lehet, hogy ebben van a megfejtés?96
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HÖLGYVÁLASZ

„Írom levelemet itt a Dunaparton. Hátam mögött az erdő susog, a kopaszodó, őszi
erdő. Előttem a medrében alig haladó, csontvázzá soványodott folyam hullámai játszanak,
azután mögöttük a nagy fehér zátony és megint erdő az ősz ezer színében pompázó nagy
levéltenger. – A természet beszédes csendje! […] Levélsusogás, hullámok csobbanása,
vadlibák távoli hangja és messze valahol egy gulyának kolompja. – Mióta itthon vagyok
először vagyok kint a szabadban, a nagy Duna partján, amely, hisz tudod, olyan nagyon
kedves nekem. Lábaimat lelógatom a meredek partról és nézem, nézem az örökké dolgozó
nagy erőt a vizet, hogyan mossa a partot hogyan hullanak bele lassan, egymás után a föld
göröngyei. – A másik oldalon pedig hogyan rakja a zátonyokat; - […] Nézek, nézek fölfelé,
mikor jelenik meg a híd oszlopai között a nagy fehér gőzös […]”97
(Apám 1919. szeptember 12-én:
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Apám levele Anyámnak 1922. márc. 7., a szombathelyi „Szabária” kávéházból Bp.-re.
Madách Imre: Az ember tragédiája. Második szín. Alig pislákoló öntudattal is szavalt még részleteket belőle.
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Apám levele Anyámnak 1921. okt. 23. Az osztrák társaság (DDsG) hajóját várja.
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„Érdeklődöl, hogy hogy töltöttem a nyarat. […] Lányok között nem igen találtam föl
magamat és ha jól is éreztem magam, az csak a cigányok között volt lehetséges. No de hát
erről ne meséljünk, mert még valaki rám foghatja, hogy »Száli, te dicsekszel.«”
Emlékszem, szívesen énekelt cigány nyelvű énekeket. Egy szövegének a töredékére
jól-rosszul emlékezem: „…kalemala dikkeldáró, kalemala dikk.”)
„Tegnap egy csinos kis kirándulásunk volt […] Regattával kimentünk egy dunai
szigetre melynek homokja most jóval nagyobb, mint a Lidóé (hiteles megállapítás). Két fiú és
két lány. Köztük Baba húgom meg én. Miután az uzsonnát elintéztük és fürdöttünk egyet,
megjelentek a jugoszláv tengerésztisztek egy motorcsónakkal, elfogyasztották a resztlit,
azután hozzákötöztük a mi csónakunkat a motorhoz és hajrá, repülünk fölfelé a Dunán. –
Most jött azonban az érdekes dolog. A motoros egyszerre csak megállt, a motor szuszogott és
nem akart sehogysem ujra elindulni. Vártunk egy jó ideig, majdnem addig, amíg a víz oda vitt
minket ahonnan elindultunk, de a motor még mindig használhatatlan volt. Húgom szerint
megerőltette magát, mert minket húzott. Erre aztán elúntuk az esetet, nekidőltünk az
evezőknek és egy-kettőre fönt voltunk. A motoros meg úszott csendesen lefelé. Otthon aztán
elmondhattuk magunkról azt, amivel csak kevés regattista henceghet, hogy motordefect miatt
késtünk meg, nem tehetünk róla. Hát ilyen hecceket csinálunk néha”…98
„Ma délután uszodában voltunk és együtt jöttünk haza H. B.-val [Horváth Babával].
Alice [Apám kisebbik húga] meg én előre mentünk és a két Babát hátul hagytuk. – Amellett
kurizáltam cefetül Kabdebo Babának, aki mellesleg megjegyezve menyasszonyféle és így
egészen jó érzés vele menni. Kis Babám, olyan jó gyerekké növöm még ki magam, hogy
öröm lesz rám nézni!”99
„Most pedig egy kicsit írok az itthoni életemről. A délelőttöt rendesen a
tudományoknak szenteljük, délután pedig fürdeni megyünk. A regatta klub remekül prosperál,
hát élvezhetem kedves Dunámat, amennyit tetszik. Most a Babával [a húgával] egy nagyszerű
dologban fő a fejünk. Hát az a nagyszerű dolog egy olyan Nászai féle tánciskola100.
Összeszedni a bajai bálozó társaságot persze kizárólag goj alapon és hetenként kétszer egy két
órát végigtáncolni. Rém nehezen megy, de bízom húgom szervező genialitásában, hogy a
végén sikerülni fog. Ha nem sikerül, megszököm innen, vagy úgy begubózom, hogy senki se
fog látni. – Ezen kívül néha zongorázom is egy kicsit.”101
„Nagy szereplések előtt állunk, az egész familia. Az Alice meg Baba a Carthagoi
harangokat akarja elszavalni, illetőleg zongorázni holnap, ha ugyan keresztülmegy a
cenzúrán, amit egyáltalán nem hiszek102. Én meg magyar nótákat danolok saját
zongorakíséretemmel. Szóval a Hárs familia föllép egy irodalmi délutánon. Kiváncsi vagyok,
hogy fog sikerülni.”103
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Apám levele Anyámnak 1919. szept. 16., Bajaszentistvánról Bp.-re.
Apám levele Anyámnak 1919. júl. 28., Bajaszentistvánról Bp.-re.
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Uo. A Nászai-féle tánciskoláról nem sikerült adatokat találnom. Fogalom, amely magától értetődő kell hogy
legyen Anyám számára is, annak ellenére, hogy nem járt tánciskolába (ld. a 125. lapon).
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Uo.
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Apám levele Anyámnak 1920. jan. 9. A Carthagói harangok Kozma Andor verse a szabadságharc utáni
elnyomás egyik bújtatott értelmű történelemórájáról, amikor a valódi értelem anakronizmusban (ágyú és
harangok Carthagóban) tör elő. Nem valószínű, hogy a cenzor engedélyezte.
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Apám idős korában is szívesen magyarnótázott, saját zongorakíséretével. Egy-két operett-melódiát és
operaáriát is hallottam tőle, továbbá Schumann A két gránátos c. dalát (németül). A meseautó c. film slágerét
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Erről sajnos nincs további hírünk.
„Bocsáss meg, hogy csak úgy ceruzával és gyorsan írok – olvashatjuk Bajáról keltezett
1920. február 12-i levelében -, de pont most jöttünk haza egy nagy lumperájról. Haza, dehogy
haza, K[atanics]. Antinál vagyok bent Baján, akinek a dívánja jelenleg az én rendelkezésemre
áll. Reggeli ½ 7 óra van és egy negyed óra múlva már készen kell lenni a levélnek.”104
„Hát drága kicsi Babám mi bizony itt egész flott életet élünk. Mulatság után mulatság
szakad a nyakunkba, a drága húgaimnak természetesen ott kell lenniök, no de, a bátyjuk se
marad el mögöttük. Az viszont igaz, hogy egy kicsit mások ezek, mint a mi tavalyi [1919]
pesti zülléseink, de hát ha ló nincs, szamár is jó. A társaság ronda, undok. A keresztény
lányok olyan fölfuvalkodottak és gőgösek, hogy abszolute nem lehet semmit se kezdeni, és ha
az ember eggyel beszél, akkor itt Baján azt már mindenki tudja és kezdik összeboronálni az
embert az illetővel.”105
„Szombaton voltunk bálban. Egy kis előadás előzte meg a ricsajt, amelyen Babával mi
is szerepeltünk egy nagyon helyes dialógot adva elő. Nekem tulajdonképpen abszolute semmi
közöm nem volt hozzá, de be kellett ugranom, mert Baba partnerét előző nap lecsukták. Ez
már így megy minálunk. Hanem azért mindenki mulat és igyekszik lehetőleg jól érezni magát,
»Ma neked, holnap nekem« elv alapján. Szóval ott voltunk, nagyszerűen ment minden, Baba
fényesen játszott, én elsőrendű ostoba képet vágtam (nem is kellett olyan nagyon erőlködni).
A végén három óriási virágkosarat vágtak a drága húgom fejéhez, aminek rém örült. Bál alatt
aztán udvaroltam egy csomó zsidólánynak, hanem közben több ízben eldanoltam a Katicámat
és akkor ugyan nem néztem egyikre se, csak a cigányra. Ezen aztán meg is botránkoztak,
minek következtében ott is hagytam volna őket, hogyha nem csíp be egy kettő közülük.
Ezeknek a rémes mondásain aztán mulattam valahogy, de nem úgy istenigazában. Jó, hogy
időben elmentek. Odaültem aztán a familiához. A hangulat elég nyomott volt, de nem
túlságosan. Én ellenben határozottan nyomott voltam. Nem volt lelkem zülleni, mulatni,
mikor még Rólad abszolúte semmi hír nem jött. – Az öreg úr [apja] ellenben alaposan
felöntött a garatra, nem tudom, mi jutott eszébe, hogy újra előszedte régi erényeit, ugy hogy
reggel 7 órakor alig lehetett rábírni, hogy hazajöjjön. Ugy látszik nagyon elfogta a hazafiúi
búbánat.”106
„Tegnap megint zsúron voltam. Egész jól elszórakoztam a Lilikével, akiről már írtam
egyszer. Ha nem kaptad meg esetleg a levelem [megkapta], hát fölvilágosítalak, hogy Lilike
egy kis szőke zsidólány, aki jól táncol, jó zsúrokat ad és szép könyveket ad az embernek
kölcsön. Hát a Lilikével a következő párbeszéd játszódott le közöttünk többek közt:
magnóra vettük: megrázó hangdokumentum, mikor már beszélni is alig tudott. – Reinitz Béla Ady-dalait
színházban is előadta (1932. nov. 27., Sopron). Ugyanekkor Ady-verseket szavalt Khoór Ödön. (A Frankenburg
Irodalmi kör estje.) A kottát Apám húga, Alice, másolta le valahonnan, s küldte el Apámnak ajándékba 1923ban, ld. 62. sz. képet.
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Apám levele Anyámnak 1920. febr. 12., Bp.-re. Katanics Antal főispáni titkár ekkor már komoly udvarlója
Apám húgának, Mariettának (Baba néni).
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Apám levele Anyámnak 1920. jan. 25., Bp.-re. A kisvárosi élet jellegzetességéről, a pletykálkodásról, a
mindjárt-összeboronálásról ad hírt. Ld. a múlt századból a soproni analógiákat: Zadjeli Slachta Etelka soproni
naplója 1838—1842. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Csatkai Endre. Sopron, 1943, 66—67. lap.
(Megrőkönyödéssel tapasztalják, különösen az anyja nem volt ehhez szokva az Alföldön, ahonnét Sopronba
költöztek.) Vagy: Frankenburg Adolf emlékiratok. Pest, 1868, I. köt. 194—195. lap.
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Apám levele Anyámnak 1920. febr. 4.

Lilike: - Volt maga már igazán, komolyan, egész lelkéből szerelmes?
Én: - Voltam!
- És szerették magát is?
- Szerettek!
-Jaj de boldog ember és mondja milyen az, olyankor megértik egymást és mindenben
egyek?
Most meséltem neki, hogy milyen az, amikor szeretünk és szerettetünk.
- És mondja, miért maradt abba?
- Én egy árva szóval se mondtam, hogy abban maradt, sőt mi több, él és virul a mai
napig.
Lilike egész extázisba jutott és nem győzött faggatni, viszont az is igaz, hogy nem
győztem válaszolni, de mivel egész jó hangulatba jöttem, hát válaszoltam. Egyébként egész
helyes lány, lehet vele okos dolgokat is beszélni és ammellett nem képzel be magának
semmit, mondjuk már, hogy olyanfélét, hogy én szaladnék utána és a többi hülyeséget. – Most
meg már pláne tisztában van vele, hogy hát hogy is állunk tulajdonképpen.”107
„Tegnap megint zsúr volt, de hála Istennek csak rövid lejáratú és 9-kor már hazajöttem
[…] megpróbáltam velük jeu de barret108 játszani, nem ment. Nem a játékra gondoltak, hanem
a táncra, a szédülésre, a kéjre és az egyik borzasztó szellemes akart lenni, otthagyta a párját és
egyszerűen gyalog odament és leszedte a kendőt, hát hogy ez micsoda eljárás, azt igazán nem
értem. Azután a csillagot109 csináltuk meg, vagyis akartuk megcsinálni, de a kedves ifjak nem
merték a lábaikat berugni és így magam voltam az aki megcsináltam. Natürlich hanyatt estem,
mert a két lány, aki hivatva volt tartani, összerogyott a súlyom alatt. Szóval matematikailag
kiszámítva egy lány nem képes egy fél férfit kitartani. Na ja, megmondtam a
véleményemet.”110
„A Lilike ellenben nem mulasztotta el ama kedves kérdést feltenni, hogy mikor jövök
egyszer be délelőtt, hogy ő vele egy nagyobb sétát tehessek. Képzeld, milyen idea. Én
bemenjek Szentistvánról Bajára, hogy Lilikével sétáljak!”111
Egy héttel korábban még más volt a meggyőződése:
„Mindezen okokból tehát én felekezetet változtattam és beállottam tiszteletbeli
zsidónak. Leviziteltem egy két zsidó familiánál és igen jól szórakoztam velük, egész
intelligens olvasott lányok, még tanulni is lehet tőlük. Az egyik pláne minden péntek délután
zenedélutánt rendez, ahol Baja város zenei kapacitásai mind jelen vannak és szerepelnek.
Újabban engem is meghívtak. – Eddigi tapasztalataim szerint ez a zsidózás épen nekem való
szórakozás. Ugyanis a zsidó lányok ellentétben a keresztényekkel, nem gondolnak semmit és
csak a szórakozás kedvéért barátkoznak az emberrel. A világ ugyan beszél, de hát hadd
beszéljen. – Elmondom, kicsim a propos világ, hogy jutottam én egy éjjeli zenéhez. Van itt
egy kis szőke zsidólány, akihez el-eljárogatok. Természetesen ezt a világ már tudomásul
107

Uo.
A jeu de barre (játék a rúddal) a Révai Lexikon szerint lovasjáték. Az egyik lovason lévő szalagot kellene
másik kettőnek jobb kézzel elragadni. Ha 5 percen át ez nem sikerül, a szalagos győz. Hogy ebben hol rejtőzik a
társasági tánc, azt nem tudom, de sehol se találtam közelebbi magyarázatot.
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A csillag megfelelője a népi táncok körében az, amikor csillagalakzatban, négyen, páronként összefogódzva,
keresztezett kézfogással járnak valamiféle táncot.
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Apám levele Anyámnak 1920. febr. 6.
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vette. – Egyszer egy csillagos éjjelen megszólal az ablaka alatt a cigány muzsika és egy
férfihangot kísérve játszanak vagy egy negyedórát… Másnap történetesen betoppanok
Friedmannékhoz. A lány borzasztó zavartan fogad, a grószmama pedig grószmamai gyengéd
dorgálással megkérdezi: »Nem rekedt? Haszontalan.« Minderre természetesen éktelen buta
képet vághattam, de hát mikor megértettem, hogy éjjeli zenéről van szó, kínosan kezdtem
tiltakozni, természetesen tudva, hogy ez csak megerősíti őket abban a hitben, hogy én voltam
a lézengő ritter. Magamban rettenetes jót mulattam az eseten és elmeséltem a
zsidóasszonyomnak, natürlich franciául (Te már gagyogok egy kicsit) ő is jót nevetett az
egész eseten, de a legérdekesebb, hogy stante pede112 szintén a hívők csoportjához
csatlakozott és még tán most is azt hiszi, hogy én voltam a bűnös. Hát így jutottam én egy
éjjeli zenéhez.”113
Anyám nagyon helytelenítette az egészet114. Apám válasza:
„Igazad van mindenben, de különösen a zsidólányokban. Hanem látod ennek is meg
volt a maga előnye, mert találkoztam két zsidó familiával, akik igazán nem érdemlik meg,
hogy zsidók. Az egyiknél van két fiú. Az egyik doktor (orvos) és természettudományi
dolgokkal foglalkozik, a másik pedig nagyszerűen zongorázik. Tegnap délután is együtt
voltunk. Először Eötvös találmányairól és különböző geológiai és fizikai, meg mathematikai
dolgokról csevegtünk igen érdekesen, aztán nekiültünk muzsikálni. Énekeltem Schubert,
Chopin, Schumann stb. dalokat és Reinitz Béla által megzenésített Ady dalokat. Édes kicsim,
ezeket neked is elő fogom adni mind, természetesen, de különösen az Ady zenés verseire
hívom fel figyelmedet. Így határozottan szépek. Sokkal jobban meg lehet őket érteni, mint
csak úgy, papíron olvasva. – A másik zsidó familiának egy tagja velem járt iskolába szintén
nagyon szereti a muzsikát, hegedül is, de az már gyöngébb tehetség, de sok kottája van és ki
tudja válogatni a szép dolgokat. Ezeknek a társaságában szeretek most lenni. Mondhatom a
tegnapi délután nagyon kellemes volt, lányok egyáltalán nem voltak jelen, de egyetlen egy
frivol szó ami ilyenkor, vagyis csak férfitársaságokban nagyon szokásos, nem esett. Messziről
nézve az esetet, mondhatom, hogy a tegnapi délutánnal több lettem és így majd csak
helyrehozzuk az előbbi zsúrokon beállott süllyedéseket.”115
Lehetett ebben a visszavonulásban valami természetes csömör is, függetlenül a
vallástól. Erre utal 1920. február 12-i levelének a következő része:
„… egy átlumpolt, áttáncolt, átzongorázott éjszaka után. Hát kis Babám, bizony
kezdem azért én is únni ezt a zsidó társaságot, meg a keresztényt is. Nem egészen kóser dolog
ez. Érezni érzem valahogy magam benne, de bizony ez nem az igazi. – Beszéltünk egy
lánnyal a boldogságról. Azt mondtam, hogy az álmaim álma rendes anyagi viszonyok között
kettesben egy jó cigaretta, egy üveg finom bor és egy sárgaernyős lámpa alatt üldögélni és a
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Stante pede latin kifejezés, annyi mint ’azonnal’, ’tüstént’. Ezt mi tréfásan kicsavarva stande pityereként
használtuk. Ld. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Bp., 1989, 778., ill. 777. lap.
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Apám levele Anyámnak 1920. jan. 25.
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Anyám levele Apámnak 1920. febr. 23., Bp.-ről: „Ami pedig zs. társaságot illeti ugyis tudtam, hogy nem
fogod tudni egészen otthagyni! De azért remélem, hogy talán idővel mégis sikerülni fog …” Annyira nem
sikerült, hogy Sopronban a társaságukba tartozott Füredi Oszkár zsidó építész, és a családba került Keszthelyi
Nándor ügyvéd, Pipsi néni második férje, akivel jóban voltak. Másról nem tudtak, tehát most ne is essék szó.
115
Apám levele Anyámnak 1920. febr. 19.

kék füst között egymás szemébe nézni, tisztán, odaadással, rajongóan, azzal a tudattal, hogy
szépen és a szépért élünk. Drága kis Babám, ez nem is olyan utólérhetetlen.”116

+++

BABA ESKÜVŐJE
A cím félreértésre adhat okot, pedig ez is a korra jellemző. Családunkra és ismeretségi
körére mindenesetre. Az ugyanis, hogy felnőttek – nők és férfiak egyaránt – életük végéig
viselték a helyes pici korukban rájuk aggatott becenevet. Dindus néni, Ika néni, Pipsi néni,
Pubi bácsi és a sok Baba, Baba néni valami megkövesedett kiskorúságot jelez. Ibsen
Nórájáról ugyan nincs szó a levelekben, de azt a világot sokszor lefestik117.
Tehát Hárs Mariettáról (Baba, nekünk Baba néni volt élete végéig) fogunk beszélni.
De előbb Alice a húga következik. Alice, aki rózsaszín leányszobájában költőnő, majd hosszú
várakozás után, oklevéllel a kezében, Budapestre költözik, és ott tanít.
Apámat idézem:
„Bocsánatot kérek az esetleges túlságos költői hangért, ami talán megbotránkozásodat
fogja fölidézni, de igen elfogott az »ihlet« és talán költői húgomnak még költőibb, a napokban
élvezett, társasága.”118
Hárs Richárd szerint Alice a nővére esküvőjén „úgy nézett ki mint egy tündér”.
Magyarán: nem egészen evilági…119
Hárs Richárdné csak röviden jelzi 1921 júniusában, hogy Pécsre megy a lányáért120. A
hónap végén már bővebb híradással szolgál:
„Én Pécsett voltam az Aliceért […] Aliceval [!] haza jöttem egy nagyon szép
bizonyítvánnyal, példás viselkedéssel csak mit szólsz hozzá? Ő külső szeretne lenni; az ellen
nem volna kifogásunk csak a Gajáryék akarják erővel hozzájuk venni, azt meg nem engedem,
ő sem akar; először tele vannak poloskával, ahhoz nem lehet egy falusinak szokni, h. mindig
dinum danum jövés menés, zaj, ott nem lehet tanulni. Bajos a megoldás!”121
„Képzeld – írja Apám Anyámnak 1927-ben – Muttert és Alicet nem találtam itthon,
Pesten vannak valami állás ügyben, úgy látszik végre sikerül.”122
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Apám levele Anyámnak 1920. febr. 12., Bp.-re. Apám nem volt nagy dohányos, sőt akadtak (bőjti) időszakok,
amikor egyáltalán nem gyújtott rá. Ekkor volt a legidegesebb … Cigarettáit otthon készítette, készen vásárolt
hüvelyekbe (hülznik) töltve töltő szerszámmal a dohányt. Az elkészült cigarettákat a különböző alkalmakra
kapott ezüst cigarettatárcákba és egyéb, a szalon asztalain álló tartókba helyezte el. Kisapa nyomán néha-néha
ő is rágyújtott egy-egy szivarra, de pipára nem emlékszem. – A lámpaernyők többsége sárga volt. – Vendégség
után úszott a kékes füst a szalonban.
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Otthon egy időben divattá vált a következő rövidített megszólítások alkalmazása: Pa (Apám), Ma (Anyám),
Pő (Pötyi), Pí (Pista), A (Anti). Apámat a barátai Cimbinek becézték.
118
Apám levele Anyámnak 1925. máj. 5., hivatalos kiküldetéséből, Felsőlepezdről (Dombóvár mellől).
119
Hárs Richárd levele fiának 1921. máj. 31.
120
Hárs Richárdné levele fiának 1921. jún. 2-án. 11-én utazik.
121
Hárs Richárdné levele fiának 1921. jún. 24., ld. még Családfavázlatok II. táblát.
122
Apám levele Anyámnak 1927. szept. 29., Bajáról Sopronba.

Következő híradását 1933. február 3-áról idézem: „Aliceéknál is voltam, egészen
helyesek, a miliő ellenben, - hát nem volna ép nekünk való.”123
Alice verseskötete saját kiadásában jelent meg. Hárs Richárdné 1940. június 6-án
megjegyzi, hogy Aladár bácsi (Hárs Richárd testvére, plébános Hegyesen, Jugoszláviában)
„küldött Alicenak 1000 dinárt egy könyvért.” Vagyis a fenti kötet egy példányáért. Ugyanezt
leírta már egyszer, május 25-én. Idézem, mert többet is megtudhatunk belőle:
„Képzelj csak Aladár bácsi küldött Alicenak 1000 dinárt vagyis 186 p. [pengőt] egy
könyvért, örült neki. Gyurikám Alice könyveivel mi lett? se pénz se posztó. Matának is
juttatott egyet, az rögtön küldte a pénzt egy szép levél kiséretébe. Az egy nagyon finom nő,
tudja az illendőséget. Itt Baján körülbelül 50 drb el lett adva. Pesten sokkal több.”124
Most már szólaljon meg ő maga. E világról. A leírt eseményeket nem sokkal élte túl:
„Édes Gyurikám! Olyan régen készülök már írni Neked, de reméltem, hogy majd
otthon sikerül mégis összetalálkoznunk. Én ugyanis készültem arra, hogy még egyszer
lemegyek Bajára a szünidő alatt, de persze ebből semmi sem lett. Sok holmim van még ott,
kétlaki életem azonban sajnos megszünt s most már csak a temető húz még oda. A lakásban,
házban lézengeni nagyon szomorú és nehéz s amikor a tárgyaláson lenn voltam, nem találtam
a helyem. Az elmult három évben, minden ünnepre siettem haza, látva és érezve az
elkövetkezendőket, s annál fájóbb most, amikor már ez is megszűnt. – A nyár éppen ezért
igen szomorúan telt, hiszen máskor egy hónapot otthon töltöttem. Most aztán egy hét lett
belőle, de ez is sok volt az üres, kihalt otthonban.
A Vöröskereszt szeretetcsomagjainak elkészítésében segítettünk, erre voltunk
hivatalosan beosztva, de nem sokáig, mert felváltva voltunk sorosak. – Most azonban annál
rosszabb, mert Légo éjjeli szolgálatra vagyunk berendelve, őrizni a főváros iskolaépületét
estétől-reggelig. Ez persze a tanítás rendjét nem bolygatja, s reggel folytatjuk az oktatást az
éjszakai inspekció után. Géza [a férje] ugyanezt teszi a rendőrségen mint Légo segédrendőr,
minden második éjjel 12 órás szolgálatban este 7-től reggel 7-ig. Nem tudom Ti miként
szenvedtétek át ezt a két támadást. Volt ott is? Az itteni izelítő volt a pokol tornácából! –
Képzeljétek 4 órán keresztül hason feküdtünk a kertben s fölöttünk zajlott le a csata,
világos volt az égbolt a piros rakétafélétől és a bombázók itt zúgtak el. Hangosan
imádkoztunk s el voltunk készülve mindenre. Nem hittem, hogy átéljük azt az éjszakát. S
amikor azt hittük, készen van, kezdődött ujra. Bizony szörnyűséges volt. – S mindezt látni,
iszonyú élmény!
Itt mögöttünk a második utcában leesett egy, - közelünkben lévő bolgár kertész
földekre szintén ledobtak, óriási tölcsért vágva most is látható a hely. Azután a szomszédos R.
szentmihály község halálos áldozatai és földszinéről elsöpört házai szintén tudnának mesélni
erről az őrjitő éjszakáról. Bennünket szörnyű módon kerülgettek mivel Mátyásföld itt van a
szomszédban, azonkívül az olajgyár és a Keleti p. u. szintén, na meg a laktanyák. Óvóhelyünk
nincs, s az egész utcasor villa, ahol valamirevaló pince nincs. – Azóta nem merünk lefeküdni
s figyeljük a rádiót. A multkori támadásnál alaposan elkéstek a mieink, már zúgott az
ellenséges repülő amikor a szirénák elkezdtek búgni. Az első betörésnél meg nem is búgtak.
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Ellenben akkor Budapest tündéri fényben fürdött, mert elsötétítési rendelet csak másnap lett
kiadva. Csoda hogy nem bombázták össze az egész szék. fővárost.
Azt mondják vidéken is baj volt, de persze a cél Budapest. A város külső részei
szenvedtek legtöbbet. A jó Isten óvjon meg minket. Szegény drága jó Mamukánk, mit izgult
volna. Gondoltam is rá erősen, ott a Sztalin lámpa fénye alatt. – Aztán meg Katanics
gyerekekért is aggódtam, de hála Istennek nekik jobb helyük volt. Bérházak, magasépületek
pincéje mindenképen jobb hely ilyenkor, mint a szabad levegőn. Azóta minden este remegve
lessük a rádiót. – Hát így állunk a háborúval. Mégiscsak eljöttek idáig, bármilyen messze is
jutottak. –
Édes Gyurikám, [h]a Pestre jössz, bár most nem nagyon kellemes hely ez – de
mindenesetre ha itt vagy szólj és gyere el hozzánk. Remélem jól vagytok mindannyian. Isten
veled!
Sok szeretettel csókol benneteket Alice.
Bpest. 1942. szept. 17.”125

+++

Apám kissé irigykedve számol be idősebb húga, Baba (Marietta) névnapjáról 1919ben:
„Ma a húgom névnapja van, jönnek a bokréták kocsioldalszámra, a kislány rémesen
örül nekik. Én csak elnézem. Neki itt van az Ő-je közelben, míg nekem …”126 Szeptember
van. Még sok a virág.
Helyzetjelentés a következő év elejéről:
„Reggeli 2 óra van. Most jöttünk haza a Horváthék zsúrjáról, ami engem illet, hát igen
»jó« hangulatban. Szét szeretném csapni a házat tudniillik, hogy miért, azt rögtön elmesélem.
Hát tudod, úgy volt az eset, hogy már tegnap is mulatságon voltunk a familiával. Az anyám és
a drága lányai abszolute nem akartak mozdulni és sehogy sem lehetett őket a távozásra
rábeszélni. No, de tegnap hát még ment valahogy egyszer, de ma hogy mit csinálnak, az már
egészen furcsa. A Baba, meg az Anti beültek egy sarokba és ott szép szemeket meregettek
egymásra és az egész társaság eleffántoskodott, de ne gondold ám, hogy egy két percig, áh
dehogy, egész este. Mikor már egészen elálmosodtunk, hát a »fiatalemberek« indítottak. Szép
dolog a szerelem nagyon, de csak a magunké, a másoké csak addig, amíg cirkuszt nem
csinálnak belőle. Hát ez valóságos cirkusz, ami itt megy. Hol halálosan összevesznek,
leszidják a fiút mindennek, aztán meg újra kibékülnek és rém freundlichok egymással. Baba
affektál, hogy azt leírni nem lehet, az Anyám pedig mindig avval traktálja a lányát, »hogy te
milyen szép vagy!«”127
Egy hónap múlva egészen más hangulat, egészen más értékelés:
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„Most megírom azt a nagy eseményt amely lázban tartotta az egész familiát máma.
Hát, tudod, hogy Anti úr meg Baba egy kicsit értik egymást, de bár Anti úr már igen
előrehaladott álláspontot foglal el a szerelem mezején és amellett van már vagy 32 éves, még
mindig nem akar »nyilatkozni« [akkor volt 34]. Az Anyám már célozgatott kétszer rá, de
brusquement [ismerve a személyt, inkább a ’hevesen’, mint a ’nyersen’ értelmében]
visszautasított mindenféle célozgatást és nem mondott semmit. Ma az Apám behívta magához
Anti urat és szintén elkezdte neki: »Én már hallok a városban mindenütt mindenféle komoly
szándékokról beszélni csak épen Tetőled meg a familiámtól nem hallok semmit.« Anti úr rém
zavarba jött és makogott valamit és megint nem szólt semmit.- Hát mit szólsz ehhez, kicsim!
Mindenki a maga módja szerint szeret, de bizony mondom Neked, hogyha én hasonló
helyzetbe kerülnék Nálatok, hát én ugyan nem makognék, hanem tiszta bort öntve a pohárba,
bizony megmondanám, hogy hogy áll az eset, amit meg is fogok tenni szépen nyiltan és
férfiasan, csak egyszer az a bizonyos papiros [a diploma] a kezemben legyen! Szegény Baba
bizony szenved egy kicsit az események hatása alatt és nem tudja, tulajdonképen mire
gondoljon. Úgy vacillál, mert maga se tudja, hogy Anti úr igazán szereti-e őt vagy pedig csak
úgy léha udvarlás az egész. A familia Anti ellen döntött és velem együtt elhatározta, hogy ha
tisztában van az az úr a szándékaival és hogyha a szándékok úgynevezett komolyak, hát akkor
ilyen esetben nem szokás makogni, hanem szépen nyíltan megmondani, hogy hát én ezt a
lányt szeretem és igen is el akarom venni feleségül, de … és most jöhetnek a ’de’-k ahol bő
alkalom nyílik a makogásra, hogy hát mért nem akartam eddig szólni, vagy mért akarom
késleltetni az egészet. Azt mondják, okos ember a más dolgán tanul, szeretnék beállni okos
embernek … - Most pedig nem tudom milyen határozatra jön majd a két öreg, mert rémesen
fő a fejük. Baba szegény, rajta testileg is meglátszik a bizonytalanság. Nem eszik, egész nap
úgy jár mint az árnyék …”128
Végérvényes határozat aligha született, mert jó két hét múlva a következő ajánlással
megy a küldönc, levéllel a kezében, Budapestre:
„Kis Babám, ezt a levelet Katanics Anti, a főispáni titkár viszi, akiről már meséltem
nektek egy két dolgot a húgommal kapcsolatban. Az esetről azonban még nem szabad
beszélni. Fogadjátok szívesen, mert mit lehessen tudni, egy szép napon tán sógorok lesztek.
Sózz a nyakába egy jó vastag levelet is, majd csak elhozza valahogy … Kikérdezheted egész
bátran. Nagyon jó fiú … éles szeme van neki is és az esetleges blama dolgokat könnyen
észreveszi …”129
Ezután a különböző családi és politikai történések miatt is elmarad a tudósítás a nagy
eseményről. Megtörténtét valószínűsíti egy szilveszteri közös üdvözlőlap, de bizonyossággá
teszi egy 1921. január 1-jei levél, amely már az esküvői előkészületek időszakáról ad
helyzetképet. Idézése tanulságos, mert jellemző a korra is:
„Hanem különös egy állat az ember. Tudod mit fedeztem fel? Amit rendesen, mikor
hazajövök, hogy szebb távolról az otthonom mint közelről. Tudod itt az egész napot ellopják
az emberek, elbeszélgetik, de a végén kisül, hogy azért jól kiönteni nem lehet az ember szívét,
mert arra már nincs idő. Itt senki se dolgozik és mégis megy minden és mindenki meg akar
szakadni a fáradtságtól. A lányok közül az egyik csak a szerelemnek, a másik csak a verseinek
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él, komoly munkával egyik se foglalkozik. Baba affektál és oly fölényesen beszél
mindenkivel, mintha a római pápához menne férjhez. Régebbi jó meghitt viszonyunknak
nyoma sincs már. Alice nagyon kedves, de kerge egy kicsit. Szerelmes egy buta rácba, akit
életében kétszer látott és színésznő akar lenni. Egyébként egész nap versel. Ha végigüli az
ebédet anélkül, hogy lenyelne egy falatot, még arra is tud citátumot mondani. Az Anyámmal
másról nem lehet beszélni, ha jó kedve van, mint hogy milyen gyönyörű és milyen okos a
menyasszony lánya. A staffirung csupa csipke, hogy el lehet fújni az egészet, persze az ára is
ép olyan szép, az Apám pedig ép olyan dühös érte. Butorért nem jönnek Pestre. Azt mondják,
nekik jó itt is. Persze a húgom a drága, mindig a legjobbat és legfinomabbat akarja, de hát ez
nem igen megy és így nagy a harag. Amellett menyasszony létére ki se dugja az orrát a
konyhába és egy söprüt az istennek se venne a kezébe. 10 órakor kel, semmit se csinál és
semmire se ér rá. […] Kezdem az anyagi oldaláról fölvenni az életet, amivel eddig abszolute
nem törődtem semmit és ez olyan jó, annyi élvezetet találok egy-egy pénzügyi fortélyban,
amit kieszelek, a beosztásban, mennyi jut majd nálunk erre meg amarra, hogyan
rendezkedünk be, hogyan élünk, hogy megtörténik néha az, hogy az Anyám a lányáról beszél,
én meg terólad, az Anyám azokról, én meg mirólunk, egyszerre, hogy a végén elmosolyodunk
mind a ketten és rátérünk az – aktuálisabb témára.”130
„Baba és Anti, mint tudod, boldog jegyespár, hanem én nem egészen tudom megérteni
ezeket az embereket. Azt mondják, hogy rémítően szeretik egymást és nem tartják meg az
esküvőt. Abszolute nincs semmi akadálya a dolognak. Anti egész jól kereső ember, pláne
most bérlőnek állt be és gazdálkodni készül és sehol semmi. Mindig mondom az Anyámnak,
ha én ilyen körülmények közt lennék, holnap megtartanám az esküvőmet. Az Apám morog is
érte eleget, újabban a Mutterkám se helyesli a nagy halogatást. – Egyébként rettentő prózai
emberek, mindig a bútor, a staffirung, a lakás, a földek, a trágyázás, a disznók stb. körül forog
a théma, no meg az üzlet. Ez a fő.”
„… milyen óriási pech ért engem. Az Anyámék, de főkép a Zsofi tant
fehérneműkészletemet nem találta kielégítőnek és hát varrattak mindenből hatot. Kaptam
még 12 zsebkendőt, szörnyű elegánsat azzal az utasítással, hogy ezeket csak ’vizit’-be szabad
használni. – Szépen ki is mosták egy részét és felakasztották a padlásra szárítani. És most jön
a pech. – A patkányok elrágták a kötelet és az egész ruha lezuhant a földre és most a kis
szörnyetegek nekiestek és apró éles fogaikkal az összes ’vizit’-es zsebkendőimet, aztán
néhány inget és egyebet alaposan összerágták. […] Babának két slafrokja szitává vált, mert
azoknak is ott kellett lógni persze a kötélen. Most javítási munkálatok folynak, ahol még lehet
segíteni, ott segítenek. Mit szólsz hozzá? … úgye ez már disznóság. Holnap megmérgezem az
egész társaságot. Forduljanak föl!”131
Végre elérkezett a nagy nap.
Előbb Hárs Richárd beszámolóját idézem: „Baba esküvője szép és fényes volt […]
Aladár [Richárd öccse, a plébános] nagyon szép beszédet mondott. – Babát a két nagy pej
vitte a fekete hintóban, mely gyönyörűen volt díszítve lapda rózsával, Alice Kuksival ment a
mama újonnan fényezett sárga kocsiján, két most vett, hosszúfarkú gyönyörű sárgával
(Csajáry Bélának szörnyen tetszenek) az egész kocsi rózsaszínű virágokkal díszítve. – Ezeken
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kívül a tíz legszebb bajai magánfogat. – A parádét anyád jobban le tudja írni, hiszen ő
csinálta. – No de szép volt, sokáig is tartott, - vagy tán még most is tart, mert azóta a kocsisok
kifognak, befognak, ki be stb. – már unom a dolgot; - már mehetnének a maguk lábán is, mert
bizony Isten elfelejtenek járni, annál inkább megtanulok én.”132
Felesége azon kesereg, hogy fia nem tudott eljönni a nagy eseményre:
„Ha én azt előre tudom, h. Te fogsz hiányozni másképen dolgoztam volna. Igaz, h.
Babának az ünnepe volt de bizony ő is le volt hangolva távolléted miatt. Ugyanis Anti
megemlékezett Rólad a toasztjában, meg is ríkatott minket a közben a Te drága egészségedre
is ittunk. Én nem volt[am] jó hangulatban nem is volt okom rá az igaz az aranyos lányom
elvitték a drága fiam nem volt itt a pici Alicem meg folyton sírt. Kesergett h. mind itt
hagytatok őtet. Az előestélyen folyton zokogott persze nekem csak az kelletett! (…) Anti is
beállt regattistának azok oly boldogok fájlalják h. Te nem látod most őket. Oly szép nálunk.
Anti bérelt egy jó Stingl új zongorát és egy gyönyörű barna bőrgarnitúrát. Az ebédlőben van
egy szép sarok ő vett egy szép szőnyeget is. Oly kedves az otthonuk. A Julis a ki még Pados
idejében volt nálunk a ki Tolnayékról álmodott folyton az van nálunk, nagyon jól el vannak
látva vele. Tudod fiam a jó személyzet fél boldogság mondá K. Baba annak idején. Annak is
hiányoztál szörnyen az esküvőn szeretett volna látni, persze mind a templomban voltak.”133
Ebben a témában szólaljon meg végül maga az egyik érdekelt, az újdonsült feleség.
Levelét szülei házában kezdi:
„Édes Gyuricám! Háromhetes asszonyságom alatt kikerestem egy szalmaözvegyi
napot, melynek meleg délutánját arra szánom, hogy Neked írjak. – Tehát megtörtént a nagy
eset. Összekötöttük egymást Hymennek még igen erősen rózsa láncaival. Az esküvőről Mama
ugy tudom már beszámolt részletesen. Most úgy tűnik fel nekem, mint egy szépen
megálmodott álom. Az utolsó pillanatig nagyon vártunk. S hogy nem jöttél, nem akartam
idegennel az oltár elé lépni, hanem Antival mentem. Nászuton nem voltunk s ennek örülünk
azóta állandóan. Az első órákat s az első napokat ott töltöttük a mi gyönyörű, meleg kis
otthonunkban s nem a cugos, piszkos vonatok deszkapadjain, hol sohasem találtuk volna meg
egymást úgy, mint otthon. Igazán, olyan nekem ez a három hét, mint egy csudaszép
virágcsokor, melynek minden szálát ketten válogattuk nagy gonddal, szeretettel és öntudattal.
Szóval szép nagyon minden s úgy indulunk, hogy az is marad.
A lakásunkról szeretnék Neked részletes fölvilágosítást adni, részint mert tudom, hogy
érdekel (nem mint az öreg Hársot, ki még néhány nappal az esküvő után sem tudta, hogy
melyik táján lakunk az Isten szent világának s nem lehetett rávenni, hogy eljöjjön hozzánk,
pedig különben egészen jóban volt velünk), részint mert nagyon büszkék vagyunk rá.
Az utcát azt hiszem tudod Atilla u., az amelyik a Szt. Háromságról, a Nemzeti felé
vezető útról nyúlik be. Szóval 5 percnyi távolságra vagyunk mindentől, csak hazulról nem. 7
ablak az utcára, 2 a zsidóké, a két csendes Matuzsálemé, kik különben az udvar felé laknak s
minket egy csöppet sem zavarnak. A keramitos, üvegezett kapualjról magas, tágas, üvegezett,
igen szép folyosóra nyitsz, hol enni is lehet, ha az ember azt akarja, hogy a szobák hűvösek
maradjanak. A folyosóról két ajtó, de Téged mint előkelő vendéget a másodiknál fogunk
bevezetni. Tágas, magas szobába lépsz. Nagy fehér szárnyas ajtók, spalettás, rolós ablakok,
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régi, de igen tiszta és ízléses tapétamintájú festés rózsaszínben és halvány zöldben valami
világos alapon, frissen lakkozott padló. Ez az ebédlő, melynek egyik sarkában van az
úriszalon, nagyon szép barna bőrgarnitúra, a másikban a zeneterem (az a jó Stingl zongora,
mely a Karagicséknál volt), a harmadikban a könyvtár, az Anti szép mahagóni szekrénye
rézveretekkel, s beüvegezve. Az ajtóval szemben nagy állótükör a két zöld majolika csöbörrel
s virággal. Úgy-e Te nem láttad már az ebédlőbútort, amit olyan jól vettünk? Most letisztítva
olyan, mint az új. Barna matt diófa, 6 egész használatlan bőrszékkel. A fekete márványon a
néhány ezüsttárgy, kis jourasztal, egy 4-5 méteres orgomanszőnyeg zöld, piros és drapp
színben, deszkáig érő tüllfüggönyök, a selyem kelimgarnitúra és a képek, ami még látható. A
főbüszkeségünk egy eredeti Feszty Á. kép, valami komáromi paraszt, mit az Anti vett egy
szerencsés pillanatban s miért a Mutter most is haragszik. Van egy aquarellünk Dezső A.-től,
azután a Tarkák Bordeautól, egy öt darabból álló virágcsoportozatunk, egyik Hárs György
úrtól, kettő Vastaghnak egy hivatásos tanítványától (a nevét nem tudom most) kettő
kőnyomat, van egy bársonyégetett kép, amolyan csinos lánymunka, egy olajkép, ami nem a
mienk és nem is szeretem, meg három antik agyagtányér a kredenc fölött. Nna, most már
láttál itt minden egyes darabot úgyszólván, átmehetünk tehát a hálószobába, abba a bizonyos
cseresznyefába, melyben az ember egész nyugodtan szemlélheti magát. Két ágy, éjjeli- s
ruhaszekrény, nagy háromtükrös toilette. A dívány piros kartonja igen erősen kívánja ugyan a
kék átvetőt, de egyelőre csak ígérjük neki. A szoba közepén alig észrevehetően más, de a
butorhoz igen jól illő gömbölyű kis asztal, két kék maquettel behúzott karosszék, a fehér
terítőn olyan másfélarasznyi régi álló velencei tükör, a toiletten parfűmös üvegek etc. … Az
ágyakon fodros grenadin, a függönyökkel egyforma terítő, s egy kékkel alábélelt, fehér párna
a nyilas, repülő kis Ámorral. (A H. Babától kaptam.) Az ágyak fölött a feszületről külön
megilletődéssel kell szólnom. Az, amelyre esküdtünk. Tantos adta a templomban már,
földíszítve nefelejccsel, mirtusszal és jázminnal. Soha nem lehet emlék ennél kedvesebb. –
Azt hiszem Gyuricám már únod ezt a sok részletességet, de hát hidd el, hogy ezerszer inkább
szeretném Neked mindezt a helyszínen megmutatni, hogy így halljam nagyrabecsült
elismerésed és kritikád. Egy szoba van tehát még hátra, melynél csak azt sajnáljuk, hogy nem
szélesebb legalább egy lépéssel. Legfontosabb része a spanyolfal mögé helyezett fél
fürdőszoba. (Mosdó, lavórok, kánák, vödör.) Az ajtóval szemben egy nagy tükrös háromajtós
szekrény, fogas, kis asztal, ablaknál igen kényelmesen és nyugodalmasan egy nagy, lapos,
zöldposztós szép íróasztal, szép fölszereléssel, rajta a telefon. Ide jön még a rézágy és
éjjeliszekrény, de ez még egyelőre az öreg K.-éknál van. Most még hátra van a fürdőszoba
másik fele a kapualj másik oldaláról, mely egy szép fehér kádból áll, hasonlóan a milyenkhez
[!] itthon, de a víz összerakható facsatornán folyik a kúttól. Ez is az Anti találmánya, mint sok
más minden. Nem is lesz készen soha a sokféle mesteremberrel. Egészen kis, világosszürke
konyha, cselédszoba, spájz, fáskamra, és egy nagy kamra. Szóval megvagyunk. A kis
virágoskertünk még nincs meg. – Hanem az igaz, hogy legalábbis túltettem most báró
Jósikán, de remélem, hogy ezt nem lapoztad át, mint őt sokan.
A zongora nyitva, a szobákban virágillat, a lelkünkben rózsaszínfényű boldog derű. És
azért nemigen vonulunk vissza. Hiszen első nap már kinn vacsoráztunk. Igaz, hogy
drukkoltam is eleget, hogy ezek most mind mit gondolnak rólam. Most már fürdeni is járunk,
Anti regattázik, s én fönn vetkőzöm a törvényes hitvesek helyén a regattaház melletti
kabinban (azért írok kékkel, mert már itthon vagyok. És másnap). Tennysezni is járok

szorgalmasan. Teszünk néha egy-egy nagyobb kirándulást is az erdőőrökhöz, halászokhoz
halpaprikásra, Dunára. Úgyszólván semmi komoly dologgal nem foglalkozom (a
háztartáson!!! kívül persze) csak szegény Antikámnak kell néha 5 órakor felkelnie, hogy a
privát dolgait elintézhesse, míg a szabadsága tart. Rendes körülmények között mindennap ½
12-kor reggelizünk és egyáltalában mindég el vagyunk késve, ami az evést illeti.
Hja Gyuricám, nagy dolog ám asszonynak lenni. A lányok egész másképen képzelik
ám el az egészet. (Azért lőnek annyi bakot.) Na majd[d] egyszer írok erről is. Anti különben
azt mondja, hogy rám se lehet ismerni, olyan rossz vagyok. Különben fog ő is Neked írni.
Csókol és azt mondja, hogy nem kívánhat jobbat, csak azt az érzést, ami neki van az esküvő
óta. Szervusz most Gyuricám. Legyetek nagyon boldogok. Szeretnék Babával beszélni.
Tudnék Neki egy-két jótanácsot adni. Írd meg Neki, hogy csókolom. Meg Téged is
Gyönyörűm sok szeretettel Baba.”134
Apám így látja a bajaiakat 1921 októberében: „Otthoni tapasztalataimról beszámolva,
hát nagyszerűen mulattam legújabb fogatunkon. Kár volt nagyon úgy hencegni Emődyéknek,
mert bizony Hársék is ebben a tekintetben rettentően lecsúsztak. Két kócos gebe áll jelenleg
az istállóban, meglátszik, hogy nem igen törődnek velük. A kocsis se volt valami túl elegáns,
a kocsiról pedig jobb hallgatni. Bizony zörgött ott sróf nem is egy, meg aztán nyekeregtek a
kerekek attól, hogy nem használják a kocsikat. – Hársék kezdenek igen magukba vonult életet
élni. Elmentek a gyerekek, nincs kiért azután meg kezdik nagyon megútálni az idegen világot.
Az Apámnak a bajsza őszebb mint volt, nem jár sehová, minden emberben ellenséget lát és
nem tud mellettük elmenni, hogy észre ne vegye őket. Otthon azonban annál kedélyesebb.
Baba és Anti ki-kijönnek, nagyon jól megértik egymást, jó rájuk nézni. Baba épen olyan mint
azelőtt volt, csak 59 kiló. Nagyon helyesek a gyerekek, azt hiszem egészen sikerült
házasság.”135

+++

Talán az sem egészen érdektelen, hogy miket olvas egy építészhallgató otthon, a
kényszerű szünetben, 1919-1920-ban. A lista nyilván nem teljes, témánkra inkább csak
utalásokat találtunk leveleiben:
1919. július 28-i levelében már idézi Madáchot, aztán legutóbbi olvasmányáról ír
néhány mondatot: „Gösta Berlinget kivégeztem. Hanem tudja az Isten, a végével nem igen
voltam megelégedve. Bizony, ha én Gösta lettem volna, hát elfogadtam volna a Majorintól az
első szóra azt a szép birtokot és egészen vidoran éltem volna ottan a feleségemmel és így
sokkal többet tudtam volna használni a szegényeknek, mintha saját magamból is csak még
egy szegényt csinálok. No nem? Ez hasonlít hozzám ugy-e?”136

134
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Apám levele Anyámnak 1919. júl. 28. Lagerlöf, Selma: Gösta Berlings Saga (1891). 1912-ben fordították
magyarra.

„Tegnap este olvastam Strindbergnek egy novelláját, a Gewissensqual-t, amelyikben a
Genfi tónak gyönyörű leírását adja. Kis Babám, ezt meg kell néznünk. Oly elragadtatással
beszél róla, hogy igazán szép lehet. Victor Hugo egy levelében, melyet egy barátjának írt,
szintén remekül írja le, hát muszáj, hogy valami nagyon szép táj legyen. Aztán annyi híres
ember fordult meg a partjai mellett: Gounod, Mendelssohn stb. stb. akik mind a tó tükrét
szemlélve alkották meg halhatatlan műveiket, hogy valami csodálatos varázs kell hogy
körülvegye. Szeretem nagyon az ilyen szép helyeket, amelyekhez még történelmi emlékek
fűződnek, pláne. Ugy-e megnézzük egyszer? Szépen együtt?”137
„A francia nyelvben annyira előrehaladtam, hogy elolvastam a Kaméliás hölgyet, meg
egy-két Maupassant novellát […] megfelelő akadozással persze, de mindent el tudok
mondani, amit akarok. Olvasmányok tartalmát […] Ammellett olvastam egy-két német
könyvet, meg egy-két magyar könyvet is…”138
„Aztán még megírom, hogy a Michelangelot elkezdtem olvasni. Erről majd bővebben
fogunk diskurálni. Annyit azonban megírhatok, hogy bár elismerem rettentő nagy munka, de
nem kapott meg. Érdekel, de nem tud meghatni ennek az embernek rettenetes küzdelme a
gyávaságával, embergyűlölete, meghasonlottsága. Lehet, hogy azért nem tud lelkembe
férkőzni, mert az már telve van már, vidámabb, boldogabb, édesebb érzelmekkel…”139
És egy jóval későbbi feljegyzés (1935):
„A családi tanács úgy határozott, hogy menjünk el Szegedre - [Katanics] Antival
kettesben – és nézzük meg az Ember tragédiáját. – Még nem döntöttünk róla, hogy szót
fogadunk-e, de már én is kezdek hajlani a programm felé. Az idén biztos szebb lesz még mint
tavaly volt, és a Madách könyv olvasása után direkt stílszerű lenne megnézni a híres előadást.
Az »Ember küzdj«-öt ugyan még nem olvastam el, de visszaadhatod, mert meg fogom venni,
persze fűzve, hogy meg legyen …”140
Visszakanyarodva a szerb megszállás idejére, Apám akkor – egy gót kápolna
megszerkesztése mellett -, villát is tervezett, készülve az egyetem utolsó évfolyamára:
„Az elrendezést a familia női tagjai is legkegyelmesebben jóváhagyták, ami sokat
jelent, mert rém kritikus egy népség, különösen az Anyám. Az Anyám ugyan erre is azt
mondta, hogyha neki adnák ezt a házat, akkor se menne bele lakni, mert emeletes, de hát ettől
eltekintve jónak találja.”141
Többszintes társasházban lakom. Fölénk olyanok költöztek, akik világéletükben
földszintes, különálló házban éltek. Huszonhat éve hallgatjuk a zajokat, amelyek arról
tanúskodnak, hogy az emeletes léthez nem lehet hozzászokni. Még a földszintes otthonból is
elvágyik néha az ember. Mondjuk a természetbe:
„Te ott vagy valóságban is a fellegek között [a Tátrában], míg én csak a Kálvária
hegyre tekinthetek fel nagy tisztelettel mint uralkodó magaslatra. Köröskörül síkság vagy
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És: „A villa berendezése az én magas tetszésemet is megnyerte.”

egész szelíd dombok és ellátni a végtelen messzibe. A száguldó szél állhatatosan,
egyenletesen csapja az ember arcába és úgy felfrissíti, úgy tágítja a tüdejét, tán még jobban
mint a Te hegyeid levegője. Itthon vagyok a fatornyos hazámban és csak az a kívánságom,
hogy Te is mentül előbb megismerd ezt a levegőt ahol nevelkedtem, ahol gyerek voltam és
ahol jól érzem magam. Vasárnap és szombat délután pont ma egy hete kinn voltam egy
erdőőrnél, persze az erdőben. Rajzoltam és csatangoltam. Este aztán teljes pompájában feljött
a hold. Ennél szebb látványt nem képzelhetsz el magadnak. A fekete víz ezer képét verte
vissza az ezüsttányérnak, az öreg fák görnyedi testükkel feketén hajlottak a víz fölé, friss éles
levegő, nagy csend, csak az erdő halk zizegése, néhány megzavart madár kiáltása: az erdő
szava.”142
„Egyszer eljössz hozzánk megvárunk egy szép, holdvilágos estét, aztán kikocsikázunk
és megnézzük az erdőt, azt a szép öreg erdőt. Jó? Szinte már elképzelem, hogy már
beesteledik, amikor megjön a rapli [ránk jön az ötperc – mondanánk ma] és azt mondom: Ferenc, fogjon be! Anyám meg azt: - Megbolondultatok? – Meg! Aztán szépen ketten
előreülünk, a Ferenc meg hátraül, aztán – gyerünk. És aztán járunk a vén holdvilágos
erdőben…”143
Anyám akkor a Tátrában volt. „Csakhogy kint vagy abból a rettenetes Pestből, annak
örülök leginkább.” – sóhajt föl Apám144.
Ideje, hogy elhagyjuk a vidéket, s a fővárosba menjünk.

+++

II
EGYETEM

„Végre ismét Pesten vagyok, ebben a nagy, füstös, de mégis oly kedves városban …
kedves, mert ez adta nekem azt, akiért érdemes élni …” – jegyzi le Apám 1920-ban145.
Jó egy évvel később:
„Azt hiszem, ami engem illet én eléggé föl fogom találni magamat ottan
[Kismartonban], nem kell sehova társaságba járni, nem kell nagyokat szaladgálni, nem kell
villanyosra ülni. az embernek nem szakadnak ki a talpai a sok lótás futásból. Ugy undorodom
valahogy Pesttől, hiszen többnyire a hátrányait élveztük, az előnyeit nem igen, mert mikor
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jártunk mi pl. színházba, hangversenybe? Szinte nem is igen kívánom azt a nagy fene
kultúrát.”146
1918 őszén szakított valakivel. „Kezdek hinni a lélekvándorlásban … És igazam van,
mert hisz én csak 1918 novemberében születtem, akkor kezdtem élni tulajdonképpen, mikor
egy III-ad osztályú kocsi egy fapadján térdemre fektettem a noteszomat és elkezdtem írni
…”147
Anyám – egyik húgához írt levelében – már említést tesz róla október 10-én,
különösebb hangsúly nélkül148.
Leszereléséről 1918. november 18-án már múlt időben számol be Bajaszentistvánról,
három napi budapesti tartózkodás után. Mint már idéztem, mindhárom délután kint járt
Anyáméknál a Kissvábhegyi úton, ahol mindjárt az első alkalommal szóba került Jászi Oszkár
aradi beszéde. Mivel Jásziék november 12-13 között tárgyaltak ott a románokkal (Göllner
Mária születésnapja pedig november 13-án volt), ebből következik, hogy Apám a civil életet a
jelzett napok valamelyikén kezdhette el (ld. a 179. jegyzetet). Azt azonban még ennyire sem
tudom, hogy egyetemi tanulmányait mikor és hogyan folytatta.
A már említett igazolás (Apám szövegezte ugyan, de csak 1934-ben) 1919 februárjától
júliusáig teszi budapesti tartózkodását149. Anyám 1919. január 30-án értesíti Bajaszentistvánra
küldött levelében, hogy „Épp most újságolta Maria [Kisapa harmadik felesége, Anyám
mostohája], hogy a mai újság szerint biztos már, hogy az egyetemen 16.-án meg kezdődnek a
beiratkozások és az előadás márc. 1.-én!” Ebben olvasható, hogy már két hónap elmúlt Apám
hazautazása óta150.
Anyám következő értesülései február 12-i keltezésűek: „Gyurim fontos hireket kaptam
a Műegyetemről t. i. már majdnem biztos hogy csak karhatalmiak iratkozhatnak be. Ika nénit
is megkértem, hogy illetékes helyeken érdeklődjék és épp most azt telefonálta, hogy azt
ajánlja neked, rögtön gyere fel Pestre lépjél be a karhatalomba kapsz 800-900 korona fizetést,
a műegyetemen ebédet és talán vacsorát is a szolgálat egyáltalában nem terhes, mert hiszen
nagyrészt főiskolai hallgatókból áll és igy hiszen tudjuk, hogy tanulniuk kell! Ha most
elmulasztanád, ki tudja mikor végezhetnél, mikor lennének megint rendes előadások! Igaz,
hogy Mária azt olvasta az ujságba, hogy 4 hónapos lesz és egy egész évnek számít, de hiszen
szorgalommal mindent lehet pótolni!! …” Lakásgondok vannak, korábban Göllneréknél
lakott, de ez most valamiért nem felel meg151.
Február 13-án úgy látszik, hogy a politika beleszól az utazásba: Kisapa rossz híreket
hallott a bajaiakról, Anyám ebből azt következteti, hogy a Pestre jövetel nem biztos, hogy
lehetséges.
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Mégis csak sikerülhetett, mert a következő levélbe július 15-én kezd bele és ebben az
áll, hogy Apám 5 napja távozott a fővárosból152.
Anyám 1919. július 23-án számol be Éva nénémnek a búcsú nehéz óráiról (a levél
ceruzával és meglehetősen vékony papírra íródott): „Multkori levelemre következő délután
Gyuri elment! Szóval csak két napig voltunk együtt t. i. másnap reggel együtt mentünk be a
városba én a várba is voltam, Öregapánál is születésnapjára gratulálni [budai Öregapa, július
11.]. Szóval nagyon későn jöttem meg [a Kissvábhegyi út 21-be] és Örzsi mint afféle vész
madár már a rétre elém rohan, hogy elmegy a hadnagy úr! Gyuri tényleg a szobámba volt és
elmondta, hogy egy embert küldtek fel a szülei érte anyja éjjel nappal sír miatta, az utat
kicsinálták neki ugy hogy bátran mehet még pedig hajnalba már indulnak! Elintézni való
dolgai voltak, hát délután még bement a városba és estére ujra kijött a képzeletedre bízom a
bucsuzást! … Nagyon szomoru volt mert mégis csak bizonytalanba megy és ki tudja mi lesz
vele. Csak Kiskőrösről kaptam tőle egy kártyát de otthonról még semmit pedig már majdnem
2 hete hogy elment. Olyan nagyon összeszoktunk kimondhatatlan nehéz volt elválni! De
legalább mindkettőnknek jó próba lesz! … Megígértük Gyurival egymásnak, ha már nem
levelezhetünk rendesen hát minden nap írunk azért egymásnak és ha majd vissza jön
kicseréljük leveleinket!”
Anyám július 25-én abban reménykedik, hogy egy-két hónap múlva megint együtt
lehetnek. Augusztus 31-én hírekkel is szolgál:
„A műegyetemen fényes világ van, a zsidókat mind kidobálták és állítólag a hallgatók
szervezkedtek és csak azt engedik be a kapun akinek keresztlevele van és annak is megnézik a
dátumát. Kérvényt is küldtek a miniszterhez amelyet vagy 2000-en aláírtak, hogy zsidót ne
vegyenek fel mert máskülönben ők nem iratkoznak be! Amig ez a kérdés meg nem lesz oldva
nem is kezdődhetik meg semmi! Azért talán szept. közepére ez is rendben lesz!”
1919. október 17-én elkezdett és másnap befejezett levelében pedig ezt találjuk: „Áll-e
még a terved, hogy fel jösz novemberben? Mi tagadás benne nagyon örülnék, de csak önző
szempontokból mert Joskának [Emődynek, ahol lakna Apám] nincs elég tüzelője! Azért
Gyurim egy hétre legalább is feljössz ugy-e?153
Helyzetjelentés 1920. február 16-ról: „A legnagyobb sietséggel írom e pár sort. T. i.
Gyurim Ika néni azt mondta hogy most már végleges határozat az, hogy nem csak kar. hanem
olyanok is beiratkozhatnak, akik 3 fél évet veszítettek és ő Téged okvetlenül beirhat mert
beszélt a dékánnal, mivel hogy már azelőtt is ott hallgató voltál. Az előadások 16 márciusában
kezdődnek meg. Jó lenne ha feljönnél vagy a lakás miatt sürgős értesítést küldenél
Krantznak.” (A baráti körbe tartozó pesti fiatalember.)
„Gyurim borzasztó türelmetlenül várok valami értesítést Tőled! Jöhetsz-e, nem-e,
megkaptad-e Krantz levelét amelyben lakás ügyekről referál vagy nem? Beszéltünk vele erről
a kérdésről és ő is azt ajánlja, hogy még is csak lépj be a k. ba tekintve, hogy ellátást és lakást
ugy sem tudnál biztosan kapni és ugy félig meddig még is csak ellennél látva ezáltal és az
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Anyám azóta jóformán embert se látott. Vagy a szobájában van, vagy az „Adél lugasban”. Reggelenként
takarít, gyomlál. „No meg az irodába járás sem gyerekjáték.” (Kisapáéba. Talán adminisztrálni? Gépelni biztos
nem, mert azt nem tudott.) Közben Leonardo Az utolsó vacsora c. képével foglalkozik. Ha meggondoljuk, hogy e
közben mi zajlik az országban! A levél 16-i folytatásában lelkendezve írja, hogy kapott Apámtól Kiskőrösről egy
kis kártyát (ld. a 7. jegyzetet).
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Emődy József (1897—1978), Éva nénémnek jövendő férje.

összeg amit kapnál mégiscsak jól esne nem: Ha csak márciusba tudnál jönni közvetlen az
előadások előtt talán az sem lenne baj, ha tudod igazolni, hogy mindhiába igyekeztél
mindeddig feljönni nem volt lehetséges stb. A lepecsételt pénzt még mindég nem fogadják el
a bankok és üzletekben sem lehet vele fizetni! Szükségesnek látom mindezt megírni Gyurim
hogy azután kellemetlen meglepetések ne érjenek!”154
„Tegnap olvastam az újságban – írja Apám – hogy március elsején megnyílnak az
egyetemek. Hála a jó Istennek, hogy már egyszer komoly szándékaik vannak a professzor
uraknak is és belátják, hogy az ember Pesten is akar élni, nemcsak otthon.” Február 6-án veti
ezt papírra. Nem akar megint Göllnerék nyakán lógni (rokonok), érdeklődjenek a Szent
Imrében (kollégium) vagy Krantznál155.
Körülbelül két hét múlva készül Pestre utazni. Jellemző a levélforgalom lassúságára,
hogy csak február 12-én nyugtázza Anyám január 22-i és 24-i értesítéseit156.
Nyilván hamarosan vonatra ült, mert a legközelebbi levelét már Budapestről írja
Pácinba157. Április van már, 16-a, s másnap vizsgázni megy158. Szállása is megoldódott: a
Szent Imre Kollégiumban lakik. Igaz, erről csak 1921 elejei adataim vannak159.
Akkor már végzett építészmérnök. Oklevelét 1920. október 30-án állították ki160.
Anyám a Tátrában kúrálja magát, ennek köszönhetően maradt meg írásban ez az időszakuk.

+++

Professzorairól kevés szó esik. Név szerint „Hültl papát”, Lykát és „Sándy papát”
emlegeti.
„Reggel van és mielőtt hozzákezdenék a takarításhoz [élete végéig szenvedélye
maradt] írok még egy pár sort. Azt elfelejtettem tegnap megmondani [=megírni], hogy őszre a
műegyetemen Lyka, azt hiszem így írják a nevét, új professzor, előadást fog kezdeni »A
képzőművészetek története« címmel, ahova Hültl papa a két lányával el fognak járni. Hát ide
majd beültetünk téged is … Jó? Ez igazán fog érdekelni. Festészet, szobrászat, iparművészet
és építészet, néha vetített képekkel. Majd Hültl papát megkörnyékezzük, az igen jó
protektor.”161
„Most kezd kattogni a fűtőtest, remélem, jobb idő köszönt ránk. Sándy papa a
műegyetemen ellenben nem várt melegséggel fogadott és megkérdezte, hogy tovább is bent
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Anyám levele Apámnak 1920. febr. 19., Bp.-ről Bajaszentistvánra.
Apám levele Anyámnak 1920. febr. 6., Bajaszentistvánról Bp.-re. „Esetleg Emődyékről lehetne ideiglenesen
beszélni.” (Szoba.) Krantz Vilmos a kissvábhegyi baráti körből. Később – Hellenbronth néven – tábornok.
Háborús bűnösként több évre ítélték, szabadulásától haláláig fordításokból élt.
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Anyám jan. 22-i és 24.-i értesítései „(3 db)” nincsenek meg.
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Ld. 251. jegyzetet.
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A vizsgáról nincs semmi közelebbi.
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Az 1921. márc. 6-i levélen a címe: Bp., I. Fehérvári út 17.
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Okleveléről ld. a 70. jegyzetet.
161
Apám levele Anyámnak 1920. aug. 15., Bp.-ről a Tátrába. Lyka Károly művészettörténészről beszél. Hültlről
ld. a 164. jegyzetet.
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maradok-e a gárdájában? Hát hogyne, ’sz ez természetesen, mondám udvariasan! – A munka
egyébként annyi, hogy Bandival [Kotsis Endre] ketten is alig győzzük, csak meleg volna!”162
(A munka: rajzolás. Hogy hogyan zajlik? Példa még Bajaszentistvánról: „Olyan jó
érzés az, amikor az ember belefárad a munkába, amikor megfájdul a keze a rajzolástól, föláll,
sétál egy kicsit, eszébe jut neki valaki, akit legjobban szeret, amikor dolgozik érte …” A
leírást gyengíti, hogy előtte két napon át mulatott. De egy kissé mindig is a szélsőségesek
embere volt.)163
Hültl előadásáról az 1920. április 16-i levélben olvashatunk valamit: „Hültl papa
nagyon szépen csevegett. Jövő órán megkezdi a barokkot. Ennek a végét remélem már végig
fogod hallgatni” – írja Anyámnak. Nincs hír róla, hogy valóra vált-e a reménye164.
Ennél a tanáránál gyakori vendég.
„Ma du. még Hültléknél is voltam. Beszéltünk rólatok is, mit szólsz hozzá! És pedig
fényesen. A papa azt mondta, hogy Ti ketten, mármint Erzsi és Te rém hasonlíttok
egymáshoz. Mondom hát még ha a harmadikat látná, akkor egész konfuzus lenne. Az egyik
lány erre kijelenti, hogy furcsa lehet, ha valaki egy lánynak udvarol és annak van egy
ikertestvére, hogy nem ismeri szét őket. Mire én nagy bölcsen kijelentettem, hogy én a
megismerés pillanatától kezdve a két ikert szétismertem és soha össze nem cseréltem. Persze
az ügy furcsán jött ki, és a lányok éktelen nevetésbe törtek ki, mire én, hogy még jobban
belemásszak a blamába, kijelentem, hogy »téves kapcsolódás«. Hültl papa erre mosolyogva,
de egész határozottsággal szintén azt mondja, »téves kapcsolás«. Szóval kicsi Babám, egészen
bent ülünk a vízben már itt is. Igazán nem is lesz érdemes eljegyzést tartani, hiszen már nem
szerzünk vele senkinek se meglepetést. Dindus néni is azt mondta, hogy rólunk az emberek
már nem beszélnek. Mi már el vagyunk intézve. – Ezt már szeretem.”165
Igen sokat jön-megy, vizitel. Ezt nem lehet ágrólszakadtan teljesíteni. 1920. augusztus
15-én írja: „Csináltattam egy szép szürke ruhát 6000 koronáért. Nagyon jó szövet. Jobb mint
amiket mi nézegettünk. Azokból kaptam mintákat, de úgy mennek szét, mint a rongy. Ez azt
hiszem egészen jó lesz. Mire visszajössz, tán már készen is lesz. Kíváncsi vagyok hogy fogok
tetszeni benne … Ruha ügyben az ám, tudod mit gondoltam ki? Ha már lesz jogom tőletek
valamit kívánni, hát az lesz az első […] hogy azt a nyári kosztümötöket, amiben utaztatok,
Dindus néni alakítsa át, mert vele együtt elhatároztuk, hogy bizony nagyon szomorúan néztek
ki benne.”166
Szó van valami kabátról is. Lehet, hogy kettőről. Anyám küldi értesítését
Bajaszentistvánra, 1919. február 5-én: „Amig el nem felejtem, Márkinál vár a kabátod.”167
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Apám levele Anyámnak 1921. febr. 9. Kotsisról ld. a Családfa-vázlatok IX. tábláját és a 271. jegyzetet. – Sándy
Gyula műegyetemi nyilv. rend. tanár, 1914 óta a II. épületszerkezeti tanszék élén. Műépítész (1868--?), okl.
1891. 1922-ig ő a dékán. Ld. Kerkápoly M. Emil i. m. 972—73. lap.
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Apám levele Anyámnak 1920. jan. 5., Bajaszentistvánról Bp.-re
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Hültl Dezső (Felsőbánya 1870--, okl. Bp. 1892) a mű- és díszépítéstan nyilv. rend. tanára 1910-től. 1917—
1919-ben a mérnöki és építészeti osztály dékánja, az első építészdoktor Magyarországon. A The Royal Institute
of British Architects levelező tagja stb. Ld. Kerkápoly M. Emil i. m. 698-99. lap. Tekintélyét jelzi, hogy a győriek
hozzá fordultak színházépítési terveikkel. Győri Hírlap 1930. máj. 18.
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Apám levele Anyámnak 1920. aug. 15.
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Dindus néni (Henze Konradine) Aladár bácsinak, Kisapa bátyjának a felesége. Általában Szegeden élt két
lányával. Igen büszke volt a Zichyekkel való rokonságára. Ld. Családfa-vázlatok IV. tábla.
167
A szabó címét az 1920. jan. 9-i levélből idézem alább.

Márki (Apám szerint Marquis, ami lehet tévedés, de szójáték is) szabó a fővárosban, amint az
az alábbiakból is kiderül.
Apám 1919. november 28-án: „Jóskával [Emődy] légy szíves, Babám, üzenj rá a
szabómra, hogy a télikabát akkorra készen legyen, mert ütök.” (Decemberi Pestre menetelébe
éppen belegyezett az apja.)
Folytatását az 1920. január 9-i levelében találjuk meg: „Ja! még egy: Öcsit [Ádám,
Anyám testvére] kérem, ha arra visz egyszer az útja, nézzen be Marquis Sándor szabóhoz
Irányi u. 25., hogy készen van-e a télikabátom. Marquis úr pedig legyen nyugodt és tegye el,
mert majd egyszer csak érte fogok jönni.”168 Már házasok, mikor még mindig szerepel ez a
szabó a pénztárkönyvben.

+++

Lassan kinő az egyetemista sorból, de (továbbra is) a Szent Imre Kollégiumban lakik.
Rajzol a tanszéken, Kotsis Endrének és – a komoly udvarlás mellett – éli világát. Megfordul a
fejében a doktorátus megszerzése: „Száz szónak is egy a vége: Ha az ember megházasodik,
hát rettentő jó dolga kell hogy legyen, minden nagyszerűen megy, lehet tanulni, lehet
dolgozni, lehet mindenhova eljárni, az ember leteheti a doktorátust úgy két év múlva stb. stb.”
Közben annyira fásult, hogy nincs kedve belekezdeni az előtte heverő szakkönyv
olvasásába169.
Ennek ellenére „rémesen” el van foglalva170. „Kotsisné már azt mondja, hogy »maguk
fiatalok átrohanják az életet«.” Hát ha azt nézem, hogy vasárnaponként hány vizitet bonyolít
le, ez ma már szinte elképzelhetetlen171.
Ám eljut máshová is.
Egyik levelét éjfél körül írja, mert előtte kávéházban biliárdozott172. Máskor Hungáriaestélyen vesz részt (Hültl ’papa’ is ott volt).173 Elmegy egy fővárosi különlegességre:
„Este tegnap, egy pár kollegistával és szeretett principálisommal [Kotsis Endrével] a
Vigadóban a bolondbált látogattuk meg. Mikor ebbéli szándékomat baráti körben
kijelentettem, hát a fiúk úgy nekem jöttek, hogy rémes, »Hogy lehet ilyen helyre menni, egy
Hárs Gyurinak, egy vőlegénynek stb. stb.« … ha szavuknak hitelt adhatok, hát evvel együtt
legalább még hat levelet kell kapnod, névteleneket és neveseket melyekben beárulnak engem
a barátaim Neked, hogy a züllés nemes ösvényére léptem. – Hogy komolyan elmondjam az
ügyet, hát bizony engem a kíváncsiság vitt oda és tartott ott teljes másfél órán keresztül. Pedig
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Anyám pénztárkönyvében 1922. nov.-re be van írva: „Gy. (Gyuri) szabójának.” Összeg azonban nincs. 1922.
szept. 25-re, apám írásával: Marquis úr 18000 K.
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Apám levele Anyámnak 1921. márc. 18., Bp.-ről a Tátrába. Kotsis Endrét ld. a 162. és 271. jegyzetben.
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Apám levele Anyámnak 1921. febr. 8. A köv. idézet innen.
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Jó példa, amit 1920. aug. 15-i levelében leír, sorban: Anyámékat kikísérte az állomásra, Dindus nénivel
elment Henze nagymamához, délután a Kissvábhegyi út 21-ben töltötte az időt Mata anyjával, este a Gellért
Szálló teraszán ismét Dindus nénivel, aztán ugyanott 11-ig egy baráti társasággal múlatta az időt (közben egy
sikertelen vizitet bonyolított le Králikéknál), s utána még levélírás következett.
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Apám levele Anyámnak 1921. márc. 29.
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Apám levele Anyámnak 1921. febr. 12.

a társaság egyáltalán nem is volt vegyes. A hölgy közönség: kiárusító lányok, gépíró
kisasszonyok és a zöme: kokottok a közepes és alacsony fajtából. Hát ez vegyes? Ez egészen
homogén. A toilettek és a tónus kritikán aluli. – Megnéztem nem bánom, hogy megnéztem,
mert ez is Pest egyik érdekessége.”174
Kártyáról nincs szó, illetve csak egy megjegyzés: „A preferanszozáson rettentő jót
mulattam175, Úr Isten, még a feleségemből egy notorius kártyás lesz, én meg kibicelni se
tudok majd hozzá.” A későbbi években a bridzsre szoktak rá, s akkor megvetéssel állapítja
meg, hogy Baján még mindig csak a röminél tartanak176.
Érdekes összehasonlításokra ad alkalmat beszámolója a kollégium közelebbről meg
nem határozott ünnepélyéről. Ahhoz a levélhez, amelyben ezt leírja, kétszer fog hozzá, s mind
a két változat megmaradt. Előbb az el nem küldött beszámoló, 1921. február 27-ről keltezve:
„Ma délelőtt megvolt az ünnepély a collegiumban igen előkelő közönség
részvételével. A képet megfestettem, nagyon szépen sikerült, a terem díszítési tervezetét is én
csináltam, az is nagyon szépen sikerült, aztán a vendégek beérkezésénél »rendeztem«. Erről
jobb nem beszélni … egy kegyelmest sóztak a nyakamba és azt valahova a 4-ik sorba jó hátra
akartam ültetni, az pedig rám mordult, hogy hát »én x x kegyelmes úr vagyok«. Mit tehetek
én róla, mikor az a hely volt számára kijelölve? Ő előbbre akart ülni. Hát láttál már ilyet …
Igazad volt, a rendezéshez abszolute semmi tehetségem sincs. Varga, ne tovább a kaptafánál,
elhatároztam, hogy ezentúl csak művészi rendezésnél fogok közreműködni és tulajdonképen
az előkészítésnél. Ebben igazán mondhatom, nem csináltam blamaget, de a többi …nahát,
Neked igazad van. A blama után természetesen azonnal visszavonultam és egy istennek se
vezettem senkit föl. Csináljanak, amit akarnak. A műsor számai közt volt egy vonós quartett,
ez rettentően rossz volt ugyannyira, és itt következik a dolog humora, hogy egy pasas közben
nagy robajjal leesett a székéről. Őrült visszafojtott nevetés persze, de aztán nem volt több
semmi. Jó lett volna, ha itt lettél volna, elhoztalak volna megnézni.”
Az elküldött változat (egy nappal később leírva)177:
„Egyéb újságok: a kollégium megtartotta az ünnepélyt. Nagyon szépen sikerült.
Különösen a terem díszítése volt szép, természetesen itt én szerepeltem mint művész.
Komolyan egészen csinos volt. Az tetszett az egészben nekem, hogy a papok mindig
kapálództak ellene és mást akartak próbálni, mint amit én mondtam, de aztán a végén mindig
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Apám levele Anyámnak 1921. febr. 9.
Anyám írja 1921. febr. 17-én a Tátrából, hogy megtanult preferanszozni: „Én kártyázni, ilyet még nem hallott
a világ ugy-e?” A kártyát max. 40 fillérben játszák; sakkoznak is. És igen—nem társasjátékot vacsora után.
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Apám levele Anyámnak 1933. febr. 9., Bajáról Sopronba. Sopronban a ’bridge’ az ő köreikben általánosan
elterjedt játék. Szabálykönyve ma is birtokunkban van. Maradt a családban egy komolykodó-tréfás
bizonyítvány, amelyet dr. Khoór Ödön III. osztályú ismétlő tanuló részére állított ki 1937/38. I. félévére a
Soproni Bridge Középiskola címén rendszeresen összeülő baráti társaság. Az „okiratban” ilyen osztályzatokat
olvashatunk: magaviselet iskolán kívül: gyanús, kujtorgó; áttekintése saját lapban: hiányzik, ellenfél lapjában:
gyors és eredményes; ráförmedésben: tanulékony, bár mesterétől még távol van; stb. „Mindezek alapján dr.
Khoór Ödön III. oszt. ismétlő tanulót magaviseletből megrovásban részesítjük és további igazolatlan kimaradása
esetén intézetünkből eltávolítjuk. Tanulmányaiban való hanyatlásának okát a soffőr-iskola egyidejű
látogatásában látjuk [akkor vettek autót], ezért őt az ettől való eltiltás mellett fokozott – szerdánként hajnalig
tartó – gyakorlatra utasítjuk.” Aláírások: Rabár Ferenc, Nagy Emil (csak névrokon), Kovács Adolf, Jerney Viktor,
Lamm Móni (eredetileg: Artúr), Dr. Mally Károly. Aláírta még Radicsné és Babarcsik József „házfőnök”. Ez utóbbi
a Kaszinó kávéház bérlője a Széchenyi téri nagy épületben, Sopronban. A részt vevők tisztviselők, kaszinótagok.
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Apám levele Anyámnak 1921. febr. 28., a Tátrába. Egyszerre kapta meg Anyám 13-i és 17-i levelét, talán
ezért írja újra a sajátját.
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rájöttek állításaim örök igazságára és minden úgy lett ahogy akartam. Igaz, hogy néha egy
kicsit erősen nekik mentem és rájuk kiabáltam, hogy az így nem megy, de hát a vég a fontos.
Minden sikerült szépen. A műsor kissé gyenge volt, de hát ő főméltósága így is meg volt
elégedve. Épen most volt nálam Szekfű praefektus megköszönni a fáradozásaimat.
Leereszkedőleg mondtam neki, hogy szívesen, - de magamban: einmal und nimmer mehr!! –
A vendégek beérkezésénél azonban blamát fogtam. Engem is odaállítottak rendezőnek és oda
is álltam, pedig mindjárt gondoltam, hogy baj lesz! Hát be is ütött a krach! Mert egy
kegyelmes úr úgy rám mordult, mikor valahova a 3. sorba akartam ültetni, hogy »én x x
kegyelmes úr vagyok«, hogy menten beállottam kámfornak! – Hiába … neked csak igazad
van!”
Látszik, hogy a második fogalmazásban mennyire összpontosít arra, hogy a blama
körül legyen bástyázva dicséretekkel, és súlya a végzetszerűséggel és az olvasó igazságának
hangsúlyozásával is kisebbedjék.
Az élet azonban nemcsak ünnepélyekből áll. Ebben a háború és forradalomak utáni
zilált gazdasági helyzetben sokkal nehezebb volt helytállni a szürke hétköznapokban.
1921. február 9-én veti papírra a következő sorokat. A papír ugyan rózsaszín, s a tinta
égszínkék, a hangulatára ez aligha mondható:
„Mindenekelőtt megírom, hogy egy idő óta a jégkorszakban élünk, mert olyan rettentő
hideg van, kívül belül – csak egész bellül nem! Három helyen dolgozhatnék, mind a három
hideg. Kotsis kománál vagy egy hete nem fűtenek, a kollégiumban hasonlóképen, a
műegyetem is hideg. Ma délután már úgy erőt vett rajtam a fázás, hogy kimenekültem a
Svábhegyre … melegedni.”178
Végső soron igaza volt. Átvitt értelemben is.

+++

A KISSVÁBHEGYI LEÁNYVÁR

Nagy kert uszodával, sokszobás, emeletes, teraszos ház: ez a sikeres ügyvéd és
politikus rezidenciája a budai hegyekben, a Kissvábhegyi út 21. szám alatt. Dr. Nagy Emil, a
»vámosi« előnévvel, jobbára itt lakik. Pillanatképet közlök frissen beköltözött harmadik
felesége születésnapjáról 1918-ban, amelyen Apám vendégként vett részt. Amit még tudni
kell az idézet elolvasása előtt: az első feleség gyermekágyban, a második tífuszban halt meg.
Az első házasság öt élő gyermeke közül három – köztük a legidősebb Anyám – már
eladósorban, a másik kettő nincs most a színen (a második házasság két gyerekéről se
szólnak).
Az előző napi vacsoráról már idéztem. Politizálás folyt az asztalnál. A vendég
fiatalemberek csak hallgatták az alvégen. „Szegény Baba [Anyám], aki még mindig a fölső
házhoz tartozik, jobbra-balra hajtogatta a fejét megpróbálva, vajon hogy lehet kevesebb
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Svábhegy alatt a Kissvábhegyi út 21-et érti. Vö. 162. jegyzettel.

fáradsággal nyitva tartani a szemét. Ezt én észrevéve – jegyzi meg Apám – gyors
elhatározással és ünnepélyes némasággal két fogpiszkálódarabkát nyújtottam át neki. Vacsora
után egy rész sakkozott, már rész (Mária és én) a Lohengrin zenei felépítését tárgyalta. A
kislányok őrült élvezettel vettek részt mindkettőben. – Másnap már mozgalmasabb volt az
élet. – Mária születésnapja volt. Az ünnepelt előbb egy bájos schlafrockban jelent meg. Azt
hiszem kék színű volt, de aztán mégis jobbnak látta átöltözködni, - Uzsonnáig jól ment
minden, jobban mondva uzsonna utánig. Rolly megint ott volt és így legalább két kültag
élvezte a szinte fojtó unalmat. Uzsonna után aztán beállított a Göllner család (3 fiú, papa és
mama) lehető legünnepélyesebb mosolyával. – Most egy igen érdekes jelenség következett. A
kölcsönös üdvözlések forgatagából kiszabadulva körülnézek hát a három kislány [két, ill.
három év korkülönbség volt Apám és közöttük] nincs sehol. Úgy eltűntek, mint ha soha nem
lettek volna ott. Rolly valami operai ürüggyel már épen búcsúzóban volt, ő is sietett ellépni.
Maradtunk az előbbiek közül Mária és én. Lassacskán megindult a beszélgetés, de rémes
vontatottan. Én folyton az ajtó felé pislogtam, de hiába. Végre egy jó háromnegyed óra múlva
belibben Erzsi, és hoz ozsonnát az elkésett vendégeknek, aztán kirepül. A vendégek
nekilátnak, én lógok hol kint, hol bent. Megérkezik Mária bútora, ami persze még a mama
staffirungjából került ki részben. Lótás futás, rendezkedés, dicséret: Nagyon szép, de valami
remek, egyenesen kolosszális. A szaladgálás után nekiülünk képeket nézni. Ez is egy
szórakozás. Végre, végre ellépnek Göllnerék. Én maradok vacsorára. – Most megint
következik egy jelenet, amit tragikus rövidséggel kell leírni: Az asztal körül állunk mind, csak
a ház ura és úrnője hiányzik. Egyszerre csak belép a várúr, arcán sötét felleg ül, homlokának
ráncai vésztjóslóak. Útközben hirtelen hátrafordul és érces hangon odakiált párjának: »Mária,
nem jön vacsorázni!!??« Csend … Mária belibben, leülünk. Vacsora és egy sakkparti után
eltűntek ők, azzal, hogy álmosak. Így aztán szabad volt a vásár.”179
(Itt most nincs az étkezések részletezéséről szó, de valahol találtam megjegyzést arról,
hogy „végre” adtak valamit enni180.)
A várúrnak ezt a képét erősíti Anyám egyik levele:
„Én mióta elmentél meglehetős magányos életet éltem! Két hétig voltam itthon
Kisapával és Aladár bácsival.”
(Évát így tájékoztatja 1919. július 23-i levelében: „Talán tudod is már, hogy Mária
elment Aligára és én Kisapával és Aladár bácsival vagyok ide kint. Nem állítom, hogy valami
kellemes. K-nak folyton van valami kifogásolni valója és mind a ketten örökösen csak a
betegségükről beszélnek. Együtt hárman tanulunk angolul, sakkozunk, napozunk, irodába
járunk és olvasunk, de nevetni ujra elfelejtek!”)
„Aztán mentünk Eszterházára – folytatja Anyám -, ahol szintén 2 hétig voltunk, éppen
a kommunizmus bukásakor, de én egyedül jöttem talán 5-öd napra haza […] Itt éjjel a
hegyeken át jöttünk Tóth bácsival aki szerencsére várt!181 Pár napig egész egyedül voltam és
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Apám levele Nagy Ilonkának 1918. nov. 28. Bajaszentistvánról Szegedre. A címzett Dindus néni idősebb
lánya, ld. 94. és 166. jegyzetet. Göllner Mária születésnapja nov. 13. Rolly nevét nem tudom.
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Apám levele Anyámnak 1921. febr. 7—8.: „Ez a vacsora Gyula állítása szerint különbözött a többitől abban,
hogy enni is adtak.” Vasárnap volt, már írt róla a febr. 6-i levelében. Gyula = Biber Gyula.
181
Anyám levele Apámnak 1919. aug. 31. Érdekes, hogy ebben a zavaros világban egyedül mer utazni, még
érdekesebb, hogy erre Apámnak nincs megjegyzése. Ld. a savanyúkúti „flegmát” (82. lap, 270. jegyzet), viszont

akkor megjött K. [Kisapa] és Mária és azóta hármasban vagyunk. Sok minden történt azóta K.
között és köztem, soha nem vagyunk egy véleményen de ezt eddig nem mertem megmondani,
de most már kezdek egyáltalában nem félni tőle és különösen a hangjától mint azelőtt. Sok
sok mesélni valóm lenne Gyurim tulajdonképen nagyon sajnálom, de csak most ismertem
meg igazán hogy majdnem állandóan együtt vagyunk!”
A túlságosan fiatal (ekkor 24 éves, mindössze hat évvel idősebb Anyámnál)
mostohával pedig sehogy sincs, családjával – az öreg családfőt kivéve – még kevésbé.

+++

Most már ideje a másik serpenyőbe is beletenni valamit, nehogy fekete lelkű Jókaifigura kerekedjen ki a leírásokból. Ismét Apám van soron:
„Küldöm tehát ezen levelemet leendő jó Apósom által, akivel újabban kezdek egészen
jól kijönni. Kisapád nagyon helyes az utóbbi időben, kedélyesen meg-megcirógat, még hátba
is ütöget néha. Mindig szívesen fogad [Eszterházán vagyunk, Apám ott dolgozik, Nagy Emil
a herceg jogtanácsosa], amikor hozzámegyek és mindig kegyelemben bocsát el, amikor
elküld, hogy ne mondjam kidob. – Szegény ma a telefonálás után [feleségével beszélt] rém
lehangolt lett Istvánka újabb betegsége miatt. Mondd, mit is csinál az a szegény kis kölyök,
hogy újra meg újra szurkálni kell a fülét. Nagyon sajnálom, igazán nagyon szegényt, no meg a
mamáját is.”182
Kisapa életével nem kívánok részletesen foglalkozni, már csak azért sem, mert az
éppen az előbb említett fia nemrég monográfiában feldolgozta, s nyomdakész állapotban őrzi.
De azért röviden felvázolom azt, ami az én témámhoz szükséges.

+++

A.E.T.O.U.183

a pácini úton a kalauz viselkedése ráébresztette a valóságra! Ezt már Apám sem hagyta szó nélkül, ld. 254.
jegyzetet.
182
Apám levele Anyámnak 1922. febr. 18., Eszterházáról Bp.-re.
183
A cím kettős értelmű. A régebbi: a linzi vár kőcímerének jelmondata 1481-ből. Ez az öt magánhangzó:
AEIOU, azaz Austria Erit In Orbe Ultima. Németül: Alles Erdreich Ist Oesterreich Untertan, vagyis a Föld minden
országa Ausztria alattvalója. (Szerény kijelentés egy Mátyás király által szorongatott uralkodó – III. Frigyes –
részéről.) A rövidítés újabb értelme itt és most csak annyi, hogy a család szerteágazó voltát akartam jelölni a
vámosi Nagy Sándor féle ötlettel. Amelyben mellesleg a két leánygyermeknek nem jutott betű. – Beszélhetnénk
persze véletlenről is, de a történelmi párhuzam tudatos vállalása sem kizárt, hiszen Nagy Sándor (budai
Öregapa) jogot hallgatott a bécsi egyetemen, s az AEIOU-nak bécsi vonatkozásai is vannak. Ld. Tóth Béla: Szájrul
szájra. Második kiad. Bp., 1901, 165-66. lap. Itt olvasható gúnyos értelmezése is: Austria est in Orbe ultima
(Ausztria a legutolsó ország a világon.)

Anyám idős korában így rögzíti a rá hagyományozott emlékeket: „Apám édesapja
Nagy Sándor [a családban ő a budai Öregapa] fiatal korában Kaposvárott bíróságnál volt [az
okiratok szerint megyei alügyész], majd mint kúriai bíró Budapesten ment nyugdíjba,
felesége, szakácsi Csorba Hermintől184, 5 élő gyermeke lett, eredeti ember lévén a fiait a. b. c.
sorrendben, azaz magánhangzók szerint kereszteltette: Aladár (szintén bíró [és igen
szórakozott ember]), Emil (ügyvéd, igazságügyminiszter), Orbán, Imre (fiatalon meghalt
difteritiszbe), Uzor joggyakornok (első világháborúban halt meg), Vilma és Ilona azaz Ika
néni.
Nagyapám udvarlása közben egy könyvet adott ideáljának Puskin Anyeginjét.
Legközelebbi látogatásakor megkérdezte elolvasta Hermin nagysád? Mi az hogy elolvastam,
megtanultam kívülről! Micsoda gyerekeink lesznek, gondolta a fiatalember, ilyen memória és
az én ítélőképességem!!!”185
Orbánról Anyám – többek között – a következőket jegyzi fel:
„A memóriájára jellemző, hogy egy kortes uton kisérte apánkat és a beszédét otthon
egyszeri hallás után egy gyűlésen leadta! Történetesen apánk is tartott ott beszédet és kezdte
mondani azt amit Orbán már előtte leadott [Orbán] nagy zavarában súgta oda »ezt én már
elmondtam«. Mire apánk témát változtatott, de gondolni lehet, hogy utólag nem dicsérte meg
az öccsét!”
Uzorról később szólunk186.
Témánk szempontjából mégiscsak Emil sorsa a legfontosabb. Első házasságáról
Anyám a következőket tudja.
„Nem a saját emlékem amit elmesélni szándékozom de amit sokat hallottam és amit
gyerekeinknek és unokáinknak tovább adni szeretnék. A XIX. század végén hadgyakorlatot
tartottak Veszprém megyében, szokás volt az úri házakhoz beszállásolni tiszteket és azokat
azután megvendégelték. Igy történt ez Rostáson is a Séd folyócska partján lévő szép
[Kenessey-]birtokon is. Nagy ebéd volt a tiszt urak tiszteletére [;] hogy mulattassák a
háziakat, egy társukról meséltek történeteket akit sajnos valamelyik kis faluban hátra kellett
hagyniok lábficamodás vagy valami hasonló miatt. A jókedvű fiatalember az asztal tetején
táncol csárdást és énekel hozzá stb. Mikor javában folyt a mesélés megjelent a mese hőse az
ajtóban, szegény nagyanyánk kezében megállt a kanál mert épp osztotta a levest ijedtében
»szent Isten ebbe a lump fráterbe beleszeret a lányom!« [II. Adél, 1879-1910]. És így is
történt. ’Illetlen’ módon egy verset is írt hozzá [Kisapa] nyílt kártyán … A szerelem minden
akadályt legyőzött a kenesei kis templomban meg volt az esküvő és 11 hónap múlva a
bölcsőben ott sírt a III-as Adél, mert a fiatalon elhalt igazi nagyanya [Kenessey Pongrácné
felsőbüki Nagy Adél, 1851-1882] után ő volt a harmadik [Anyámról van szó]. Büszke volt a
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A Csorba családról, különösen Cs. József somogyi főfizikusról van irodalom. Neki magának könyvei is jelentek
meg. Vörösmarty Géza (ld. Családfa-vázlatok V. táblát) ír róla a Magyar Nemzetben 1980. jan. 10., feleségéről,
Patzkó Jozefáról (nem Hermin, mint ahogy az újság közli) uo. olvasói levél 1979. dec. 14. Huszonnégy (!)
gyermekük közül 21 érte meg legalább a 60. életévét! A második volt Ede, akinek elsőszülött lányát vette el
budai Öregapa.
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Nagy Sándor 1867-ben kötött házasságot. Puskin Anyeginje, Bérczy Károly fordításában, 1866-ban jelent
meg. Tehát újonnan vásárolta. – A vámosi Nagyok közül egy József nevű sebész 1841-ben hirdettette ki Krassó
vm.-ben nemesi bizonyítványát. Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VIII.
k. Pest, 1861, 72. lap.
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Ld. a 242., 243. jegyzetet.

kislányára a fiatal apa remélve, hogy majd a következő fiú lesz! Éjjelenként hordozgatta és
énekelt neki.” Hogy jól-e vagy hamisan, az kérdéses187.
Kenessey Adél, azon az ebéden, amelyen először pillantotta meg jövendőbelijét, az
izgalomtól szinte megbénult. Nagy Emil, a szép szál huszár önkéntes, aggódva érdeklődött a
benfentesektől, hogy ez a csinos lány csak nem sánta?188 Ez a legenda, ám a levelek tények:
valami visszafojtottság nyomai érhetők tetten az írásképben. A betűk balra dőlnek,
megnyúlnak, egyre szálkásabbak. Esküvő előtt kevésbé, utána inkább. Később majd látni
fogjuk, hogy ugyanez a folyamat még erőteljesebben zajlik le Anyámnál, de nála ez elég
pontosan meg is magyarázható.
Az első levél Budapestről a Veszprém megyei Rostásra megy a nagymamához.
Dátuma: 1898. február 28. Egy bizonyos Arankával báloznak a székesfővárosban
(nevelőanyja kíséretében). Tartalma is érdekesnek ígérkezik. A boríték okkersárga. A
levélpapír színezett rózsaággal van díszítve.
„Édes jó Grózikám és Rita néni!189 Már minden levél papirosunk elfogyott, és most
már erre a szépre került sor, de szívesen írok rá, mert úgy is kedvesebbeknek nem írhatnék
rája mint maguknak édes jó Grózika és Riza néni! Azt hiszem, hogy mire a levelet veszik jó
Apika már nálunk lesz. Szeretnénk, ha azt a pár napot mit még itt töltünk vele töltenénk és
együtt utaznánk csütörtökön haza. [Nyilván hamvazószerda utáni napon.] Már előre örülök
azon időre mikor majd Önöknek elmesélhetjük a pesti élményeinket. Ma kezdjük meg a
bucsulátogatásokat. Hat és hét óra között megyünk, és remélünk több blindét190 csinálhatni,
mert ebben az órába rendesen jouron vannak az ismerősök! Végre megtudtuk Miklósné lakása
czimét is, ők a tiszti pikknik főfő rendezői és már kétszer voltak nálunk, de egyszer sem
találtak itthon bennünket! Délibáb utczában laknak, a műcsarnok mellett. A föld alattin ki is
mentünk ma délelőtt hozzájuk, és mi szerencsésebbek voltunk, otthon találtuk Miklósnét. Igen
fess és kedves német asszony! Már most nagyon készülünk erre a mulatságra. Hiszen azután
ugy is pihenhetek sokáig! 28 tánczosné lesz. Farkas Matyi is ott lesz! Holnap a rozsa szinü
ruhát és holnap után az uj fehéret veszem fel! Erre most szeretnénk rozsa szinü szegfüt!
Multkor egy üzletben láttunk igen szépeket. A derékon lesz csak valami azaz a gürtlit kell
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Hallásához a már említett adalék, hogy igen jól csárdásozott (választások előtt kocsmaasztalokon is). Ehhez
pedig – a strapabíró asztalon kívül – jó ritmusérzék is kellett. Operában páholyuk volt, de az ide ajánlatos
magasabb zenei műveltségéről nem tudok. Ld. 315. jegyzetet.
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Betegségéről nincs hír, legfeljebb hátfájást említhetnénk (ld. 1898. máj. 4.-i levelét).
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Grózika a Großmutter, vagyis tejfalussy Sydo Mária. Nagy Károlyhoz 1849-ben adták. Nem szerelemből ment
férjhez; egy katonatisztet szeretett. „Már 24 éves korában azt a bizonyos haubikát [die Haube, a főkötő]
feltette és már öregasszonynak számított” – írja Anyám. Különös, hogy az aktívan magyar felsőbüki Nagy
családban is mennyire dívott a németes megszólítás. Színmagyar környezetben ez talán fel sem tűnik a
használónak. Jó példa erre, hogy feleségem Hajdúszoboszlóról a darát gríznek, a császármorzsát smarninak
mondja, s családjában általános volt az ebédet befejező édességet csuszpájznak, az éléskamrát spájznak, a
benne lévő polcokat stelázsinak mondani. A papír, amivel ezeket burkolták, stelázsipapír. A tűzhely sparherd, a
kapualj dufart (Durchfahrt), a kispárna kapric, az éjjeliszekrény pedig nachtkasztli. És még lehetne sorolni.
Némelyiket mi is használtuk. Apám és Anyám von Haus szóhasználatára azt hiszem elég példa adódik a
munkámban közölt idézetekben. Mi Sopronban – éppen a vegyes nyelvi környezet miatt – jobban ügyeltünk a
helyes alkalmazásra. Persze az igen helyett már akkor is a ja járta. Ld. a 336. jegyzetet. – Riza tant: Teréz, Sydo
Mária lánya.
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Blindét csinálni annyi mint előre be nem jelentett látogatásra érkezni valahova, ahol hiába a csöngetés, nincs
otthon senki, legfeljebb a cselédlány, aki átveszi a névjegyet. Ezzel a jószándék ki van nyilvánítva, s nyertek vele
időt fontosabb (búcsú)vizitekre.

kiigazítani. Ma még Girárdihoz is elkell menni, hogy a derékért ide küldjön! Tegnap Ponciért
[az öccséért] 2 órakor mentünk, már egy kicsit későn mentünk és a matinéenak is vége volt, és
Ponczi már várt ránk a lépcsőknél. Márkuséknál ebéden még kívülünk ott voltak: Örley-né és
férje, leánykája, Giczi huszártiszt és még két kisebb fiu, kiknek nevét természetesen megint
nem tudom! Nagyon hosszu és pezsgős ebéd volt! Ebéd után csak egyik szobából a másikba
mentünk és csak később kezdettünk társas játékokat játszani! Innen azután a Kuglerhez
mentünk. Míg oda voltunk volt nálunk Zsenyné és az Uticai cató191. Utóbbi meghozta a
megye pikknikre szóló jegyeket. Apikának majd ott kell váltani, de hisz férfinél az nem
határoz és az mindig is kap! Zseny mondta, hogy ugy rendezte, hogy Miklós bácsi minden
nap kapjon erre a piknikre meghivót és igy reméli, hogy az is ennyi hivásra eljöjjön. Már vagy
egy hete mennek a meghivók Enyingre192.
A Püspöki pikknikről már jó Anyika ugy is irt és majd szóval elmondunk mindent
kimeritően! Csak az[t] erősítem, hogy kitünő mulatság volt. A táncz rendemet elveszitettem,
igen sajnálom pedig! A férfi válasznál a 3. négyes után megint ibolyákat osztottak a tánczosok
a tánczosnéknak. Én kaptam 15 csokorkát. Majd megint elviszem haza elrakni! Vacsoránál
meg minden tánczosné kapott egy szép szegfü csokrot. Az enyim sötét piros volt! Nekem
vacsoránál a »kis angyalom« huzta a czigány. Radics volt. Csak ennek a bandájában van egy
tárogató és ezen is gyönyörűen játszott vacsora alatt, régi magyar nótákat. – A zöld ruhám
volt rajtam, lapra szerencsésen megküldötte az időre!193 Arankán is zöld ruha volt. – Ma
megint van egy Pekár pikknik, de ez csak a bürger azaz gazdag leányoknak azon osztályából
van rendezve! Talán fogjuk nézni, és Róza néniék is eljönnek talán ma vacsorázni: ugyan
tegnap is itt voltak. Csodáltuk is, mert ők rendesen fáradtak és nem mennek sehová bál után. –
De ma sok látogatást kell még tennünk és ezért be kell fejeznem levelemet. Sok kéz csokkal
maradok hálás unokája és hugod Adél.”194
Május 4-én már hétköznapi gondok megoldásán fáradozik. A levél Rostáson kelt és a
Kenesén tartózkodó nagymamának szól:
„Aranyos jó Grozikám! A kocsi visz szalmát, burgonyát és egy kosarat libák számára.
Jó Anyika igen-igen kéri jó Grozit ha nem csak kettő hanem hármat lehetne venni, mert 17.én is lesz vendég. – Mind annyian még nagyon kérjük jó Grozit és jó Riza nénit, hogy a
lovakat fogassák át a hintóba és üljenek bele és holnap délután megint vissza vinnék, és a
parasztkocsit akkor át hoznák majd; ha ugyan nem merünk is több napot kérni itt töltésre. De
azt bizton reméljük, hogy ma még láthatjuk és még egyszer igen szépen kérem érte Önöket.
Tegnap át mentünk volna a kis kocsin, de a doktor megtiltotta a hajtást, mert azt mondja, attól
fájdult meg a hátam. Most már majdnem jól van és remélem nem sokára felleszek mentve a
tilalom alól. – Még egy kérdés, hiszen talán csak Riza néni megengedi, hogy feltegyék
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Uticai Cato rejtély, hogy kit jelöl. Az ókori személy a köztársaság védelmében halt meg mint annak utolsó
nagy híve, az afrikai Uticában, 46-ban. Tiszteletreméltó jellem. Ld. Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon. Bp., 1904.
II./I. köt. 562--63. lap.
192
Kenessey Miklós Enyingen (Veszprém m., ld. 83. jegyzetet) volt főszolgabíró.
193
A mondat nehezen érthető, talán annyit jelent, hogy a szabó(nő) egy lapon megírt sürgetésre szerencsére
időre küldte meg a ruhát.
194
’Húgod’, ’unokahúgod’ értelemben, Riza tantnak szól.

kocsijára a libákat és még egy kilo borju szelet és egy kilo fö[l]sál szeletet. Igen sok kéz
csokkal és kérésünk teljesítését kérve vagyok hálás unokája Adél.”195
A harmadik levelet öccsének, Pongrácznak (ekkor 16 éves) küldi Keneséről
Budapestre, valamilyen intézetbe. Egy költözködésről kapunk adatokat. (Ebből arra kell
következtetnünk, hogy ezentúl legfeljebb nyaralni mentek le a Veszprém megyei birtokra.)196
„Kedves Ponczikám! Jó Apika megbizásából irok, hogy a meghivót197 elküldhessem.
Ma reggel jöttünk el végkép Rostásról, ma és holnap itt (Kenesén) maradunk, vasárnap esti
vonattal megyünk Pestre! A Royál szállodába szállunk, mert az van legközelebb a
lakásunkhoz. Hétfőn már reggel a lakásunkra Izabella utczába megyünk, mert a pakkos kocsik
már akkorra ott lesznek. Egész nap nagyon el leszünk foglalva, igy nem is mehetünk érted, de
talán lehet anélkül is, a kormányzó engedelme kikérése után kijönnöd, vissza sem kisérhet
senki! Kedden Veszprémbe megyünk, de este megint, még az nap, vissza is jövünk! Ez a
pontos napi rend a jövő napokra. Sok bosszuság; aggodalomon estünk keresztül, de majd erről
szóval, ha előbb nem vasárnaphoz egy hétre. Rostástól nehezen ment a bucsuzás! De sietnem
kell a levelemmel, mert a temetőbe akarunk menni most mindjárt. Apika azt mondta éppen
most hogy karácsonyig elég legyen a tiz forint ám most már! Ezerszer csokolva vagyok
szerető Adélod. Jó Grozika, Anyika, Apika Roza néni csokoltatnak.”198

+++

A Budapestre költözés indítékait nem ismerem; Anyám feljegyzéseiben még a
dátumra is rosszul emlékszik. ’Kenesei Öregapa’ ettől kezdve magánzóként szerepel.
Második felesége, felsőbüki Nagy Mária, igazán jó mostohája a gyerekeknek. Sok évvel
később – már mint özvegy – Sopronba költözik.
Apám 1932. július 3-án írja Anyámnak Suránykára:
„Pesten [kenesei] Öreganyával próbáltam alkudozni, de rettentő nehéz eset. Nem akar
cyánoztatni a szentnek se, pedig én anélkül nem viszem le a holmiját. – Aztán mindig azon
sopánkodik, hogy miért is megy ő Sopronba, mikor itt Pesten olyan olcsók lettek a lakások. –
Meg hogy biztos akkor hunyja le a szemét, mikor a bútorkocsi útban lesz. – Nem tudtam vele
semmit se végezni, csak annyit, hogy aug. 3-án hagyja el a lakást. Azt se tudom, milyen
vonattal vigyük, mert fél a melegtől. Most már kezdem én is bánni hogy Sopronra
rábeszéltük. – Számit rátok [Anyámra és Erzsi nénémre], hogy jöttök neki pakkolni. –
Az Új Időknek ma küldöm be a megfejtéseket, de remény nélkül, mert három
megfejtés hiányzik, nem tudtam őket összeszedni, még idefönt Pesten se. –„
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Címzés: Nagyságos Nagy Sydó Mária urnőnek Kenese, a 120 x 83 mm-es borítékban lekerekített sarkú,
csontszínű, kemény lap, fekete tinta. Dátuma: Rostás 1898. máj. 4. (eredetileg áprilist akart írni). Igen pici
betűk. Szemüvegről nem tudok, tehát igen jó volt a szeme, ahogy Kisapának is.
196
Kenesei Öregapáék – Anyám késői visszaemlékezése szerint – 1899-ben költöztek Budára. A valóságban már
egy évvel korábban, tehát nem a lányuk esküvője miatt. Nyaranta viszont a birtokon kellett tartózkodniok,
hiszen ott zajlott le az ismerkedés.
197
A szó csak következtethető, annyira átjavították és más írással átírták.
198
Az intézetről nem sikerült adatot találnom. A levél dátuma: 1898. okt. 28.

De térjünk vissza a múlt század végére. A költözést követő évben veszi el Nagy Emil
Kenessey Adélt feleségül. Idézek az ifjú férj első leveléből, amit anyósának írt nászútjukról:
„Adélkára nem ismernek reá, ha haza megyünk. Olyan vig, hunczfut kis asszony lett,
hogy aki leánykorában még olyanok vignak látta is, az is csodálkoznék a változáson. Folyton
nevet, kicsúfol, tele van ötletekkel, amellett okos, minden terv megbeszélésénél megfontolt,
úgy hogy asszony korában újra meghóditott, újra nagyon de nagyon beleszerettem. Igazuk
van azoknak, akik azt tartják, hogy a házaséletben újra meg kell hódítani egymást, mert hiába,
érzem, hogy az a jó kis leány, a hozzá fűződő egész misztikus szerelemmel eltűnt, s csak
behúnyt szemmel tudom vissza varázsolni, az akit én ma oly végtelen szerelemmel körül
veszek, már más személy, nem a menyasszony. Úgy érzem mintha ez egy varázs lángba
behullott volna azért, hogy kikeljen onnan egy másik lány, még tökéletesebb, még szebb,
lelkemnek, egész világomnak elválaszthatatlan kiegészítő része, életem bizalmasa,
egyéniségem morális támasza.”199
Felesége Keneséről 1902-ben: „Édes kis úr! [Innen ered a ’Kisapa’ elnevezés.] Nem
akarom, hogy azzal beszéld ki ígéreted esetleges meg nem tartását, hogy én is mindjárt első
nap nem írtam. Azért kapsz tehát ma már levelet tőlem! De szívemnek is van része benne,
hogy sietnek felkeresni! Elutazásod után mindig legnehezebben nélkülözlek! Ujra kell azután
megszokni a magányt!”200
Megint Kisapát idézem, de most 1941-ből: „Hát bizony nagyon nagyon boldogan
éltünk drága jó kisanyával, igen nagyon szerettük egymást. Az én akkori nagy ’életerőm’
azzal a csapással, hogy őt oly hamar elvesztettük, de azért – mindent mérlegelve – meg kell
állapítanom, hogy az ő korai halála örökké megmaradt sebet ütött rajtam, mélyen, ahol senki
se láthatta.”201
Legenda?
Mindenszentek estéjén Anyám mindig kirakta a zongorára az elhunyt családtagok
fényképeit, mécsest gyújtva eléjük. Az egyre szaporodó képek között édesanyja magányos
fényképe volt a főhelyen.

+++

Kenesei Öregapa családja igen régi. Egy kis jóakarattal a XIII. századig vezethető
vissza , sőt – állítólag – az angol királyi családdal is rokonságban vagyunk. Kenesei
Öreganya famíliája se marad sokkal mögötte. A hagyomány szerint Barcsay Ákos megölt
erdélyi fejedelemnek Sopron megyéig menekült és itt nevet változtatott utódaitól származnak.
Mindenesetre rokon, ha nem is egyenes ágon, a nagy reformer, Felsőbüki Nagy Pál203.
202

199

Nagy Emil Kenessey Pongrácznénak Bp.-re (Vas u. 15/a. I. 24., VIII. kerület), Lovranából (Isztria), a Villa
Elsából. 1899. nov. 9-én adta fel és már másnap Bp.-re érkezett!
200
A dátumot nem lehet egyértelműen kibetűzni egy tintafolt miatt. Vagy VII. vagy VIII. hó 14. napja.
201
Kisapa levele Anyámnak 1941. márc. 18., Bp.-ről Sopronba. Elküldi Kisanya megtalált leveleit.
202
Ld. Családtörténeti jegyzetek. Genealógiai folyóirat. Szerk. és kiad. ifj. Hellebronth Kálmán. I. évf. (1914) 5.
füzet, 133. lap.
203
Felsőbüki Nagy Pál (Fertőszentmiklós 1777. szept. 28—Bécs 1857. márc. 26.) reformkori neves politikus.
Apja N. Sándor, anyja Perlaki Somogyi Erzsébet. Pál nagyapja N. István, Esterházy Miklós jószágkormányzója a

Közelebbről itt az az érdekesség, hogy Kenessey Pongrácz és öccse, Miklós, hogyan
vett el élete során négy leánytestvért a Felsőbüki Nagy családból.
Felsőbüki Nagy Károlynak és Tejfalussy Sydo Máriának (Grózika) négy lánya és egy
fia született. Mégpedig Teréz (Riza tant) csúnya, sorrendben utána Adél és Paula (szépek),
majd Mária, a mi csúnya, de jóságos Dédink és István204. Kenessey Pongrácz és a szép Adél
frigyéből született a fentebb jellemzett II. Adél és Pongrácz (és valószínűleg egy halva
született harmadik)205.
I. Adél korai halála után a kimondottan csúnya Dédi a gyerekek nevelésére került a
családba, s azt lehet mondani, hogy sikerült is pótolnia az elveszett igazi anyát. Én inkább
csak türelmetlen magyarságára és finom dobostortáira emlékezem (pedig lehetett volna
mélyebb hatással is rám, hiszen már 16 éves voltam, mikor itt, Sopronban meghalt).
Kenessey Pongrácz öccse, Miklós a vagyonra spekulálás áldozata volt. A szép Paula
halála után (akitől három gyermeke származott), elvett egy nálánál jóval idősebb, viszont igen
gazdag nőt. Rosszul számított, mert az illető nemcsak soká élt, hanem nem is hagyott rá
semmit. Öregségére ’tért meg’ ismét Felsőbükiekhez, Riza tanttal állva az anyakönyvvezető
elé206.
Kenessey II. Adél öccse, Pongrácz (Ponci bácsi vagy Poncogó), a harmincas évek
diáklapjából, a Zászlónkból ismert Upman kapitányhoz hasonló hórihorgas ember, Veszprém
megye főispánja, majd budai lakos. Emberségből és németellenességből bujtatta a nyilasok
elől Szakasits Árpádot207.
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XVIII. században. N. Pálnak négy gyermeke volt: Pál, Júlia, Paulina, István. E két utóbbi 1861-ben még kiskorú.
Rövid önéletírását 1850-ből közli a Nemzeti Újság 1925. aug. 9. Sajnos részletes családfát sem otthon, sem az
irodalomban, sem a soproni levéltárban őrzött iratanyagban nem találtam.
204
Ld. Családfa-vázlatok XI. táblát.
205
Özv. Khoór Ödönné Nagy Erzsébet nem tud harmadik gyerekről. Anyám sem ír róla. Viszont Kenessey
Pongrácz (Poncogó bácsi), mikor beszámol Anyámnak a mi Dédink veszprémi temetéséről (Erzsi néném sem
volt ott), a következőket írja mint szemtanú: „A temetés a gyászjelentésben írt időben megtörtént […] A sírbolt
is rendben volt. Szegény Édesanyám koporsója most is még 62 év után olyan jó állapotban volt, hogy amig
Öreganya koporsóját leengedték, megbírta Öregapa koporsóját. Igy most Öregapa van középen. Kis nővérem
pici koporsója pedig Édesanyánk lábánál.” II. Adél Pongrácz születése után 10 nappal halt meg gyermekágyban.
A „kis nővér” Pongrácz ikertestvére lett volna? A levél dátuma Bp., 1944. júl. 7., a temetés júl. 6-án de. 11-kor
történt meg.
206
Anyám visszaemlékezése.
207
Ezt mi is csak a háború után tudtunk meg. Budán laktak, a II. kerületben, az Ilona u. 21-ben. A bombázások
idején írja, hogy nem megy le az óvóhelyre, hanem fentről nézi az eseményeket. 1944. aug. 4-én jegyzi le, hogy
már 32 riadót, 17 bombázást és számtalan zavaró repülést élt át. „Pest egyes részei rémes látványt nyújtanak,
főleg az Andrássy út és környéke és a Lipótváros is.” Szept. 9-én már az 53. riasztásnál és a 20. bombázásnál
tart.

Kisapa még a monarchia utolsó nagy korszakában kezdte politikai pályáját. Képviselő
Szolnokon, tagja a közös parlamentnek. A háború után pedig – igaz, csak rövid időre –
igazságügy-miniszter Bethlen kormányában208.
Több nyelvet tudott. Szónoklatokat vágott ki franciául és később angolul, németül
természetesen. Kezdetben ügyvédséget gyakorolt Párizsban, többször járt Angliában, erről
újságcikkei jelentek meg, sőt könyve209. Rövid miniszterségének máig ható eredménye volt a
társasházi törvény, amelyet angliai útjai során formált ki magában, az ottani példák
nyomán210. Kossuth-párti programmal kezdte képviselői pályáját, pártonkívüliként folytatta és
fejezte be. A békés revízió híveként az országban többfelé, így Sopronban, Győrött is, tartott
előadásokat, beszédeket. Ha Lord Rothermere vagy fia megjelent hazánkban, nagyapám
biztosan a társaságában volt látható211.
Mint ügyvéd még a második világháborúig meg tudta őrizni tekintélyét, de aztán az új
irányzatok – elsősorban angolbarátsága miatt – háttérbe szorították. Híre-neve azért a Rákosikorszak idején is volt még akkora, hogy kitelepítették Kőtelekre, hajdani választókörzetének
egyik falujába212.
Anti öcsém 1954 novemberében dísztáviratot küldött neki születése napjára. A válasz
jellemző:
„Kedves Anti! Nagyon köszönöm a kedves »disztáviratot«. Érzem köztetek a rokoni
kapcsolatot, mert Te is olyan disz vagy az egész rokonság körében, mint ez a »Disztávirat«
egyéb köznapi táviratok között. Vissza emlékszem kedves együttes barangolásunkra a
Szigeten és a Várban és fájó érzést is érzek mert akkor még fiatal ember voltam s jól tudtam
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Bethlen 1921. ápr. 14-én alakult kormányában 1923. jún. 11-től 1924. február 21-ig. A kormánynak ez volt a
harmadik összetétele. Ld. Bölöny József: Magyarország kormányai 1848—1975. Bp., 1978, 65. lap. Az
adattárban: N. E. Kaposvár 1871. nov. 16—Bp. 1956. aug. 20. ügyvéd, az Esterházy-hitbizomány jogtanácsosa,
1920-ban vezető jogtanácsosa, miniszterségéig. Az Interparlamentáris Unió tagja az első világháború előtt.
Esterházy Miklós belső bizalmi embere. Élénk részt vett abban az akcióban, amelyben a herceg 42000 holdat
engedett át kishaszonbérletbe. Ezért udvari tanácsosi címet kapott (1912). Publicista. Ld. Boros László (szerk.):
Magyar politikai lexikon Magyar politikusok) 1914—1929. Bp. (1929).
209
Elsősorban a Budapesti Hírlapban, majd a Pesti Hírlapban. Könyve: Nagy Emil londoni levelei. Bp., 1936,
Singer és Wolfner, 219 lap.
210
Az 1924. XII. t.-c. A társasház tulajdonról. (Magyar Törvénytár 1924. 160. lap.) A javaslatot Nagy Emil 1923.
nov. 23-án nyújtotta be az országgyűlésben. A jogszabályok addig – a múltból származó egyes eseteket (pl.
Sopronban!) kivéve – nem engedték meg, hogy engedték meg, hogy valamely épület természetben megosztott
részenként legyen más-más személy tulajdonában. Ezen változtatott a törvény, amit végül is 1924. ápr. 5-én
fogadtak el. Vö. Hárs György: A társasházi eszme. Soproni Hírlap 1931. febr. 8. és: Megépült a Hárs-féle
társasház. Soproni Hírlap 1931. okt. 30.
211
Ld. Magyar Életrajzi Lexikon. Bp., 1969. Egy jellemző eset: Nagy Emil volt igazságügyminiszter mond
beszédet a MANSZ február 11-i finn előadásán. Soproni Hírlap 1940. jan. 24. Az újság febr. 2-i számában
ugyanaz már mint finn—magyar est szerepel, de végül is matinéként jegyzik febr. 6-án. A rendezvény 300 P-t
jövedelmezett, Nagy Emil azonban nem tudott megjelenni betegsége miatt. Előadását veje, dr. Khoór Ödön
olvasta fel. A két nép lelki közösségét, elnyomóik elleni küzdelmét és az európai kereszténység védelmét
emelte ki, nagy tapsot aratva. – Egy másik: a Győri Hírlap 1928. ápr. 25-i számában Nagy Emilt mint a revíziós
mozgalom vezérét és Lord Rothermere barátját jellemzi abból az alkalomból, hogy Csonkamagyarország reális
külpolitikája címmel előadást fog tartani máj. 3-án a győri Lloydban. A beszámoló (máj. 4.) kiemeli, hogy Nagy
Emil üdvözölte a Hodossy családot mint rokonait.
212
Szerencsés természete ott is átsegítette a nehézségeken: úszni járt a Tiszára és angol tudását tökéletesítette.
Erről számol be onnan, Anyámnak írott leveleiben.

járni, s azóta járásom megromlott s »aggastyán« lettem, ami nem rokonszenves szó, ha az
ember saját magára vonatkoztatja. Szívből ölel K.”213
Ilyen volt ő. Amikor öcsémmel barangolt a Szigeten, már közel járt a nyolcvanhoz.
Fiatal ember. Késő öregségében, szellemi frissességét megőrizve, végig angolt gyakorolva
halt meg Budapesten214.
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ÁRVÁK SORSA

Nagy Emil első házasságából született Adél (Anyám); Erzsébet és Éva, az ikrek
(’ikrákok’); Margit (Pipsi néni) és Ádám. Ádám gazdász volt, rajongó típus, aki ellenzékiként
a választási küzdelmekben nagy adósságokba keveredett, s ezért 1935-ben öngyilkos lett.
Apja újságcikkben emlékezik meg róla215. Ebből idézek:
„Körülbelül tíz évvel ezelőtt vettem fiamnak, aki gazdasági akadémiát végzett, egy kis
birtokot, szép fekvéssel, kitűnő, régi, kúriaszerű házzal, gyümölcsössel, nagy
veteményeskerttel és pompás parkkal, amelyben hatalmas, ősi fák díszlenek. Röviddel rá fiam
egy részletes tervezettel állott elém. Abban kifejtette, hogy Magyarország gazdaságilag nem
tud prosperálni a világversenyben, ha gabonatermését csakis nyers alakban akarja kivinni a
világpiacra. […] Neki tyúkfarm és nagy tojástermelés létesítéséhez volna kedve.” Kisapa a jó
gondolatot támogatva berendezte fiának a farmot, amelyre mindketten büszkék lehettek.
Sajnos Ádám politizálni kezdett, elhanyagolta, majd – nem kapván pénzt apjától a választási
küzdelemre – áron alul eladta a felszerelést és az állományt. A választáson kisgazdapárti
színekben vett részt, vereséget szenvedett, sőt híveit még a választás után is zaklatták. Ezt
nem bírta idegekkel.
„Ugylátszik sajnos tőlem örökölte a politikai ambíciót és a közéleti nagy küzdelmi
vágyat – nála fiatalabb voltam, mikor képviselő lettem – de sajnos nem örökölte hozzá az én
erőmet is és finom szerkezetű, gyenge lelke a választási csalódás folytán feldúlt
idegrendszerével – összeesett.”
Miért nem adott pénzt a fiának? A cikkből egyértelműen kiderül, hogy azért nem, mert
az ellenfél neki régi jó barátja volt.
Nagy Ádámnak verseskötete jelent meg Miskolcon, 1935-ben, Bolyongások címen216.
Nem a versei tették ismertté a környéken, az a sokezer ember, aki utolsó útjára kísérte, a
sorsát siratta. Talán a sajátját is.
A szóban forgó helység neve: Jákfalva. Néhányszor nyaraltunk ott. Később még
egyszer visszatérek rá.
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1954. nov. 18-i bélyegzésű lap Balatonakarattyáról.
1956. aug. 20.
215
Nagy Emil: Egy ifjú haláláról. Pesti Hírlap 1935. okt. 12.
216
Verseskötete az 1933. okt. 27—1935. máj. 31. között született negyven versét tartalmazza. Ravatal, halálima, egyéb komor látomások. Halottak járnak bennem az egyik vers címe.
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Lehetséges, hogy Ádám öngyilkosságában szerepet játszott angol felesége is, aki,
Anyám szerint, nagyravágyó asszony volt. Erre nézve azonban nincs korabeli
bizonyítékom217.
Arra viszont van, hogy nagybátyám mennyire szórakozott volt. Megmaradt levele
bizonyítja (1925. december 29-ről), hogy elfelejtett eljönni a keresztelőmre, holott ő volt a
keresztapám.

+++

Mindenkiről nem szólhatok részletesen. Margit (Pipsi néni), a „felesleges” gyerek,
Kenessey Pongráczéknál (Ponci bácsi és Sári néni) nevelkedett Veszprémben. Áldott jó
emberek voltak, elnézték neki, hogy jóformán semmit se tanult. Első férjétől elvált, a második
meghalt. Özvegyen él – mint nagymama – Budapesten.
Kisapa második házasságából származó Emillel és Katóval se foglalkozunk sokat.
Előbbi tehetséges, de igen könnyelmű, adósságból adósságba keveredő gavallér. Követségi
titkárként autóbaleset áldozata lett Bukarest közelében.
Húga, Kató, dadogott, de azért talált magának élettársa(ka)t. Nyelvrákban halt meg
valahol Németországban. Gyerekeinek még csak a nevét se tudom.
Kisapa harmadik házasságából három gyerek született, mindhárman fiúk. A
legidősebb, István, tartotta még leginkább a kapcsolatot velünk, mert egy ideig ő is a
kissvábhegyi leányvár lakója volt. Zenei pályára ment. A középső, Sándor, jelenleg
Ausztráliában él, idegen maradt a családban (ennek állítólag megvolt a maga oka). Kristóf,
anyjával együtt Svájcba költözött, ott egyetemi tanárságig vitte, de korán meghalt218.
Akik a szerteágazó rokonságból ebben a családtörténetben előfordulnak,
előfordulhatnának, de kiszorultak a főszövegből, a jegyzetekben, illetve a Függelékben kaptak
helyet. – Ezzel eltakarítottuk az útból az akadályokat, hogy helyet adhassunk Anyám
visszaemlékezéseinek.
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Clower Prichard apja Indiában szolgált és vlsz. onnan ment nyugdíjba (ezredesként?). A szülők sokáig laktak a
Gellért Szállóban, hogy lányukhoz viszonylag közel legyenek. Megvan Ádámnak az a levele, amelyben
Londonból kéri apja tanácsát házassági tervében. A válasz rövid volt és igen lelkes (Khoór Miklós levélbeli
közlése, Bp. 1990. márc. 28., Erzsi néni és Évus szóbeli kiegészítése, Bp. 1990. jún. 8.).
218
István 1919. okt. 23-án született, Sándor 1926. jún. 24-én, Kristóf 1930. máj. 6-án. Kristóf 1946-ban költözött
Svájcba Anyjával együtt, s 1973-ban halt meg Madeira szigetén. Anyja Svájcban a teozófusok körében szerzett
magának nevet. Vakon, 1982. jan. 19-én halt meg Bazelben.

Anyám késő öregségében leírta a famíliára és nyaralásai(k)ra vonatkozó emlékeit.
Tette ezt talán azért, mert Anti öcsém az USÁ-ba szakadt, ott amerikai nőt vett feleségül, s így
félő volt, hogy elveszíti kapcsolatát a családdal.
A visszaemlékezéseknek több fogalmazványa is maradt (részben már idéztem is
egyikből-másikból), most a legteljesebbet adom közre – korabeli dokumentumokkal
megszakítva219:
„Férjhez menetelem előtt hol jártam?” – címmel kezd bele, s így folytatja: „1908-ig
dédanyám kenesei házában nyaraltunk, a »kúria« melletti falusi házban. Balaton nélkül a
nyarat el sem tudtuk volna képzelni! A kenesei házat dédapám tervei szerint építették. (Ha
nincs birtoka, biztos építész lesz belőle. [Felsőbüki Nagy Károly, 1820-1895]) Mikor
dédanyám [Tejfalussy Sydo Mária, 1827-1916] »Tantival« [Teréz: Riza tant], a legidősebb
lányával odaköltözött, mindenféle biztonsági zárral ellátták, mert Riza tant, gyermekkori
élményének hatása alatt nagyon félt a betörőktől. Egy vasroló zárta el az egyik kijáratot az
udvar felől, vasajtó volt vaspánttal, az ablakokon mindenütt vasrács. A falu felől nagy kert
volt virágokkal, nagy fehér vaskapuval, a végében istálló és baromfiudvar és kút, egy kis ház,
ahol nagyszüleim töltöttek nyáron mindég pár hetet! [Kenessey Pongrácz és Felsőbüki Nagy
Mária, tehát a kenesei öreganyáék, Budára költözésük után.] Később Tanti kiadta a mi bakfis
korunkban önkénteseknek, ami nagy éllmény volt számunkra. A ház a falu felől földszintes
volt, a Balaton felől emeletes, valamikor személyzeti rész volt lent, hatalmas konyhával és
házi lift szállította fel az ételt. A mi időnkben [1916-ig] Miklós bácsi [Kenessey] legidősebb
lánya, Paula lakott, azaz nyaralt ott családjával (Forster Gyuláné) 4 lánya volt nagy
korkülönbséggel, Palikával és Mártával voltunk jóban. Palika 2 x ment férjhez, de gyereke
nem volt, ellenben sznob lett és én nem bocsátottam meg neki, hogy azt mondta »egy Hárs
Gyurival lehet flörtölni, de férjhez menni nem!« (Ahoz előnév kell.) Ő pedig aztán jó későn
férjhez ment mondhatnám az apjához, Farkasházihoz, lehet, hogy azonos volt avval akivel
apámnak az a nevezetes párbaja volt. T. i. mikor felálltak a felek, vette észre, hogy apám
balkezes, erre kért halasztást, hogy átképezze magát, apánk megtette azt a viccet, hogy
jobbkézre begyakorolta a vívást és mikor újra szembekerültek, jobb kezében volt a tőr, erre F.
kijelentette, hogy eláll a párbajtól és inkább bocsánatot kér, de persze jó barátok azért nem
lettek! (Erzsi szerint Palika ura nem volt azonos a párbajhőssel, de öreg volt.) Én Mártát
szerettem, különleges egyéniség lett belőle, először atheista, azután apáca, elvesztettem vele a
kontaktust.”
Keneséről szól Nagy Sándor, anyám apai nagyapja, 1915. június 24-én Budapestről
Anyámnak küldött levelében220:
„Feladta-e már Éva a Riza néninek azt a fogós kérdést, amire kioktattam? Mondja meg
Riza néni, hogy miről legnevezetesebb Kenese? A felelet rá az, hogy Kenese a
természettudósok előtt azért nevezetes, mert itt van a Poszméhek világvárosa.
Akár feladta Éva ezt a fogós, akár nem; én téged azért hogy rám gondoltál és a
Poszméhekért világhírű Keneséről ennek másik nevezetességéről, Riza nénéd remek kilátású
villájáról ollyan szép ansziktet küldtél (mellyen, ha öreg szemeimmel jól látok, te is ott
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Az idézetek közlésének módjáról ld. a jegyzetek előtti megjegyzést.
Balatonkenese nagyközség Veszprém megye enyingi járásában (1913) 350 ház, 1793 lakóval. A kúria a
templomtól a Balaton felé volt. A háborúban elpusztult (Anyám közlése).
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guggolsz a kedves ikrákokkal és öreganyáddal), avval jutalmazlak meg, hogy felhívom
figyelmedet a Poszméhek világvárosának megtekintésére, mely a balatoni partok egyik
hírességén, a kenesei homoksziklának messzeföldre fehérlő falain van fölépítve. Ha alattuk
sétálsz, millió lyukat látsz egymás felett, minden megkülönböztetés nélkül, amelyekből ki-be
jár a szorgalmas nép és egy sem téveszti el a lakását. Ha csak emberi ésszel volnának
felruházva, lehetetlenség volna, hogy egyik másik el ne tévedne s úgy járna mint én bécsi
jogász koromban, a mikor egy nagy bérházban laktam, fölöttem pedig egy csúnya vén banya,
s majd minden héten egyszer megesett rajtam, hogy ehhez csöngettem be s »Ach! …«221
kiáltással hőköltem vissza. No ezek a poszméhek sokkal okosabbak mint mi, mert tartós
megfigyelés után állíthatom, hogy soha egyik a másikat a lyukból ki nem tessékelte. De hát
mi lehet belül? … bicskámmal próbáltam egy lyukat kiásni, de oly mély volt, hogy nem értem
a végét. Pedig hát érdekes volna tudni, hogy mit gyűjtenek; de annyi bizonyos, hogy nem
élnek oly szűkösen, mint mi ebben a háborús világban. S meg is érdemlik, mert megférnek
egymás mellett békével és ha nem volna ollyan ádáz ellenségünk, mint a fecske bizon bizon
boldogok lehetnének. Ámde mily elszomorító lehet az, ha egy poszméhe-családnak az apja
vagy anyja kirepül, hogy enni valót hozzon a gyerekeinek és egy csuf fecske utközben
elkapja. És az illyen gyászeset igen gyakori lehet a poszméhek birodalmában, mert Kenesén
még most is sok a partifecske. Ha még egyszer életemben Kenesére kerülhetek, úgy még több
időt töltenék a poszméhek városánál s megvizsgálnám a belső gazdaságukat is. De így most
már tovább nem untatlak velük kedves tégedet.
Hanem inkább felhívom a figyelmedet Kenesének egy másik nevezetességére is, a
visszhangra. Ez ugyan nem oly bőbeszédű mint a tihanyi, hanem visszaad egy pár szót!
Próbáld meg, hogy hányat? Ehhez a próbához ide írok számodra egy kis verset, ha el mernéd
ezt hangosan a visszhangba kiáltani: Sötét barna a mogyoró, / Én is sötét-barna vagyok, / A ki
babám akar lenni, / ollyan legyen mint én vagyok … Ölel csókol kedveseiddel együtt szerető
öreg apád Nagy Sándor.”
„Élmény volt számunkra – folytatja Anyám -, hogy májusban felmentünk egy hónapra
Budára apai nagyszüleinkhez mielőtt a Balatonra mentünk hogy jobb levegőt szívjunk, ott
kert is volt222. Érdemes volt a magas kert kerítéséhez szaladni és onnan nézni az Albrecht úti
forgalmat. Fiakkeron mentek a várba díszmagyaros politikusok, köztük Kisapa is, de az
maradt meg bennem a legjobban, hogy a spanyol királyi pár jött látogatóba, és persze előttünk
vonultak fel a királyi várba kíséretükkel. Dédinek támadt az a gondolata, hogy
mindnyájunknak, unokatestvéreink is ott voltak, kitűzött sárga és piros dáliákat és úgy
sorakoztunk fel a kerítésnél. A spanyol király Ferenc Józseffel ült egy kocsiban és mikor
meglátta a spanyol színeket a sok kis gyereken, Ferenc Józsefet is figyelmeztette és azontul ha
le-fel hajtottak a várból mindég felintegetett nekünk! Irtó büszkék voltunk!223
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A felkiáltás második fele olvashatatlan.
Az Albrecht (ma Hunyadi János) úti ház ma már nincs meg. A Halászbástya (épült 1901—2-ben) alatt „a
városrendezés elsöpörte” (Anyám közlése).
223
Az 1902 óta önállóan uralkodó XIII. Alfonz spanyol király budapesti látogatásáról nem találtam adatokat. –
Nem egészen világos, hogy itt Dédin kit kell érteni. Nem valószínű, hogy a mi Dédink lenne, hiszen ő az anyai
ághoz tartozott, másrészt annyira „vadmagyar” (ld. Gyerekszáj, 151. lapon) volt, hogy ilyesmi nem képzelhető
el róla. Inkább Csorba Eduárdné Blauhorn Matild, aki Anyámhoz képest ’Dédi’ vagy Csorba Hermina, akit mi
személyesen már nem ismertünk, mert 1927-ben meghalt.
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Anyám halála előtti nyarat B[alaton]. Aligán töltöttük a Molnár villában. Agyagos
magas parton kis ösvény vezetett fel az állomáshoz, Kisapa akkoriban is szeretett sétálni, azon
vitt fel bennünket, liba sorba, én mindég hátul mentem, a felfelé menés fárasztott. »Ó
mamának« csufoltak! Két villával odébb volt a Göllner villa, ki gondolta volna, hogy
valamikor olyan szerepet fog játszani az életünkben.
A következő nyár tragikus volt, meghalt édesanyánk 1910. jul. 11-én a 6. ik gyerekkel
együtt.”
Itt megszakítom az idézetet és közlöm Kisapa levelét, amelyet anyósához írt 1910.
december 18-án:
„Kedves Anyika! Szives sorait köszönöm. Mennél jobban közeledik a karácsony,
annál inkább félek tőle. Nem tudom nem fogom-e még kérni felmentésemet az alól hogy az
ünnepen részt vegyek, s nem töltöm-e inkább valami külföldi város hotelében ezt a szent
családi ünnepet? Mikor a nagy csapás után szét küldtem a gyerekeimet s ide vonultam az
irodába, azt gondoltam, hogy megint úgy élhetek magamnak, törekvéseimnek, vágyaim és
terveimnek mint amikor még nem voltam családos ember. De napról-napra jobban látom,
hogy ez lidérczfény. Az emberiségből s nemzeti nagyságból közéleti munkából kiábrándult s
az élet iránti illuzióktól megfosztott lélekkel nem lehet már úgy élni mint valaha Párisban,
meg egyebütt, mikor az ember lelke tele volt az élet és önmaga iránti vas-bizalommal. Mennél
inkább távolodom a családi élet rombadőlésének napjától, csodálatosképpen mindig
fokozottabban érzem, hogy mit is vesztettem el voltaképpen. Nem-e rettenetes már most hogy
ebben a lelki állapotban a karácsonyi ünnep, Adélka lényéhez fűződő összes momentumával
rettenetes világossággal állítsa elém azt ami volt, s ami többé nincs?! Nem lenne-e mindenkire
kellemesebb ha én nem lennék ott? Reám nézve mérhetetlen megkönnyebbülés lenne ha
valami idegen nagy város utcáján bolyonghatnék a karácsonyi éjszakán! Kezeiket csókolja
Emil.”224
Anyám szerint Kisapa – Kisanya halálakor – egyetlen éjszakán megőszült225.
Folytatom Anyám visszaemlékezéseit:
„Vége volt védett otthonunknak, de anyai nagyszüleink igyekeztek mindent pótolni!”
Ez mély nyomokat hagyott bennünk. Anyám 1921. március 15-én írja a Tátrából az
éppen Budapesten tartózkodó Apámnak:
„K. Öreganyáékhoz köszönöm hogy eljársz hiszen ők voltak azok akik a szeretet
érzését fenntartották kisgyerek szivünkbe Kisanya halála után és ezért örökre hálásak lehetünk
nekik. Ö. [Kenesei Öreganya] irta, hogy most nagyon elhagyatottak és azt is, hogy örültek
látogatásaidnak!”
Ismét az emlékezéseket idézem:
„Magukkal vittek nyaralni Rajecz fürdőre. A Vág völgyén utaztunk végig és
megcsodáltuk az érdekes várromokat amiket »Dédi« mind le is rajzolt, én pedig utána, de
224

„Anyika”: felsőbüki Nagy Mária, Anyámnak ő a kenesei Öreganya, a mi Dédink.
Kisanyát a Kerepesi temetőben hantolták el, de amikor azt a parcellát kiürítették, a Farkasréti temetőbe
vitték át. Síremlékét – az arcvonásaival és egy kisgyermekkel a karján – Csiszér János szobrászművész alkotta
(Anyám visszaemlékezése, a művészt ld. Családfa-vázlatok IV. tábla). Vőlegénye volt Nagy Vilmának, Kisapa
húgának. Csiszér János, Zsákodi (Héjjasfalva 1883—Bp. 1953), Párizsban tanult szobrász, 1904-től szerepelt a
Műcsarnokban. Ő készítette Jedlik Ányos szobrát a városligeti művészsétányon és több hősi emlékművet. Ld.
Zádor Anna—Genthon István: Művészeti Lexikon. Bp., 1965.

225

ezek a rajzok már nincsenek meg. Emlékszem, hogy egy olyan nagy szobánk volt [A két
kisebbik árvát Ádámot és Margitot nagybátyámék vették magukhoz, Enyingen volt akkor
Ponczi bácsi főszolgabíró.] hármunknak hogy rossz idő esetén teniszeztünk benne! Szép
hegyes vidék volt, rengeteg szamócát szedtünk mindég uzsonnára, az nekünk városi
gyerekeknek nagy élmény volt. Nagyszüleink itt vetették ki a garatmanduláinkat Plesch
doktorral, aki nyáron át ott fürdőorvoskodott, hogy miért volt ott Jászai Mari a nagy tragika is,
azt persze nem értettük és miért védi a doktor szobáját, ha éjjel zavarni akarják azaz beteghez
hívják, most is fülembe cseng mély alt hangja! Egy folyosón laktunk, olyan nagy fehér bő ujjú
estélyi ruha szerű hálóingje is az emlékezetembe maradt226.
Egyszer, kétszer Kisapa is meglátogatott és persze kirándulni vitt bennünket,
felmentünk a Skalkira. [Itt Kisapának egy versikéje következik: arról szól, hogy Baba –
Anyám – addig hősködött az élen, amíg el nem tévedtek, ám akkor elsomfordált a sor végére.
Megtalálták az utat, de már nem hallgattak ismét hősködő vezérükre.]
Felbomlott otthonunk után a Sion zárdába francia apácákhoz kerültünk mint
bentlakók. Szent Imre herceg utján volt az épület akkor, nagyszüleink, hogy közelünkbe
legyenek, a Fehérvári útra költöztek (ma Bartók Béla út). Vasárnaponként hozzájuk mentünk
ki.”
Erről az időszakról is maradt néhány levelezőlap vagy levél. Az egyik lapon Anyám
egy barátnőjének írja: „Sokat tanultatok-e már Histoirból? Nagyon szeretnék már én is
bemenni. Sokszor csókol Adél.” Nyilván beteg volt227.
1911. február 3-án Öregapa meneszt egy lapot Nagy Adélka IV. el. osztályú
növendéknek a kollégiumba, hogy a jó öreganya még mindig beteg, tehát nem mehet be értük.
Egy suránykai barátnője leveléből kiderül, hogy 1911-ben Anyám bizonyítványa
csupa kitűnő, s ezt a barátnők már előre megjósolták.
Sokáig nem tartottak a diákévek, s addig is a lányok – a jelekből ítélve – nem töltöttek
minden lehetséges időt az iskolapadban. Az intézeti nevelés nagy előnyének vehető a francia
és alighanem a német nyelv egészen jó elsajátítása, s talán a később fel-fellobbanó érdeklődés
a komolyabb olvasmányok iránt. Hiányossága volt viszont, hogy a magyar helyesírást nem
sikerült megtanulniok. Többször panaszkodik Apámnak, hogy milyen nehezére esik a
levélírás és hogy milyen lassan megy. Apám pedig csipkelődve jegyzi meg, ha ezt vagy azt a
szót rosszul írta le.
Nagyon érdekes az írásképük. Különös, hogy mennyire eltérő az ikrek írásmódja.
Ennél talán még különösebb Anyámé. Ebben az időben még jobbra dőlő kerekded betűi
vannak, de 1918 körül megváltozik a forma, méghozzá gyökeresen: szálkásak lesznek a
betűk, s az írás erősen balra dől. A grafológusok szerint ez az érzelmi életét fékezni akaró,
szorongó emberre jellemző. A változás egybeesik azzal, hogy Kisapa második feleségének
halála után Anyám lett a háziasszony és 18 évesen felkerült az asztalfőre. Erről volt már szó.
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Jászai Mari akkor 61 éves. Vö. Jászai Mari Emlékiratai. Sajtó alá rendezte Lehel István. Bp., é. n. 177--178.
lap, Rajec 1910. jún. 28—aug. 20-i bejegyzések.
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Cím: Nagys. Himmel Anna urleánynak Bp. I. Villányi u. 35. Notre Dame de Sion. Öregapa ugyanide címezi az
1911. febr. 3-i lapját. Ld. Gudenus János—Szentirmay László i. m. 163. lapján:”az arisztokrata családokban a nők
nagyrészben tanultak … a Sacré Coeurben és a Notre Dame de Sion iskoláiban”.

Arról is beszéltünk, hogy Anyám édesanyjánál hasonló életsors hasonló változást idézett
elő228.
Folytassuk a visszaemlékezést:
„Dédi [Felsőbüki Nagy Mária] gyerekkori élménye volt hogy a nagyapja Felsőbüki
Nagy Ferenc látogatóba jött hozzájuk [Kenesére] és délután, amikor sziesztázott a gyerekek
elkezdtek énekelni amit egy falusi temetésen hallottak »Meghaltál te szép virágszál«. Mire
nevetve szólt az öregúr menyéhez [Tejfalussy Sydo Máriához] hallod mit énekelnek ezek a
gyerekek! De hiába marasztalták, még aznap haza kocsizott Kajárra. Éjszaka rátörtek el
akarták venni a pénzét amit vasládában az ágy alatt tartott. Oly remekül védte magát, hogy az
álarcosok már éppen el akartak menekülni, amikor elkiáltotta magát »megismertelek
gazember«. Egy elbocsájtott inasa volt, erre mint akiknek nincs mit veszteni visszafordultak
és agyonverték. Kis gyerekek részére az elég izgalmas élmény volt.
Dédi még mesélte, hogy akkoriban az volt a szokás hogy minden uraságnak meg volt a
maguk betyárai akiknek élelmet adtak és ezek idegen betyárokkal szemben megvédték őket,
de ezeknek egyenest a számadó juhászhoz kellett fordulni. Ezek a betyárok nagyrészt a
katonaság elől bujkáltak a Bakonyban. Egy alkalommal a gyerekek megláttak egy férfit
fegyverekkel körüldugdosott övvel aki az uraságot kereste. Pista a kis fiu [Felsőbüki Nagy
Károly legkisebb gyermeke, 1854 után született] az ölébe ült nagyon tetszettek neki a csillogó
kések és avval játszott míg elő nem került a számadó juhász és jól leszidta [a betyárt] és nem
vitte avval [magával] »tudnod kellene, hogy mindenért hozzám kell jönnötök nem az uraságot
zavarni!«”
Érdekes feljegyzést találtam a levelek között. A fekete tintás, öreges írást alább
betűhíven közlöm (másolatát ld. a Függelékben):
„Kender termelés 1850
1 Elvetni tavasszal
2 Nyüvés: Ha virágszik akkor szálankint kihuzni a virágosat, a magosat bent hagyni
megérni
3 Körülbelül 80 cent. vastag kötegekbe kötik a kendert.
4 Áztatás: Alló vizben a míg meg nem puhul a kláhaja azaz héja.
5 Száritás a napon igy: [ábra] [ábra] ha megszaradt
6 Tilolás: Ilyenforma tilalom: [ábra]
7 Csomóba göngyölni
8 tiporni ezeket meztelen sarokkal hogy puhuljon, ezt nálunk Rostáson a bentartó férfi
cselédek vegezték vacsora után.
9 Gerebenezni ilyenforma [ábra] nagy vasszegű kézségre csapkodni a míg sima nem
lesz ebből fonyták a vászonynak valót a szakácsné és a szobalány, a kocbol a szolgálo a
zsáknak ponyvának valot.
10 Legombolitani az orsókrol – megolvasva a szálokat, kötegeket formálva a
takácsnak
11 Szövés végett átadni
12 Fehériteni a vásznat a napra kiteriteni, öntözni a míg fehér nem lesz.”
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Anyám az asztalfőn, ld. Apám levelét Nagy Ilonkának 1918. nov. 28., Bajaszentistvánról Szegedre. Ld. a 179.
jegyzetet, a 49. és 73. lapot.

A „nálunk Rostáson” helymeghatározás a Kenessey családra utal, a 3. pontban
szereplő „cent.” (centiméter?) a méterrendszer bevezetése (1876) utáni időre. Ha pedig
egybevetjük az írásképet a Függelékben közölt másik emlékkel, nemcsak a kettő azonossága
nyilvánvaló, hanem az is, hogy szerzőjük a mi Dédink. Az írás 1850-ben nem keletkezhetett
(Dédi 1854-ben született!), de – a másik emlék tartalmából következően – 1924 előtt sem.
Ettől függetlenül az információ bizonyára hiteles és a későbbi időszakra is érvényes. Ezt az
ábrák is bizonyítják (tudjuk, hogy Dédi rajzolt). Talán egy iskolai dolgozathoz kellett a
tájékoztatás229.
Ismét Anyám következik:
„Nagy Károly nagyon szigorú de igazságos ember volt, őt nem is hagyták ott a
jobbágyai aratás közben mint a többi birtokost. De nagy bánata volt, hogy egyetlen fia korán
meghalt tüdővészben. Még hirtelen összeeskette egy egészséges polgár lánnyal Lakat
Mariskával de későn sült ki hogy medő volt és igy fiu utód nem lett csak 4 lány tejfalussy
Sido230 Máriától.”
„Egy évre rá (1911-ben!?) újra nősült apánk. Váci utcába a Nagy Imre virágkereskedés
felett a 4. emeleten egy modern 5 szobás lakás várt ránk mikor Keneséről megjöttünk. Na de
itt sok mindent átugrottam. Mert nagy eset volt számomra hogy Emődy Ilonkával elmentem a
Garda tóhoz pár hétre, vézna kis gyerek lévén erősödni. Először Rivába voltunk, valódi őzike
volt a kertben [ír róla 1911-ben is], gyönyörű kék vize a tónak, kirándulásokat csináltunk
Arcoba és a Ponale vizeséshez. Esténként fényszóróval pásztázták a vizet, itt volt az osztrákolasz határ, csempészeket kerestek, ez rém izgalmas volt! [Erről 1911. március 29-én is ír.] És
ne felejtsem el az utat a hálókocsiban most is előttem van a joviális hálókocsi kalauz, amint
jött este megcsinálni az ágyat és én felmásztam a felső ágyban aludni!
A komornánk csak reggel jelentkezett ő a III.ik osztályon utazott. Rivából hajón
mentünk Gardonébe az utunk eredeti céljához, nagyon szép volt, egypár helységnévre még
emlékszem. Limone sok citromültetvénnyel, Garguánó [helyesen: Gargnano] ahol a falu
magasban volt és kosárban huzták fel az élelmet és egyszer sürgős esetben a papot is. [1911.
március 29-én is írja. Az egyezések eredhetnének onnan is, hogy a visszaemlékezések
fogalmazása közben elővette a régi leveleket, csakhogy azok nehezen hozzáférhető helyen,
egy ládában voltak, a Vörösmarty utcai – háború utáni – lakásunkból való kiköltözése után
évekig egészen biztosan háborítatlanul. Ezek előbányászására özvegy Anyámnak akkor már
nem volt ereje.]
A Monte Baldo hóval fedett és alatta délszaki növényzettel erősen él az
emlékezetemben231. A hotel ablakunk232 a gyönyörű kék tóra nézett, zöld szigettel a közepén,
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Perdöntő bizonyíték arra, hogy Dédi (id. Kenessey Pongráczné felsőbüki Nagy Mária) írta, az a feljegyzés, ami
hasonlóan körülvágott papíron, ugyanolyan fekete tintával készült és – többek között id. Kenessey Pongrácz
születési és halálozási adatait tartalmazza, s amelyen a ceruzás kísérő szöveg: „Ezt a feljegyzést találtam,
elküldöm tán használhatja Gy. [Gyuri]. Ilyent küldtem Jóskának is kérésére. Csókol benneteket Öreganya”.
Apám kérhetett tőle adatokat 1933-34-ben, talán a vitézi cím elnyerésének kísérletekor, vagy a rostási birtokkal
kapcsolatban. Ez utóbbira utal, hogy Emődy Jóska bácsi is kért. Dédi 1932. aug. elején költözött Sopronba.
230
Nagy Emilné Kenessey Adél y-nal írja, a neki címzett leveleken! A gyászjelentésen is így látható, tehát a
’Sydo’ a helyes.
231
A Monte Baldo 30 km hosszú mészkőtömb, több, 2000 m feletti, csúccsal. Karl Baedeker: Oberitalien mit
Ravenna, Florenz und Pisa. Leipzig, 1931. 20. kiad. A könyvet szüleimtől örököltem.

amiről írtam is egy kis elbeszélést. A sötétkék víz, zöld sziget fehér kastéllyal előttem van
szinte le tudnám rajzolni most vén fejjel is!233 Visszafelé Velencének jöttünk haza! De
mondhatnám csak egy pillantást vetettünk a Canale Grandéra, beültünk egy gondolába és
vagy egy fél órát ringott velünk a gondola az utcán víz folyt ami nagy esemény volt, bár apám
kifogásolta ha már ott voltunk miért nem maradtunk tovább.”
Összehasonlításul idézem Anyám egy korabeli levelét:
„Riva már. 14 1911. Kedves Öreganya és Öregapa! Szerencsésen meg érkeztünk
Rivába. Láttuk Arkót is, de azt a szállodát amit maga emlitet, annak a nevét elfelejtetem. Ide
meg érkeztünk három óra negyvenkilenc perckor. Lido Hotelbe szálltunk. Többször át kellet
szállni. Nekem legjobban tetszet Riva. Holnap utan ha szép idő lesz hajón át megyünk
Gardoneba. Lehet hogy egy hétig is itt maradunk. Egy nagyon helyes teraszunk is van. Kisapa
Termoforjában nagyon melegen megmaradt a tea. Nagyon mulatságos volt a hálókocsiba.
Mikor a vonatban felébredtünk látuk hogy az egész tályt hó boritja, mikor már közelebb volt
Olaszország akkor már csak magasabb hegyeken volt hó. A házak olyan furcsák egy háznak
sincs padlása, és oly lapos a tetelye. A mi Hotelunknak nagyon szép parkja van. Azt mondja
Ilonka néni hogy a kert végében egy kőből faragott oroszlány van. [Más helyen az őzikét is
szóba hozza.] Az uton olvastunk egy könyvet ami a királyfiról és koldus fiuról szól234 .
Kezeiket csókolja Baba.”
Március 22-én kocsin kirándultak egy tóhoz. „Az után láttunk egy falut azt Ténonak
neveztek, közepén volt egy régi vár, amiben most már lakások vannak. A falu oly piszkos
volt, a házak olyanok mintha minden percben össze akartak volna dülni. Végre oda értünk a
tóhoz, volt ott egy vendéglő is. De mi nem ettünk semmit se. Mer oly piszkos volt, ugy nézett
ki belülről mint egy piszkos kocsma.”235 Itt egy paca következik: „A pacát tudniillik a szél
csinálta.”
Az egyik levélhez Emődy Ilonka is hozzáfűzött valamit:
„Babával soha a legkisebb bajon sincs, aranyos, gyerekes jó kedve valósággal
gyerekké tesz ujra engemet is. Igazán hálás vagyok érte, hogy reám bízták.”236
A szépre, a színekre, az élményekre sok évtized múltán is jól emlékezik Anyám, az
pedig természetes, hogy az árnyoldalak ebből a késői képből már hiányzanak.
Anyám így folytatja visszaemlékezéseit:
„1911-ben [helyesen: 1912-ben] szamárhurutot kaptunk és apai nagyszüleinkkel
Lussin szigetére mentünk pár hónapra. Piccolo és Grande között egy rokon [Csorba] házába a
Waldalrei öbölben [talán a mai Baldarka-öböl] laktunk! Egy időre Ilonka néni is velünk volt,
akit nagyon megszerettünk, bár még nem tudtuk, hogy nemsokára apánk felesége lesz.
Tengeri sünökre vadásztunk februárban már cikláment szedtünk, azt hiszem ott ettem a
legtöbb rákot életemben. Voltak mulatságos esetek. Csónakunk is volt, de a végén mégis
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A szállodák, ahol szobát béreltek, az 1931-es bedekker szerint is még első osztályúak. A Lido Palace Hotel
(Riva) ott a legjobb, 130 ággyal, strandfürdővel, a Grand Hotel Gardone is első a felsorolásban (350 ágy, park,
terasz, strand, német vezetéssel).
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Isola di Garda, Borghese herceg kastélyával.
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Mar Twain: Koldus és királyfi (az eredeti 1882-ből). VI. Edward átmenetileg ruhát cserél egy koldusfiúval, úgy
ismerkedik meg a szegénységgel és elnyomással. Több ifjúsági kalandos átdolg. magyarul (1903, Gaál M. 1906).
Világirodalmi Lexikon. Bp., 1982. VIII. k. 37. lapon.
235
Baedeker szerint (1931): Tenno a falu neve, a kocsma: „bescheidenes Whs” („Wirtshaus).
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Anyám 1911. márc. 14-i levelének végén.

meguntuk magunkat és szerettünk volna haza menni. Kértük Ilonka nénit, hogy beszélje meg
Kisapával hogy vigyen haza (ez az otthon anyai nagyszüleinknél volt és Kenesén a
dédanyánknál [Grózika 1916-ban halt meg]). De szegény olyan hibát követett el ami számára
jóvátehetetlen következményekkel járt! Kis házias lányok lévén segítettünk elmenetele után a
szobáját rendbe tenni és megtaláltuk egy levél kópiáját amiben azt írta Kisapának, hogy
hagyjon ott még bennünket mert nagyon jót tesz nekünk a levegő! Persze hogy igaza volt de
mi ezt árulásnak éreztük és megbocsájthatatlannak!”
Annak a levélnek, amelyből most idézni fogok, feladói: Nagy Adél, Erzsi, Éva. „Val
d’Arche Casa Csorba postrestant Lussinpiccolo.”
„Öregapa [Kenessey] azt kérdezte, mi a napi rendünk. Mi reggel 7-8 órakor szoktunk
felkelni felöltöztünk meg reggelizünk és ki futunk a kertbe ibolyát szedünk. Mikor már Ilonka
néni megreggelizett franciát tanulunk. Azután ki futunk a kertbe és játszunk. Ugy
féltizenketőkor jön Nikoló egy csónakosunk és megyünk csónakázni. (Tegnap mentünk
Lussingrandeba csónakon és az egész uton vissza én eveztem). Ma mivel sirocco [az áthúzott
bora fölé írva237] van vitorláztunk. Mikor megjövünk ebédelünk. Délután a kertben dolgozunk
és játszunk vagy sétálunk míg a nap le nem megy. 8 órakor vacsorázunk. 9-kor fekszünk
le…” Mást nem tanulnak, már nem szamárhurutosan köhögnek. Ezt 1912. február 25-én,
vasárnap írja Anyám.
Nem esik szó a levelekben róla, de maradt egy példány abból a Kis Kert című
lapocskából, amelyet Vald’Arche-ban szerkesztettek a lányok. Az I. évfolyam 2. számmal
jelzett négyoldalas ’irodalmi lap’ főszerkesztője Anyám, felelős szerkesztője Éva,
főmunkatársa Erzsi néném. Az apró tündérek c. kis mese Anyám alkotása. Írt bele mesét Éva
néném, és nyílt levelet a Zágrábon, Fiumén keresztüli ideutazásról; Kisapa regénybe kezdett,
Erzsi riportja egy sikertelen kagylóhalászásról szól. Még rejtvénynek is jutott hely a
szerkesztői üzeneteken kívül. Mindez a kislányok saját kézírásával.
Anyám a kis mesére emlékezik vissza 1921. augusztus 3-i levelében:
„Eszembe jutott gyermek korom egyik legszebb álma a rózsa tündérekről! Amikor is
Lussin felé utaztunk és a szép mohos sziklákat ilyen kis alakokkal és történetekkel népesítette
be képzeletem és órákon át csak ezekbe éltem!”238
„A nyár többi részét Kenesén töltöttük és most első ízben Suránykára voltunk
meghíva. Az ut oda és egy falusi élet megint valami uj volt számunkra.
Nagy batárban mentünk Nyitrára 3-3 ülés szemben egymással. Nyitra fekvése a
kocogó batárból nagyon tetszett és a nyüzsgő élet ami Suránykán volt szintén. Külön volt egy
kis ház a kuriához ragasztva 2 szobával, amit leánytanyának neveztek. Melyikünknek jutott
volna eszébe hogy egykor Éva lesz itt a ház úrnője, Jóska későbbi sógorunk tanított lovagolni
bennünket, de én nagyon gyáva tanítványnak bizonyultam, pedig a ló vén volt és vak! Jóska
volt az első gavallér életünkben, mikor elutaznak [helyesen: elutaztunk] vörös arccal került
elő a felsőkertből, nagyon szívére vette távozásunkat, talán akkor még az enyémet! De mi ezt
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Sirocco (DK-ről), bora (É-ról) uralkodó szelek az Adrián. Gyerekkorunk kedvenc olvasmányában Herczeg
Ferenc (Szelek szárnyán c. útrajzában) írja, hogy kuttere „vidáman süvöltő sirokkó szárnyán hasította a
fehércsipkés, indigókék habokat”, viszont „rémült sirályként menekült a fagyos lehelletű bóra elől”.
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Apámnak írja Bp.-ről Eszterházára.

nem értettük Ezután dédanyám haláláig [1916. január 9.] a nyarakat Kenesén és Suránykán
felváltva töltöttük. De 16-ban már a Kissvábhegyre költöztünk télire is239.
14-ben nagyon szép nyarunk volt, remek teniszpályánk, fürdőmedencénk, gondtalanul
élveztük az életet. Pedig megkezdődött az első világháború, de hát Vilmos császár azt mondta
mire lehullanak a levelek a katonáink haza jönnek! A Biber fiúk240, Ika néni a gyerekeivel241
mindennapos vendégek voltak. Szegedről Ilonka unokatestvérünk és Dindus néni az
édesanyja sokat voltak fent nálunk. 14.ben megszületett Emilke [az első mostohatestvér] akit
mind kényeztettünk. A viharfelhőkből semmit se láttunk! Félbentlakók voltunk a Sionban! 15
tele hosszú és kemény volt, az intézetből jövet korcsolyapályára mentünk még márciusban is
korcsolyáztunk, aminek a bizonyitványainkban igen szomorú eredménye lett. Éppen csak nem
buktunk meg. Éva a Tátrába került tüdőgyulladásának következményeként és megjelentek a
gavallérok. Krantz Vili tüzérfőhadnagy volt az első, később növésben elkerültük, de élete
végéig hű barátunk maradt. Biber Gyulát is behívták utána Jóskát, a legkedvesebb
nagybátyánk Uzor 15-ben elesett a Kárpátokban! Önként jelentkezett, először csak
megsebesült a lábán, fent voltunk apai nagyszüleinknél amikor tisztiszolgájára és botjára
támaszkodva megjelent »senki se nyuljon hozzám, tele vagyok tetüvel«. Gyalogos volt, ujra
jelentkezett a harctérre és ott azután elesett. Azt hiszem nem találta a helyét az életben miután
imádott felesége 13-ban a Nyitrába fulladt242 .
Surányban voltunk akkor mi is és Lovásziba jártunk át fürdeni, azon az emlékezetes
nyáron nagyon megáradt a Nyitra [elvitte az ár a fürdőházat] és nem a rendes helyen
fürödtünk [a bokrokban vetkőztek] Barny néni (így hívták Siebert Gizikét Uzor bácsi 23 éves
feleségét) Évának és Erzsinek a kezét fogva ment be a vízbe mint vérszegény gyermek csak a
lábamat dugtam be. Ők hárman vígan taposták a vizet, de mikor visszafelé jöttek láttam hogy
nem haladnak előre mert erős volt a sodrás és egyszerre eltüntek, szaladtam a parton arrafelé
amikor Erzsi és Éva felbukkantak, próbáltam faágat nyújtani nekik és kiabáltam »ússzatok«
ami szerencsésen sikerült is nekik, a ránk váró kocsiba ugrottunk és pillanatok alatt a házhoz
értünk. Megindult a keresés, de Barny nénit már csak halva találták meg a következő falu
hídpillérjénél. Kislányait azután a nagyanyjuk nevelte fel, kis Boriska (Buba) 2 éves se volt
Emmyke még pólyás. [Barny nénit] Nem fulladás, de szívszélütés [!] érte. Uzor bácsi mint az
őrült taxival rohant Lovászira, azt remélve még életben találja a feleségét. Nagyon tehetséges
ember volt de szenvedélyes kártyás kétségbeesése annál nagyobb volt, mert a halálhír
kártyaasztalnál érte holott megigérte Barny néninek, hogy nem fog kártyázni. A kis lányok
élete külön regénytéma lenne243.
Kissvábhegyi életünknek egy szomorú eseménye volt hogy 16-ban elesett az orosz
harctéren Emődy Vince, első nagy szerelmem, kislányos rajongásom tárgya, okt. 8.án. Az ő
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Kissvábhegyi út 21.
(Torzsay-) Biber Gyula és öccse, András. Előbbi a Nagy lányok örökös hódolója volt, remekül rajzolt, de
otthagyta a műegyetemet, jogot végzett és a Nemzeti Bank vezető állásából menekült 45-ben Kanadába.
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Ika néni (Ilona), Nagy Emil húga, Kótzián Emilné. Lilly, Edit, Emil és Imre a gyerekei (Anyám közlése). Később
elvált, majd újra férjhez ment. Ld. Családfa-vázlatok IV. tábla.
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A történetet lásd alább. Anyám rövidebb változatban is megírta, a lényeg azonban ugyanaz.
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A nagyobbik Amerikába került, ott férjhez ment egy pékmesterhez („mesaillanceot csinált”), három
gyermeke van. Amikor hazaküldte látogatóba akkor már 16 éves lányát, a szép szőke Margaretot, egész Lovászi
virágcsokorral várta. A kisebbik egy orosz tiszthez ment feleségül, de idegösszeomlást kapott és kiugrott a
kórház ablakából (ez az Emmy).
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kedvéért nyári szabadsága alatt még lóra is hajlandó voltam ülni. Emődy Erzsike azaz Enikő
lovaglóruhájában lonzsolt244 Vince és én nem féltem! Neki persze nem jelentettem semmit
hiszen csak 16.ik évemben voltam! Bár a szoknyám hosszabb volt mint most!
A békés életnek megint vége lett 1917. augusztus 15.-én tifuszban meghalt Ilonka
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mama akkor amikor a legnagyobb szükségünk lett volna vezető kézre és rendes otthonra.”
Kisapának a tragédia előtti levelét iktatom ide:
„Kedves Adélkám! Gyönyörű holdvilágos éjszaka van künn, Ilonka mama kicsit
elpihent s én sétálás után bejöttem a könyvtárszobába, hogy multkori hirtelen levelem után
még írjak Neked. Váratlanul rettenetes napok szakadtak ránk. Ilonka mama élet és halál
között van. Berenczy torokfájás ellen gyógyította, míg végre mikor a láz rohamosan és
tartósan emelkedett, míg én Szlavóniában jártam, Ritook tanár a nagy bajt megállapította.
Állandóan 40-41 fok a láz mindenféle jeges zacskók ellenére. A legnagyobb baj, hogy
mindent kihány, s így hihetetlenül legyengült, s kérdés hogy a krízist kiállja-e? Pedig nem is
tudom elképzelni, mit csinálok, ha ez az igazán kedves és végtelenül értékes élettársam is
elhagyna. Csodálatos lelkierővel bír, nem is lehet elképzelni fantáziával se ennyi lélekerőt. Az
éjjel olyan gyengeség állott be, hogy öt percz alatt leszállt a láz 40,4ről 37-re. Azt hittük hogy
vége van. Pezsgővel hoztuk megint erőre. Itt vannak a szülei, Gizi néni végtelenül
önfeláldozóan ápolja, de a nagy lázban szegény mindig azt akarja hogy én is mellette legyek,
mert azt mondja hogyha én rám néz, akkor nem fél. Így nem járok irodába se, lemondtam
vidéki dolgaimat, de itthon dolgozom. Némi vigaszom az aranyos Emilke, aki csudásan
kedves és Kató is úgy fejlődött, hogy csodálkozni fogtok. Jó volna ha Ti is itt lennétek, de a
cselédek is le vannak kötve, jobb [ha] mennél kevesebben vannak a házban.
Ha a krízisen keresztül estünk, akkor Öcsinek [Ádám] azonnal meg kell jönnie, mert
csak olyan feltétellel vették föl az iskolába, ha algebrát és franciát tanul a vakációban. Az
igazgató úr küldött is már egy VII. oszt. tanulót az algebrára. Addig is kéretem Sárika nénit
[ifj. Kenessey Pongrácznét], adjon fel Öcsinek francia leckéket, s ha megjön, be fog járni a
francia kisasszonyhoz.
Írjatok szép levelet Ilonka mamának, jól fog szegénynek esni sok szenvedésében. Ti
még most nem tudjátok őt eléggé méltányolni, de ha megtartja az Isten, s Ti nagyobbak
lesztek, akkor fogtok majd rájönni hogy ki ő igazában246. Talán csak megmarad. Írjatok neki
mindannyian azonnal.
Másképpen oly gyönyörű volna itt a Kissvábhegyen. Sok haladás van a Straubinger
munkákban247, majd meg lesztek lepve ha megjöttök. Mindnyájatokat szívből csókol Kisapa.”
Dátum: augusztus 3.
Boríték nem maradt, de a szövegbeli célzás Sárika nénire azt jelzi, hogy a lányok
Enyingen vannak, Kenessey Pongrácznál, Ádám is, a név szerint nem említett „fölösleges
gyermek”, Margit, szintén.
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Lonzsolni annyi mint a lovat kötél (longa) segítségével körbefuttatni.
Emődy Ilonka (1882—1917) szülei E. József (1856—1926) és Blaskovich Gizella. Ifj. Emődy József, Éva néném
férje, Ilonka testvére volt. Ilonka két gyermeke: Emil és Kató. Ld. Családfa-vázlatok VI. tábla.
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Célzás arra, hogy a három Nagy lány nem volt jóban Ilonka mamával. Azóta, hogy Lussinban felfedezték azt a
levélmásolatot, ld. 69. lapon. – Kisapa 1917. júl. 27-én írja Anyámnak: „Ilonka mamának már 10 nap óta súlyos
erős láza van, s nem tudjuk mi baja?”
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Folyik a villa építése-szépítése. A Straubinger munkákról semmit sem tudtam kideríteni. Straubinger
jelentése egyébként csavargó…
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„Ilonka mama halála után – folytatja Anyám – én lettem a háziasszony azaz ha vendég
volt én ültem az asztalfőn! A szobájában is én laktam.” Annál nagyobb a megrázkódtatás,
hogy a régi sérelmek (Lussinban, 1912-ben, ld. ott) még mindig zavarólag hatottak. Nem
csodálható, hogy apjától elfordult és hogy megváltozott még az írása is.

+++

Közismert, hogy 1918 őszén milyen óriási politikai változások zajlottak a felbomló
Monarchiában. Ráadásul ekkor dühöngött a ’spanyol’ járvány. Az ikrek szintén megkapták.
Éva levele Enyingről Anyámnak, Budapestre248:
„Péntek délben (október 4-én) Kedves Adél! […] Erzsi ma már felkelt – miután
tegnap nem volt láza – pár órára. Az a fő ennél a spanyolnál, hogy legkisebb láznál rögtön
lefeküdni mivel rém hamar lehet tüdőgyulladás!!! Igy a hazamenetelünket szerdára tettük, de
még majd megsürgönyözzük, de remélhetőleg most már igazán nem jön semmi közbe!
Vasárnap már egész napra felkel Erzsi igy hétfő, kedd kimegy és szerdán haza, ez a tervünk!
Képzeld csak már 64 kg vagyok! Erzsi nem tudom mennyi mivel most toilettiroz és majd
levelem végén – addigra tán kiér – megirom…”
(Vendégek jöttek, Sári néni helyett ő ment ki a konyhába burgonya puddingot
készíteni, ami igen jól sikerült.)
„Ja igaz azt akartam irni ami fontos, hogy kérlek vegyél nekünk ilyen levélpapírt
mivel nem gyártanak többet luxus célra csak az ami az üzletekben raktáron van, és azután ha
lehet kapni de őrült drágán! És Adél toilette papirt is mert ezt sem lehet majd kapni. Ponci
bácsi is vett 70 paklit. Nem tudom nem-e irom ezt Neked hiába, vagy tán mióta nem láttalak
tán már ezt is mersz kérni!??! (Erzsi 4 kg-t fogyott, most 61 kg.) Éva.”
Mindenki várja már haza az ikreket. A ’spanyol’ viszont változatlanul dühöng. Anyám
október 10-én:
„Már rendesen jártam varrodába, de épp most telefonál Ella néni [hogy mindenki
beteg] majd telefonál, ha lehet megint varrodába menni.” Egy bizonyos Franciskához megy
franciaórára, de ott is félnek a járványtól.
Anyám október 12-én:
„Kedves Erzsi és Éva! Ma kaptam Sári nénitől egy kártyát melyben irja, hogy
Erzsinek ismét láza van és Éva te szintén spanyol vagy. Irjátok meg expressz, hogy nem
lenne-e jó ha Rozália vagy én lemennénk, hogy Sári néni és a többiek meg ne kapják. Rozália
t. i. ma délelőtt a kártya érkezésekor rögtön ajánlkozott, hogy hiszen ő a difteritiszt sem kapta
meg és az ő korában már erre sem inklinálnak, igy aztán inkább maradjatok egypár nappal
tovább csak valahogy vissza ne essetek! Valamennyire majd igyekezünk nélkülözni tudni
bájos társaságotokat. Ha én mennék le azon sem kell mulatnotok mert én ilyesmire szintén
nem inklinálok [fogékonynak lenni valamire], hogy néha fáj a torkom az egész más blattra
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1918. okt. 4. a feladás dátuma is. Anyám a kissvábhegyi villában tartózkodik. Az „ikrákok” Kenessey
Pongráczéknál Enyingen. Poncogó bácsi felesége Sári néni, ld. Családfa-vázlatok VIII. tábla.

tartozik. Igaz, hogy még Kisapával nem beszéltünk róla, csak Matának telefonáltam mikor jött
a kártya.
Kisapa vett az egész ház számára lysoformot és ha jövönk haza a városból kezet kell
mosnunk és torkot öbliteni önkéntelenül mindenki vigyáz igy azután dacára a komisz esős
időknek még egy egyszerű náthája sincs senkinek sem a házban.
Palika itt volt vasárnap azuta mindennap várom őt de nem jött még fel, lehet, hogy
Paula néni megharagudott rá, hogy az ígért 7 óra helyett fél kilencre ért csak haza de legalább
jól érezte magát, képzelhetitek milyen elemibe volt Rolly és Hárs társaságában249.
Azonban befejezem levelem, hogy még ma fellehessen adni. Számtalanszor csókol
benneteket Adél.” Utóirat a margón: „Sári néni, Ponci bácsi kezét csókolom, Manikát
[Margitot] igen sokszor csókoltatom.”
Nagy Erzsébet levele Nagy Adélhoz 1918. október 14-én:
„Kedves Adél! Látod már én magam irok tehát – még eddig nem haltam meg – s
remélhetőleg egyenlőre nem is fogunk! mert ma már 1 órára felkeltünk s holnap már több
ideig fennmaradunk s minden remény megvan hogy e hét végén haza roboghatunk, na de
ember tervez s Isten végez nem tudni mit rejt a jövő s mikor vágyik ujból reánk ez a spanyol a
kutya, mert nagyon szeret minket, az bizonyos s ha ez megtörténik t. i. ha ujból
megspanyolosodunk akkor majd Sári néni sürgönyöz Rozáliáért mert Adél Te ne gyere hogy
gondoltál Te erre, hisz tot sicher hogy Te is megkapnád s igazán mondhatom, hogy nem a
legkellemesebb betegség! Tehát mivel mi már meggyógyultunk s hamar haza is megyünk így
– semmi szükség Reád bizony szegény Sári néninek sok dolga volt mert nem hogy csak
bennünket ápolt de még szakácsnéja sincs! –
De mivel eszem és irásom még spanyol igy nem is irok többet! de Te irj express
mindenféléről mulatasd el egy kicsit bájos nővéreidet! De túrót tejfelt azt nem viszünk majd
fel mert már 2szer megrendeltük a Márinál s meg is hozta, és aznap mindig megbetegedtünk.
S várjatok epedve bennünket majd az állomáson! s sok jóval kell bennünket elhalmozni s
kényeztetni szegény spanyol ikreket, mert azt a pár kilót amit felszedtünk itt; most szépen
leadtuk na de azért tán megfogtok ismerni addig is mindenkit sokszor csókolunk Erzsi.”
Ceruzás utóirat:
„u. i. Belák rendelete szerint 3szor napjában kell bort innunk tízóraira, délben és este, s
ezt Pesten is kell folytatni, hogy erőhöz jussunk, tehát gondoskodj róla! hogy legyen (Éva is
rém megszerette!)”

+++

„Kisapánk hivatalos dolga volt Bécsben és engemet mint nagy lányát magával vitte
[!]. Ez volt életem második nagy utja250! Ilonka mama unokatestvére aki 6 évvel volt nálam
idősebb, ott volt német nyelvet tanulni ő rá bizott Kisapa, hogy megmutassa Bécs
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Palika Kenessey Miklós és felsőbüki Nagy Paula lányának, Forster Gyuláné Kenessey Paulának a lánya. Rolly a
sok udvarló egyike, ld. a 311. jegyzetet.
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Vlsz. a Garda tói üdülést veszi első nagy útjának, mert testvérei nélkül utazott, de azért nem egyedül. A
rokon: Blaskovich Edit. Ilonka mama anyja volt Blaskovich-lány, ld. a 245. jegyzetet.

nevezetességeit. Nagyon élveztem de fárasztott is a sok látnivaló. Közben eltévedtünk és
Editke még a hotel nevét is elfelejtette és úgy kért útbaigazítást egy rendőrtől »Bitte wo hat
man den Stügkh erschossen?« Mert a »Meissen és Schaden« nevű hotelben voltunk
megszállva ahol ez a politikai gyilkosság történt! (És azóta végeláthatatlan sora következett.)”
(Stürgkh gróf akkor miniszterelnök volt, s a szocialista párt titkára lőtte agyon 1916-ban.)
„Egy érdekes utunkról még nem számoltam be. Sennyei báróék meghívtak hármonkat
a birtokukra, először olyan hóviharba kerültünk hogy vissza kellett fordulnunk Miskolcról és
éjszaka Dédiékhez kopogtunk be Dédi [kenesei Öreganya] persze nagy sopánkodással
fogadott bennünket!
Második utunk se indult valami jól, Sárospatakon izenet várt, hogy a Bodrog kiöntése
miatt a kocsi nem tudott értünk [jönni] majd pánváklival251 jönnek értünk másnap. A
vendéglőbe vettünk ki egy 2 ágyas szobát és hárman keresztbe fekve töltöttük az éjszakát,
unheimlich volt hogy részegek rázták az ajtónkat és időnként be akartak jönni! Igy a várost se
nagyon élvezték […tük] a műemlékekkel még nem barátkoztunk meg. Annyit tudtunk amit az
iskolába tanultunk, hogy szent Erzsébet valószínűleg itt született és Rákóczi Ferenc itt tartotta
mennyegzőjét Zrinyi Ilonával stb. Híres volt a református főiskolája amit Lórántffy
Zsuzsanna pártfogolt. Másnap megérkezett a felmentés és baj nélkül megérkeztünk Pácinba.
Hella néni Miklós bácsi és a kis Koni nagy szeretettel fogadtak és mindent elkövettek hogy jól
érezzük magunkat. Szép kis kastély volt, várfallal körülvéve négy-négy saroktoronnyal, szép
erdő vette körül telis-tele gyöngyvirággal. Miklós bácsit elkísértük amikor őzre ment vadászni
nem felejtem el azokat a szomorú szemeket amivel a haldokló őz ránk nézett, azóta se láttam
ilyet. Este pedig Miklós bácsi csellózott, a kedvenc nótáinkat játszotta! Nem emlékszem
melyik évben voltunk ott de szivünkben már szerelem tanyázott hogy annyira élveztük a
nótákat »Zavaros a Bodrog… Cserebogár sárga cserebogár stb.« Az ő életük is regény volt,
Kisapa volt az ügyvédjük és hosszú évi pereskedés kellett hozzá mire sikerült első feleségétől
elválnia. Hella néni mint nagyon szép fiatal lány került hozzájuk, hogy német szóra tanítsa a
két gyereket mi sem volt természetesebb mint hogy a ház ura beleszeretett. Kérte a feleségét
küldje haza Hellát mert ő nem áll jót magáért. »Csak szórakozzatok engem nem érdekel«.
Mikor azután baj történt Hella világvándora lett mert a családja csak akkor fogadta be amikor
már báróné lett.”
Mindkét pácini útról maradt korabeli beszámoló. Érdekes megfigyelni, hogyan
változtak meg az évtizedek folyamán a hangsúlyok. A friss beszámolóban szó sincs a
várfalakról és tornyokról, de békakuruttyolásról és a tavakról igen. Utólag nagyobb hangsúlyt
kap a másik utazás hóvihara, a korabeli levélben viszont a kalauz molesztálásai a fontosabbak.
Az időpontok is a helyükre kerülnek.
Lássuk tehát:
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Pácin Borsod-Abaúj-Zemplén megye sátoraljaújhelyi járásban, 2493 lakos (1962), 24,5 km-re Sátoraljaújhely
vasúti állomásától. A Magyarország útikönyv (1968) 324. lapján olvasható: „A középkori eredetű pártázott
reneszánsz stílusú, 1581—1591-ben épült sokszögű, saroktornyos, várkápolnás volt Mágocsy-kastélyt az elmúlt
években restaurálták […] egyike a legszebb régi magyar kastélyoknak, amely az ún. felvidéki reneszánsz egyik
legrégibb ismert példája. Parkjában szép idős fapéldányok láthatók.” – Pánvákli a Bahnwagen eltorzított
formája, vasutas-zsargonban az anyagszállító lapos teherkocsi neve. A vasút: Nyíregyháza vidéki kisvasutak és
Bodrogközi gazdasági kisvasút. Pácin nem szerepel az állomások között, ez valami gazdasági – 750 mm-es –
szárnyvonal lehetett, személyforgalom nélkül (Dr. Kubinszky Mihály egyetemi tanár közlése 1990. szept. 10.).

„1920. IV. 11-én! Ugy-e Gyurim azt gondolod »na most már biztos Páczinba vannak«.
Ah dehogy hanem meglehetős kalandok után itt ülünk S. patak parkjában vagy nem tudom
minek nevezzemben! És most halld Gyurim egész utazásunk történetét. Ami avval kezdődik
hogy illik olyan lustának lenni!!! pedig állandóan néztem ki az ablakon amig csak el nem
indult a vonat igaz hogy a mi kocsinkat csak az utolsó percekbe kapcsolták hozzá a többihez
de ha ott lettél volna meg kellett volna látnod akkor is.”
(Itt vetem közbe, amit Apám írt252: „… reggel 7-3/4 8-ig kutattam a kassai vonat
tömött első és második osztályú kocsiit, de bizony még nyomotokat se találtam. ¾ 8-kor
átrohantam egy kávéházba, de a telefonoskisasszony jóvoltából csak 8 órakor tudtam a 88-32t [a Kissvábhegyi út 21. telefonszáma] megkapni és mikor megtudtam hogy tényleg
elmentetek, már hiába rohantam vissza, nem volt ott a vonat. Csak az utolsó kocsit láttam
lassan eltűnni. Hát pechem volt.” Erreföl táviratozott Pácinba: „Vasutnaal nem talaaltam, igy
ezuton kivaanok jo mulataast. Keezcsook Gyuri.”)
„Az izgalmaink már ott elkezdődtek amikor megtudtuk, hogy át kell szállnunk, hogy
fogunk helyet kapni annyi mindent cipelni stb. Azonban tekintve hogy azt mondta a kalauz,
hogy van biztos csatlakozás és estére ott leszünk mégiscsak nekiindultunk. Heten ültünk egy 8
személyesbe rém sokat aludtunk, Erzsi Éva olvastak néha ugy voltunk mint valami
bebörtönözöttek t. i. deszkával volt az ablak fele becsinálva hogy nem lehetett kilátni csak
éppen az égre! Utitársunk egy főhadnagy azonban hamarosan gondoskodott róla, hogy el ne
unjuk magunkat, még pedig erre azt a módot találta a legalkalmasabbnak hogy minden
állomásnál leszállva más és más barátaival oltogatta szomjuságát ugy hogy egyre jobb és
hangosabb kedve lett, annyi bolond dolgot mesélt és ugy anzágolt [hencegett] hogy a
kegyelmes urnak hogy mondta »szervusz« stb. Hatvan után már nem is beszélt hanem mind a
négy világtáj felé hajtogatva fejét engem igy állandóan veszélyeztetve végre egy öregur vállán
pihent meg gyönyörű muzsikálást hallatva, alig birtuk nevetésünkkel, azt gondolhatod de még
mielőtt álomba merült biztosított róla, hogy mindent el fog ott [Miskolcon] intézni nekünk,
bízzuk magunkat rá!!! Tényleg Gyurim dacára furcsa állapotának akár csak egy hordár cipelte
pakjainkat és melegen elbucsuzva megkönnyebbülésünkre távozott, azonban pár perc mulva
megjelent három narancsot huzva ki zsebéből meg egy kis üveg barackot [?]253 és a vizit
kártyáját amelyen telefon számára hivta fel figyelmünket hogy hogyha bármikor erre visz
utunk telefonáljunk neki, mondá a becsipett emberek elérzékenyedésével, miután biztosítottuk
róla hogy nem felejtjük el, elbucsuzott. Körülbelül 7 óra lehetett mikor S. patakra egész napon
áti fapadon való ülésbe meglehetősen elfáradva megérkeztünk. És akkor megtörtént az amitől
annyira féltünk nem várt kocsi!!!! a főnök azt mondta, hogy telefonálni ma már nem lehet
menjünk egy szállodába. Hát felkapva élelmiszer csomagjainkat rohantunk majdnem a város
másik végén volt a híres »nagy szálloda«! Gyurim azt az éjszakát nem fogjuk elfelejteni!
Először megvacsoráztunk majd kosztumunkbe sweterünket fejünk alá téve keresztbe
feküdtünk a két ágyon, csak éppen drága cipőinket vetettük le nem mintha az ágyat féltettük
volna, oh annak ilyesmi nem ártott, igen kemény is volt és ami a legkellemetlenebb az egyik
magasabb volt mint a másik, igen fáradtak lévén valahogy csak elaludtunk volna, de az
étkezőből áthallatszott a cigány és egész hangos t. urak mászkáltak a folyosón szerintem
252
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Apám levele Anyámnak 1920. ápr. 16., Bp.-ről Pácinba.
A ceruzával (!) írott levélnek ez a szava nem olvasható egyértelműen.

kétszer be akarva jönni ajtónkon mert valószínűleg nem találták meg a sajátjukat. Éjféltájba
Erzsivel egyszerre ültünk fel és halk rémületünk ama egy szóba összpontosult »egér«! Ez már
végképpen elvette nyugalmunkat és elhatároztuk, hogy villanyt gyujtunk eszünk valamit és
kis vizes borral erősítjük lelkünket. Természetesen a villany nem éget és mi lemondással
szivünkbe vártuk, hogy mikor kezd már világosodni. Csak midőn kissé világosodni kezdett
birtunk igazán elaludni és azon pár percbe azt álmodtam, hogy gyönyörű fehér lett minden a
szobában piszok, törött lábu székek minden eltünt és én egy szép kis toilett asztalnál ülve
fésülködtem. Midőn egész világos volt felkeltünk óránk nem volt [!] pontosan meghatározni
nem tudtuk, de a többi vendég még nem adott életjelt magáról és ebből sejtjük, hogy igen
korán lehetett, az ablakba alig reggeliztünk kifelé nézve hogy a gusztusunk a szobában levő
tiszta dolgoktól el ne menjen! Azután szalladtunk egyik állomástól a másikra, majd a postára
de egyikről sem lehetett Páczinba telefonálni akkor őszintén megvalva nagyon
elszontyolodtunk azonban a postás kisasszony tanácsára telefonáltunk egy P-hez közel eső
helyre és onnan kértük, hogy küldjenek Hella néniékhez küldöncöt hogy délután a kis
bumlival oda megyünk és ott várjanak kocsival. Némileg megnyugodva leültünk ide, a nap
állásából következtetek hogy 12 óra lehet a kis vonat ½ 5 kor indul avval biztatnak hogy 8-ra
oda cammog és remélve, hogy a küldönc tényleg átadta üzenetünket, estére ott leszünk 36 óra
utazás és kalandozás után! Áldjuk Marit hogy annyi mindent pakkolt máskülönben nem
tudom mit csinálnánk! Különben már megint egész kedélyesen fogjuk fel az esetet…”
(Szerencséjük volt, hogy a ’bumli’ ment, mert egy hete már nem közlekedett. A
sürgönyt viszont nem kapták meg a címzettek, ezért nem küldtek értük kocsit. No de végre ott
voltak. Apám: „Mosolyognom kell a bolyongásokon, amiket véghezvittetek. No de fontos a jó
kedély, avval mindent meg lehet csinálni.”)
Április 15-én már Pácinból írja Anyám:
„Gyönyörű szép itt Gyurim, ez az első szabad időm, amikor egyedül lehetek, mióta
eljöttem hazulról ez egy percre sem történt még meg és csodálatosképen nem volt kellemetlen
azért! Oly szép üde zöld minden, és a nagy vízbőség következtében négy tó is van a parkban
körülötte fűzfák, rengeteg ibolya! Oly jól esik ez a nyugalom ami most elömlik itten
körülbelül 6 óra lehet ilyenkor a legkellemesebb mert már nincs olyan meleg mint délelőtt! És
tudod Gyurim én azt eddig nem is tudtam hogy milyen szép a béka kurutyolás!!!”
Anyám visszaemlékezésében felcserélte a két pácini utat. A hófuvásos volt a második,
mégpedig – apám válaszából következően – 1922-ben. Anyám február 9-én a vonatban írja:
„Majdnem lekéstünk és már szinte lemondtunk minden reményről és most mégis itt
vagyunk egy női szakaszban egyedül mig a többi kocsi tömve van utassal. Kényelmesen
elhelyezkedtünk az orrunk ugyan kissé piros szinbe játszik, de egy kis kosztolás helyre hozta
hőmérsékleteinket, csak Erzsi sóhajtozik valami kis ital után, nem tagadom, hogy most az
egyszer én is az ő nézetén vagyok!! Azért szép napos, hideg, de tiszta fehér minden…”
Nem igen fűtenek. Messziről hegyek látszanak, jobbra síkság, „a te szeretett síkságod
Gyurim”. Erről az útról már hiányzik Éva néném, mert férjnél van Suránykán.
11-én már a meghiúsult útról olvashatunk:
„Miskolcon beszólnak a kupénkba tessék kiszálni, mert három napig nem megy
tovább vonat, elgondolhatod kellemes meglepetésünket, de mit volt mit tenni ki kellett szállni
és beülni a vasúti étterembe amelyik természetesen tele volt elégedetlenkedő utassal, ott
megtudtuk hogy a hó már több előre küldött mozdonyt befujt és pár napig nem lehetséges a

közlekedés! Egy vasutas meg egy katonaiskolás ült az asztalnál még, az előbbi azt tanácsolta,
hogy ne menjünk el az étteremből mert hátha mégis valami indul és ő mint vasutas mindent
meg fog tudni, nagyon udvarias volt feladott sürgönyt stb. azonban lassankint le kellett
minden reményről tennünk, hogy eljuthassunk Páczinba és visszafelé vagyis Pestre is csak ½
10-kor indult vonat amire azután asztaltársunk előre kivezetett, hogy legalább némileg fűtött
vagonba kapjuk helyet a kis kadettiskolás nem jött vissza hanem gyalog akart elindulni
Szerencsre amiről igyekeztünk lebeszélni de nem tudom sikerült-e! Ami azután következett
arról nem is szeretek írni, mert még most is undor fog el, ha rá gondolok oly undok volt az
éjszaka folyamán az a vasutas csak az volt a szerencse hogy termes kocsiba utaztunk igy még
talán jobb volt. Gyurim sírni szeretnék ha rá gondolok elfog az utálat és a tehetetlen düh!
Tulajdonképpen olyan ügyetlen az ilyen mifajtáju lány kint az életbe és oly borzasztó azt a
sok piszkot látni!!! … Reggel 6-ra érkeztünk meg és egy konflison K. Ö.-ékhez [kenesei
Öreganyáékhoz] mentünk ott forró teát és minden jót kaptunk azután telefonáltunk haza
meleg szobáért és fürdőért […] Megfogadtuk Erzsivel, hogy télen többet nem utazunk
legalábbis ha hónak csak nyoma is van. […] Ja igaz a végén azt mondta az a fráter, hogy ilyen
tisztességes lányokat mint mi nem lehet többet egész Budapesten a mai világba találni!”
Apám válasza február 13-án kelt Eszterházán:
„Csak helyeselhetem, hogy nem jutottatok el Páczinba, okosabb lett volna az én bölcs
tanácsomat követve otthon maradni. – Az utazástokat egy kicsit megkönyveztem én is. A
vasutas barátotok nem tehet semmiről az ő bűne nem az övé, az ő bűne a kor bűne. Elvégre
nem tudhatta szegény hogy Veletek van dolga, avval a bizonyos egy percenttel, akivel nem
lehet azt csinálni, amit a többi kilencvenkilenccel. – Morál: férjed-urad nélkül most már nem
ajánlatos csatangolni.”254
Apám 1922. február 15-i levele:
„Miskolci utatokon, ne haragudj, de eleinte bár rém megrőkönyödtem és dühös
voltam, de aztán Kisapa előadása nyomán rém jót mulattam rajta. Nem kell úgy kétségbeesni
Picim, mert mint írtam, ez nem az egyén bűne, hanem a koré. Bizony sok piszok, sok csúnya
dolog van a világban; bizony nem is szívesen tudlak Téged ezen sok piszok és szenny között,
nem is szívesen engednélek elmenni »világot tapasztalni«. De hát nekem egyelőre nincs sok
szavam és az ilyen esetekkel szemben különben borzasztóan tehetetlen vagyok.”
Hiába, még nem jött el az esküvő ideje.

+++

Folytatom Anyám emlékezéseit. A pácini kitérőnek köszönhetően most vissza kell
lépnünk az időben:
„A háború dühöngött körülöttünk, azaz bomladozni kezdett a hadsereg fegyelme.
Szerettünk volna egy svájci intézetbe menni de az nem volt lehetséges.”
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Még nem házasok! Ettől függetlenül az akkori erkölcstanítás szerint se volt helyes a két eladósorban lévő
úrilány garde nélküli utazása.

(Közbevetőleg egy 1919. február 13-i levélből: „Olyan békés nyugalom uralkodik a
szobámba, ilyenkor nem akarom elhinni, hogy annyi minden történik kint a világba és hogy
az emberek nem birnak már egyszer békében maradni, hát kell nekik folyton egymást
bántani? Ahelyett hogy élveznék ezt a gyönyörű világot amit a jó Isten oly szépre teremtett és
amit ők csak elcsúfítani és bepiszkítani tudnak!!”)
„Kisapa újra nősült [,] nálánál 23 évvel fiatalabb lányt vett el, Dr. Göllner Máriát, aki
azután lezüllesztette a kissvábhegyi otthont.”
(Anyám 1918. október 10-én a húgainak: „Tudjátok mi a legnagyobb újság nem lesz
nálunk se aranylakodalom, se esküvő. Csak Göllneréknél egy kis lunch, kálvinista áldás és
utána minden násznép nélkül csendes katolikus esküvő talán a krisztinába. Azért ha még lehet
kérjük Sári nénit, ne rendelje meg a halakat, amit kértünk, mivel így semmire se lesz
szükségünk.”)
„Éppen az őszirózsás forradalomkor voltak nászuton Pöstyénben, az egész házban
csak nők maradtunk, messziről hallatszottak lövések a postás hozta a híreket.”
Göllner Mária írja Balaton-Aligáról 1917. szeptember 8-án255:
„Kedves Emil! Aug. 30-i levelét végtelen jól esett olvasnom. Nekem is az első sötét és
fájdalmas kétségbeesés érzése után az volt az első gondolatom, hogy mindazok, akik
Ilonkához tartoztunk és halála által árvák lettünk, kell, hogy ezután egy erős és igaz lelki
szövetségben álljunk.
Úgy hiszem, nem tévedek, ha azt mondom, hogy Ilonka lényében volt valami
csodálatos lelki delejesség, amely közvetlen összeköttetésben állott a világmozgató nagy
Szellemmel és Törvényekkel, - s amely mindannyiunkra nézve, kik Ilonkához bensőséges
viszonyban voltunk, olyan volt, mint valami iránytű … Én is mélységesen érezem azt a lelki
szövetséget, amely közöttünk kifejlődött és vágyódom azután, hogy Magával sok mindent
megbeszéljek még Ilonkáról. […] Engedje még meg e ponton, hogy valamit megemlítsek
Magának. Ilonkával, mikor legutoljára beszélgettem, említettem Neki hogy az Egyetemen
óhajtok vizsgázni s a vizsgámhoz némi tanítási gyakorlat felmutatása is szükséges, amiért én
szeretnék egy jó ismerős, kedves, finom lelkű kis tanítványt találni. Ilonka, utolsó levelében,
melyet hozzám intézett, arra kért engem, fogadnám el az ő három leányát tanítványképen s
tanítsam majd őket irodalomtörténetre s történelemre. Azt írta, szért szeretné ezt, mert meg
van róla győződve, hogy én, mint a leányok barátnője is, teljesen az ő szellemében
foglalkoznám velök. Most hogy Ilonka elköltözött közülünk, ezen óhajtását úgy tekintem,
mint reám hagyott örökséget, melyet Magukkal együtt gyászoló szívemnek már azért is jól
esne teljesíteni, mert hiszen a Maga leánykáit is, most még bensőbb szeretettel ölelem
magamhoz. – Hogy a terv reális megvalósítása mikép volna lehetséges, mindkét részről, nem
tudom még, - de őszinte szívből indíttatva éreztem magamat ezeket Magának megírni. –
Gyermekeit mind sokszor csókolva, Mindnyájukat Isten oltalmába ajánlva, vagyok igaz
hűséggel Máriájuk.”
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Ilonka mama halála napja, mint írtuk, 1917. aug. 15. Göllneréknek Balatonaligán volt villájuk (ld. Anyám
visszaemlékezéseit a 63. lapon). Göllner Aladár (gyermekei: Mária, Aladár, Lajos, Richard, Miklós, László)
felesége vetési és petneházi Szabó Mária, az ő apja testvére Tarajossy (Kham) Antal feleségének, így, ha nem is
éppen egyszerűen, Apám távoli rokona. Megjegyzem, hogy Göllner Lajos Enyingire magyarosított, ld. Családfavázlatok IX. táblát. – Adalék G. Mária irodalmi működéséhez: (Nagy Emilné) Göllner Mária: Móres bácsi
hegedűje. Gyermek regény. (Ill.) Schulz Vilmos. Kiadja a Kissvábhegyi Iskola Egyesület. Bp., 1932, 98 lap.

Göllner Mária számítása bevált. Az utalás a hőn szeretett feleség levelére vagyis
mintegy utolsó kívánságára, lélektani telitalálat. Vajon létezett-e az a levél? Hogy az oktatás
megvalósult-e, erre nézvést sem írásos, sem egyéb adalékom nincsen. A házasságot azonban
sikerült nyélbe ütnie.

+++

Ismét Anyámat idézem:
„Egy pár jó ismerős megjelent gavallérjaink közül akik nem voltak harctéren Krantz
Vili [Hellebronth] és Hárs Gyuri akivel akkor már erős szálak fűztek össze, ő is haza ment
szüleihez, de már komoly levelezés folyt köztünk. A rossz élelmezési viszonyok miatt a
család szét széledt csak Ádám és én maradtunk otthon, aminek mindkettőnknél
tüdőcsúcshurut lett a következménye!
Na de előbb még 1920 dec. 7-én meg volt Éva esküvője Emődy Jóskával. Gyurival a
mienk még nem lehetett [,] biztos megélhetésre kellett várni, de az eljegyzésünk már megvolt.
Biber Gyula is megjött az orosz fogságból256, Éva esküvőjén annyira megsajnálta a zokogó
ikreket, hogy titkos eljegyzés lett belőle.”
A lányoknak most már dönteniök kellett. Csinosak voltak és gazdagok. Apjuk hírneve
és társadalmi helyzete is vonzotta a gavallérokat. Az elhatározás ezért is volt nehéz. És azért,
mert nem akadt, aki segítsen benne. Szép a Kissvábhegyről az alkonyat, s éjjel az ablakon
bevilágító Hold, de nem pótolhatták a hiányzó édesanya jótanácsait. A határozatlanság évei
következtek.

+++

„Na de már megint nagyon elkanyarodtam az utazásaimtól! – írja Anyám - Ádámot és
engem felküldtek a Tátrába kurálni a tüdőnket. A zavaros idők miatt magáról az utról nincs jó
emlékem, sötét kivilágitatlan vagonok törött ablakok stb. De a Tátra valószínűtlenül szép volt,
hóval borított csúcsok, ragyogó napsütésben ligéztünk nappal, éjjel befagyott a mosdónkba a
víz.”
Anyámnak nemcsak a tüdejével voltak problémái, sokszor kínozta szemgyulladás.
Erre Apám jó gyógymódot ajánl neki Bajáról257:
„Úgy látszik abba kell hagynom az írást mert elalszik a lámpa. A szemeim, mikor
megérkeztem [Budapestről], igen gyönge állapotban voltak, de most már egyáltalán nincs
bajom velük. Megerőltetni azonban nem akarom, met nekik kell minket hozzájuttatni ahhoz,
hogy egymás mellett élhessünk hosszú boldog esztendőket. Tudod mit csináltam velük? Este,
reggel beledugtam a fejemet tiszta kútvízbe és pislogtam, kinyitottam a vízben őket. Utána
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Torzsay-Biber Gyula, ld. a 240. jegyzetet.
Apám levele Anyámnak 1921. jan. 1., Bajáról a Tátrába.

csak az arcot szabad megtörülni, a szemet nem. Nagyszerűen használt. Próbáld meg, ha nem
is használ, ártani semmi esetre se árt. Az itteni káplánnak leírás után ítélve ugyanaz a baja volt
a szemeivel mint Neked, az is így kúrálta ki.” […] „Ja igaz, még valami. Baba tud egy
nagyszerű fajta kézimunkát, valami csomózást. Nagyon szép és abszolute nem szemrontó,
hisz neki is rossz szemei vannak. […] talán sikerül Neked is űzni ezt a fajtáját. Minimális
testmozgás, amellett mutatós. Majd viszek mintát.”
A csomózásról nem esik több szó, a szemkúráról sem, de hiszen van elég kúra a
Tátrában, elfoglaltság is. Íme:
„Ma délelőtt odaát voltunk az orvosnál […] annyi fekvést rendelt, hogy borzasztó, 21/2 7-ig kint feküdtem, nem ismertél volna rám kis öreg, olyan piros arccal jöttem le a
vacsorához. Napi programm feküdni, feküdni, enni és megint feküdni, sétálni csak délelőtt
szabad egy fél órát, no azután még arzén ignectiokat [!] is kapunk meg nap helyet[t]
kvarcolást, amidőn is két különös lámpa közé ültetik az embert egy sötét szemüveget kap és
azt kell képzelnie, hogy a nap süt rája. Öcsinek délután is szabad sétálni, de igazán mindegy
mert olyan idő van, hogy sétálni ugy sem lehet. Vigasztalt, hogy később majd enged engem is,
azonban most még meg kell figyelnie tekintve, hogy utóbbi időben Pesten 37.4 stb. is volt a
hőm. Ami ellentétben hőmmel kevés, az a sulyom 60 klg-ot nyomok kamasli stb.vel együtt.
Öcsi meg 64-et.”258
Apám helyeslő megjegyzése február 8-ról:
„A kvarclámpákról sok jót hallottam, egész bizonyos, hogy az is használni fog.”
Ami a kosztot illeti, Anyám közlése259:
„Az igaz, hogy itten sok hust eszünk és ilyesmit ami inkább táplál mint hizlal!”
Most már jó lenne, ha a Tátra-Otthon orvosa gyógyultnak nyilvánítaná260:
„Képzeld csak ma délelőtt a heti orvosi viziten voltam, már előre hősileg elhatároztam,
hogy nyilatkozatra bírom Guhot hazamenetelünkre nézve! Miután megvizsgált és
legmagasabb megelégedését kifejezte b. tüdőm fölött, megkérdeztem meddig óhajtja, hogy
még itt maradjunk, amire aztán két hónapba megegyeztünk, szóval kis Gyurim március
mondjuk 30-án megyünk haza […] Pénzünk még van vagy két hétre úgyhogy legfeljebb csak
háromezer cseh koronára lesz szükségünk az pedig ugy-e nem lesz már nagy külömbség
örökségünkre nézve!261 […] Zongorázni nincs időm, meg azt a tapasztalatot tettem, hogy
hőemelkedést csinál!”
Anyámnak akadt egy csodálója:
„Nyugodjál meg kis öregem, barátom elutazott épp ma egy hete, így vége a tantaluszi
kínoknak!? Itt hagyta örökségül számomra a tintáját, hogy mennél többet írhassak valahová,
ugy-e ez már azután igazán önzetlen barátság?! Előtte való nap voltunk egy szánkó
kiránduláson t. i. a szánhoz hozzá volt kötve hat ródli három 3 egymás mellett és ugy
mentünk Hágiba! Gyönyörű magas hó volt, repültek a ródlik … nem tudom mikor éreztem
magamat olyan jól mint akkor … Mindenféle csillingelő szerszámot vittünk magunkkal a hógolyók repültek puff ide puff oda állandó nevetés, persze a ródli utasai is jobbra balra
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Anyám levele Apámnak 1921. jan. 28., a Tátrából.
Anyám levele Apámnak 1921. febr. 28., a Tátrából.
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Az örökség, ld. a Függelékben a rostási birtokról szóló részt.
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hullottak én voltam az egyedüli aki a ródlin ülve érkeztem meg és az egész kirándulás alatt
csak egyszer pottyantam le szerintem ügyességből és mert jó helyem volt mások szerint mert
vigyáztak rám!! Minden bilincs lehullott rólam Te kis Gyurim gondold csak el, Babád a
vendéglő ablakába ült és onnan nevetett bele a világba, nem vagyok elbizakodott, de
önkéntelen felkiáltásokat amiket azután elharaptak ugyan de az én fülemet nem kerülték ki
hallottam kinézésemről ugy férfiak mint nőktől egyaránt. Olyan központféle voltam, ugye
előtted nem kell szerénykednem! Volt egy nagy könyv amibe a vendégek neveit kellett bele
írni nekem persze rajzolnom kellett szánokat és ródlit pottyogást stb. meg közösen egy verset
is csináltunk. No meg azután olyan remek habos csokoládét ittunk mint még soha.”262
A sok évtizeddel későbbi szöveg:
„Én hamarabb hazamentem, Ádám még maradt. Éváéknál szakítottam meg az utat, itt
már ismerős volt minden, avval a különbséggel hogy Éva volt a ház urnője!
Pest előtt Gyuri már felszállt a vonatra, hogy ne érkezzem egyedül. de a családból
senki! 21-ben már megvolt az eljegyzésünk, Erzsivel lementünk hajón Bajára, háztűznezőbe.
A hajó ut élmény volt, a falu is egész más volt mint a felvidéki, poros és meleg, de hát akkor a
világon minden szépnek tűnt. Nagyon kedvesek voltak hozzánk, de Erzsi jobban megnyerte a
család tetszését mint én!263 De sietve ott hagytuk a kedves környezetet mert hire jött, hogy
Károly király bejött az országba és nem lehet tudni mi lesz? Különben agyonetettek
bennünket mert a felvidékkel ellentétben itt az jelentette a szíveslátást! Asszony koromban, ha
nyáron lementünk Bajára Gyuri 3 nap alatt ugy elrontotta a gyomrát hogy anyósom
kétségbeesésére azontúl koplalt.”

+++

MÉG NÉMI TÜRELEM

Az eljegyzés ugyan megvolt (még visszatérünk rá), a távolság azonban továbbra is
megmaradt a jegyesek között. Legfeljebb más égtájak felé.
Apám 1921. június 15-i levele Eszterházáról Budapestre:
„Kettőt sehogy sem tudok helyeselni legutóbbi ténykedéseid közül. Az egyik az, hogy
a M. [Anyám szerint Krenn264] operaénekessel 4-ig fentmaradtál. Remélem eltalálod, hogy
nem az operaénekes izgat, hanem a föntmaradás. Ha nem is táncoltál semmit, amit egyébként
megnyugvással vettem tudomásul, a föntmaradás, az állandó izgatott állapot, amit a társaság
262

Anyám levele Apámnak 1921. márc. 4., a Tátrából.
Mikor megismerkedett Anyám Hárs Richárdnéval Bp.-en, tele volt aggodalommal, hogy „lehetetlenül”
viselkedett, úgy vette észre, hogy hidegen fogadták Mutter és az őt a fővárosba kísérő Alice. Anyám írja 1921.
okt. 24., hogy Hárs Richárd meghívta őket Bajaszentistvánra. Egypár napra mennek Erzsi nénémmel és majd
Apámmal együtt jönnek vissza. Vonattal szándékoznak utazni és sürgönyt ígérnek. Magáról a lebonyolításról
nincs adatom. Hogy ez lenne a háztűznéző? Ha igen, eleve csak néhány napos lehetett, nem beszélve IV. Károly
király második puccskísérletéről, amely éppen okt. 20-án kezdődött. A budaőrsi csata időpontja: okt. 23.
Zavaros helyzet, nem egyértelmű visszaemlékezés.
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Krenn, Fritz (1897—1963) osztrák buffo-basszus, ld. Várnai Péter: Operalexikon. Bp., 1975, 245. lap.
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jelent, a füstös levegő, nem Neked való. - […] A másik pedig, ami már jobban izgat, az, hogy
Lehotayban [a háziorvosban] kezdek nem bízni. Nagyon úgy néz ki az eset, hogy Téged
holmi próbanyulacskának néz és annak akar felhasználni. Hát ez nem megy! Most már úgy
nyilvánosság előtt is van egy kis közöm Hozzád, hát engedd meg, hogy óhajaimat közöljem
Veled ezt a tárgyat illetőleg. Fogd meg vagy Kisapát vagy mást, és menjetek el egy neves
tüdőspecialistához. Röntgeneztesd meg magad szépen, az pozitiv dolog, abból aztán
megmondhatják Neked, hogy mit kell csinálni. Úgy vaktában nekimenni a világnak, az nem
úgy van. És ha kell, menj fel a nyáron is a Tátrába. A pénzkérdés azt hiszem nem fontos,
mivel a tátrai dolog még olcsóbb lenne Savanyúkútnál [szó van erről is]. – Erről majd
Kisapával is fogok tárgyalni és előadom neki aggódalmaimat. A második fajta tuberculin
oltást pedig lehetőleg kerüld el addig, amig ez el nem dől.”
Anyám kenesei Öreganyával volt röntgenen. Beszámolója 1921. augusztus 3-án kelt:
„Ami a röntgenezést illeti épp olyan bölcs vagyok tőle mint azelőtt, vagyis éppen
olyan keveset tudok! Talán ha Lehotay fel jön a napokba tőle megtudok talán valamit de nincs
sok reményem hozzá! Kezdem magamat edzeni, jól érzem magam már úgy aránylag, ennyi az
egész! 68 kg, rövid időn belül elfogom a hetvenet érni és akkor ahogy azt mondani szokás
fütyülni fogok az egész tisztelt orvosi karra. De valahogyan meg ne mond valamelyiknek édes
kis Gyurim!”
Savanyúkút, a Sopron megyei fürdőhely, Esterházy-birtok volt, Kisapa a herceg
jogtanácsosa, talán ezért döntöttek úgy hogy ezúttal nem a Tátra lesz a kúra színtere. Anyám
1921. augusztus 13-i levelét idézem:
„… mind ez ideig még ütött voltam nagyon az uttól igy irni nem tudtam! Ma vagyok
itt a második napja azonban esik az eső és fuj a szél, ugy, hogy az erdőbe éppen
bekukkantam, szóval mindenfelé tájékoztam magamat, remek sétákat lehet majd tenni! de
eddig még tul fáradt is lettem volna hozzá. A publikum lehet mondani minden kritikán aluli,
csupán egy helyes kis sorhajóskapitánynénak mutattak ma be, ő volt az egyedüli akivel meg
akartam ismerkedni azt hiszem többre nem is viszem! Temperamentumos helyes kis asszony
legalább igy, na de majd ha eljössz ugyis megismered és az ő férje sem féltékeny jól van
nevelve pedig azt hiszem sohasem sétálgat egyedül a felesége, már ez is szimpatikus vonás a
szemembe! Én még egyelőre nagyon szende vagyok kis Gyurim és azt hiszik Grimmék [a
szanatórium tulajdonosai] rólam, hogy kettőig se tudok számolni, t. i. az ő asztaluknál
étkezem két fiatal Grimm doktor között igy szigoruan ellenőrizve leszek, igy márcsak
okvetlenül meg kel ugy-e hiznom! Szép erkélyes szobám van, messze messze ellátok, az
erkélyen liegezem, hogy ne kelljen emberek között lennem, felhoztam a reggelit, tizóraim,
uzsonnám igy tulajdonképen nagyszerű életem van! Magamba szállhatnék és élhetnék olyan
életet amilyet szeretek, ahol igazán lelkileg lehet fejlődni, lehet emelkedni csak azért irom
feltételes módban mert eddig még csak aludni, vagy félig aludni tudtam, de remélem holnapra
már rendes leszek! Kis Gyurim, ha eljönnél, hogy tudjad pontos cimem ’Grosse Villa I.
Stock’ 16. szoba! Ha irsz ne pensiót hanem szanatoriumot irj, mert esetleg sértésnek veszik az
előbbit tekintve, hogy négy kezelő orvos is van! […] Mindenki nagyságos asszonynak szólit a
jegygyűrűm miatt!!!!”
Apám munkahelyéről, Eszterházáról küldött intelmei ekkor már úton vannak, hiszen
keletkezésük augusztus 9!

„Az első levelem, amit Savanyúkútra írok. Valahogy úgy érzem, hogy közelebb
kerülsz hozzám hogy odamégy, de azért nem vagyok elragadtatva ettől a helytől és pedig a
politikai körülmények miatt. Ha változások lesznek […] úgy arra kérlek, hogy a legnagyobb
flegmával tüntesd ki, magadat. Ezt remélem meg is teszed és akkor semmi baj.”
Anyám augusztus 26-án szánja el magát a helyzet ábrázolására:
„Lassan mind elhagytak ismerőseim, most reggel utazott el a főhadnagy is; szinte
össze kellett minden erőmet szedni, hogy nagyon el ne szomorodjam amikor a magyar
katonák mind beszálltak abba a pöfögő masinába és elvitték őket befelé … Olyan csendbe
ment minden és olyan szomorú volt! És mégis valahogyan nem bírtam egész komolyan
elhinni, hogy az tényleg komoly dolog! Mióta elmentél265 minden este lumpolunk t. i. mindég
kellett valakit bucsuztatni és dacára ennek tudod minek örülök borzasztóan … hogy mégis
híztam ezen a héten 1 kg-t 70.10 dkg vagyok! […] Ibsent kezdtem olvasni Gyurim majd
legközelebbi levelembe referálok véleményeimről! Igaz mi van a Tüzzel266?”
Szeptember 5-én kelt soraiból teljesen hiányzik a külvilág:
„Sokat vagyok egyedül persze de ehez már hozzá vagyok szokva és mellette igazán
nagyon jól érzem magamat! Tudod milyen foglalkozást eszeltem ki magamnak? Azt hogy 14
éves koromtól kezdve emlékezetembe idézek minden könyvet amit olvastam, a cimeiket
leírom és átpróbálom őket gondolni esetleg élvezni és kritikát mondok rájuk persze csak
magamba!!! Ugye érdekes foglalkozás!! De jót tesz eszemnek egy kis torna! Irok szerint
rendezni kezdem őket és egy mondatba hozzá irom kritikámat! Igazán kár hogy előbb nem
jöttem rá erre az ideára, mert igen nagy munka, lévén valamikor mondhatnám könyvmoly!”267

+++

„Kisanya halála után egy évvel Kisapa elvitt bennünket hivatalos utjára Eszterházára
és Kismartonba. Eszterházán vendégei voltunk a hercegnek, Mária268 aki csak kicsit volt
idősebb de szegény toló kocsiban volt nagyon kedves volt hozzánk és miután az ő édesanyja
is akkor halt meg mindent mutogatott nekünk amiről gondolta hogy érdekel bennünket, de azt
hiszem mi nagyon félénken és tartózkodóan viselkedtünk! Már megint azt kell mondanom ki
hitte volna, hogy valamikor mint fiatalasszony oda fogok kerülni és a gyönyörű kastély első
emeletén kapunk 3 szobát és öt évet itt fogok eltölteni, apám unokatestvére Hodossy Mata
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Apám az aug. 17. utáni napokban lehetett Savanyúkúton. 17-én Anyám még Eszterházára ír. Apám aug. 9-én
közli, hogy egyszer majd odatoppan, 11-én: „a jövő héten tán meglátogatlak”, 14-én: nem ment el, mert azt se
tudja, ott van-e Anyám. 24-én viszont már: „Tisztelettel jelentem, hogy savanyúkúti fáradalmaimat félig-meddig
kipihentem”. Anyám 26-án már erősen múlt időben beszél a látogatásról. Vlsz. dátum a 20—21., mert ez ünnep
és vasárnap. Kevés időt tölthettek együtt, erre utal Anyám 26-i megjegyzése: „Hajtóné nagyon kiszidta az urát,
hogy mit lógott a nyakunkon, mikor utolsó este lehettünk együtt.”
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A regény: D’Annunzio, Gabriele: Il fuoco. Ld. 325. jegyzetet.
267
Ez a lista, ha egyáltalán elkészült, nem maradt meg. Egy későbbit közlök a 128—138. lapokon.
268
A látogatás ezek szerint 1911-ben történt, Kisapa vlsz. Anyámat és az ikreket vitte csak magával. Esterházy
Mária Róza (1900—1971) zsadányi Almásy Jánosné, lakhelye később Borostyánkő (Bernstein, Bgld.) vára. Ld.
Gudenus János—Szentirmay László i. m. 264. lap.

kedves gyámsága alatt. 19 nyarán Kisapának Eszterházára kellett mennie és engem magával
vitt. Mindenáron azt szerette volna hogy Mária hercegnővel összebarátkozzam.
Nagy esemény volt számomra, hogy kucsirozhattam, igaz csak a kocsis gyors
közbejötte akadályozta meg hogy a gyönyörű vasrácsos kaput ki nem döntöttem de nagyon
élveztem! Akkor volt az első tanácsköztársaság bukása de előzőleg egy asszonyforradalmat
csináltam végig Győrben. Avval a megbizatással mentem oda hogy Matát ha az édesapja
állapota kielégitő vigyem magammal haza a Kissvábhegyre. Pár napig ott voltam egy pár
helyre elvittek mint Nagy Emil lányt és akkor volt hogy a győri asszonyok forradalmat
csináltak, Gizivel [H. Mata húga] indultunk a napközibe ahol ő dolgozott és szembe találtuk
magunkat repülő haju boszorkányokkal, ki söprűt ki sodrófát tartva a kezében, kiabálva
rohantak az utcán, kifosztva lakásokat ahol élelmet reméltek, zongorákat dobáltak ki az
ablakon stb. Estére azután megérkeztek Szamuelly emberei senkinek a házat nem volt szabad
elhagyni. Sötétbe ültünk csak katonák egyenletes léptei hallatszottak! Kiadták a rendeletet
hogy minden holmit vissza kell vinni azaz a tanácsházára, máskülönben jaj annak akinél
valamit találnak269. Engemet vonatra ültettek és hosszú keserves utazás után Kelenföldre
érkeztem ahol Tóth bácsi Kisapa bizalmasa várt és a hegyeken át nagy csendben kellett
vonulnunk pár összeverődött emberrel, mert bejöttek, mondták, a románok és éjjeli kijárási
tilalom van. Igy végződött a győri utam ahová később mint fiatalasszony bálozni jártunk át
Gyurival Eszterházáról, hiába az élet kiszámíthatatlan!”
Bár már szóba hoztuk, érdemes idézni a visszaemlékezésekből is a Savanyúkútra
vonatkozó részt:
„A dátumot nem tudom, de Kisapa Savanyúkútra küldött hízni, már menyasszony
voltam, de a világ nagyon bizonytalan volt körülöttünk. De az entant [!] tisztek megjelenésére
a magyar tiszteknek el kellett menni. Az osztrákok bejövetelére az összes fürdővendégek
sietve elhagyták Savanyúkutat csak én és egy hölgy Indiábul maradtunk. Apám rábízott
Grimmékre ha kell menjek velük Bécsbe, de szerencsére Gyurit hivatalosan Kismartonba
küldték. Egy másik hercegi tisztviselő: »Gyorsan összepakkolni és megyünk Eszterházára
Sopronon át!« K. úr nagyon félt, hogy osztrákokkal találkozunk, de én biztattam, hogy olyan
gyávák, ha rájuk szegezem a szemüveg tokom megfutamodnak! De erre szerencsére nem volt
szükség és a soproni Pannóniába megebédeltünk, mellettünk lévő asztalnál Ostenburgék vagy
Prónayék azt már nem tudom270! Eszterházán Szolnokyék vettek pártfogásba és Gyurival
mentünk vonattal haza boldogan, törött ablakok stb. nem zavartak bennünket.”
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A győri asszonylázadásról a helytörténeti irodalom nem ír sokat. „Nagy próbára tették a vörösőrség erejét a
Győrött július 29-én és 30-án kirobbant zavargások. A vörösőr alakulatok hamarosan helyreállították a rendet.”
Ld. Az 1918-1919-es forradalmak Győr, Moson, Sopron megyében (Segédanyag a pártoktatás számára.) Győr,
1973. Idézet a Győri Ujság 1919. aug. 1-jei számából, 16. lap. Másik forrás: Gőcze Géza—Perepatits Antal: A
vörös Győr. Emlékezések és dokumentumok. Győr, 1964, 123. lap.: „1919 július utólján, a győri zavargásoknál,
szintén adva volt Szamuellynak minden jog, hogy akasztasson, vért ontson. Sokan olyan bűncselekményeket
követtek el, amelyekért háború esetén, statárium nélkül is, halál járt. De Szamuelly (Tibor) senkit sem sújtott
halálos ítélettel.” Mindössze ennyi, amit találtam. – Hodossy Gizella tanítónő volt. Kitüntetésként a győri
püspöktől igazgatói címet nyert. Győri Hírlap 1925. okt. 11.
270
A Pannónia Szálló éttermében könnyen találkozhatott Anyám a nyugat-magyarországi felkelőharcok
főszereplőivel (ld. Fogarassy László tanulmányait a Soproni Szemlében). Ez tehát nem időmeghatározó. Szept.
17-én mindenesetre már Bp.-ről ír, Apám pedig Eszterházáról 14-én úgy, hogy Anyám hazautazását már múlt
időben említi. Sőt, 15-én pontosabb meghatározást is kaphatunk tőle: harmadik napja vált el Anyámtól. Anyám
ezek szerint 12—13-án utazhatott Savanyúkútról Bp.-re. Savanyúkútról a magyar vám- és pénzügyőrök aug. 26-

+++

III
ÁLLÁS NÉLKÜL NEM LEHET
(A HITBIZOMÁNY)

Apám mindig hangoztatta, hogy ahhoz, hogy valaki építészmérnök legyen, az oklevél
megszerzése után még tíz év gyakorlatra van szükség. Nos ő ezt a gyakorlatot a jóbarátnál és
távoli rokonnál, Kotsis Endre okl. építésznél kezdte. ’Bandi’ áll. felső-építő-ipariskolai tanár
és tervező építész. Apám mint rajzoló dolgozott az irodájában 1920. november 1-étől 1921.
április 30-ig271.
Még később is elfogadott tőle munkát (könyv vagy jegyzet számára ábrák rajzolását
[?], amire homályos utalások vannak leveleiben272.
Ez persze sem életcél nem lehetett, sem anyagi alap a nősülésre. Változtatni kellett a
helyzetén. Lássuk, mit ír 1921. március 24-én:
„Tudod mi az hogy Herkules am Scheidewege? Nahát ha nem, akkor képzelj el engem
a mostani helyzetemben. – Csalogatnak a herceghez [Esterházy] mézes madzaggal273. Tegnap
voltam Vogel bácsinál, tudod, hogy ki az? A hercegi fő-főszakértő. Nahát az erőnek erejével

án vonultak ki (Anyám vlsz. őket nézte katonáknak), a magyar katonaság az A-zónából aug. 27-én. Ld. Fogarassy
László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története II. rész. Soproni Szemle, 1972, 29. lap. Apám a
visszaemlékezésben említett hivatalos útjára szept. 10-én kapott engedélyt (ld. a 37. sz. fényképet).
271
Kotsis Endre okl. építész, áll. felső-építő-ipariskolai tanár igazolja 1923. dec. 20-án, hogy Apám 1920. nov. 1jétől 1921. ápr. 30-ig tervező építészi irodájában mint rajzoló volt alkalmazva, s részt vett az Orsz. Stefánia Szöv.
Vas. u. 10. alatti székháza átépítésének művezetésében. Kotsis Endre rokonsági foka: Csorba József főfizikusnak
24 gyermeke közül a Viktor nevűnek lánya, Margit (1865--?) id. Kotsis Endréhez ment nőül. Gyermekeik Iván és
Endre. Róla van szó. Ld. Családfa-vázlatok X. tábla.
272
Apám levele Anyámnak 1921. máj. 29., Eszterházáról: „Kotsis Bandi ábrái”, jún. 12.: K. B. munkája lassan
készül, aug. 24.: K. B. remélhetőleg küld pénzt.
273
Az Esterházy hercegi hitbizományról összefoglaló történeti munka – tudomásom szerint – eddig még nem
készült, gr. Esterházy János Az Esterházy-család és oldalágainak leírása. Bp., 1901 c. összeállításán kívül. Elszórt
utalásokat találtam pl. A magyar mezőgazdaság a XIX.—XX. században (1849—1949). A Földreform 1945.
Tanulmány és dokumentum gyűjtemény. Bp., 1965. c. munkában is csak Ozoráról hoz idetartozó adatokat. –
Soproni Elek: A kultúrsarok gondjai. Bp., 1940. c. könyvében ismerteti a Sopron megyére vonatkozó adatokat.
Szerinte a (vár)megye 314 663 kat. holdas területéből a hercegé 49 291 kat. hold. Ez 23 község határa közt
oszlik meg. Az átszámított cselédjárandóságok pénzbeli ellenértékeit felsoroló listán (1938) a jobbak között
szerepel 747—791 P-vel (557 P a legalacsonyabb a megyében). Az élveszületési arányszám is Esterházyék
birtokain a legkedvezőbb. Gudenus János –Szentirmay László i. m. kimutatásai szerint Esterházy Pál hercegnek
1927-ben 222 241 kat. hold földbirtoka volt, ebből 221 451 kat. hold tartozott a hitbizományhoz (443. lap).
Esterházy Pál (1901-1989) felesége Ottrubay Melinda, volt operaházi balett-táncosnő. Az Esterházy név
írásmódjáról az a véleményem, hogy az s azért nem sz, mert német nyelvterületen az s-et úgyis jól olvasták.
Amíg erre nem fordítottak gondot, sz-szel írták. Ld. a múlt század elejének összes hivatalos iratát a soproni
levéltárban. Hasonló meggondolások érvényesültek pl. a Sinowatz—Szinovátz névnél is, ezt maga a volt
kancellár mondta el. – A hitbizomány központjának Bp.-re helyezéséről, a várban palota vásárlásáról szó volt
már a húszas években. Konkrét ajánlat is akadt.

rábeszél, hogy szegődjem Szolnoky adjutánsának. Szolnokyt274 ugyanis most valami nagyobb
állatnak neveztette ki Kisapa és most ő erőnek erejével becses személyemet óhajtja maga
mellett látni. Ma beszéltem effelől Kisapával és ugy vettem észre, hogy ő is így akarja
valahogy a dolgot. Holnap megyek Szolnokyhoz egy kis kellemkedésre. – Magam a
következőképen gondolkodom a dolog felől. Első és fő sarokpont: hogy nem vagyok a
herceghez hozzákötve és akkor hagyom ott, mikor akarom. Másodszor: további fejlődésemre
nézve azt hiszem mégis jobb hercegi építésznek lenni, mint Kotsis Endre rajzolójának. Az
ember utazik, bejárja szép Magyarországot, néz és lát sok szép és érdekes dolgot, több
ismertségre teszek szert. – Meg aztán tudod, kezdem észrevenni, hogy ahhoz, hogy az ember
egészen a maga lábán állhasson, sok zsidóvér szükséges, ami belőlem abszolute hiányzik, ezt
még majd tanulni kell. – Mindezeket pedig átszövik a magánéletre vonatkozó kellemetes
dolgok. Alighanem eleinte vidéki tartózkodás lesz kötelező, ahol az én édes kis Babám
kitűnően kipihenheti magát, jókat kosztolhat, megeheti a mindennapi tejecskéjét és nem kell
neki másra gondolni, mint a drága férjecskéje ostoba beszédjeire, amikkel minden szabad
idejében traktálja felesége ő nagyságát. Egy kis csendes, nyugalmas vidéki élet, hidd el,
különösen az első időkben kiváló dolog lenne! – Aztán, tán nem is olyan sokára az egész
hercegi központ megint feljön ide, Kisapa állítja, aztán ujra itt volnánk, akár a mádi izraelita.
– Biztosabb existencia mégis a hercegi ügy. Kisapa szerint a fizetés kb. 60.000 K lenne. Ki
tudsz abból jönni? Muszáj, … mert több nem lesz, hacsak az én hazám határa meg nem
nyílik275. – Igy meghányva vetve a dolgokat … azt hiszem elfogadom holnap Szolnokyék
ajánlatát. Majd meglátjuk. – Péntek nekem mindig szerencsés napom volt, holnap pláne
Nagypéntek lesz.”
A következő híradás a Tátra-Otthonba egy nappal később:
„No megtörtént a nagy fene összejövetel Szolnokyval. Nem volt túl freundlich, de
azért szívesen fogadott és elhatároztuk, hogy hát mégis csak elfogadom a kínált állást. Az ígéretek szerint Szolnokyhoz lennék beosztva quasi mint segédtisztje szerepelnék.
Betekintést nyernék az egész hitbizomány műszaki ügyeibe, segédkeznék nagy építkezések
művezetésénél stb. stb., szóval az ígéretek szerint több lennék mégis mint K. Bandinál. Ami
igaz, az igaz, Bandi úrnál igen kis valaki voltam és leszek is, ha ott maradok, nem a címet, de
a hatáskört és a világlátottságot illetőleg. Így mégiscsak többfelé eljutok, emberekkel
érintkezem és ki tudja, ilyen szamár társaságban, mint ezek a hercegi mérnökök, meg
rövidesen igen sokra vihetem, mert Szolnoky szerint a szamárlétrát nem kell betartani.
Jó lesz ez így … egészen jól. Ha Kismarton lesz a székhelyünk, akkor közel vagyunk
Bécshez, ha meg Pesten, hát akkor nincs mit szólnunk és panaszkodnunk. Jelzem azt hiszem,
hogy különösen eleinte Kismartonban is egész jól fel fogjuk magunkat találni. Két ember,
akik nagyon nagyon szereti egymást még az északi sarkon is kedves, meleg otthont tud
magának teremteni, - […] Szinte nem is szeretném, hogyha hamarosan Pestre raknának
minket. Milyen fényes dolog lenne az én édes kis feleségemnek jókat kosztolni, kényelmesen
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Szolnoky Dezső (1876--?) Sopronban érettségizett mérnök, 1901 óta van a herceg alkalmazásában, 11-ben
mint műszaki tanácsos, 1920-ban ügyvezető tanácsos. 1922-ben központi igazgatóvá nevezik ki. Ld. Halász H.
Imre (szerk. és kiad.): Soproni és Sopronmegyei fejek. Sopron 1930, 253. lap (fényképpel).
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Szűkebb hazájára, Bajaszentistvánra gondol. A demarkációs vonal 1921. aug. végefelé szűnt meg, ld. 93.
jegyzetet.

élni, sokat pihenni, szívni a friss vidéki levegőt és nem azt a pesti kormos vacakot itten, - mit
szólsz, még villanyosra se kellene felszállni …”
„Emil bácsi direkt kimutatja, hogy örül az esetnek. Ma karonfogott az utcán,
Máriácskáját hagyta előre menni Ilikéjével és érdeklődött a dolog után, hogy mit végeztem
Szolnokyval. Határozottan örült neki, hogy erre az útra adtam magam, azt mondta, hogy egész
más existencia az ország legnagyobb uradalmának a központjában működni, mint az ország
legifjabb építészének a rajzolójának lenni. És ebben határozottan igaza van.”
Április 8-án újabb levél indul a Tátrába:
„Leveled, melyben »csak helyeselheted« a hercegi kombinácót kissé megvigasztalt,
mivelhogy csekély lelkiismeretfurdalások valának jelen, hogy a Te megkérdezésed nélkül
léptem ilyen fontos és életbevágó útra. De hát mikor néha olyan gyorsan kell cselekedni, és
olyan rettentő lassú a pósta […] Most csak azon rettegek, hogy a végén mégis csak Pesten
maradunk, mert hát Kismarton az osztrákoké lesz. Nem baj, majd szerzünk lakást valahol
kint, Hüvösvölgy tájékán. [Reméli, hogy a tátrai kúra után 5-6 évig ki fogja bírni Anyám
újabb kúra nélkül.] 6-7 év mulva pedig, ha a hercegnél maradunk és nem leszek műszaki
tanácsos, akkor megérdemlem a lebunkózást, ha meg elhagyom ő főméltóságát, akkor meg
egész biztos nem azért hagytam el, hogy kevesebb jövedelmem legyen mint ott volt. - […]
Napközben különben egész jól birom magam, de este már vacsoránál majd leragadnak a
szemeim. Elkelne egy kis vidéki pihenés, mondjuk Kismartonban, ahol ha egy nap annyit
szaladgálok mint itt, hát 10-szer megkerülöm a várost.”
Az állást elfoglalta. A helyszín azonban sem nem Kismarton, sem nem Pest, hanem –
Eszterháza. Innen jelentkezik május 21-én:
„Tegnap berendezkedtem, ma folytattam egy kicsit az elhelyezkedést. Dolgoztam a
hivatalban is, de rettentően fád az a munka mellyel most foglalkozunk, testet lelket ölő száraz
irnoki foglalkozás. Emil bátyám által megjelölt szépségeknek egyelőre semmi nyoma, mert
azt a principális tartja fönn magának, úgy látszik ő is akar élvezni. – No de ez nem baj. Ha
hozzálátok saját szerény programmom megvalósításához, akkor annak szépsége tán egalizálni
fogja a hivatali dolog szárazságát. Hanem ennek a megvalósításnak nagyon útjában áll valami
amit eddig egészen számításon kívül hagytam. Amint erre a nagy lapos tájékra a rettentő
nyugalom ráborul, úgy az ember lelke is valahogyan ellaposodik, elterül, az összetartó
kapcsok meglazulnak valahogy, az ember eldarabolja eltrotlizza (magyarán mondva) az egész
szép napját, nincs egység, nincs tervszerűség a viselkedésében. Tudod egészen az az állapot
van mint amilyenről meséltem neked, mikor hazulról jöttem föl. Az emberek direkt
bunkósbottal ütik agyon az idejüket. Ha farkasok közt vagy, velük ordíts, tartja a közmondás,
eddig velük voltam, hát ordítottam, vagyis loptam a napot a hivatalon kívül. Hát ez most csak
elfogadható még az ismerkedés stádiumában, de később, úgy látom erős kézzel bele kell
nyúlni, hogy az ár magával ne ragadjon engem is.”
Állása másnak sem tetszik. Hárs Richárdné 1921. június 24-én ekként vélekedik:
„Édes fiacskám nem vagyok az uj állásodtól elragadtatva. Falun élni rémes, kár érted,
mit fogsz ott télen csinálni? leszel egy vén morgós bácsi társaság nélkül – de békítőleg teszi
hozzá -, nyaralni jó! és különös kedves, h. a Mata ott van tudom h. szereted.”
Gyenge vigasz.

+++

Hodossy Mata (ld. Xt., 197. l.) rokon, a hitbizomány tisztviselőnője. Kötelességének
érzi, hogy az ifjú vőlegényt ne hagyja magára. Ezekben a beilleszkedés nehézségeivel terhes
hónapokban nincs olyan helyzetjelentés, amelyben ne tűnne föl a neve.
1921. május 24.: „Ma Kapuvárra akartunk menni a kormányzóhoz276 ugy öt óra felé,
de bizony Soós úr 2 órakor betoppant Eszterházára. A műszakot persze meglátogatta és
üdvözölte »kedves Gyuri barátját« (ő mondta) megkérdezte, megszoktam-e már Eszterházát
és milyen a koszt. Kérdeztem Tőle mikor tehetem tiszteletemet, mert ma akartam, de azt
mondta, hogy majd csak Karlsbad után.”
Tehát a szokásos és illendő bemutatkozó látogatás – tíz perc – a jószágkormányzó
gyógyüdülése utánra maradt. Erre Matával megnézték a Bregenz-majorban tanyázó ménest.
„Beütött most a tenisz láz. Tanulok feszt teniszezni, hogy annak idején a feleségemet
jól elpüfölhessem a pályán is. [Tanulása azzal az eredménnyel járt, hogy elnyerte a
legkevésbé sikeres, de legszorgalmasabb teniszező címet.] Egyébként a dolog, az rengeteg.
Naponta 8 órát ülünk a hivatalban … néha még kilencet is, ha Szolnokyt elfogja a buzgóság.
Úgy hogy K. Bandi277 barátom aligha lesz velem megelégedve, olyan lassan készül a
munkája, de hát nap nap után nem lehet 10-12 órát dolgozni. Úgy-e?”
Június 24-én:
„Megkezdődik lassanként a bolygó élet. Tegnap is utaztam, holnap is utazni fogok.
Kocsikázom messze vidékekre, regényes tájakon keresztül, ósdi várkastélyok mellett, kies
völgyekben, kis patakok hídján keresztül.”
Július 5-én arról panaszkodik, hogy téli ruhában, betakarózva is fázik. – Árpád miért
nem a Po síkságon választott hazát – sóhajtja.
Ugyanebben a levélben utalást találtunk arra, hogy Anyámnál járt:
„Szombaton megérkezvén rossz utam után a tetejébe gyalog kellett bejönnöm [a
fertőszentmiklósi vasúti állomásról, ez 4 km]. No de ez nem baj. Szolnoky nem is haragudott
érte, hogy elmaradtam, de azért máskor nem lehet majd megcsinálni.”
„A hivatalban jelenleg nem foglalkozom leltározással, hanem egy vadászlakházat
építek. Nagyon szép munka, ez már aztán kedvemre való dolog. Egyébként úgy hírlik, hogy
Szolnoky mellé egy műszaki tanácsos jön, aki Tőle a műszaki ügyeket átvenné. Épen ideje.
Most Kisapádat várja nagy izgalommal egész Eszterháza.”
Július 30-án:
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Soós Géza (1867—1930) Sopronban érettségizett, a magyaróvári gazd. akadémián szerzett diplomát (1889),
gyakornok a Berg-uradalomban, a rábapordányinak pedig bérlője. 1920 óta kormányzó az Esterházy hercegi
hitbizománynál. „Rendkívül agilis széles látókörű közgazdász, aki az óriási uradalom kormányzásában rendkívül
sok újítást hozott be. Az ipari telepek az ő személye nyomán létesültek és az 1925-iki soproni iparkiállításon már
általános feltűnést keltettek […] Díszpolgára Kapuvár és Veszkény községeknek. Ld. Halász H. Imre i. m.
(fényképpel), 215. lap. – Apám munkahelyének pontos címe (levélpapír fejlécén 1921-ben): „Az Esterházy
hercegi hitbizományi javak jószágfelügyelősége, Eszterháza, Sopronmegye”.
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K. Bandi? Kotsis Endre

„Szolnoky megint belenyomott a munkába úgy, hogy most megint benne ülök nyakig!
Ez a hagyaték278 már sohase akar befejeződni! Rémes! – Egyéb újság, hogy a szobámba új
bútorokat kaptam, most elég elfogadható formája van, nem olyan Studentenbude, mint ahogy
Mata kifejezte. Réz ágy, nachtkastlival és mosdóval és egy ottomán. Még vitrageokat is
requrráltam magamnak. Még kinövi magát a szobám valamivé! – Jelenleg ez a
büszkeségem.”279
„Most küldtem el virágért, ha kapok szépeket, úgy küldök fel egy keveset. Fogadd
szeretettel …”
Már régóta kéri, sürgeti a Bajáról várt nyári holmiját, küldöncöt menesztett
Szekszárdra, érdeklődtet a budai Szent Imre Kollégiumban, sehol semmi. Augusztus 9-én
végre fellélegezhet:
„Ellenben rettentő nagy boldogság ért minthogy ruháim végre valahára megérkeztek
és most fehér cipősen, fehér nadrágosan írom ezt a levelet.”
Viszont most rossz az idő. De azért, hogy van már „toiletteje”, elkezdték Matával a
komoly teniszezést, reggel fél héttől fél nyolcig minden nap.
Ugyanakkor:
„Az irodában a leltározás még mindig folyik. Most Vogel apánk ül a nyakunkon,
Szolnoky meglógott. Ettől [mármint a leltározásból] úgy látszik soha életünkben nem fogunk
kikerülni. Vogel borzasztóan biztat, hogy két év mulva hagyjam ott a hitbizományt [!]. Majd
meglátjuk, mondom én neki.”
A hónap végén Savanyúkúton járt Anyámnál és Sopronon át utazott vissza
Eszterházára. Erről augusztus 24-én számol be:
„Savanyúkúton megspórolt pénzemen vettem magamnak egy pár rém elegáns barna
félcipőt, mivelhogy fehéret nem kaptam. – Ezzel aztán úgy lezüllesztettem anyagi
helyzetemet, hogy jelenlegi összes vagyonom értékpapírokkal együtt (bélyegek)280 32 K 65
fillér. Remélem Kotsis Bandi hamarosan megkönyörül rajtam egy adag bankóval. – Ennyit az
utazásról.”
1921. október 13-án Baranyaszentlőrincről ír:
„Napjaim egyhangúan telnek látszólag. A program mindennap ugyanaz. Reggel
kocsira ülni, végignézni egy csomó a lehetőség szerint elhanyagolt gazdasági épületet, aztán
haza. Itt benn lakom Szt. Lőrincen egyy vén, folyton zsörtölődő néninél, akinek azonban egy
szép tiszta szobája van, melynek most szerénységem a lakója. […] Por és por mindenütt,
kiszáradt rétek, naptól kisült mezők, kaszálók, melyeken az idén a szárazság nem engedett
kaszálni – nagyon, nagyon szomorú látványt nyújtanak. Hanem a Mándi281 bérlet állatjai,
azok nagyon szépek bizony. Az egyik pusztán láttam egy méncsikót. Koromfekete jegytelen,
csak a homlokán van egy koronás nagyságú fehér csillag. Hibátlan testalkat, hibátlan lábak.
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Hagyaték. Bizonyára Esterházy IV. Miklós (1862—1920) hagyatékáról van szó.
Nachtkasztli = éjjeliszekrény, ottomán = kerevet, vitrage = vitrázs = függöny az ablakkeretre erősítve. A
mosdó: állvány lavór számára, alul hely a vödörnek. A lavór mellett állt a kanna. Vízvezeték nem volt az
eszterházi kastélyban.
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Az egykoronás levélbélyegeket lépteti elő értékpapírokká, egyébként igazi értékpapírjai (Városi Bankrészvények) csak később és csak rövid ideig voltak (ld. a Függeléket).
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Mánd nem azonos a Szabolcs-Szatmár megyei Mánddal. Baranyaszentlőrinc mellett kellett lennie, de se az
1913. évi, se az 1962-es helységnévtárban nincs. Lehet, hogy személynév? Talán Mándy alakban. Szentlőrinc
(1962) 600 ház, 3105 lakos.
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Gyönyörködtem benne vagy egy fél órát, megkértem vezessék ki, hajtsák meg. A járása
azonban kívánni valót hagyott hátra. Nem baj, az állat nagyszerű volt. – Általában azon
kezdem magam észrevenni, hogy ha szép állatot látok, az összes ronda épületekről
megfeledkezem.” (Érdekes, hogy állatszeretete ellenére s annak ellenére, hogy Baján voltak
állatjaik, nekünk soha kutyánk, madarunk nem volt, egyszer-kétszer próbálkoztunk mi
gyerekek kiscicával, de mivel nem tudtuk szobatisztává nevelni, Anyám gyorsan
megszabadult tőlük.)
1921. november 30-án olvashatunk először a központ tervezett (és később
megvalósult) áthelyezéséről:
„… milyen is lesz Sopronban. Azt tudod, ugy-e […] hogy Sopronba raktak minket
Eszterházáról. Hely azonban egyelőre nincs, majd ha lesz, akkor tán utazunk is, az egész
központi igazgatóság. Erős a gyanum azonban, hogy mint feleség és férj itt fogunk mi sétálni
egy szép nyáron keresztül az eszterházai parkban. Ezt azonban csak helyeselhetném.”282
Jóslata többszörösen is bevált.
„Most pedig este van – írja 1921. december 16-án -. Elmult egy szép nap, egy nap,
mely még nem tudom milyen fontossággal bír életemben, de tudom, hogy szép volt. Sok-sok
megaláztatásért, szégyenért, mellőzésért kaptam ma elégtételt, majd mesél róla Kisapád, csak
kérdezd meg Tőle. – Szép volt, nagyon jól esett, de valahogy úgy éreztem, hogy ez nekem
dukál, ez nekem jár és hogy megkaptam, az csak nagyon természetes, - megdolgoztam,
megszenvedtem érte.” (Sajnos nem derül ki sehonnan sem, hogy miről volt szó, csak
feltételezhető, hogy valami karácsony előtti jutalom lehetett.283)
Ugyanebben a levélben egy „abszolute” prózai kérés:
„Megkérlek nagyon – fordul Anyámhoz -, nézz utána otthon, hogy a gyöngyháznyelű
szép hagyatéki bicskám, amit úgy sejtek nálatok vesztettem el nem került-e meg, vagy nem
keríthető-e meg?” (Gyerekkoromban láttam otthon ilyet, úgy látszik, megkerült.)

+++

(A KAPUVÁRI HÚSGYÁR TERVEZÉSE)

Nem vágunk bele mindjárt a közepébe. Előbb idézet következik Apám 1922. január 5i leveléből:
„Ígéretemhez képest rögtön írok, miután keserves utazás árán megérkeztem
otthonomba. Nem vártak még, sem tegnap este, sem ma reggel, sőt direkte csodálkoztak azon,
hogy meg méltóztattam jelenni. Délelőtt Matával pletykálkodtam ki magam, most pedig, ha
megírtam levélkémet, menten lefekszem aludni. Az éjszakát hol vasúti kocsikban, hol
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Mikor Apám – néhány éves önállóság után – újra a herceg szolgálatába lépett (1934), már Sopronban volt a
központi igazgatóság, mégpedig a Templom u. 2—4-ben. 1931-ig a 2-ben lakott Khoór Ödön és családja, amíg
fel nem épült saját házuk a Deák tér 39. sz. telkén (ld. a 63., 64. sz. képeket). Khoórékat ld. a Családfa-vázlatok
V. tábláján.
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Pénztárkönyv csak házasságkötésük utánról maradt (ld. a Függelékben).

váróterem díványokon aludtam át. Azért hát eléggé hülye vagyok, amint azt magadnak
remélem élénken el tudod képzelni. Szegény »Julian Apostatá«-ra284 pedig egyáltalában nem
került a sor, egész utazásom alatt, pedig olyan szorgalmasan cipeltem magammal. Itt
Eszterházán kocsi persze nem várt, ellenben az állomáson volt egy stráfkocsi, amelyik a
Blázy-ék gyerekkocsiját szállította be. Most azzal heccelnek, hogy a gyerekkocsin jöttem be
az állomásról, mivelhogy nekem az is elég, sőt több nem is dukál. Mikor távol voltam innen,
néha bizony undorral gondoltam az eszterházai menage-ra piszkos abroszaival285 meg
lehetetlen társaságával, de most hogy közeledtem hozzá úgy észrevettem, hogy egy kicsit a
szívemhez nőtt már az egész fészek. Nohát még ha Te is idekerülsz, akkor direkte nem lehet
majd kipiszkálni engemet innen. – Nagy hallóval fogadtak persze, ami szintén jól esett és
mindjárt a nyakamba sóztak egy bálrendezést. Én természetesen köszönettel vettem, de azt
hiszem nem fogom magamat megerőltetni a nagy fene rendezésben – mivelhogy azt akarom,
hogy sikerüljön. --- Ja igaz! Mikor ideértem, a fejemhez vágtak valami faváltság címén 10000
K-t. - Megvan a nászúti költség!!!”
Február 15-én:
„Kezdenek fölfedezni a hitbizománynál. Rimler apánk hozzám hordja összes
tervezendő épületeit, hogy csináljam meg, javítsam át azokat. Soós bácsi tőlem várja a
húsgyár üdvösségét. A Herceg úr pedig kíváncsi a karikatúráimra és Soósnak lelkére kötötte,
hogy holnap elhozza a sajátját Kapuvárról, meg akarja nézni. – Emil bácsi nagyon helyes
irányomban, felmondta nekem tegnapelőtt azon francia beszédét, amivel tegnap olyan óriási
sikert aratott286; ha hozzámegyek, mindig szívesen fogad, egyáltalán rém helyes. – Nagy
Bercivel összetegeződtünk, Szolnoky őrült freundlich. Úgy látszik a hátam mögött kezdenek
emlegetni. […] Nagy művek álmai kavarognak bennem, nagyok és szépek. Húsgyár,
tisztilakok szép egyszerű formái, hatalmas paloták impozáns homlokzatai, művészi vágyak,
lázas álmok megvalósult alakjai, amelyekbe az építészet múzsájának szent ihletével
belelehelhetném egyetlen nagy szerelmemet, azt a klasszikusan szép senkitől sem zavart
nagyszerű táncot az ívek és balluszterek között mosolygó zöld mezőn, titkosan susogó
fenyőerdő között, melynek vázlatai itt fekszenek előttem.”
Azért van még egy másik szerelme is: a természet. 1922. január 20-i leveléből:
„Kint voltam Földszigeten287 Glaser bérlő úrnál (ez ugyanis a csornai Glaser [volt
ugyanis egy rostási bérlő, ugyanilyen névvel]). Óriás hóvihar volt, ezt akarom neked leírni.
Elindultam a vasúti állomásról szépen a puszta felé. Fújt a szél, szinte üvöltött. A havat egyik
helyről egészen lesöpörte, a puszta föld látszott csak, mintha a ruháját tépte volna a szél
ördöge az öreg föld apónak; más helyen hegyeket rakott a tépett takaróból. A szán hol
fölágaskodott nagy hófúvások teteje felé, hol nagyokat zökkenve a puszta göröngyre esett. És
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Merezskovszkij német nyelvre lefordított műve. Megvolt otthon. Elég vaskos kötet. A Julianus Apostata
(1896) a Krisztus és Antikrisztus c. trilógia első kötete.
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Nagy Emil francia nyelvű beszéde ezek szerint „tegnap”, vagyis 1921. febr. 14-én, hétfőn hangzott el, de
hogy hol, azt nem tudom. Ilyen fokú nyelvtudásra Párizsban tett szert, ahol – az egyetem elvégzése után –
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Földsziget (ma Csorna része Győr-Moson-Sopron megyében). 67 lakóházban 359 lélek, Bősárkány
vasútállomásától 5 km-re (1962).

közben a szél kis manói ordítva vágták a havat szemünk közé, táncot járva a nyögő faágak
között. Bebújtak a bunda alá, a sapka alá és metsző hószilánkjaikat az ember bőréhez vágták.
Hej! kicsi Babám, ez volt az idő. Elememben voltam valósággal. Cseppet sem fáztam,
szemébe kacagtam a szélnek, élveztem az arcomon cseppekben csorgó havat.”
És a próza (január 9-én):
„… ki ne felejtsd a csomagból a borotváló pemslimet, amit Aladár bácsi mosdóján
felejtettem.”288
Leveleit általában az éjszaka csendjében írja.
„11 óra este, egy szép szál gyertya mellett írom ezen sorokat, a petróleum rettentő
rossz, meg se gyújtom a lámpát.” (Az asztala is „mocorog”.)
Történik Eszterházán, a hercegi kastélyban, az Úr 1922. esztendejében.

+++

Most már igazán a Húsgyár következik.
„Végre valahára egy kicsit lélekzethez jutok, természetesen csak vasárnap –
mentegetőzik 1921. július 10-én Apám -. Ez a hetem ugyanis kicsit komplikált volt. Beteg
voltam, lázam volt, kormányzói és jogtanácsosi rendeletre ágyba feküdtem, de csak egy fél
délután tudtam kitartani. A fél képem még most is dagadt ugyan, de az nem tesz már semmit.
Azután most kaptam meg az első tervezési feladatomat, amit elég tisztességesen sikerült
megoldanom, úgy, hogy Szolnoky már egy másikkal is fejbevágott. Kisapa nagyon helyes
volt amikor itt volt, nem tudtam mikor érkezik, hát csak a folyosón találkoztam vele a
kormányzó társaságában. Beszéltünk húsgyárról és legfelsőbb megelégedésemre nem
Szolnoky fogja a tervezést megkapni, hanem egy szakember. Natürlich az én kiküldetésemből
nem lesz semmi, pedig Kisapa legnagyobb meglepetésemre maga hozta elő a kormányzónak.
Ezt is helyeselhetem, jelzem, mert még ilyen nagy munkák elvégzésére nem érzem magamat
eléggé erősnek. Óriási dolgot akarnak művelni, nem tudom, mi lesz belőle. – A kormányzó
azt mondta, hogy még majd beszélünk róla.”
Apám ez év augusztus 25-én:
„Ma jó napom volt. A délelőtt ugyan rosszul kezdődött, mert egy ház homlokzatával
sehogysem tudtam boldogulni, de délután átmentem Kovatsitshoz és igen érdekesen
tárgyaltunk vele. Az az ember egészen intelligens gazdának látszik úgy hogy gazdában nem
reméltem hogy ilyet találok. Vannak neki ideái, amelyek nem megvetendőek a megfontolásra.
Terveit észrevételeit és végrehajtott munkáit érdekesen és érthetően tudja előadni. Felültünk
egy kocsira és kimentünk egy közeli majorban megnézni saját találmányú, tőzegre
berendezett trágyakezelését és törtük a fejünket annak tökéletesítésén. – Ezen a délutánon
többet tanultam, mint az egész hagyatéki munkálatok alatt.”289
1921. október 13-án röviden jelzi: „A húsgyár is sokat foglalkoztat, részletein
gondolkodom, hogy belőle megalkothassam az egészet. Úgy érzem, fog menni.”
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Újabb adalék a témához november 13-án:
„Este 10 óra és 15 perc. Mostanáig dolgoztam, foglalkoztam a malacoknak szomorú
sorsával: erőszakos halállal való kimúlásuk körülményeivel. - De hát az elvégre mindegy,
hogy mivel bibelődtem, fontos, hogy dolgoztam. Egypár nap óta rettentően be vagyok fogva
sok mindent kell megcsinálni és pedig terminusra. Épen ezért, ne haragudj, de lemondom a
szombati felrándulást [Budapestre]. Máriát kérd meg, hogy ne írjon Szolnokynak, mert ha
elenged is, csak lovagiasságból tenné, de egyáltalán nem szívesen. Különben is én keserülném
meg, így is elég sok dolog szakadt a nyakamba, nem lehet most kirándulni.”290
November 16-án:
„Sok a dolog […] Csokoládéval és hasonló lyókkal elcsábítottam az egyik kisasszonyt
és vacsora után diktálok neki. Egészen jól megy. A pesti húsgyárlátogatásokkal már
felerészben végeztünk, azután majd egyéb irodalmi művekre térünk rá, amelyek még a távol
homályában vesznek el. Így bírom a munkát, de ha írni kéne magamnak, hát az nem menne. –
Ugyanis egész nap rajzolok most, nem bírja a kezem.”
1922. február 15-én:
„Nyakig benne vagyok a húsgyár tervezésében. A kormányzó nagyon érdeklődik és
azt mondja, ettől függ az életed, Gyuri! Én védekezem és azt mondom, hogyha jó lesz, akkor
zsebrevágom a dicséretet, de hogyha rossz lesz, akkor a Szolnokyra tolom, mert hát ő a princi.
A princivel egyébként sehogy sem vagyok megelégedve. Butaságokat beszél mindig bele és
az irányításai homlokegyenest ellenkeznek a kormányzóéval. Bajos az eset, de elhatároztam,
hogy a kormányzóval fogok csak ez ügyben tárgyalni.”
22-én már teljes részletességű leírást kapunk az ellentétekről:
„Hanem most egy rém nagy újsággal szolgálhatok. Megyünk húsgyár tanulmányútra
Kovatsitssal Pilsen, Prága és Karlsbadba. Hogy előlről kezdjem, azt tudod, hogy a húsgyár
ügy úgy kezdődött, hogy Szolnoky azt mondta, hogy »fiam, tervezz egy húsgyárat«. Hát én
nekiültem azt gondolván, hogy ez csak így megy! Persze nem tudtam semmire se menni. Erre
megnéztem hogy hogyan néznek ki Pesten azok a húsipari üzemek, elolvastam egy vastag
könyvet és ezekből a dolgokból rájöttem, hogy amíg én a vágás üzemének nagyságát és a
feldolgozás valamint a raktározás módját és idejét nem ismerem, addig én a húsgyárra csak
messziről kellő tisztelettel emelhetem a szemeimet. Megkérdeztem hát Szolnokyt, aki trécselt
nekem egy félórát, elmondta mi kell és mi nem kell a húsgyárban és megadta a körülbelüli
nagyságot. Másnap nekem jön a kormányzó és szokott nagyhangú, de tulajdonképen kedves
modorával megkérdi: »No Gyuri, lesz-e a húsgyárban elég nagy hűtő« stb. és itt elmondja
azon dolgokat, amikre szeretett principálisom kijelentette, hogy az felesleges. »De hiszen Sz.
tanácsos úr azt mondta, hogy nem is építjük meg a hűtőt!« vetem közbe csodálkozva. »No
csak egy részét« kontráz Szolnoky … Így hát nem lehet dűlőre jutni mondám magamban.
Megkértem a kormányzót, mondaná meg a direktíváit. Kovatsitshoz utasított. Kovatsits az
egészről egy hangot sem tudott. – Látod kis Babám, így megy ez nálunk. Akarnak egy
húsgyárat építeni, de hogy ott mit akarnak csinálni, azt maguk sem tudják, hogyan tudjam
akkor én? Szolnoky az mindent tud, az még azt is tudja tán, hogy mire gondol most a kínai
anyacsászárné. Kezdem, mint hivatalbeli principálist nem szívelni azt az embert, mert folyton
kötéltáncot jár a tudás és az abszolút homályosság között. – Ma végre sikerült a kormányzót
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és Kovatsitsot összehozni és összeülni velük megbeszélni a húsgyárat. Kisült, hogy még azt se
tudják, hány disznót akarnak vágni. Ott számították ki hirtelenében. Mikor aztán a
hűtőhelyiségekre került a sor és érdeklődtem az üzem menete iránt, akkor aztán egészen
megakadt a tudományuk, de az enyém is. Egyikünk sem értett az üzem menetéhez, énhozzám
azonban ez nem is tartozik. Mikor így álltunk ott az újkapu előtt mint megannyi jámbor borjú,
Géza bácsi [Soós, a jószágkormányzó] kimondta a határozatot, hogy »Kovi, meg Gyuri
kimentek Csehországba húsgyárakat tanulmányozni!«- Ezt aztán csak helyeselhettük. Így
jutok én egy csehországi kiruccanáshoz ingyen. Beutazási engedélyt majd a karlsbadi
fürdőigazgatóság szerez számunkra, mivelhogy mint gyomorbetegek fogjuk elhagyni szép
országunk határait.
Ezért kérlek, kicsi Babám, hogy az útlevelemet légy szíves minél előbb, lehetőleg
rögtön, küldjed el egy ajánlott levélben, hogy kijavíthassuk a vármegyénél az utazás célját,
amelynek tanulmányút van megjelölve. Rettentően kíváncsi vagyok, hogy Szolnoky atyánk
mit fog szólni az esethez, mivelhogy ő volt az, aki karácsonykor kijelentette, hogy nem látja
célját a csehországi húsgyártanulmányozásnak, mivelhogy »mi már tudósok vagyunk a
húsgyárakban«, továbbá kijelentette, hogy »abból semmi sem lesz, hogy Te az uradalom
költségén csehországi tanulmányútra menj«. Vicces az eset úgy-e? Ha komoly számításokra
kerül sor, akkor meg akadunk, de egyébként »tudósok« vagyunk!!! –„
Február 29-én:
„Prágai utam előtt egy pár napig Pesten leszek, akkor sokmindent el kell intéznünk
[esküvőjükkel kapcsolatban] […] megint áttérek a prágai útra. Ha megvan a Badecker (nem
tudom jól írtam-e) vagy egyéb könyv Prága Pilsen és Karlsbad nevezetességeiről, úgy küldjed
el […] hogy egy kicsit előkészülhessek az útra és okosan utazzam. Az út alatt naplót
szándékozom vezetni, melyben úgy egyes szavakkal mindent, minden eseményt minden
benyomást fel akarok jegyezni, hogy itthon majd kidolgozva felolvashassam Neked a
nászutunk alatt …”
A tanulmányútra 1922. április elején került sor. Csak egy lapot találtam róla291.
Ekkor már elsősorban a közelgő esküvő és a jövendő házasélet anyagi vonatkozásai
érdekelték. 1922. április 2-i leveléből idézek:
„Az utóbbi idők fő baja nálam a pénz meg a lakáskérdés volt. A lakás ha máskép nem
megy, hát szemtelen leszek, hogyha meg úgy sem megy, akkor Kisapát vesszük elő, kell hogy
valamit csináljon, hogy valamit lökjön rajtunk. A második a pénzkérdés, ami izgat, hogy
kevés a fizetés. Ezért azonban kár dühöngeni, mert egész egyszerűen csak annyit fogok
dolgozni a hercegéknek, amennyiért megfizetnek. A többit majd megszerezzük más uton
szakértősködéssel, külső munkákkal. Ez úton aztán esetleg ismeretségre tehetek szert, ami
későbbi pályafutásomon igen hasznos lehet. Még majd a végén az visz előre minket, Babám,
hogy a hercegéknél kevés fizetést kapunk.”
És kiegészítésül megállapítja: „eleinte küzdeni kell a hétfejű sárkánnyal, amit úgy
hívnak, hogy gondok és lét.”
Ekkoriban folyt egy másik meghatározó ipari tervezése:
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Karlovy Vary (Karlsbad) 1922. április 8. Képeslap. Rossz az idő, de tanulságos az út, elsősorban az, hogy nem
is olyan elmaradottak a magyar vágóhidak.

„Nagy munkám van most ugyanis. Tervezem a Lentiben épülő fűrésztelep összes
épületeit. Nagyon szép munka és passzióval csinálom, de bele is fáradok alaposan, ha
elvégzem a napi adagot.”
Amikor 1945 után szóba került, hogy megpályázza a soproni egyetem építéstani
tanszékének vezető tanári posztját, ez a – megvalósult – munkája volt az egyik érv.292.

+++

(SZŐLŐEVÉS HIVATALOS KIKÜLDETÉSBEN)

Minden valamirevaló irattárban százszámra találhatók jelentések tárgyalásokról. Ezek
közös vonásai a megfelelni akarás a főnöki elvárásoknak, illetve a személyes vonatkozások,
az ún. emberi tényező lehető teljes kiszűrése. Most egy olyan beszámoló következik, amelyet
nem befolyásolt semmilyen felsőbbség és amelynek éppen az volt a szándéka, hogy – a hű
ábrázoláson kívül – mennél emberibb legyen. Hiszen a levelek olvasója laikus lévén,
ellenkező esetben már az első szavaknál elaludt volna.
Bevezetőül Apám 1921. szeptember 18-i leveléből idézek:
„És most lefekszem, alszom egyet, hogy holnapra egész ember legyek, mert nagy
napjaim következnek most. Szolnoky ugyanis beteg és nekem kell Soóssal elmennem helyette
egy nagyobb hivatalos útra. Autón megyünk, csak úgy sikerüljön, mint legutóbbi autóutam,
akkor jól vagyon. Ha egy két napig nem írok hát megbocsáss, kicsi Babám, majd referálok
hűségesen az út eredményeiről.”
Ígéretét meg is tartja. Már 22-én felad három színezett képeslapot, sorrendben
„Szigligeti vár”, „Csobáncz Vár” és „Badacsony” felirattal. A szöveg tájleírás. 80 km-es
sebességgel pöfögnek a vadregényes tájon át.
Ugyanerről szól részletesen szeptember 23-i levele:
„Berreg a gép, a fák, mezők sebesen tűnnek fel előttünk, hogy aztán elhaladjanak egy
villanással mellettünk. A chauffeur figyelve nézi az utat néha néha mozdít egyet a
kormánykeréken hogy a gödröket kikerülje – a kilométermutató 60 [!] km óránkénti
sebességet mutat. – Az autóban négyen ülünk. Kormányzó úr ő nagysága, Kovatsits, a
chauffeur, meg én. Falvakon, mezőkön keresztül utazunk. Az ut most egy erdőn keresztül
vezet. Közvetlen az úttest mellett hatalmas fák állanak őrt szabályos távolságra egymástól,
mint a testőrök, mozdulatlanul. Mögöttük két oldalt üde zöld szabad sáv, aztán az erdő
sötéten, titokzatosan. Mikor erdő szélén vagyok mindig megcsodálom a fákból alkotott
hatalmas falat, mely elrejti előlünk azt ami benne van. […] Hirtelen hídon megyünk át,
töltések közt kanyargó folyó testén keresztül. A Rába. Most csendesen szép átlátszó zölden
folyik kavicsokkal kirakott ágyában és csókolódzik a beléje hajló fűzekkel. A zátonyok most
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szabadon vannak csak egy-egy kövük gurult belé a vízbe, hogy hosszú csillogó barázdát
vessen a folyás irányában […] a víztükörre. […] A hatalmas meder két oldalán a töltéseken
vízmosás látszik vízszintes vonalat alkotva. Idáig dagad, mikor haragszik., - De az autó már el
is hagyta a Rábát és már üde réteken robog keresztül, majd egy különösen érdekes faluba jut.
Széles utca, házsorok között középen út, az út és a házak közt fásítás. Gyümölcsfák sűrű
lombjai közül, vagy nyárfák törzsei mellett tekintgetnek felénk a kis házak barátságos ablakai.
Kormányzó megmondja a falu nevét és hozzáfűzi, hogy jó építkezés, mert a tűz az egyik
házsorról sohase csap át a másikra. Bár szakmába vág a dolog, erre még nem gondoltam, csak
végtelen poétikusnak találtam és úgy éreztem, jó lehet ilyen helyen lakni. – És kérdeztem
magamban: »Mondjátok ti, hegyvidékrajongók, nem szép-e az alföld?« - - Tovább, tovább, a
szél a szemembe csap, leveszem kalapom, hadd fújja a hajam. Szép, egyenes az út előttem, a
motor üvöltve berreg, közbe belesivít a jelzősíp […] 80 km óránkénti sebesség! – A távolban
egy hegy körvonalai látszanak, nagy kalapformájú hegy. Az első vulkán, amivel találkoztunk.
Czelldömölköt már régen elhagytuk és most Sümeg felé vágtatunk. Előttünk a fák között már
mutatkozik néha a sümegi vár. Hatalmas, egészen kopasz sziklatömbön épült omladozó rom,
hajdani fényes időknek kopott ereklyéje. A falak kopaszon, tető nélkül merednek az égnek, az
ablakok mintha vakok volnának, az eget mutatják a vár úrnőjének fehér függönyei helyett.
Némelyiknek már a fölső, bezáró íve sincs meg, csak üresség mely mellett otrombán
emelkedik a két csonka pofafal. A kapubástya még áll, a szerpentin út végén ott ásítozik
élettelenül a várkapu. – Nincs sok időm elábrándozni rajta, mert már más szépségek tárulnak
szemem elé. Sümeget elhagyva nagyszerű, nyílegyenes az országutunk. Nyílegyenes, - de
csak a térképen. A valóságban bizony hegyre föl hegyről lefelé robog a gép irtó sebességgel.
Az út kitűnő, egy gödör egy kátyú sincs rajta. Két oldalt hatalmas fák erdeje húzódik.
Százados tölgyek, később fenyők, közöttük egy-egy smaragdzöld foltot alkotó gyep, az út
széllén az őrtálló fák és a pázsitszegély. Néha ha felfelé megyünk nem látunk tovább 200
méternél sőt néha csak 100 m-ig, szorongás fog el, hátha kocsi jön szembe? – De fölértünk
baj nélkül és akkor kilométerekre elláthat szemem. Mindenütt zöld erdők, zöld fű, hol
árnyékban, hol a lenyugvó nap aranyözönében. A zöld szín millió árnyalata. – Néha egy kis
vörös, az ősz ecsetjének nyoma. Az ég kék, az út pedig hófehéren kanyarog tovább megúnva
már az egyenes irányt. […] Tapolca után feltűnik a balatoni hegyvidék. Messze, nagyon
messze Somlyó látszik, közelebb Haláb [helyesen: Haláp] hegy, György [Szt. György] hegy,
előttünk pedig már Badacsony. Mind valamennyi egyazon kalap formájú monolit vulkán. […]
Közöttük van olyan is, amelyiknek csúcsos formája van. Itt van mindjárt a Gulácsi hegy,
távolabb a Hegyesdi tető. – Robogunk tovább az egykori dübörgő vulkánok között. Most
csöndesek. Ahol valamikor földrengés szakgatta meg a föld kérgét, ott az emberek most
szőlőt ültetnek, kis fehér házakat építenek elszórva, melyek úgy festenek mint a confetti egy
szép asszony haján. - […] A kékségbe aranyosan vágódik bele Csobánc, ormán regényes
várromával. Magasan, nagyon magasan van a vár, csak pár kormos ormótlan falát látni. –
Odébb, már alacsonyabban egy másik hegy tetején Szigliget, mögötte ezüstös csík, a Balaton.
- […] Már szőlők közt visz utunk kanyargósan, hepe hupásan, balra fönt a Badacsony
fenséges bazaltja. – A Balaton mind nagyobb és nagyobb lett, feltűnnek a fonyódi partok a
nap utolsó fényében. – A gép egy utolsót iramodik, aztán megáll. Megérkeztünk.”293
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Eszterháza—Badacsony légvonalban kb. 100 km. Apám előtte azt írja, hogy korán fekszik le, hogy az útra

Apám a beszámolót szeptember 25-én folytatja:
„Gyerekkoromban mindig abban a hitben éltem, hogy mikor szépen süt a nap,
vasárnap van. Mikor reggel édesanyám kinyitotta a spalettákat és a sugárkéve élesen
rajzolódott a levegőbe, megkérdeztem »jé, ugye máma vasárnap van?« Most is úgy érezte
egész nap.
„Megérkeztünk. Természetesen Soós mindjárt a hercegi szőlőt óhajtotta
»megtekinteni«. Szörnyű hivatalos képpel baktattunk a kalauzoló Tretter után, de az első
szőlőtőkénél úgy megragadtunk, hogy teljes sötétségben értünk csak haza. Rengeteg
mennyiségű szőlőt megettünk. Pocok bácsi (Soósnak a csúfneve) még pocokabb lett tőle és
természetesen megkezdődött a viccek tömege a szőlőevés várható következményei fölött: 1.
mindenki kötelezi magát hogy csak 2 percig marad, nehogy az utána következő pórul járjon.
2. egyszerre érkezés esetén a rangsor az irányadó (ez ellen én élénken tiltakoztam és inkább a
számosztás rendszerét ajánlottam) stb. stb., szóval malackodtunk »ötér« […] Hála azonban a
badacsonyi szőlő kitűnő voltának egyikünknek se történt semmi baja. A szőlőevés különben
az egész kiránduláson rózsaszín fonálként húzódott végig. Soós meg én voltunk a legnagyobb
capacitású egyének. Mikor már úgy éreztük, hogy igazán nem megy tovább, akkor elkezdtük
egymást kínálgatni és még ettünk: Soós solidaritásból, én meg »hivatalos kötelességből«. –
A »Hableány« című »előkelő« fogadóban voltunk megszállva. A kormányzó amikor a
szobát rendelte, engem is tanácsosnak titulált, de bárhogy megköszöntem is a kinevezést, nem
lehetett a szaván fogni. – Reggel kiváló jelenet játszódott le. Kovatsitssal két egymásba nyíló
szobát kaptunk, az enyém volt az átjáró. Kovatsits mint afféle gazdaember már hajnalban
kezdett mozgolódni és mivel az ágy nem volt valami kitűnő, hát én is fölkeltem. Javában
pálinkáztunk már, mikor éktelenül dörömböl valaki az ajtón: »Gazemberek, még mindig
alusztok?« szóla Soós apánk hangja, hanem aztán amikor minket fix und fertig meglátott, míg
ő csak úgy hálóingesen rándult át, leesett az álla: »Tyű a ragyogóját, fölsültem!« constatálta. Míg az öregúr öltözködött Kovatsitssal kisétáltunk a Balaton partjára. - [Minden rózsaszín. A
mólóról nézik a Balatont, majd megfordulva az aranyos ragyogó Badacsonyt.]
Aztán elkezdődött a hivatalos munka. Megmondom röviden miben sántikáltunk.
Gyulakeszi községhez (Csobánc tövében fekszik) tartozó hercegi birtokot bérelte Gruner úr és
mivel a birtokot az uradalom házi kezelésbe akarja venni, Gruner úrnak felmondott. Gruner úr
pörölt, de a bíróság a felmondást jóváhagyta. A szerződést tehát megszüntnek tekintjük. Mivel
azonban Gruner úrnak követelése van az uradalommal szemben sőt kártérítési perrel is
fenyegetődzik a károkért melyeket az idő előtt jött felmondással az uradalom neki okozott, és mivel az uradalomnak a szerződés értelmében Gruner úrral szemben van követelése, - egy
csomó függő kérdés még elintézésre vár. Ezen függő kérdéseket vagyunk hivatva mi elintézni
egyezség utján vagy pedig perre bocsátani.
Mivel Gruner úr különösen sok épülettatarozást mulasztott, azért ezen tatarozási
hiányokról kimutatást kellett csinálni. Ezt én végeztem el és kihoztam valami 1,150.000
koronát, szóval lehetetlen nagy összeget. Kovatsits meg a szántóföldeken okozott károkat és
hiányokat állapította meg. Így fölkészülve nekiültünk a tárgyalásnak. Én persze hallgattam,
egész ember legyen. Ez reggeli indulást feltételez, viszont akkor nem tartott volna az út alkonyatig. A
képeslapok se bizonyítanak közbenső hosszabb megállást, azokat Badacsonyban is vásárolhatta, s nem az út
napján adta föl. – Csobánc a vára és Szigliget várának stiláris összekapcsolása miatt kerülhetett Gulács és
Hegyesd utánra.

Pocok bácsi tárgyalt. – Mint két sakkozó úgy ültek egymással szemben a bérlő meg a
kormányzó. Vajon melyik fog győzni? – Udvariaskodással kezdték, Soós udvarias volt
nagyon és elsőnek engedte a bérlőt. A bérlő egymás után húzta ki a figuráit, azaz mondta el
követeléseit, azután jött a kormányzó. Mikor az épületekhez ért, a bérlő rettentően megijedt és
egész további tárgyalás alatt az épületeket emlegette, hogy bizony az sok. – Bizony az
épületek rosszak is voltak. – Most mind a két fél elmondja, mivel támogatja követeléseit és
minek alapján tartja azokat jogosaknak: elsáncoltak. Kormányzó fölajánlja a bérlőnek az
egyezkedést rém udvariasan, huszárcsel. Bérlő belemegy és kinyitja királya előtt a frontot.
Kormányzó visszavonja figuráit, azaz enged a követeléseiből és azután hirtelen támad: »ezen
engedményeket csak az egyezség reményében teszem, ha perre kerül a dolog az egész
összeget pereljük.« Bérlő visszavonul. Egynémely figurát lecserélnek, tisztul a küzdőtér.
Bérlő már minden figurájával a királyt védi, de a kormányzónak több figurája, azaz
követelése van még, még győzi. – A játék másnap reggel folytatódik. Egy két figurát megint
kidobnak, aztán kormányzó nekiugratja a vezért: az épületeket meg a bástyát: a
szalmahátralékot … a bérlő kezet nyújt. … Sakk matt. Bérlő úr vagy egy milliót átadott az
uradalomnak terményben és tetejébe ki hagyta magát dobatni. Kártérítésről és minden egyéb
követeléseiről lemondott. – Győztünk! – Ügyvédnél megkötöttük a szerződést, aláírtuk
szépen! – És kormányzó úr aznap kétszer annyi szőlőt evett meg örömében! … Most még egy
kínos kérdés jött felszínre: Tretter és egy intéző lakáskérdésének megoldása. Tretter úr nem
akar egy házban lakni mással és felesége ő nagyságának 5 szoba kevés. Az intéző úrnak meg
nyolc szoba bútora van és a földszint nem jó neki mert nedves. – Milyen igényeik vannak az
embereknek, az rettenetes. Tretterék összevissza ketten vannak és nekik öt szép szoba nem
elég, mert egy 14 szobás kastélyban294 egyedül óhajtanak lakni. Ammellett Tretter úr egy
útálatos fráter, aki mindenkivel összevész és aki több kárt tesz az uradalomnak mint hasznot.
– Mikor az intéző úr és Tretter megtudták, hogy én leszek a lakás helyrehozatalával
megbízva, hát közrefogtak és lehető legkeményebb szavakkal tiltakoztak az előbb vázolt
»igazságtalanság« ellen. Mikor aztán a kormányzó elé kerültek, tiltakozásuk oly gyengéd
zümmögéssé enyhült, hogy alig lehetett hallani. A háta mögött pedig úgy kiabáltak, hogy az
egész Badacsony visszhangzott tőle. – Lelkem teljes egészében felháborodott az ilyen gyáva
viselkedés ellen, de még inkább az ellen, hogy amikor milliók nyomorognak és szükölködnek,
amikor koldus az ország, tehát mindnyájan koldusok vagyunk, akkor Tretteréknek kevés az 5
szép szoba, kevés nekik kettőjüknek. Koldusok ők is pedig, ha az ország koldus, mert az
ország az egyének összessége, - csak nem akarják elismerni, nem látják rongyaikat, melyek
nyomorult testüket födik, csak a kopott aranysujtást cirógatják. Nem látják rongyaikat és nem
igyekszenek összevarrni azokat szűkebb, de egész ruhát készítve belőlük. Nem, ők fenn
hordják fejüket, fenn hordják, de nem bátran, hanem csúnya gyáván. Utálom az ilyen
embereket. Pfuj! – És ezt így ahogy ideírtam elmondtam a kormányzónak nem
spicliskedésből, hanem kellett, hogy undorodásom valahol kiútra találjon és legyen igazság is
a földön, amennyire lehet. Pocok bácsi aztán bekapva egy fej szőlőt kiadá az ordrét: »Együtt
fognak lakni. Ha nem tetszik, ajánlom magamat.« És beültünk az autóba … -
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Lehetséges, hogy a Szigligeten álló Esterházy-kastély, amely az ötvenes években az Irodalmi Alap alkotóháza
lett.

Azt hiszem jó barátunk lesz a Pocok bácsi. – Mikor megérkeztünk, megköszönte
szíves közreműködésemet, mikor pedig másnap meglátott az irodában, egy akkora »Szervusz
Gyuri«-t ordított, hogy majd összeszaladtak. – Szolnoky nagyon meg volt elégedve az
eredménnyel, így hát utunk nagyszerüen végződött.”

+++

ELJEGYZÉS—ESKÜVŐ—GYEREK

„Csak már összetalálkoznánk! – írja Apám 1921. január 30-án Anyámnak. „Te tudod
miről ábrándozom újabban, arról hogy amikor itt lesz a pillanat, hogy olyan hosszú távollét
után újra meglátlak, hát ott ahol vagy a pályaudvaron vagy az utcán, vagy akárhol úgy
megcsókollak, mint annak a rendje, mert ezentúl már csak karonfogva akarok járni Veled.
Csapunk egy akkora eljegyzést, hogy még!”
Március 6-án kissé másképpen vélekedik:
„Svábhegyen voltam, Máriával meg a gyerekekkel ebédeltem. M[áriá-]val
kellemkedtünk egymásnak és megbeszéltük az eljegyzés részleteit. Majd hanyatt estem, mikor
azt mondta, hogy Te olyanféle jó bácskai stílusú eljegyzést akarsz csinálni mulatással és
ivással és nagy társasággal. Részemről en famille [családi körben] gondoltam, annál is inkább,
mivelhogy az én familiám részéről aligha tud feljönni valaki295 […] No de, ha mulatni akarsz,
én, tudod, semmi jónak elrontója nem vagyok, részemről mindenképen nagyon nagyon jól
fogom magamat érezni, tőlem ugyan lehet ott 1000 ember vagy csak egy …”
Március 10-én (ugyancsak Budapestről a Tátrába):
„Örömmel mesélem mindjárt levelem elején azt az újságot, hogy az Anyám meg a
húgom feljönnek valószínűleg az eljegyzésre, mivelhogy az igazolványuk uton van. Hárs papa
ellenben nem mer feljönni, mert fél, hogy őt is Valjevoba296 internálják, mint többeket az
utóbbi időben. - Tegnap kaptam ugyanis Muttertől levelet, melyben ezt megírja. Egyuttal
kirohan, hogy hogy lehet virágvasárnap, vagyis fekete vasárnap eljegyzést tartani, hisz utána
mindjárt a nagyhét következik. Megírtam nekik, hogy meg lehetnek nyugodva, elhalasztottuk
az esetet.”
„Hogy pedig az itteni újságokkal is el legyél látva, hát leírom elzüllésem és jó útra
térésem históriáját. Annyi az egész, hogy kedden tartották Schindlerék az utolsó jourjukat,
amire meghívtak engem is és pedig telefonice297. Hétfőn este hívnak a telefonhoz, rohanok:
Egy női hang: - Ki van ott?
Én (gondolva, hogy Mária beszél, mert újabban néha telefonálunk egymásnak) Ááá,
kezedet csókolom stb. stb. – Persze rettenetes freundlich.
A hang: Itt Sch. Babsy?
295

Még érvényben van a szerbek és magyarok közötti demarkációs vonal.
Valjevo 27000 lakosú szerb kisváros, Belgrádtól DK-re 75 km-re, hegyek lábánál.
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Schindlerék vlsz. nem a későbbi soproni alpolgármester családja. Sch. Babsyra vonatkozik az 1922
novemberében olvasható pénztárkönyvi bejegyzés: Nászajándék Babsynak 3600 K.
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Én: ugyanazt magázó stílusban, hozzáteszem azonban egész véletlenül: »Azt
gondolom, ne haragudjon, hogy az anyósom«.- Fiam!! egészen belejövök már a familiáris
gondolkodásba. B. volt olyan diszkrét, hogy nem vette észre. – A jour egyébként rettentően
unalmas volt. Erzsi, aki előtte való nap vagyis hétfőn jött meg végre nyugat-magyarországi
körútjáról, őrült hódításokat követett el, de nem csoda, nagyon helyes volt. Jó magam
borzasztóan flirteltem, találd el kivel, hát az – Anyósommal! Éjféli vacsoránál is melléje
ültem. Eleinte Erzsi mellé akartam telepedni, de mikor láttam, hogy a második oldalára
Kálmán telepszik, beláttam a helyzet tarthatatlanságát és bementem egy elszánt mozdulattal a
mamákhoz. – Ugy-e szép tőlem? ¼ 5-kor értünk haza. Fönt aludtam Nálatok. Útközben
megállapítottuk, hogy Erzsi rém helyes volt, nekem pedig nem való más már, mint egy
családapai állás, mert szörnyen belepasszolnék, egyébként elveszett ember, ez az általános
vélemény. – Hát mi is legyen más? Mit csináljak én Nélküled egy ilyen összejövetelen?
Kurizáljak fűnek fának? Abszolute semmi értelme sincs. Egészen más lesz majd aztán,
amikor együvé tartozunk, egy ilyen mulatság alkalmával néha összekerülni, kicserélni az
észrevételeket, aztán mikor elég volt, hoppla eltűnni.”
Március 15-én:
„Édes kis Menyasszonyom! Most már merem használni ezt a megszólítást és
használom is teljes joggal. Valahogy mosolyog bennem a lélek, szebb minden körülöttem,
még ebbe a rideg kollégiumi szobába is beköltözött az édes melegség, mikor ezt a szót,
ismétlem teljes joggal leírom.
Hogy előlről kezdjem a históriát, tegnap formálisan megkértem a kezedet Kisapától és
kikértem az engedélyt hogy ha hazajössz, megtarthassuk az eljegyzést. Megadta!! – Az egész
úgy kezdődött, hogy Szolnokyékat elhelyezték Pestről és így felszabadul a lakásuk.
Én: Jó volna azt a lakást rögtön lefoglalni, aztán ha nem tetszik, hát cserélni mindig
lehet!
Kisapa (a deux voltunk): Hát aztán minek? Hogy az a lakás még évekig üresen álljon?
Nincs értelme, meg aztán kinek?
Én (kellő iróniával): Kedves Emil bátyám, hát ha azt méltóztatik követelni, hát akkor
holnap felveszem a fekete ruhámat, felkeresem a hivatalában és elmondom a mondókámat,
megadva a kellő formát. –
Ő: Na azt épen nem kell megcsinálni, hagyjuk csak a formát, de mondd csak, hogyan
képzelitek az esetet?
Én erre megadom a kellő felvilágosítást, kezdünk anyagiakról tárgyalni, hogyan lehet
megélni, kisütjük, hogy meg lehet élni egészen szépen, mire azt mondja ő: Hát akkor, fiam,
tartsátok meg őszre az esküvőt! – Én nem vagyok barátja a hosszú menyasszony vőlegény
játéknak. – Hát én erre aztán igazán nem tudtam mit szólni. Ez egy kicsit nagyon is szép volna
…
[Apám a beszélgetést igyekszik szószerint idézni, de a rá jellemző fordulatok
elárulják, hogy ez nem egészen sikerül.]
A diskurzust folytattuk. Ismét anyagiak kerültek sorra, de minthogy már a jövendő
háziasszonyt látom benned, bizony meg is irom, hogy mit beszéltünk. Kisapa azt tanácsolta,
hogy rostási részedet298 add el Jóskának, vagy aki megveszi 1,000.000 K-án körülbelül, ami
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A rostási részről ld. a rostási birtokot a Függelékben.

aztán mint pénz, hozna 50 000 koronát évenként és még azt is mondta. hogy abszolute semmi
kifogása nincs az ellen, ha egy keveset a tőkéből is elköltünk az első esztendőkben, azután
pedig én is majd csak belejövök az egyenesbe, hogy meg tudok annyit keresni, amennyire
kettőnknek szüksége van. Mondtam, ha utána járok, talán a minimumot már most is elő
tudnám teremteni, de ha az u. n. inaséveimben nem kell csak azt nézni, ami pénzt hoz, a tudás
létráján magasabbra mehetek. Meg van a bizalmam és erős hitem abban, mondtam tovább,
hogy ha genie nem is vagyok, de valamikor lesz belőlem valami és a szürke átlagon felül
fogok tudni emelkedni. – Az is valami, mondja ő és azzal zárta be a beszélgetést, hogy
reméljük, hogy Adélka is a maga szemétdombján megszűnik az az improduktív lény lenni,
ami itthon volt.- Nem szóltam rá semmit, miért vesszek össze az Öreg úrral, miért kezdjük
előlről az egész esetet, a harcokat, küzdelmeket, az egyikünknek se jó, de különösen nekünk
nem! – Te nem leszel avval kevesebb, ha milliószor is elmondják rád hogy improduktív. - …
Látod, a Schindlerék jourján udvaroltam a Máriának: Ime az eredmény! Hogyha tán nem is
egészen az eredménye annak, de mindenesetre jobb szívvel kezeli Kisapa az ügyet ha drága
hitvese nem nyafog neki ellenünk.”299
„Hogy folytassam az események sorozatát, este operába voltam, de persze a fontos
essemények miatt elkéstem 1 ½ fölvonást. Megérte! – Utána lumpoltunk egy nagyot, a fiuk
rém helyesek voltak, leszedték egy üvegről az ónt és egy névjegyre tették. Aláírták és azt
mondták, küldjem el Neked. Itt van nálam, nem küldöm el, mert szeretném, ha meg is kapnád,
biztosabb, ha itt marad. Talán mondanom sem kell, hogyy az a nóta járta, hogy »… szüret
után lesz az esküvőm«. – Délután K. Bandi fent volt Kisapánál üzleti ügyekben és Kisapa
megragadta az alkalmat, élénken kérdezősködött, hogy lesz-e belőlem építész. – Bandi azt
mondta csak: »megnyugtattam az Öreget.« Nem kérdeztem tovább, pedig borzasztó kiváncsi
lettem volna, hogy még miket meséltek, de B. barátom, amit akar azt elmond, de amit magától
el nem mond, azt aztán harapófogóval se veszed ki belőle. Majd az Anyósom elmondja. –
Hogyy »Erzsike édes«-ről is irjak valamit, mialatt én bent csevegtem Kisapával, majd
megette a kíváncsiság és valósággal megostromolt, amikor kijöttem. Gyula is kinn volt, meg
Kran[t]z Vili. Jó kedvem volt szörnyen, danoltam, még Gyulával is viccelődtünk300. Vili a
végén kibökte, »na Erzsi, ha magának lennék, jobb sógort választottam volna magamnak«.
Mire Erzsi ünnepélyesen megvert. Gyula pedig kijelentette, becsukván az ablakot: minek a
hideg levegő, Te úgyis eléggé lehűtöttél. Ja igaz! Azt tudod, Kislány, hogy a Gy. barátod ott
hagyta a műegyetemet! Immár újra jogász!! Úgy látszik reflektál a Nagy Emil irodára.”
A korábban említett várúr-komplexus és Anyám határozatlanságából eredő tudat alatti
időhúzás ismeretében nem meglepő Anyám reagálása. Az öröm vagy legalább megelégedés
szavai helyett a teljes összeomlás. Levelét a Tátra békés csendjéből március 17-én kezdte, de
csak 22-ére tudta magát annyira összeszedni, hogy folytassa és befejezze a választ:
„Nem jól csináltad kis Gyuri, tudod borzasztóan lehangolt az, hogy rögtön Kisapa
idézeteivel kezdted a levelet! […] Kisapának mondásai szivem mélyére hatoltak és annyira
fájtak kis Gyurim, hogy nem is tudtam már könnyeimtől rendesen elolvasni a levél többi
részét!”
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Meggyűlölte Kisapát, mindenért őt okolta, pedig valamikor – gyerekei közül – ő
szerette a legjobban.
„Na meg a pénzkérdések is nehezedtek rám meg az is, hogy jó lesz-e az már ősszel
férjhez mennem, miattad is kicsi fiam és saját egészségem miatt tudod abba a rémes
hangulatban ugy olvastam ki leveledből, hogy Te azért nem bánnád ha még elhalasztanánk a
dolgot, mert hiszen te csak mégis máskép dolgozhatsz így!”
Sokat gondolkodott a történteken.
„Igy aztán sok mindenfélére rájöttem. Pl. hogy K. [Kisapa] nem tehet arról, hogy az
Úr Isten nem apának, hanem csak férjnek teremtette és elvette mellőle azt az egyedüli lényt
akinek lelkén át a mieinkét is megértette volna és azokat a dolgokat amikért rám haragszik
tudná az én szempontomból nézni és akkor ujra csak szeretni tudna! De hát hogy ez nem igy
van arról sem tehet, rengeteg munkája közepette nem ér rá, hogy velünk mélyebben
foglalkozzon és Máriától pedig nem lehet azt kivánni hiszen ő még fiatal arra és nagyon el
van a saját ügyeivel foglalva, hiszen neki sem valami könnyű mindig az élete! […] Tőled azt
nem kivánhatom talán hogy szeresd Kisapát, mert a te büszkeségedet bántotta nagyon sokszor
[…] Azonban most térjünk át az anyagiakra! Hát én nem helyeselhetem elhatározástokat még
pedig nem tartom 1. erkölcsileg helyesnek, tekintve, hogy az a föld még nem az enyém és én
többel tartozom Öregapáéknak, semhogy erre való beleegyezésüket kérjem!! Ugy-e érted kis
Gyurim! Már az is fájna nekik, hogy az ősi birtokból eladjunk idegennek, mert Jóska nem
őrült meg, hogy a mai viszonyok között földet vegyen! Azért éppen majd megemlítem neki,
ha vissza felé utazunk! 2. pénzünk sincs még rendezve és ki tudja garantálni biztosságát. 3.
ezen előbbi eset beálltával nem lenne semmi hátterünk mig a földnek mindég meg lesz a maga
arányos értéke én legalább igy képzelem! Hanem azt gondolom, hogy legjobb lenne, tekintve,
hogy elutazásom előtt említette Öreganya, hogy a kenei [kenesei] határban földet kérnek!
Amit azt hiszem végeredményben ugyis csak kellene valamit parcellázni! Parcellázzák el az
én 30 holdamat az a ti számítástok szerint 30,000 K lenne éppen elég sőt még nem is kellene
az egész az ugynevezett inaskodó éveidre mert két-három év mulva meg kezdődnek az
építkezések okvetetlenűl!! És akkor nem féltelek már kis Gyurim és hátterünk pláne, hogy
Manikát [Margitot, Pipsi nénit] adoptálják Ponci bácsiék, éppen elég lenne, ha bármi is jönne
közbe! De hát azt be kell látnom, hogy én azért még se értek ilyesmihez azért beszéld meg
még egyszer Kisapával, ha esetleg sürgősnek találod, minden esetre kérdezd meg Erzsit, hogy
mit tud az ottani parcellázási kérdésekről? … esetleg már ő is akarna parcellázni, lehet még,
mert 70 holdról volt akkor szó!! Mert kis Gyurim ugy tudom a te kifejezéseddel élve, hogy ők
már egyenesbe vannak! Ami a lakást illeti nagyon örülök, mert itt annyit hallottam ilyesmiről,
hogy kezdtem félni hogy már nem fogunk kapni, hát okvetlenül foglald le […] Azután még az
nem ujság, hogy a menyasszonyod vagyok, mert hiszen azt nem K. mostani szava döntötte el!
Már kezdem beleélni magam abba, hogy legeslegkomolyabban meg legyen az esküvőnk
decemberben, mert annyi időre még van szükségem. Különben erre nézve megkérdezem majd
elutazásunk előtt Guhr főorvos urat, remélem magas beleegyezését fogja adni hozzá!”
Hát igen, december, s az is magas orvosi beleegyezéstől függ.
Apám Budapesten erről a válaszról még nem tud március 20-án:
„Mert akárhogy is vesszük, mégiscsak az ember szivire szalad ez a fogalom, hogy
eljegyzés. Istenem az örökkévalóságot jelző gyűrűk akkor kerülnek az ember ujjára, a kis

arany karikák, melyeknek mágneses ereje annyi csodálatos dolgot vitt véghez ezen a világon.
Az első csók, amelyre a papák is meg a mamák is mosolyogva mondják, jól van gyermekeim,
most már szabad és általában az első legális lépés az egy életen való szép, boldog
együttműködés felé. […] szép dolog az mégis, ha valaminek megadjuk a formáját és az
egyszerű szertartásnak, az állítólag üres formaságnak néha annyi lelke van.”
Március 29-én már egy a válasz a Tátrába. A fogalmazás óvatos, a lényeg azonban
félreérthetetlen:
„Gyere csak haza. Fiam, mindjárt máskép nézem majd a világot. Egyébként jó lesz
sietni a hazajövetellel, mert ha a herceghez kineveznek, május elsejére Kismartonba kell
utaznom, aztán schluss megint a jó világnak és nem látlak ki tudja meddig, amíg Matát meg
nem látogatod hosszabb időre301. Az esküvőt egyébként őszre meg kell tartanunk, mert ha
tovább húzódik úgy mint a tátrai séjour [időzés], hát eljöhetsz betegápolómnak mert meg
fogok bolondulni. – (Ezt se kell olyan tragikusan venni.) – Leveled más pontjára áttérve a föld
ügyben teljesen igazad van. Ne is szólj Jóskának egy árva szót se! Nem is akarok róla hallani.
Ezzel ezt elintéztük. Kisapának vannak olyan ideái, melyek előszörre nagyon tetszetősek, de
később aztán, ha jól meggondolja az ember, elvetendőnek találja. – se erkölcsileg, se
anyagilag nem helyes.”
Ugyanaz a téma április 5-én:
„Megnyugszom tehát még tán abban is, hogy amelyik napom Babám érkezik, azon a
napon én elhagyjam Pest városát ki tudja mennyi időre. – Hanem azt mégis szeretném, ha
annyi időre együtt lehetnénk, hogy ne kelljen csupasz kezekkel Kismartonba menni. [Legyen az eljegyzésük Szt. György napján, április 24-én, jöjjön meg arra a Tátrából.] Mindez
persze csak akkor állana, hogyha a hercegnél megkapom az állást … Kb. 12-én vagy 13-án
dől el majd az ügy. […] Kisapa aligha enged majd lejönni Kismartonba – Matát megnézni,
mert szerinte az káros dolog ha sokat együtt vagyunk így vőlegény-menyasszony stádiumban,
én meg aligha tudok onnan szabadulni hosszabb időre. Szóval azt hiszem csak egy reményünk
lehet és az minél előbb oltárhoz állani és pont. –„
Mint tudjuk, Kismartonból Eszterháza lett és az állást megkapta. Április 11-én újabb
nehézségről számol be:
„Hazulról kaptam egy gyönyörű levelet. Hogy hát jól van, az eljegyzésbe belemennek,
de hát az esküvőről egy éven bellül szó sem lehet. – Nicht so arg a dolog, majd beszélek a
fejükkel. Hiszen karácsonykor, mikor a helyzetet lefestettem előttük már majd hogy meg nem
vertek, hogy mért nem húztam a gyűrűt az ujjadra. Evvel majd másképen csinálunk.”
Már Eszterházáról, eljegyzés után:
(Június 13.) „Szóval száz szónak is egy a vége, gyógyulj meg minél előbb és állítsd
össze a staffierungot. Az anyagiak felől ujabban nem aggódom. Hiszen kapok 3200 K-t, lakás,
fűtés, világítást. Valahogyan csak kijövünk belőle. A koszt kettőnknek cca 1500 K-ba
kerülne302. – Csak aztán úgy intézzük a dolgot, hogy ruházkodni ne kelljen az első időkben,
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Hodossy Mata rokon és a hitbizomány tisztviselőnője, ld. Családfa-vázlatok X. táblát.
Fizetése (nem számítva a külön juttatásokat) havi 3198 K, a koszt 1922. jún. 26-án fél hónapra (635 K),
később havonta fizetve. Ld. a Függeléket.
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mint ahogy azt már olyan szépen megbeszéltük. Kollégám, László úr és felesége303 szintén
nem kapnak hazulról semmit és nagyszerűen kijönnek.”
„Az appartmentet is kiszemeltem már, »Két kicsike szoba«, az egyikben most én
lakom. Persze be kéne bútorozni, mert a bútorzás bíz igen gyönge.”
Az idő azonban múlik, csak múlik, ám semmi előrelépés. Apám 1922. február 6-án:
„Egy következtetést vontam azonban le Pesti föntlételemből. Hogy azoknak, akik a mi
házasságunk elé kétkedéssel tekintenek, akik azt gondolják, hogy esetleg talán nem is sikerül,
azoknak csúnyán nincs igazuk.”
Most már mégiscsak megmozdul valami. Megegyezés születhetett, amiről sajnos nincs
levél. Apám február 29-én már részletekről beszél:
„Tyhű, mennyi mindent meg kell addig csinálni, nem is jó rá gondolni. Prágai utam [a
tanulmányút] előtt egy pár napig Pesten leszek, akkor sokmindent el kell intéznünk, még a
viziteket is, vagy azt talán Húsvétra halasztjuk? A pap bácsikat ellenben, meg a butor ügyet
addigra föltétlenül nyélbe kell ütnünk. Szeretném, hogyha az egész staffierung bútorok stb.
stb. április első felében ide [Eszterházára] érkeznének, hogy a lakásügy befejezett legyen
akkor, mikor esküvőre utazván elhagyom Eszterházát. Jó Anyósom is remélem lejön egy-két
napra az utolsó simításokat elintézni. – Hogy az én staffierungom is rendben legyen, hát úgy
tervezem, hogy húsvét utáni héten eljövök innen, egyy pár napot Nálatok töltök, aztán
elmegyek haza egy hétre, onnan egy-két nappal 30-a [az esküvő kitűzött napja] előtt feljövök
teljes készenlétben. – Az esküvőt délutánra gondoltam, az úgy szebb lenne. Utána korai
vacsora, mondjuk diner, azután úgy 10—11 óra tájban eltűnés a Margitszigetre, vagyy
bánomisén akárhová. Jó lesz így Babám? Ezt a programmot megírtam haza is, de ha akarod,
hát változtathatunk rajta. A napokban majd feketébe vágom magamat és elmegyek Soós Géza
bácsihoz és fölkérem a násznagyságra, hogy az is el legyen intézve. Remélem el fogja
vállalni. – Még egy kérdést. Irtál már a Szüleimnek, azaz az Anyámnak a vánkosok miatt? Irj,
Drágám, minél előbb, mert még lekésnek a jó puha párnácskák; pedig hát az igen-igen fontos
hogy idejében érkezzenek, ugy-e? –„
Ezzel szemben Anyám a Tátra-Otthonból, 1922. január 7-én:
„Vajjon mit hoz számunkra az ujév Gyurim? Sok mindenre ráeszmélek ugy érzem
mintha az elmult évek alatt, ha sok szomoruságom is volt sok örömöm, fájó csalódások
minden minden álom világba történt és most kezdődik meg az élet! Az igazi élet a reális ahol
álom képeim nem lesznek már segítségemre, olyan ez mintha valakit kitesznek egy nagy
pusztaságba, hogy termékenyitse meg azt nem saját eszméi és vágyai szerint, hanem egy nagy
hatalmas valaminek engedelmeskedve.”
Anyám március 3-án még mindig nem határozta el magát véglegesen:
„Képzeld csak Gyurim most volt itt Lehotay és azt mondta, hogy ne tartsuk meg az
esküvőt áprilisba, mert a tavaszi hónapok nem alkalmasak erre. Szamarak az emberek, igaz,
hogy csak jó akaratból ezért hát nem haragszom, hogy ennyire bele engedtek menni a
dologba, legalább nyugodtan megleszünk mindennel és Gyurim neked se kell annyira
megerőltetned magad, mert arra el vagyok határozva, hogy május végén meglesz az esküvőnk
összes szónoki és öröklött ügyvédi tehetségem felhasználásával.”
Apám most már nem enged:
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(Március 9.) „Én, jelzem, mindenkinek hiresztelem az ápr. 30 terminust, hát ne
hagyjatok blamában. – Kisapának nem szóltam egy szót sem róla, vele a »tanu« ügyet
beszéltem meg és szintén csak helyeselheti Soós Gézát. Legközelebb elmegyek hozzá.”
(Március 14.) „A bútorokat, ne várjatok rám, vegyétek meg, mert rettenetesen mennek
az árak fölfelé, én meg ki tudja, mikor kerülök Pestre. Megírtad az Anyámnak a vánkosok
méreteit, - Mi lesz az esküvővel? Ki fog esketni? Hova megyünk nászútra, vagy megyünk-e
egyáltalán? Jobb szeretném, ha csak egy kis kiruccanást csinálnánk [sok a munkája]. –
Szerezzek-e útlevelet kettőnk részére és hova? [Sürgős és pontos választ kér.]”
Anyám most már kifogyott az érvekből, sőt mintha lelkesedne. A valóságban rábízta
magát az orvosokra: döntsenek helyette is. Nézzük csak sorba az idézeteket.
Néhány sor egy boríték hátoldalán, dátum sehol:
„Még van remény, esetleg egy szerződés mely szerint becsület szóra kötelezzük
magunkat, hogy minden nap fogok napozni, Lehotayt más véleményre bírja! És minden
bizodalmam Khoór barátunkba [Erzsi nénémnek akkor már vőlegénye volt, esküvőjük
időpontja 1923. május 10., csütörtökön du. 4.] van, hogy ő is mint orvos adja le hathatós
véleményét! az esküvő megtartása mellett!!!!”
Anyám március 6-i levele:
„Remény majdnem biztossággá [!] alakul át Khoór nagy dictiót tartott, családi vita
folyt le melynek eredménye, hogy három nap mulva megyek Khoórral egy hírneves
belgyógyászhoz Gyurmannhoz akit Khoór már megkért rá és azért három nap múlva, mert az
volt a kívánsága, hogy addig naponta négyszer mérjem magamat szájban! És ő mondja majd
ki a döntő szót amiről meg vagyok K.val [vlsz. Khoór] győződve, hogy április 30 mellett fog
elhangzani!!! És képzeld éppen most tudtam meg hogy Kisapa is amellett van, hogy ha már
egyszer elhatároztuk legyen meg hiszen Eszterházán is napozhatom!”
Keltezetlen, de tartalmából következően március 28-a (Apám születésnapja) előtt
fogalmazott levele:
„Nem tudom biztosan hányadika van, de azt hiszem nagyon közel van már az a nap,
amikor huszonnégy év előtt egy kis fekete emberke meglátta a napvilágot, éppen ibolya
nyiláskor. […] azért szerettem annyira az ibolyát és a lila szint. […] Tudod-e Gyurim, hogy
az első virág is amit kaptam tőled életemben az is ibolya volt […] Szeretném Gyurim átaludni
ezt a hátralévő pár hetet, amikor nincs pénz és mindenféle kellene tudod, kértem Kisapától
még 50000, amit már igen nehezen adott és többet már nem kérhetek tőle …” (Jöjjön föl
Apám az anyakönyvi és egyéb ügyeket intézni, mert Anyám úgy érzi, ilyesmire nem
alkalmas, Kisapa meg elutazott.)
Az esküvőt végül is 1922. április 29-én tartották meg, természetesen Budapesten.
Anyám visszaemlékezéseit az alábbi sorokkal zárja:
„Evvel be is fejeződött lánykori utazásaim emléke. Most már jöttek a mézeshetek amit
Bécsbe töltöttünk és május 8-án 1922-ben végleg megérkeztünk Eszterházára! És a maradi
tisztviselőkar megütközésére folytattuk utazásainkat! …”304
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A továbbiak eseménytörténetéből itt és most csak felvillantok három jellemző
mozzanatot:
Khoór Ödön levele Hárs Györgyhöz, 1925. március 12-én:
„Kedves Gyuri! úgyis mint Sógor, úgyis mint Férj, - s leendő boldog Apa! […]305
Mindkettőtöknek a várható nagy eseményhez ismételten gratulálok. Vizsgálatom szerint
minden rendben van s bár embryotokon a nem még nem differentiálódott, - leányt jósoltak. –
Most még lehet rajta javítani vagy változtatni. Baba kezeit csókolom, Téged ölellek, csókollak
Ödön.”
A ’változtatás’ úgy látszik még sikerült, mert az ősszel megszületett a három fiúból az
első. Pötty kis gyerek. Sopron város közkórházában, ahol az illetékes főorvos Erzsi néném
férje, Dr. Khoór Ödön volt306.
A második idézet Apám 1931. június 12-i leveléből származik. Ekkor már (és még egy
darabig) önálló építész, építési vállalkozó. Anyámnak írja Sopronból Gradóba, az Adriai
tenger partjára:
„Most még csak egypár helyi újságot. Tegnap Thirring Nentiéknál [?] voltam meghíva
garden partyra. Nagyon elegáns volt, sokat ettünk és kártyáztunk majdnem hajnalig. Epilog
Schleifferné hazakísérése. Holnapra Erzsiék hívtak meg vacsorára, - megint kártya lesz
belőle, egész biztosan.”307
A harmadik idézet megint Apámtól való. Budapestről ad életjelt Anyámnak
Suránykára, 1932. július 3-án. Nem is tudja, miért autózott Pestre, siet vissza. Ha 8-án eljut
Suránykára, két-három napot ott tölthet. Tehát még egy hétig szalma.
„Hát most referálok. Eltettünk ribizligeléet, nagyon sok lett. Cseresznyét fogok
azonban eltetetni még, ha máskép nem megy, hát jam alakjában, mert azt keveslem. –
Eltettünk spárgát, zöld borsót és zöld babot. Jött ugyanis egy kosár Bajáról, hát ennek a
tartalma szépen belement az üvegekbe, - megenni úgysem tudtam volna. – Csak el ne
romoljon minden, mert akkor megint blamálom magamat [célzás valamire, aminek – sajnos –
nincs írásos nyoma]. Persze Neked mindig akkor kell elmenni, mikor ilyen dolgok vannak. –
(Igaz hogy akkor egész nyáron otthon kuksolhatnál, mert mindig van valami hecc.)”
Ő nyilván csak intézkedett, hiszen voltak cselédek és besegítők a saját tervezésű –
emeletes – házban. Alagsorában az iroda, udvarán kis pancsoló-medence és hátul a garázs a
nyitott Steyr-autóval. Lehet, hogy az 1919-es tervei valósultak meg.
Itt laktunk. Mitől meddig? Az már nem ez az eset. Mondhatnám: abszolúte nem ide
tartozik308
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A levélnek Anyám örökségére vonatkozó elejét ld. a Függelékben a rostási örökségnél.
Dr. Khoór Ödön részletes feljegyzései egy füzetben maradtak meg. Címe: „Családunkban előfordult azon
szülések kronologikus sorrendben – melyeket én vezettem le. Sopron 1923. aug. 23. Dr. Khoór Ödön szülész
nőorvos, kórházi tb. főorvos”. Emődy Józsefné mindhárom lánya, Erzsi néném mindkét fia, Anyám mindhárom
fia és még egy rokon lány születésének minden lényeges adata fel van jegyezve az utódok okulására.
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Khoórék.
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Kedvenc szavajárása az „eset” és az „abszolúte” is, ld. leánykérését (109. lap.)
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+++

ERZSI ÉS A GAVALLÉROK

Kissé elhanyagoltuk a mellékszereplőket, pedig még Jókainál is – legalább az utolsó
sorokban – megtudhatjuk, hogyan alakult további sorsuk. Mi most persze nem a regényírókat
követjük, hanem megmaradunk a levelek idézésénél. Közben bepillantást nyerhetünk a
kissvábhegyi leányvár mindennapjaiba, gavallérok feltűnésébe és bukásába.
Nem volt rossz dolog a fogadónap intézménye. Nálunk szüleim, amíg társasági életet
éltek, megtartották ezt a szokást. Sütemény, kávé várta a vendégeket még az ötvenes években
is.
Idézek Anyám leveléből (1920. febr. 19.):
„Tegnap megint egy igen jól és előkelően sikerült fogadónapunk volt, amiről nagyon
sokat szeretnék neked mesélni. Előtte való este vagyis húshagyó kedden pedig meghívtuk Ika
néniéket vacsorára, hogy visszaadjuk a tavalyi meghívásaikat, egypár beavatott fiúval.” Egy
gavallér félreértette háziasszonyi barátságosságát és másnap a fogadónapon komolyan
udvarolni kezdett neki. Ezért most igen dühös a majompüspöknek elkeresztelt illetőre.
Ugyanebben a levélben:
„Erzsi egy igen helyes, egészen neki való férfiuval kezd jó barátságban lenni! Te
Gyurim olyan helyesek és olyan gyámoltalanok mind a ketten, és közös tulajdonságuk, hogy a
gyerekekért rajonganak. Ha tényleg lesz belőle valami akkor legkésőbb húsvétig el fog dűlni!
Nem is mondhatom, mennyire örülnék neki! Éva és Jóska most januári ittlétekor egypár
összeveszést kivéve nagyon helyesek voltak és Éva is már egészen más mint azelőtt majdnem
minden második nap kap levelet. […] [Készülnek az életre.] Éva nagyon sok komoly dolgot
olvas, ami nagyon rá is fért! Gondolod magadban ugye Gyurim!”
Még mindig ugyanez a levél:
„B. [Biber?] Sárika is itt volt ő meg Gyuláról kezdett beszélni, akarta látni rajtam a
hatást, de csalódott, mert mikor kérte, hogy mutassam meg az epigrammokat …
[olvashatatlan szó] és magam mondtam el őket, és pedig mint régi helyes dolgokat.”309
Apám Budapestről ír a Tátrába Anyámnak 1921. [tévesen: 1920!] február 6-án:
„Mondanom sem kell talán, hogy az első utam hozzátok vezetett. Emil atyánk nem
fogadott valami kitüntető szívességgel, talán kissé hideg is volt. No de hát az nem baj, majd
csak megpuhul az öreg úr szíve. Mária borzasztó freundlich. Erzsi, nohát Erzsi, úgy nézem
fülig szerelmes Gyulába. Ragyog a szeme, ha az ember róla beszél stb. stb. Egyébként Erzsike
édes borzasztó felkapott lány lett újabban. Gyula állítása szerint Khoór és Thyll Laci nagyon
neki gyürkőztek a hódításnak. Még nem láttam működésüket, de nem sokba telik, megírhatom
észrevételeimet. Egyébként ma ebédre, meg vacsorára is kint voltam. Vacsora alatt palam
publice tárgyalta Mária a »mi« ügyünket Gyula, Laci meg Zoli előtt és Gyula p. c.-t kívánt.
309

Biber Gyuláról a 240. jegyzetben.

Őszintén megvallva nem tudom, mi az a p. c. de azt hiszem olyan szerencsekívánásféle.
[Apám nagyon félreértette ennek a rövidítésnek a jelentését, ez ugyanis pour condoler,
részvétnyilvánítás310.] Hazafelé jövet Gyulával a te egészségügyedet tárgyaltuk és Gy. azt a
baráti tanácsot adta, hogy amíg Te egészen rendbe nem jössz, addig ne házasodjunk össze.
[…] Kran[t]z Vilit tegnap meglátogattam, köszönöm az édes leveledet. Vili azt mondja, hogy
kedvet kapott tőlünk és elhatározta, hogy ő is megházasodik.”
1921. február 10.:
„Az este voltam Kran[t]zéknál […] Egy darabig egész jól elbeszélgettünk és
megtárgyaltuk Rollyékat. Te, […] az a fiú egészen el fog zülleni, amint látom. Lehetetlen
társaságokba jár és iszik, mint egy kefekötő. Amellett börzézik erősen és az anyja adja hozzá
a pénzt. Azt gondolja, mert bankfiú, már ért is a pénzdolgokhoz. Vili szerint a multkor a
Széchenyi bálon olyan lehetetlen adjusztierungban jelent meg, hogy kész botrány volt, az
atillájáról le lehetett olvasni a mult esztendei étlapot. – Látod, látod kis lányom, mi lett a
»finomlelkű« fiúból!”311
Egy nappal korábban:
„Vasárnap este Erzsi gyönyörűségére kint maradtunk egy páran vacsorán. Ez a vacsora
Gyula állítása szerint különbözött a többitől abban, hogyy enni is adtak. […] Gy. [Biber
Gyula] és E. [Erzsi] alighanem nagyon jól összebarátkoztak. Gy. belátja, hogy nem neki való
a műegyetem és most azon gondolkodik, mint ahogy K-nak [Kisapának] elmesélte, hogy
hogyan lehetne őbelőle minél előbb valaki, vagyis partieképes fiatalember. Ezt a kijelentést
közelebbi vonatkozásba lehet hozni Erzsivel való jóbarátságával. No nem? Őszintén
megvallva én nem nagyon vagyok elragadtatva az esettől, mert Erzsit sokkal jobban szeretem,
semmint hogy azt kívánnám hogy ez az eset komoly legyen.”
(1921. március 22.) „Tegnap, vagyis hétfőn Nálatok volt valami összejövetel Mária
barátaiból és barátnőiből: Ili, valami Moravcsik Erika a férjével és a bátyjával, egy kopasz úr,
azt hiszem Ilihez tartozóan, Gyula, K. [Kotsis] Bandi, meg én. Bandival ketten elkéstünk a
vacsoráról, mivelhogy a drága barátom tegnap fejezte be 3 előadásból álló előadássorozatát a
mérnök egyletben nagy siker kiséretében. A sikertől annyira megrészegedett, hogy
vacsoránál, persze a macskaasztalnál312 a tányérját húsostól garnierungostól odavágta, én
meg, mint szintén részese a sikernek313, az egész társaság előtt úgy vágódtam hasra mint egy
bálna, Erzsinek nem csekély mulatságára. A rendes unalom uralkodott fölöttünk, semmi
különös nem történt. – Ja igaz, majd elfelejtettem, hogy a meghívásoknál Mária Gyulát
kihagyta azon ürüggyel, hogy Kisapa nem szimpatizál vele. Erzsi ellenben annyira kitette
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A részvét jeléül. Bakos Ferenc i. m. 673. lap.
Régi udvarló volt, de rendes nevét nem tudom. Ld. 179. jegyzetet.
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A nagy asztal mellett, úgy látszik, már nem jutott hely, vlsz. egyesek meghívás nélkül jöttek el, vagy délutáni
vendégként ottragadtak. Ilyesmi Apámmal is történt már, ld. az 50. lapon leírtakat. A ’macskaasztal’ az
értelmező szótár szerint közös családi étkezés, kül. vendégség alkalmával kisebb külön asztal a gyerekek
számára, hogy a felnőtteket ne zavarják.
313
Bizonyára a vetített ábrák rajzolójaként.
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magát érte, hogy a végén is meg kellett hívni. Láttál már ilyet? – Kutya van a kertben, ha jól
tévedek!!!”314
Anyám 1921. június 10-i levelében beszámol egy vacsorájukról:
„Hétfőn estére vacsora meghívások röppentek, szokott jóbarátainkon kívül egy
operaénekeshez is, aki mint baritonista vendégszerepel Pesten! Énekelt Wagnereket nagyon
szépen, eszembe juttatta a tavalyi boldog operába járásainkat Matával és én nem tudom
hogyan, hogy nem de annyi meleg érzést hozott ujra felszínre bennem […]315 Azonban a
dolog nem maradt mindig ilyen magas niveaujú, hanem vad magyar mulatásba fulladt azt
hiszem ½ 6-kor sikerült kidobni a félignél jobban becsípett társaságot! Én is lump voltam
kicsim csak 4 előtt mentem aludni, de egy lépés nem sok de még annyit sem táncoltam és egy
fauteuilbe töltöttem az egész éjjelt! Másnap délelőtt jött meg Kisapa […] az énekes az ő
szobájába aludt, Máriát agyon szekiroztuk […] Khoór feltűnően foglalkozott Erzsivel és ma
mikor [Erzsi] elutazott a gyerekekkel [valószínűleg Margittal és Ádámmal, az úti cél pedig
Enying], kint volt az állomáson egy doboz gerbeauval! [!] Minden biztatóan néz ki!!!”
Ismét Anyám, most 1921. november 28-án:
„Vasárnapi ünnep nagyszerűen sikerült borzasztó kár, hogy nem jöttél el, mert igy K.
dr. [Khoór] egész éjjel huzatta Erzsi fülébe és énekelte a következő 3 nótát: vásárhelyi
sétatéren, Akit én szeretek, Szeretlek én egyetlenegy virágom!!!!!! mert hát cigány is volt!!!
Reggel ½ 5-ig tartott. Kisapa remek hangulatban volt nagyon sajnálta hogy nem jöttél el
általában mind szidtak ezért. [Apámnak sok volt a restanciája, nem tartotta helyesnek, hogy
most kérjen szabadnapot.] Ha én vőlegény lennék stb.!!! A színdarab nagyszerűen sikerült
vasárnap Bandi helyettesített akkor minden szépen ment ellenben csütörtökön ő nem jöhetett
és akkor Thyll Laci ami határozottan kellemetlen volt és rossz vége lett! Akkor már én is
haragudtam rád hogy igy elhagysz!!!!!!! Manika mindég Krantzal volt ugy hogy rém sokat
huztam őket! Mind kettejüknek határozottan tetszett a dolog!!!! Kisapa Mária szintén nagyon
jól érezték magukat csak nekem nem volt párom. Bandinak igaz az én rábeszélésemre ½ 12kor elkellett mennie, akkor Rolly ült mellettem ½ 2-ig elpanaszolva egész élete történetét
azután őt is elküldtem akkor aztán Göllner Lajos reggelig. Nem mondhatom, hogy jól
mulattam, de azért természetesnek vettem, hogy nem vagy itt és valahogyan a
legöregebbiknek éreztem magamat, de azért jól telt el az éjszaka. Ellenben csütörtökön
nagyon rossz volt számomra máskülönben minden nagyszerűen sikerült, Kisapa nagyon örült
Joskának és Évának csak persze te megint hiányoztál, a telefonodba belesápadtam ½ 4-kor
jöttek az össz rokonok és ismerősök valami 26-an voltunk, estére csak a szereplők maradtak
itt 12.ig nagyon helyes volt megint minden, Khoór énekelt, Laci kegyvesztett lett és hamarább
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A Kutya van a kertben jelentése ’veszély fenyeget’, de az is, hogy szeretőt tart az asszony (D. Nagy Gábor:
Magyar szólások és közmondások. Bp., 1966, 402. lap.). Biber Gyula akkor Erzsi nénémnek udvarolt nagy
vehemenciával. Nem egészen világos, hogy itt Apám mire céloz. Talán Kisapa volt féltékeny?
315
Anyám illendőségből (’comme il faut’) tanult zongorázni, de hallása nem volt: teljes határozatlansággal
figyelte, ha mi nyűttük a 2 m-es Czapkát (vételét ld. a pénztárkönyvben, ma a soproni zeneiskola leltárában). Ő
maga – legalábbis előttünk – sohasem produkált rajta semmit sem. Sokszor mesélte, hogy amikor operaházi
páholyukban elérzékenyülten figyelték valamelyik Wagner-opera történetét, Kisapa részvevően fordult feléjük:
csak nem fáj valamitek? – Az ikrek zenei képességeiről se tudok semmi jót se mondani, de ők legalább
bevallották … - Az illendőség egyébként az apácáktól (is) eredt, pl. azt hogy fáj a gyomra valakinek, csak így volt
szabad jelezni: j’ai le coeur (fáj a szívem).

elment mint a többiek avval az emberrel nem lehet semmit csinálni, nem tud határt tartani
majd szóban!!! Rém dühös voltam.”
„A telefonbeli egyetlen szavad, hogy nem szaladhatok a világba bele nem érintett
valami kellemesen, a siráshoz most is még állandóan közelebb állok mint a nevetéshez!!!”
Az ünneplés Kisapának szólt, aki akkor töltötte be 50. életévét (november 16-án).
Apám távolmaradásának indoka, hogy ugyanis sokáig volt távol és az így felgyülemlett
restanciáit be kell hoznia, nincs tehát erkölcsi alapja annak, hogy megint elkérje magát316. Ez
logikus, de valahogy még sem szerencsés megoldás. Lehetséges, hogy valami sértődöttség is
lappang mögötte.
Egy szó mint száz, kár volt ezt az alkalmat elszalasztani.

+++

„ESZTERHÁZI VIGASSÁGOK”

„Megírom legújabb stiklimet, amit hétfőn este műveltem – olvashatjuk 1921.
augusztus 4-i levelében. – Rendeztem ugyanis egy barátságos vacsorát, négyünk [Apám és
vendégei] számára. Mata, Kováts Irénke és Tomka Pista valának meghíva. Sajnos az utóbbi
mint afféle pechfogel (f-fel) lecsúszott róla, mert Sopronba kellett utaznia. Rettentően elegáns
volt az eset. Szobámba volt terítve Ilka kisasszonytól kölcsönkért service-el, virág is volt az
asztalon és ami a legelőkelőbb volt, a világosságot 10 gyertya szolgáltatta hatalmas két bronz
gyertyatartóban elhelyezve. Szépen toilettebe vágtuk magunkat úgy ültünk le. A szobalányok
közül a legügyesebbik szolgált föl, szépen ment minden. Menu: karfiol[leves], kacsapecsenye
krumplival és rizzsel, meg savanyúsággal, dobostorta, gyümölcs, feketekávé. Jó bort is tudtam
szerezni, Matuska ivott mint egy kefekötő. – Uraknak éreztük magunkat, szellemesen
diskuráltunk, koccingattunk a távollevők egészségére. Egészen éjfélig tartott a cécó. –
Másnap aztán Eszterháza csodálkozott különösen az összeállításon. Törték a fejüket: vajon
mit akarhat egy vőlegény amikor vacsorát rendez és ha már rendez és egy lányt meghív rá,
minek hívja meg akkor az anyósát, pont az anyósát garnierungnak317. Ez aztán nem ment a
fejükbe. Irénke másnap kikapott az apjától, hogy hát az nem járja, hogy egy legénylakásra
megy el »mulatni«, Mata ellenben mindenkinek elmesélte az esetet, tehát kész volt a botrány.
– Kell egy kis elevenséget belevinni már ebbe a rongyos eszterházai unalomba.”
Apám 1922. január 25-i beszámolója:
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Ld. a 290. jegyzetet. Kisapa valakinek panaszkodott a vonaton, Sopronból hazautaztában, hogy mindkét
soproni veje nagyon nyers modorú ember. Egy simulékonyabb természetű vő talán több pénzt tudott volna
szerezni indulásához. Persze az is igaz, hogy Kisapa stílusa se volt valami halk és szerény.
317
Nem tudom, ki az a Kováts Irénke, de ezek szerint már volt (jövendőbeli?) anyósa.

„Tegnap voltam Kapuvárott Rimlerék névnapján. Apa és leánya tartották ugyanis
névünnepüket318 és ez alkalommal nagy társaság voltunk együtt. Én persze Matával. Natürlich
nem engednek garde nélkül. […] Nohát erről a kis összejövetelről akarok referálni …
Szóval kedvesek voltak, hogy a közepén kezdjem, a háziak mindenkivel foglalkoztak,
voltak sandwichek, torták, minden mi szem-szájnak ingere, volt zongora, tánc. A lányok
csinosak voltak, a parkett sima, a zongora csak egy kicsit volt hamis, de a billentyűi nehezen
jártak, parfum, cigarettafüst. Szóval egy jour, wie es im Buch steht. – És most jönnek a
kulisszák és az, ami azok mögött lejátszódott. – R. [Rimler] Babusnak ott volt a vőlegénye,
hajh a vőlegénye. Babus, mint a háziak általában, rém kedves volt, nótázott, táncolt, de néha,
amikor azt gondolta, hogy nem nézi senki, olyan szánalmas szomorú arcot, azaz inkább
szemeket csinált, hogy … elkezdtem figyelni. Vőlegény úr alig nézett a menyasszonyára, alig
táncolt vele, ellenben sokat kiabált, éles, antipatikus hangon, sok szamárságot beszélt összevissza … Tragédia volt jelen, mint mindig még amikor együtt láttam őket … A menyasszony
mellett pedig ott volt a huszáratillás Van der Luhe hercegi gazd. gyakornok úr, sok ezer
hollandi forintnak várományosa és egy részüknek már korlátlan ura. És a huszár csapta a
szelet rettentően, a menyasszony meg … tetszett neki szóval az eset. – A huszárnak a
homlokára raktam egy őz agancsot319. Felháborodva kérdezte: »Nekem raksz ilyet a
fejemre?« »Igen, mondom, de ezzel csak azt akartam jelezni, hogy valami közöd van hozzá. –
Különben az ember sokszor mondja azt hogy fekete, mikor azt gondolja, hogy fehér?«
A huszár egy kicsit megerőltette a csirke-, akarom mondani huszárelméjét, de aztán
megértette és ostromolni kezdett: »Te, észre lehet venni valamit? Te, mondjad!« És rém
boldog volt, majd kiugrott a bőréből. A következő pillanatban azonban már Babussal táncolt
és Babus angolvörös ruhácskája ölelkezett az atilla szép nefelejtsszínével. – Egyszerre a
mama, aki ilyenkor mindig boldogan mosolygott, - rejtélyesen kezdett mosolyogni, némely,
egészen beavatott ifjú pedig, akik a háznál egészen bejáratosak voltak, komiszul mosolyogtak
… Hát, mit tesz isten! Vőlegény úr csúnyán berugott, odakint lefektették és melléje tettek egy
lavort, amit ő aztán igénybe is vett. – Nemsokára azután úgy 11 óra felé Matával együtt
elléptünk csöndben, de előkelően. Még sajnáltak, szóval időben volt még. – Ma estéből kettőt
tanultam: Jó dolog tisztességes embernek lenni a jó dolog időben elmenni valahonnan.” (Ő
nem iszik annyit, hogy berúgna a menyasszonya házánál. Ki is rúgnák. A másikban, az időben
elmenetelben gyenge. Ezt pedig el kell találni.)
1921. szeptember 18.:
„Este kilenc óra. Most érkeztem meg ebben a szent pillanatban az »Eszterházai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület« zártkörű táncmulatságáról. Megpróbálom hogy hű képet adjak
Neked is róla, legyen már egy levelemnek humoros íze is annyi nagy komolykodás,
filozofálás után.
Szóval megjelentem. Úgy ahogy voltam, szürke nyári ruhában, puha drapp ingben, de
hát még így is rettentő előkelő voltam. Mindenekelőtt üdvözöltem gépírókisasszonyaink ékes
koszorúját és lovagjaikat. Piroska mellett ott ült feszes dolmányban a hadnagy úr titokzatos
arccal bókokat sugdosva a fülébe, amitől a kis molett majd megszakadt úgy nevetett. Hildus, a
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Rimler Pál a hitbizomány erdőtanácsosa 1919 óta. 1898-ban lépett a herceg szolgálatába. (ld. Halász H. Imre
i. m. 221. lap.) Lánya Paola (Babus néni). Babus néni férje erdőmérnök, később egyetemi tanár. Anyámék
bridge-társaságához tartoztak.
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Egy erdőmérnök lakása nyilván tele volt trófeákkal.

szemtelen pirosképű barna, zárójelben legyen mondva szép lábai vannak, egy kis
számgyakornokkal próbál mulatni, de nem igen megy neki. Rózsi a süket számvevővel
diskurál, hogy egész Eszterháza hallja, ő a legelőkelőbb és nagyon »finoman« viselkedik,
dacára hogy kiabál. Különben mióta a süket számvevő itt van, az egész hölgykoszorú
beszédjének érthetősége, stilgemäß kifejezve magam, 50 percenttel javult, magyarul úgy
ordítanak, mint … de hagyjuk a hasonlatokat. – Távolabb két, kapuszélességű hát mutatkozik,
fölöttük egy szőke meg egy barna hajtömeg. A szőke kulcsárnő, az Ilka kisasszony, a másik
egy ismeretlen kövér. Körül asztalok sűrűn körülülve. Az összes mesterembersegédek,
legények ott vannak imádottjukkal. Itt egy párocska, a fiu szerelmesen odasimul a lányhoz,
aki lesütött szemmel, bájosan mosolyogva engedi át kezét. – Egy asztalnál a »műszak« ül:
ácsok, kőművesmesterek, cserepezők. Schinkó úr, a ciceróném odavezet. Ja igaz Schimkó [!]
úr! Építőmester az uradalomnál. Kövér, német, gutmütig angolbajuszos ábrázat, nagy fej,
kissé hajlott hát, középtermet, inkább kicsi. Tipikus tűzoltóról, úgy egészen biztosan Schimkó
úr fotografiáját látod lelki szemeid előtt. A balta persze ott fityeg az oldalán, mellén pedig az
összes rendjelei: két jubileumi emlékérem! Kiváló alak, egyszer meg kell nézned Neked is.
Szóval Schimkó úr odavezet a műszaki asztalhoz. Lekezelek szépen és cerclet tartok. Közben
megkezdődik a tánc, bemegyek a terembe és csendesen, egy fal mellé húzódom a cigány
közelében. Csárdás járja még pedig ropogós. Piroska a hadnagyával, Hildus a gyakornokával
rúgják a port kegyetlenül. A hadnagy úr ünnepélyes képet csinál, a gyakornok úr fölényeset, a
kis lányok meg határozottan boldogat. Ilka kisasszony, a szőke kövér egy rettentő vékony
ravaszképű fiatalemberrel járja, akinek az arca egész ráncos már a sok édes mosolygástól,
egyébként szakasztott olyan képe van mint a kutyájának. Egy foxiba ojtott kuvasznak.
Érdekes, hogy néha emberek hogy hasonlítanak az állatjaikhoz. Pesten is a Gellértfürdő
mellett találkoztam egy nénivel, aki megszólalásig hasonlított a mopszlihoz, amelyik zsinóron
vezetve gőgösen követte úrnőjét …Hulesch úr, mert így hívják a ravaszképűt, enyhén,
finoman kezeli a táncosnéját, aki rémes előkelő képet vág és a táncos urat határozottan lenézi.
Karjaikat néha fölemelik és akkor vagy a szőke kövér vagy pedig ravaszképű csinál pirhuettet
persze lassan, tempósan és a lehető legünnepélyesebb képpel. – Távolabb egy kis kövér nő
igyekszik akkora lenni mint a táncosa és mivel máskép nem tudja elérni, hát olyanokat ugrik
mint egy gummilapda. Mikor visszaesik, megremeg az épület. Mellette táncol az »emeletes
Örzse«, mint a neve mutatja egy hórihorgas nőszemély. Esetlenül, félre hajtott fejjel illegeti
magát. – Azután a nagy tömeg. Mind táncol, mind ugrál a megbolondulásig és a lehető
legünnepélyesebb képpel, halálos komolyan. Mellettem gyúrja egy pár. A legénynek a fején
van a kalap persze, szügyébe vágja a koponyáját és megforgatja párját egy birkaképű rettentő
komoly nőt, aki ammellett úgy ugrál mint egy jólnevelt bakkecske. Fehér ruha, derékon egy
rózsaszínű selyemszalag. Pördülnek egyet, a legény fejéről leröpül a kalap és a cimbalom alá
esik. Bambán megáll, üstöke a szemébe lóg, a nő a kalap után bújik és a legény fejébe
nyomja. Tovább ugrálnak, forognak és mindnyájan ugrálnak és forognak ütemesen szépen. A
padló remeg, hogy az ember fél hogy leszakad, a por fölverődik, rossz levegő, hogy ne
mondjam, büdösség és ammellett ordítások. Táncolnak, kurjongatnak olyan komoly képekkel
mintha temetésre mennének. – Én a falat támasztom és kacagok, kacagok, hogy a könnyeim
potyognak bele és nálam valahogy fordítva van. Ők jókedvűek és komoly képet vágnak és én
kacagok és még nincs jó kedvem. – Menekülök, a levegőn jobban érzem magam. Emberekkel

találkozom akik odamennek a poros, bűzös szomorú mulatságba. – Csak menjenek, ők jól
érzik magukat.”
Mit tagadjuk, ez bizony nem éppen demokrata álláspont. Kevés mentség, hogy
egyedül érzi magát, nagyon egyedül.
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Anyám 1922. január 15-én azzal a tervvel rukkol elő, hogy bálba kellene menni,
mégpedig vagy a Protestáns bálra [!] vagy a február 1-jén megrendezendő Széchenyi bálra.
Persze Apám is utazzon fel Eszterházáról Budapestre:
„Megvan-e mindened Gyurim ami egy modern fiatalembernek kell?
Önmagad által megkötendő fehér nyakkendőd van-e, mert ez a divatos […] milyen
vagy frakkban még nem láttalak így! […] A jegyedről gondoskodunk. […] szerettem volna
igazi rendes nagy bált látni […] tanulunk táncolni … nem azért ugyan mintha ezen a téren
ambicióim lennének a bálra nézve, hanem csak azért hogy tudják, mert a bálon csak veled
szeretnék lenni és nem táncolni. Vannak akik azt mondják, hogy nem szabad ennyire igénybe
venni egy vőlegényt!”
Hogy mik ki nem derülnek…!
A témát Apám 1922. február 8-i levelével zárjuk. Eszterházáról viszi a posta
Budapestre:
„Tudod mi az a báltraccs? Hát az, amikor az ember hazajön a bálból és azzal, akivel
ott volt, szépen megbeszéli az ott történteket. Megtárgyalják a toiletteokat, a lányokat, a
férfiakat, a mamákat és minden másat ami egy bálon látható és hallható, ami ott történik. –
Ebben a szent pillanatban értem haza a kapuvári kaszinó vacsorájáról, ami a kapuvári elitebált jelenti és most, hogy nagy fázósan belebújtam az ágyba, szeretnék Veled egy kis
báltraccsot kezdeni. –
Hogy előlről meséljem, tulajdonképen nem is akartam elmenni. De a kormányzó,
Rimler meg a többi előkelőség annyira érdeklődtek mind, hogy a végén aztán Kovács Klárival
együtt nekivágtunk az útnak. Rettentő hidegben, volt vagy 15 C° és ordító szélben indultunk
el. Emil bácsi [Kisapa] épen az elindulás pillanatában, amikor már mind a ketten nyakig bent
voltunk a bundákban és lábzsákokban, szóval pont akkor jött a kocsikhoz és azt mondta, hogy
ilyen bolond időben csak bolond emberek mennek kocsin bálba. Denique elindultunk. A szél
üvöltött és általjárt minden bundát. A lovak csúsztak a keményre fagyott úton, a még
megmaradt kevés, de keményre fagyott hó néha arcomba vágódott. Tombolás, vad nyargalás
mindenfelé csak a hold, a Te holdad világított csöndes sápadtan … Szeretem a vad időt,
szeretem a fékevesztett elemek szilaj táncát, de ez már mégis csak sok volt. Félig
megdermedve értem oda. – Ott találtam egy vidéki jó, úri társaságot, sok ismerőssel, jó
cigánnyal. Ittam, énekeltem, táncoltam, udvaroltam a lányoknak, de főképen a mamáknak, a
kormányzónak stb. stb. – Éjfélkor pedig, mikor épen egy érzelmes magyar nótát énekeltem a
Rimlerné fülébe, intettem Klárinak, hogyy hát gyerünk. És ekkor jött az, ami elrontotta az
egész mulatságomat. Klári, a szamár, kezdett nagy illendően elbúcsúzkodni mindenkitől. Erre

aztán következtek a sértődések, a kapacitálások »no ne még, no ne még« stb. stb. Mondhatom,
utálatos volt pláne hogy mi voltunk az elsők, akik elmentünk. Klára barátnőmre nagyon
haragszom érte. – Gondoltam Rád, hogy mennyivel szebben, tapintatosabban meg tudtad
volna ezt Te csinálni320. Sohase bucsuzzunk, ha elmegyünk valami mulatságról, mielőtt a
Lady patronesse elment. Ugy-e? De hát ezen is keresztülestünk, keresztülestünk aztán még
egy utazáson, amely alatt fázással foglalkoztam és most írom ezt a levelet.”

+++

SZÍNPADON

1921. július 16-án írja Apám:
„Matánál szóba került az 1919-iki tél, az operába járások, - úgy megrohantak az
emlékek […] Láttalak kék ruhádban, fekete kalappal ott a földszinti páholyban, amikor olyan
nagyon hideg fogadtatásban részesültem és átéreztem még egyszer azt a szorongást, azt a
félelmet, hogy a küzdelem hiábavaló, mellyel Tégedet akarlak elérni.”
Az operához kötötte még egy szerelme: az éneklés. Egy darabig kacérkodott a
gondolattal, hogy operaénekes lesz. Szép és erőteljes baritonját még a háború után, az ötvenes
években is megdicsérte Báthy Anna321. Kiművelésére azonban hiányzott belőle a kitartás. Így
is több szerepléséről olvashatunk leveleiben, sőt újságokban.
(1921. december 4.) „Irom levelemet a kapuvári concert utáni reggelen ágyban fekve,
jó hideg szobában, de meleg szívvel. […] Hogy előlről kezdjem, felkértek rá, hogy énekeljek
egy kapuvári jótékonycélú hangversenyen. Hát aztán énekeltem. Schubert Doppelgängerje, a
csöndes falvam, meg egy, előtted ismeretlen Ady dal volt a programm. Mata kísért zongorán.
– Természetesen rettentő szép volt és természetesen a mi számunk volt a programm
fénypontja. – Soóséknál voltunk bekvártélyozva ott öltözködtünk át, ott volt uzsonna és
vacsora. A koncert 8-kor kezdődött, utána egy kis táncot rendeztünk zongoraszóval.
Rettentően jólnevelt voltam, a Kovatsits Médivel kétszer táncoltam!! - - […] [Rimler
Babussal összetartottak. Ott volt a vőlegény is.] 1 órakor aztán oszlásnak indultunk és jöttünk
haza.”322
320

Sok évvel később ez a korai távozhatnék már nem váltott ki hasonló dicsérő szavakat. Anyám általában
annak örült, ha valamilyen rendezvénynek vége volt.
321
Báthy (Stampf) Anna (1901—1962) operaénekesnő (szoprán). Ld. Brockhaus—Riemann: Zenei lexikon Bp.,
1983. I. köt. 150. lap. Szülei és testvérei Beregszászról költöztek Sopronba. A Jókai utca végében laktak egy
elterpeszkedő földszintes házban. Anyámék összejártak velük. B. A. sokszor látogatott haza testvéreihez.
Általában itt nyaralt férjével. Kijártak a Nagyuszodába. A hangversenyidényben pedig szerepelni is jött.
322
A kapuvári hangversenyről ír a Soproni Hírlap 1921. dec. 6-án, A kapuvári zeneestély címen. Egyik szombat
este rendezték a világháború kapuvári hősi halottainak tervezett emlékműve javára. Fényesen sikerült, zsúfolt
volt a kaszinó nagyterme. Beszéddel, Haydn és Grieg zongoradarabokkal, irredenta dalokkal, a mai
kultuszminiszterünk apjának tréfás alkalmi strófáival folytatódott, majd „Hárs György eszterházai intéző
gyönyörű baritonján néhány dalt énekelt el.” Az újság az ezután következő trió szereplését tartotta az egyik
legkiemelkedőbb számnak. Több mint 21000 K gyűlt össze, de 300000 K kellene.

A siker fölött nem tud olyan egyszerűen napirendre térni. December 16-án megint
emlegeti:
„Úgy sejtem, a kapuvári concertről sem számoltam még be. Természetesen kitűnően
sikerült. Bővebbet majd szóval.”
(1922. január 9.) „Imádkozz egy üdvözletet azért is […] hogy beletörődjem megint az
eszterházai életbe, mert nem megy sehogy sem a megszokása. Két hét igen kihozott belőle.
Pedig most még eléggé változatos is, amennyiben a korcsolyázást is behoztuk, annyira
megfagyott a pálya. Van itt egy bácsi, aki orosz fogságban volt vagy öt esztendeig és ott
összesen 4200 órát korcsolyázott. Hát megtanult alaposan. És most ez ad utasításokat, hogy
hogyan vágjam a jeget. Tegnap már egész jól ment, csak háromszor vágódtam végig teljes
hosszúságomban. De ez csak egészség. – Mata is csuszkál, csak nem igen bírja sokáig. Vele
egyébként most Wagnerokat tanulunk, ami igen nehezen megy különösen nekem. Szokatlan,
nehéz muzsika.”
Az 1922. február 18-i levele szerint a „Tannhäuser féle himnuszt” is, Venus
istenasszonyhoz: „Dir Töne Lob! die Wunder sei’n gepriesen,/ die deine Macht mir
Glücklichen erschuf …” - idézi323.
A mélyebb hangra transzponált áriát egy népszerű kiadványból tanulja meg.
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KÖNYVEK
(ANYÁM OLVASMÁNYAINAK JEGYZÉKE)324
(1922. április 30-tól)

1. „Mereskowski: Zar Péter und Alexei”
Merezskovszkij, Dimitrij Szergejevics (1866—1941) Krisztus és Antikrisztus c.
trilógiájának harmadik darabja, regény (1905). „Az orosz szellemet nagyon jól megismerjük a
könyvből, ugyszintén a viszonyokat és nem csodálkozunk azon, hogy ennek az ilyen módon
uralkodó cári háznak igy kellett véget érnie.” (Anyám véleménye.)
2. „?: Őnagysága Rómába megy.”
323

Az idézet Wagner Tannhäuserének I. felvonásából való, a címszereplő Vénusz-himnusza. „Unser Wagner”,
Band 9. Gesang Album in der Bearbeitung von Karl Klindworth. Ausgabe für tiefe Stimme. Ed. Schott S-2775. sz.,
a 21—22. lapon. A könyv első lapján exlibris 1924-ből. Ez nem zárja ki a korábbi vételt, mert már én is a világon
voltam, amikor ez a könyvjegy készült. A tenorária átirata nem lehetett könnyű.
324
Anyám olvasmányainak listája egy nagyrészt ceruzás lapon piszkozatban és egy kockás füzetben letisztázva –
töredékesen maradt meg. A füzet az 1922. ápr. 30-tól olvasott, 1—29. és 46. sz. alatt felsorolt könyvekről írott
kritikáit tartalmazza. Sajnos már a 46. sz.-hoz se írta oda, hogy mikor olvasta el. Valószínű, hogy 1925-ben
született első gyermekének első hónapjaiban hagyta abba olvasmányai számbavételét. Az olvasást nem, arra én
is emlékszem, hogy esténként, az ágyban rendszeresen olvasott. Apám ugyanúgy. A könyvek javarésze saját és
friss szerzemény, bár bizonyára voltak kölcsönkönyvek is. Erre célzás található a levelezésben pl. a Madáchról
szóló könyv kapcsán (ld. 40. lapon). A francia könyvek fűzött kiadásban, talán Kisapától kerültek hozzánk, bár
van célzás vételre is. Anyám 1972-ben, Apám halála után és kisebb lakásba költözésekor a zongorával együtt a
könyvek nagyrészét is eladta, ezért nem tudom a szerzők nélküli francia címeket azonosítani.

„A csecsemők érdekében íródott, azoknak rossz helyzetét világítja meg a helytelen
bánásmód és régi bevett (rossz) szokások miatt, amit persze főleg a világháború tett
elviselhetetlenebbé” – írja Anyám. 1922-ben olvasta.
3. „Surányi Miklós: A szent hegy (Kun László).”
Regény (1917). A lista piszkozatán az 5. olvasmány, mindenesetre még 1922-ben.
Olvasott róla kritikákat, amelyek a korrajzot dicsérték, de „a regény bizony rettenetes, a
margitszigeti zárda a fő színhelye. […] A legrémesebb dolgok fordulnak elő ezen a szigeten
[…] keresztényhez zsidó lány nem mehet férjhez, az volt akkori megdönthetetlen hitük. Most
már egy kicsit máskép van, mert azért bizony egy vén zsidónak sem jutna eszébe megölni a
lányát, ha keresztényt mer szeretni. Sőt a gondos apák vesznek lányuk számára egy jónevű
leszegényedett keresztény ifjút, a vagyonosabbnak legalábbis egy br. [báró] kell már a tisztelt
vő neve elé.” Anyám megállapítja még a szerzőről, hogy „túl sok szemetet látott” a
történelemben.
4. „Szabó Dezső: Az elsodort falu.”
„Igen értékes műnek tartom […] Sokan kifogásolják az erős kifejezéseit, én nem, mert
ahoz amiket ő leirt mindenesetre kellettek. Azokhoz a problémákhoz amiket ő oly merészen
boncolgat nem lehet keztyűs kézzel nyúlni […] kell néha egy Sz. D. aki elénk tárja az életnek
azon igazságait amikről nem szeretünk hallani […] Nem bántam meg, hogy […] elolvastam.”
A piszkozaton a 3. olvasmány 1922-ben.
5. „R. Voss: Italienische Novellen.”
Richard Voss (1851—1918) igen termékeny író. Nagyon kiélezett helyzeteket ábrázol.
Még leginkább az olasz tárgyú írásait dicséri a Világirodalmi Lexikon (1930), de hozzáteszi,
hogy erotikus. Anyám véleménye: „Azt hiszem, mindenki élvezettel olvassa, mert olyan
megkapóan szép, szinte meseszerű a stílusa […] homlokegyenest ellentéte az előbb leírt
Szabó Dezső könyvnek, kiemel pár órára a mindennapi életből bennünket.” A piszkozat
szerint a 4.; 1922-ben olvasta.
6. „Wilde Oszkár: Mesék, költemények prózában.”
Oscar Wilde: A House of Pomegranates (1891). „Wilde meséi nagyon szépek, egyiket
nagyobb élvezettel olvastam mint a másikat […], aki meg tudta írni a Boldog királyfit, a
Csalogány és a rózsát, az Ifjú királyt és a többi szép mesét, az egész rossz ember nem
lehetett.” A cantervillei kísértetet (The Canterville Ghost, 1887) is ezekkel együtt emlegeti
Anyám. Fordításban olvasta, 1922-ben. Csak évtizedekkel később tanult meg jól angolul.
7. „Wilde Oszkár: Az infénsnő születésnapja.”
A Gránátalmához c. kötetben (ld. a 6. pontot), Mikes Lajos fordításában jelent meg.
Elbeszélés. „Megható kis történet.” 1922-ben olvasta.
8. „Wilde Oszkár: Halászlegény és a lelke.”
The Fisherman and His Soul (1891). Mese. „Az egész kis mese csupa szín.” 1922-ben
olvasta.
9. „Wilde Oszkár: Saville lord bűne.”
Lord Artur Savile bűne. Elb., ford.: 1922. (Lord Arthur Savile’s Crime, 1891) „Ez a
kis történet legkevésbé nyerte meg tetszésemet.” 1922-ben olvasta.
10. „Wilde Oszkár: Az eszményi férj.”

An Ideal Husband (1895), dráma, ford. 1922. A 11. számúval együtt olvasta, 1922ben. „Rám valahogyan olyan egyforma benyomást tettek, mindegyikben van azonban szív,
nem lehet rájuk mondani, hogy kizárólagos angol szellemeskedésből állanak.”
11. „Wilde Oszkár: Lady Windermare legyezője.”
Lady Windermere’s Fan (1892), Lady Windermere legyezője. Ford. Moly Tamás,
1922. Színmű 4 felv., ld. 10. sz.
12. „Wilde Oszkár: Bunbury.”
Köznapi komédia három felvonásban komoly emberek számára (Mikes Lajos ford.)
Első címe: The Importance of Being Earnest (1895). A Világirodalmi Kisenciklopédia (1984)
szerint: „Sheridan után és Shaw előtt az egyetlen igazán mulatságos angol helyzetkomédia.”
Anyám véleménye: „Szellemes, de nekem a folytonosan előforduló uborkás sandvichek miatt
és a Szilárd név körüli komplikációk miatt élvezhetetlen. Lehet hogy angol embernek
mulatságos.” 1922-ben olvasta.
13. „Wilde Oszkár: A páduai hercegnő.”
The Duchess of Padua (1891). XVI. századbeli tragédia, ford. Kosztolányi Dezső. A
New-Yorkban kiadott prózai szöveg alapján készült verses átköltés egy bp.-i színház számára.
Ezt olvashatta Anyám 1922-ben. „Emberin és mégis borzalmasan játszódik le szemeink előtt
a tragédia.”
14. „Wilde Oszkár: Flórenci történet.”
Flórenci tragédia c. ford. Benedek Marcell. Verses színmű. Anyám szerint „ebben
több az igazság és rémségessége mellett megnyugtató ránk nézve az igaz győzelme.”.
15. „Wilde: Sprüche.”
Az egyetlen Wilde-mű, amit nem magyarul, hanem németül olvasott. Aforizmák
gyűjteménye. „Igen szellemes mondások vannak közöttük, de az egész köteten azért
erőltetettség látszik.”
16. „Wilde Oszkár: Reading fegyház balladája.”
A readingi fegyház balladája, ford. 1921. The Ballad of Reading Gaol (1898). „Ez volt
az utolsó, amit Wildetől 1922-ben olvastam, annyira más mint a többi műve.” Nem tetszett
neki. „Lehet, hogy a fordítás nem volt jó.”
17. „Sherard: O. Wildes Leben.”
A címből következően németül olvasta. Az eredetinek nem akadtam nyomára. Anyám:
„Nagy alapossággal írja le életének legapróbb részleteit […] mindezt oly hosszadalmasan és
aprólékosan, hogy csak igen felületesen olvastam el.” Még túl közeli, nem objektív – állapítja
meg.
18. „Alfred Douglas: Wilde és Én.”
Douglas, Alfred (lord A. Bruce Douglas): Oscar Wilde and Myself (1914). A szerző
(1870—1945) angol költő és író, ifjúkorában sporttehetségéről és szépségéről volt nevezetes.
Intim kapcsolatban volt Wilde-del. Anyám szerint a szerző előre mosakszik, ha majd
nyilvánosságra hozható lesz 90 év múlva a De Profundis azon része, amely feltehetően
kompromittálja Douglast. Csúnya lenne, ha tényleg így lenne, hiszen D. mentette meg W.-t a
nyomortól.
19. „D’Annunzio: Őszi alkony.”
D’Annunzio, Gabriele (1863—1938, Gardoneben halt meg) Heves életszeretet,
habzsolás, a gyönyör az alapmotívumai. Sogno d’un tramonto d’autunno c. drámái

költeményét (1898) Radó Antal fordította (1906) magyarra Őszi alkony álma címen. Ezt
olvashatta Anyám (1922).
20. „Révész Béla: Ady.”
Vlsz. az Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. Gyoma, 1922. c. könyvről van szó.
1922-beli utolsó olvasmánya. Véleménye: Az a legfontosabb a szerző számára, hogy magáról
írhasson.
21. „Benvenuto Cellini Önéletírása.
Élt 1500—1571. Szana Tamás fordítása volt meg otthon (1890—91). A szerző
páratlan önteltségét emeli ki Anyám. 1923-ban olvasta.
22. „H. Ibsen: A vadkacsa.”
Ibsen, Henrik (1828—1906), Vildanden (1884). Ford. A vadkacsa c. (1906). „Nem
tetszett nekem, ellentétben Ibsen többi művével, melyekért rajongtam valamikor!”
23. „Kosztolányi: A véres költő.”
Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő. Regény, 1922. Anyám igen érdekesnek
találja. „Kissé stilszerütlen az a sok pesties kiszólás.”
24. „Erdős Renée: A nagy sikoly.”
A nyolc kiadást megért regény 1923-ban jelent meg először. Anyám: „Tul sok benne a
keleti faj érzékisége és sokmindent tulságosan leír, ám csak akkor teszi ki a …-tot, amit már
más író sokkal régebben kitett volna.”
25. „Lavedan: Irene Olette.”
Lavedan, Henri (1859—1940) a párizsi élet ábrázolója, inkább drámákat írt. „Kis
francia regény egy árva lányról, aki a végén is persze megtalálja a párját és boldog lesz.” Ez
Anyám 1923-beli véleménye. Franciául olvasta.
26. „H. Bordeaux: L’ecran brisé.”
Erkölcsjavító, katolikus irányzatú regények írója. „Igen élvezetes olvasmány” –
állapítja meg Anyám. Franciául olv.
27. „Hans Heinz Ewers: Indien und Ich.”
Nácivá lett német író (1871—1943), aki vonzódott a borzalmas, perverz és morbid
témákhoz. Anyám: „Semmit se szárazon és unalmasan írja le indiai útját, ami pedig
útleírásoknak rendesen általános hibájuk szokott lenni. […] Minden esetre H. H. E.-től már
megszokott cinismussal ír le mindent de nagyon élvezhető stílusban.” Németül olvasta 1923ban.
28. „Dumas la pére: Lady Hamilton.”
A piszkozatból hiányzik a la pére megjelölés. 1923-ban olvasta, franciául. „Sajnos D.
nem mindig megbizható adataiban és amellett a régi írók szokása szerint nagyon elnyúlik a
történet, de azért egész élvezettel olvastam.”
29. „Gobineau: A renaissance.”
Gobineau, Joseph Arthur (1816—1882): La renaissance (1877). Élőképsorozat
Savonarola, Cesare Borgia, II. Gyula és X. Leo pápák, Michelangelo köré. Nem
művészcentrikus, a történelem mozgása érdekli. Lebilincselő olvasmány. Anyám 1923-ban:
„Egyedül hibásnak találtam a fordítást, a könyvet ugyanis németben olvastam és igen
nehézkesnek […] szinte élvezhetetlennek tartottam az első olvasásra.” Ez volt meg otthon.
30. „Shakespeare: Coriolánus.”
31. „Shakespeare: Julius Caesar.”

32. „Shakespeare: Antonius és Cleopatra.”
Eredetileg a 26. sz. után következtek. Az első teljes magyar kiadás volt meg otthon
(Shakspere-nek írva). Még múlt századi örökség gyanánt. A Szeget szeggel vége és A vihar
eleje ki volt tépve, Anyám szerint azért tette ezt Grózika, hogy kislányok ne olvashassák. De
vajon ő olvasta-e a – többit?
33. „Babits: Laodamea.”
Babits Mihály: Laodameia, verses dráma (1921). A piszkozaton a 30. sorszámot kapta,
de ott ki van húzva, ceruzával.
34. „Elisabeth Robins: Régi dal.”
Nem akadtam nyomára.
35. „Dobosi Pécsi Mária: A második négyes.”
Dobosi Pécsi Mária: Második négyes. Regény, Bp., 1923., 240 lap.
36. „Rabindranath Tagore: Heim und Welt.”
A bengáliai költő (1861—1941) egy időben igen népszerű volt Magyarországon. The
home and the world (1919) c. művét Das Heim und die Welt c. fordította le németre H. Meyer
Franck 1920-ban.
37. „Surányi Miklós: A mindenható asszony.”
Regény, 1923.
38. „Hatvany Lilli: Útközben.”
Hatvany Lili elbeszélés-kötete (1923), 314 lap.
39. „Ujhelyi Nándor: Mire a leányból asszony lesz.”
Regény, Bp., 1923, 191 lap.
40. „Erdős Renée: Santerre biboros.”
Erdős Renée: Santerra bíboros. Regény, 1922, 328 lap. Nyolc kiadása volt.
41. „Szikra: A nagy nagy kerék.”
Szikra: gróf Teleki Sándorné Kende Juliska írói álneve (élt 1864—1937, 1886-ban
kötött házasságot). A Magyar Irodalmi Lexikon (1963) szerint ez a regénye a fontosabb
művei közé tartozik. 1923-ban jelent meg.
42. „Lafcadio Hearn: Kokoro.”
Hearn, Lafcadio Tessima Carlos (1850—1904), USA-író, a francia irodalom angolra
fordítója, Kokoro c. elbeszélés-kötetét Woida M. ford. magyarra (1909).
43. „H. Bordeau: Jeanne Michelin.”
Neve helyesen Bordeaux, ld. 26. szám.
44. „Dumas fils: Francillon.”
A Világirodalmi Lexikon (1930) szerint 1887-ben megj. regény.
45. „Tolsztoj: Az élő holttest.”
Az élő halott címen 1911-ben mutatták be ezt a színművet Magyarországon.
46. „Tolsztoj: Kreutzer szonáta.”
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828—1910) művét ford. Somogyi E. 2. kiad. Bp., 1892.
Anyám véleménye: „Ha egy ember fel is ismeri azt az igazságot, amit T. hirdet […] mégsem
élhet azok szerint, mert akkor magát még sokkal biztosabban tönkreteszi. […] Mert utóvégre
is az ember társas lény és alkalmazkodnia kell, nem élhet homlokegyenest ellentétes
felfogások között mint a környezete.”
47. „Tolsztoj: Föltámadás.”

Az 1900-ban megj. művet ua. évben ford. magyarra, A föltámadás c. Regény.
48. „Hamvas József: Titánia.”
A piszkozatban a 42. sz. alatt. A győri születésű író (Hodossyék ajánlották?) ev.
teológiát végzett, a húszas években több regénye is megjelent.
49. „Shakespeare: VI. Henrik I., II., III. rész.”
A piszkozatban a 44. sz. alatt.
50. „Erdős Renée: Az élet királynője.”
Az Ősök és ivadékok 2. kiadásának 2. köteteként jelent meg 1920-ban. 328 lap.
51. „Biró Lajos: A sárga liliom.”
Színdarab 1913-ból, Sárga liliom címmel.
52. „H. de Balzac: Két fiatalasszony levelesládája.”
Balzacnak (1799—1850) ez a kis műve magyarul volt meg a könyvtárunkban.
Kamaszkoromban olvastam, az egyik iskolai szünetben, s osztályfőnököm kiszidott érte, hogy
miért nem valami értékesebb művét olvastam helyette. Erősen érzéki.
53. „Legény E.: Álom és halál.”
Legény Elemér: Álom és valóság. Regény. Bp., 1925, 238 lap. Rákosi Jenő
előszavával. A szerzőnek A fenyőfaág c. könyve a 29. sz. alatt volt felvéve, de kihúzták
tintával.
54. „Rózsa M.: Női szépség esztétikája.”
Ilyen címen a könyvészetben nem találtam. Talán Rózsa Miklós: A női szépség,
szerelem és divat hármas könyve (1922) egyik fejezete lehet.
55. „Lázár Béla: Rippl-Rónai.”
Művészeti író (1869—1950), az Ernszt Múzeum igazgatója stb. Ilyen című könyvét
nem találtam.
56. „Zilahy: Halálos tavasz.”
Zilahy Lajos regénye Bp., 1922, 160 lap.
57. „?: Les Depareillées.”
Ismeretlen.
58. „P. Margueritte: Les faiblesse human (?).”
Victor (1866—1942) és Paul (1860—1918) Margueritte több regényüket közösen
írták. Victor a Goncourt Akadémia alapító tagja. A könyv címe bizonytalanul olvasható.
59. „R. Bazin: La sarvelle bleu.”
Bazin, René (1853—1932) konzervatív, katolikus regényíró. Ez is egyike francia
olvasmányainak. Sok fűzött francia könyvünk volt, vlsz. Kisapától, de saját vásárlásra is van
adat. Kérdés viszont, hogy az itt látható sorrend megegyezik-e – legalább nagyjából – az
olvasás tényleges sorrendjével.
60. „?: L’honneur d’une famille.”
61. „?: La Victoire.”
62. „Felix Dahn: Ein Kampf um Rom.”
Német író és történész (1834-1912). Ez a könyve (1876) a keleti gótok pusztulásának
története. „Harc Rómáért.”
63. „Surányi Miklós: A nápolyi asszony.”
Regény, 1924. Ez tehát már nem lehetett 1923-as olvasmány.
64. „Szabó Dezső: Jaj.”

Elbeszélések, 251 lap. Csak 1929-ben készült róla új lenyomat. Nem emlékszem, hogy
nekünk meglett volna, valószínű, hogy a népi írókat mindig is pártoló Khoór Ödöntől kapták
kölcsön Anyámék.
65. „Flaubert: Salambó.”
Gustav Flaubert (1821—1880) Salambo (1863). Bizonyára a történelmi téma – a pún
háborúk kora – volt az olvasás indítéka. Én a Klasszikus Regénytár egyik köteteként kaptam
ajándékba. Ezt Salgó Ernő ford. (1907). Megvolt nekünk franciául is.
66. „Ninon de Lenclos: Tavasz, Nyár, Nyárutó.”
Francia kurtizán (1620—1705), irodalmi szalonja volt, emlékiratai maradtak fönn.
Kérdés, hogy róla van-e szó.
67. „B. Shaw: Candide és Hősök.”
Az utóbbinak nincs külön sorszáma. A Candidot Hevesi Sándor ford. 1916., a Hősöket
(Heroes) Moly Tamás (1904).
68. „Romain Rolland: Tolstoj.”
Vie de Tolstoi (1911). Anyám eredetiben olvasta.
69. „Dante: A pokol.”
Nyilván Babits fordításában. A trilógia díszkiadását (három kötetben) én örököltem
Anyáméktól. A pokol először 1913-ban jelent meg Babits fordításában.
70. „A. Günther: Die Heilige und ihr Narr.”
Agnes Breuning (1863—1911) Günther német teológiaprofesszor felesége. Művei
nagy sikerű, giccses romantikájú, szentimentális regények, ájtatos vallásos meggyőződéssel.
Magyarra 1926-ban fordították, Anyám bizonyára az eredetit olvasta és előbb.
71. „Kellermann: Ingeborg.”
Bernhard Kellermann (1879—1951) német író, kritikai realistának mondják. A nácik
1933-ban elégették a könyveit. Ingeborg c. regényét 1906-ban írta. Anyám vlsz. nem az 1924ben megj. magyar fordítást, hanem az eredetit olvasta.
72. „Strindberg: El egymástól.”
August Strindberg (1849—1912) nőgyűlölő svéd író. A könyvészetben nem találtam
meg a magyar fordítást, pedig Anyám biztos, hogy magyarul olvasta, különben honnan vette
volna a magyar címet és miért.
73. „Snitzler: Reigen.”
Arthur Schnitzler (1862—1931) osztrák—német író, drámaíró és – idegorvos.
Finoman rajzolt hangulatok, érzékiségtől diktált vonások jellemzik. Der Reigen c. darabja
(1900) keltette a legnagyobb feltűnést és sok harcra adott alkalmat. Pornográfia miatt be is
tiltották. Ld. Albrecht—Böttcher—Greiner-Mai-Krohn: Lexikon deutschsprachiger
Schriftsteller. Keletkezését a magyar források 1896-ra teszik és címét névelő nélkül közlik.
74. „B. Shaw: Cézar und Cleopatra.”
A mű német fordítása megvolt nekünk.
75. „Ibsen: Peer Gynt.”
Gótbetűs német kiadása volt meg nekünk.
76. „Mereskowski: I. Sándor.”
(A listán megelőzte A nápolyi asszony, de azt onnan kihúzta Anyám.) Mivel a cím
magyarul van, feltehető, hogy az 1924-ben megj. magyar fordítást olvasta, bár úgy
emlékszem, megvolt nekünk németben is.

77. Kimaradt a számozásból.
78. „Wilde Oszkár: Dorian Gray arcképe.”
The Picture of Dorian Gray. Regény. Az angol kritika: Ugyan mi haszna van a
trágyadombon kapirgálni? A történet leginkább a bűnügyi rendőrségre tartozik, ott is a titkos
anyagba. Mindenesetre nagy siker volt.
79. „H. Grimm: Leben Michelangelos.”
Hermann Grimm (1828—1901) Wilhelm G. fia, 1873-tól Berlinben a
művészettörténet professzora.
80. „Szilárd: Amikor a szerelem meghal.”
Szilárd János: Ha a szerelem meghal … Regény. Bp., (1928), 240 lap. Ha a
bibliográfia évszámbecslése jó, akkor jegyzékünk elég messze terjedne az időben.
81. „Romain Rolland: Dr. Gandhi.”
A szerző (1866—1944) ezt a művét, a Világirodalmi kisenciklopédia (1984) szerint (2.
köt. 283. lap) 1923-ban írta. Természetesen franciául.
82. „Mörike: Mozart utazása Prágába.”
Eduard Mörike (1804—1875) prózai írásai közül kimagaslik a Mozart auf der Reise
nach Prag (1855). B. J. ford. (1898) és Cserna A. (1922): Mozart prágai utazása címmel. Nem
tudom már, hogy melyik fordítás volt meg nekünk, kisalakú kemény kötésű könyvecskében.
83. „?: Der gute Ruf.”
Nem tudtam azonosítani.
84. „?: Lavaliere.”
Föltehetően francia könyv.
85. „Bataille: A nászinduló.”
Henry Bataille (1872—1922) francia költő, író, drámaíró. Morbid, felszínes, patétikus
alakjai vannak.
86. „Claude Farrère: Les hommes nouveaux.”
Az álnéven író szerző (1876—1957) exotikus témák átlagos bestseller szintű
feldolgozója, különösen a húszas évek elején volt népszerű nálunk.
87. „Váry Dezső: A Rittmeister család”
Az eredeti címben kötőjel van. Regény. Bp., 1925, 244 lap.
88. „Aage Madeling: A megbélyegzettek.”
A szerző (1872—1949) dán, de németül is írt. Alig számontartott író, egy-két
évtizedre azonban európai hírnévnek örvendett. Legismertebb műve: Elsker hverandre c.
regénye (1912). Bókay János ford. A megbélyegzettek c. 1916-ban (még 5 kiadás). Egy lány
sorsa az 1905-ös oroszországi zsidóüldözések keretében.
89. „Heltai: 111-es”
Heltai Jenő: A 111-es. Regény. Első kiad. 1920. 243 lap. Mr. Selfridge címen
világsiker. Egy hipnotizőrről szól. Ez a téma Anyámat érdekelte.
90. „Tormay Cecil: Emberek a kövek között.”
Első kiadása 1911-ben, 6. kiad. 1921-ben jelent meg, 248 lapon. A szerző (1876—
1937) első regénye. Külföldön is sikere volt. A MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége) egyik megszervezője. Soproni szervezetének Anyám is, Erzsi néném is tagja volt.
(A listának itt vége szakad.)
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1921. július 16.: Megszerezte Merezskovszkij Leonardo da Vincijét. Ezt Anyám már
olvasta, Apámat is érdekli, sokat fog tanulni belőle.
1921. július 19.: „Bele vagyok bolondulva Leonardoba. Olvasom, nyelem szinte
minden sorát és valami megfoghatatlan fenség sugárzik felém minden mondatából. – Utálattal
nézem Savonarolát gyermekhadseregével és elvakultságával és csodálattal a művészt, aki
minden fölött nyugodtan tud maradni és mindenét fel tudja áldozni a művészetért és a
tudományért: »Ha művész akarsz lenni, úgy tartsad távol magadtól a gondot és bánatot és
egyedül csak a művészetnek élj. Lelked legyen hasonló a tükörhöz, mely minden tárgyra
minden mozdulatra és színre reflektál és ammellett maga mégis mozdulatlan és tiszta marad.«
Ez a mondása nagyon a fejemben maradt és annyira hatott rám, hogy nagy kedvem van hozzá,
hogy kövessem a tanácsot.” (Amikor olvassa nem tud úgy lelkesedni érte, mint Anyám, csak
amikor gondolkodik rajta.)
1921. augusztus 14.: „Befejeztem Leonardót. A vége nagyon szomorú volt. Hogyne
lenne szomorú, mikor egy nagy kaliberű ember rájön, hogy hiába élt, hogy erejének
legnagyobb részét hiábavalóságokra pazarolta […] II. József, a másik hasonló sorsot ért genie
jut eszembe …”
1921. augusztus 25.: „Olvastam a Tüzet. Hanem abszolute nem vagyok elragadtatva
tőle, igaz, hogy csak az elején vagyok. Nem tudom beleélni magamat a költőnek és az
asszonynak a lelkivilágába és nem tudom hogyan lehet egy ember olyan, hogy mindig a
felhők között járjon. Beszédük cseppet sem természetes, mindig szavalnak, mint valami régi
dagályos szindarabban. És eddig szinte még semmi sem történt minthogy a szereplőknek
folytonosan ékes szóvirágok »gyöngyöztek ajakukról« (A »gyöngyözés« minden oldalon
legalább háromszor rajta van.) A stilusa is valahogy hasonlít a rakétához: pufog nagyokat, de
magja az nincs! […] azt hiszem nagyon felületesen olvastad az ügyet, hogy tetszett Neked.”
1921. augusztus 28.: „Elolvastam a Tüzet […] Legjobban tetszett az a részlet, amikor
a férfi alkot, amikor sétál a viharban és idegzetének minden szála megfeszül, hogy ellesse a
melódiát melyet a szél meg a tenger üvölt, aztán megtalálja és rohan elmesélni asszonyának,
hogy mit hallott odakünn. Körülfogja az asszonyt gondolatainak indáival, alkot, a magasba
tör. És az asszony féltékenykedik, félti a barátját a művészettől is, csak magáénak akarja és
nem tudja, hogy az övé. Olyanért sír, olyanért reszket, ami megvan neki – és éppen ezzel az
oktalan féltékenykedésével hidegíti el maga iránt és csal a férfi ajkára hazug beszédet. – És a
férfi egyedül alkot tovább. – Nagyon tetszett még, amikor Foscarina elmeséli az élete
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Apám akkori olvasmányairól leveleiből szerezhettem tudomást. Kár, hogy nem mindig írja le a szerző nevét.
A Tűz (ld. a 266. jegyzetet is) Gabriele D’Annunzio Il fuoco (1900) c. regénye, a stílusra vonatkozó
észrevételekből ítélve az 1914-ben készült magyar fordításban. Egyetemista korában – otthon is – inkább
kölcsönkönyveket olvasott. Az alapvető szakkönyveket megvásárolta.

történetét. Ebben benne látom egészen a férfit és a nőt. A férfi sorstól dédelgetett genie, a nő
sokat szenvedett már életében. Valóban ha mi férfiak értékelni tudnánk valahogy a
szenvedéseket amiket a nőknek juttatott a sors osztályrészül, szégyellnünk kellene magunkat
és csak még jobban imádni azt a másik nemet. –„
1921. szeptember 7.: „Ujabban kezdek többet olvasni. Matának felolvasok egy
könyvet, tán Te is ismered »Briefe die Ihn nicht erreichen«. Nehéz, sok gondolkodást igénylő
levelek, de nagyon szépek. Annyi új idea, annyi gondolat, kép, szép leírás van benne, hogy
igazán nagyon élvezem … Hanem az roppant érdekes, hogy mennyire tud egy könyv hatást
gyakorolni az emberre. Mióta olvasok egy kicsit, ismét magam előtt látok ideális embereket,
nagy jellemeket, óriási tudással és föléled bennem a vágy, hogy hozzájuk hasonló legyek.”
1921. szeptember 27.: „Ellenben következik a másik újdonság: Richard Vossnak egy
regénye: Ein Königsdrama. Nagyon érdekes história és falom a lapjait egymás után, alig
tudom letenni, de az a baja, hogy más semmi, csak érdekes. Alapjában véve nem szeretem az
ilyen könyveket és borzasztóan szeretném, hogyha már végén volnék, de el kell olvasnom
már, ha már belekezdtem, legfeljebb németül tanulok vele. Az ilyen regény veszedelmesen
hasonlít a gimnazista koromban olvasott különböző indiánus históriákhoz, amelyek érdekesek
ugyan, fölcsigázzák az idegeket, de aztán senki többet – harmadszor, sem gondolkodást, sem
életet sem mást nem tanul belőlük. Ha magyarul lenne írva, félretettem volna már, de így ez
az egy hasznom meg van, hogy németül van írva.”
1921. december 4.: „Vacsora után Matáéknál felolvastam és pedig a »Briefe, die Ihn
nicht erreichen«-t folytattuk, amit már régen abbahagytunk. Nagyon élvezem ezt a könyvet,
de csak úgy szép: mindennap egy kávéskanállal.”
1922. március 6.: „Ma Schillert olvastam. »Das Lied von der Glocke«-t. Majdnem
elsírtam magamat, úgy élveztem.”
Ajánlja, hogy Anyám is olvassa el.

+++

VILÁGNÉZET

Apám 1921. december 16-i leveléből:
(Eszterházán) „Kint, a park erdejében, egy öreg fa törzsén egy üveg alá rejtett Máriakép lóg. Alatta drótra fűzött chrysantenumok fáznak hervadtan, elfagyottan, de bizonyságául
annak, hogy nem veszett még ki az emberekből a kegyeletes jámborság, körülötte letarolt erdő
nyomán dúsan felhajtó fiatal bozót, mellette egy allée, öregebb, nagy fákból. […] A fa alatt
kis imazsámoly. […] És itt megtaláltam az Istent. Az erdő halk zsongásából, az ébredő
fácánok szárnycsapkodásából, a fehér hótakaró nagy-nagy nyugalmából mindenünnen Ő
sugárzott felém. […] Abban a nagy templomban voltam, melyet nem az emberek ápolnak,
azaz csak kellene ápolniok, hanem amelyet az Úr magának épített és ahol az élet örökké
lüktető mozgása az örökmécses …” (A templomban a hajnali 6 órára kitűzött mise ugyanis
elmaradt, nem tudni, miért.)

A gondolatsor folytatása május 29-én (Hodossy Gizivel kirándult a hercegi pár
sírjához):
„Vacsora után mentünk oda, a nap már lement volt és a láthatáron csak hatalmas sárga
sáv mutatta pihenő ágyának helyét, mely föntebb zöldes színben ölelkezett az ég mély
azurjával. És ebbe a pompás alföldi képbe rajzolódott bele sötéten mint a gyászoló ruhája a
nagy rózsalugas, alatta sötétlett a hant, rajta virágkereszttel. Istenem, a virágnak mily nehéz
szerepe van a világon. Egyszer szerelmet jelöl, tüzet, életet, máskor halovány vágyódást,
azután vad féltékenységet, a hősnek a pálma dicsőséget, a költőnek a babér halhatatlanságot, a
szentnek ártatlanságot és a halottnak: csendes békés nyugalmat, élő emberek kegyeletes
megemlékezését. – És a rózsalugas és sötét virágos hant mellett mint megannyi gránátos állt
őrt ezüst vértezetében a fenyők sokasága. Minden sötét, minden árnyékos és a keresztek
karrarai fehérsége reménysugárként világit át az ember szíve közepéig. – Mondhatom […]
kevés kép kapott meg úgy még életemben, tán egyre sem emlékszem, mint ez a két kereszt, itt
a Hanság közepében, két ember egyszerű emléke, akik nem kapálództak fáraók módjára a
halhatatlanság után, nem csináltattak magukból mumiát dohos családi kripta hasonló mumiái
között, hanem ide vágytak egymás mellé az édes anyaföld rögei közé. – Mondhatom ez
hercegi temetkezés, ez hercegibb, mint sok sok pompás sírkápolna, melynek köveit ép úgy
széthordják majd, mint ahogy a fáraók gúláit, eltemeti a homok, és megrágja az idő vasfoga a
kripták rozsdás címereit326. […] Ha nem hogy egy bókot (?) mondjak Neked […] a rajzodra
sehogyan sem ismertem rá. Ugy a lugas meg a kereszt kicsit hasonlítanak, de csak nagyon
kicsit – el kell jönnöd egyszer és – jobban lerajzolnod.”327
Álmai és képzelete színesek: „Ha látnád a színes képek ezreit, amik előttem
elvonulnak …” (1922. február 29.)
1921. szeptember 7.: „A hosszú téli estéket örömmel várom. Mennyi ilyen hosszú téli
estét töltöttem el szépen csendesen a könyveim mellett, hányszor gyújtottam meg a lámpát
már idő előtt, hogy kellemes sárga fénye megvilágítsa a nyomtatott papírlapot és tekintetemet
odacsalogassa. – Bent voltam már az egyetemi években jól, amikor még nem tudtam nappal
igazán tanulni.”
Később is, ha körmére égett a dolog, határidős munkáit, pályázatait egész éjjeleket
átdolgozva készítette el.

+++

Hogyan állunk a babonával és a szellemekkel? Előbb Apám 1921. szeptember 30-i
leveléből idézek:
„Háborúban voltam és a harctér kiváló iskola arra, hogy babonás legyen az ember.
Nem hiszek a babonákban, de mégis valahogyan a hatásuk alatt állok. – Az ember valahogy
vonzódik a természetfölötti dolgok felé, jobban mondva az olyan dolgok, az olyan
jelenségekhez, amelyeknek törvényeit mindezideig nem tudta kipuhatolni. Jól distingválok
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Vlsz. Herceg Esterházy IV. Miklós és felesége. Ők voltak Mária Róza (ld. a 268. jegyzetet) szülei.
Anyám később a rajzolást is abbahagyta, éppúgy mint a zongorázást.

ugy-e? mert semmi sem természetfölötti, amit észlelhetünk, csak az ember emberi nagy
önhittségében csak azt nevezi természetesnek, amit eszével fel tud fogni, aminek törvényeit,
okozati összefüggését az okával ismeri. – Szóval vonzódunk a titokzatos felé, mert
mindnyájunknak imponál az amit nem értünk meg, - szeretjük az értelmi capacitásunk fölött
álló dolgokat. Már pedig ha én szeretek valamit, akkor azzal körülveszem magamat. Ha
szeretem a piros színt, akkor, ha tehetem a lámpaernyőtől a díványvánkosig minden piros a
szobámban, ha szeretem a titokzatost, akkor titokzatossággal veszem körül magam
felöltöztetek mindent a titokzatosság mezébe, ha tudom is, hogy semmi köze a
titokzatossághoz. – De hátha van köze hozzá? … Ez az én babonásságomnak az alapja, ahogy
meg tudom azt filozofice magyarázni. –
Érdekelnek-e azok a kis filozofálások, azok a kis levezetgetések, megfigyelések,
meglátások, amiket megírtam Neked legújabb leveleimben vagy nem? … Mert mindez nem
volt más csak őszinteség, megírtam mindent úgy, ahogy gondoltam és éreztem! Jól esett! De
most hallgatásod megdermeszt megint és megint kezdek félni, mint azelőtt, félni minden
szónál, jól van-e leírva, […] érdekel-e? élvezhetőnek találod-e ezt így vagy nem? – Ne légy
lusta, édes Babám és gondolj rám néha.”
Nem emlékszem, hogy Anyám, néhány szokott fordulattól (’unberufen’, ’kopogjuk
le’) eltekintve, különösebben babonás lett volna. Egyben azonban túltett Apámon: komolyan
hitt a szellemekben. Ez annak a szellemidézés-sorozatnak a történetéből derül ki, amelyről
1928 nyaráról maradt levelekből és egy szeánsz jegyzőkönyvéből értesülhetünk. Anyám
velünk együtt Jákfalván, Ádám bácsinál, nyaralt. Ott volt Erzsi néném is és egy bizonyos Joli.
Anyám nagyon sok baja volt nehezen fejlődő, sokat betegeskedő öcsémmel, nem csoda, hogy
külső vigasztalásra szorult, amit az esténkénti szellemidézések egyikén meg is kapott.
Anyám öcsémről vezetett naplójából idézek:
„Júl. 2-án. Most fent vagyok velük [a gyerekekkel] Jákfalván. […] Mikor első nap
idejöttünk forinttal [!] szellemet idéztünk és hihetetlen érdekes dolgok jöttek ki, hogy Pista
hires ember lesz, feltaláló amellett a szellem úgylátszik hitt a lélekvándorlásban mert
mindenkiről megmondta mi volt előző életében igy Pistáról [az öcsémről] hogy utolsó előtti
életében román bojár volt.”
Apám 1928. június 29-én Sopronból:
„Édes Babám! épen ideje hogy már hallatsz magadról és a csemetékről egy kicsit
bővebben. – Ami a pesti hecceket illeti [a június 5-i szociáldemokrata népgyűlés vagy a
fegyvercsempészési ügy? Esetleg családi problémák?], hát bizony lelkemben él még annak
emléke és épen ezért az útlevélről még nem is gondoskodtam. De majd csak elmúlik, ha a
szellemek is okosan viselkednek és ilyen szépeket mondanak rólunk328. – Ödön ugyan azt
mondja, hogy swindli az egész, mert lehetetlen, hogy ilyen találóan összehozzon egy incifinci szellem ennyi mindenfélét. Erre én megsértődtem, hogy hát mért találó énrám a »rák«?
Tán mert hátrafelé megyek? Aztán Éva se igen pelikán jellegű, aki a szíve vérét odaadja a
gyerekeinek, a multkor cseppet se festett pl. ilyennek. A Mansart adat jó. Hardouin Jules
Mansart ugyanis XIV. Lajos király udvari építésze volt, építette Versailles nagy részét és a
Dom des Invalidest – persze többek közt. Egyébként François Mansartnak, a Mansart tetők
elterjesztőjének unokája. Mindenesetre hízelgő rám nézve az összehasonlítás. Jobb mint az a
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hüllő »rák«. A forint [!] irányítója azért elég jól ismerhetett minket, legalább hallásból. Nem
irod, hogy Erzsire mit mondott, Ödön rém kiváncsi rá, - bár mint említettem swindlinek
bélyegzi az egészet. – Te meg mért akarsz félni és izgulni? Valamikor Hárséknál minden esti
szórakozás volt az a forintos játék329, de – a jövendölései nem váltak be. Remélem, most az
egyszer azért beválnak. - […] Pötyikémre, fő büszkeségemre és építész utódomra
vigyázzatok, nehogy valami baj legyen a pocirontásból. Pistire úgyis vigyázol, mert az a Te
fiad, pláne ha »hires ember« ambíciói vannak. Remélem, már jár, - a híres föltaláló.”
Apám július 9-én még mindig Sopronból:
„Nagyon kezdek foglalkozni, jobban mondva kokettálni a gondolattal, hogy mégis
meglátogatlak Benneteket. Csábit az Aggteleki barlang, azután Pötyi fiam, hogy olyan
hercigen emleget, de legjobban az, amiről írtál, - dacára elragadó invitálásodnak, hogy
»ismerve téged, okosabb, ha nem jössz«.” Ez a szellemidézésről vallott felfogásának szólt.
Július 15-én, vasárnap, 9-kor érkezett Sajókazára. Kérte, hogy küldjenek eléje kocsit,
ami nyilván meg is történt. Hétfőn azonban már sürgönyt kapott hazulról, az irodából: haza
kellett utaznia. Arra a szellemidézésre tehát, amelynek jegyzőkönyvét (az íráskép alapján
kétségtelenül) Apám írta, s amelyet alább közlök, még vasárnap este kerülhetett sor. Jelen
voltak valószínűleg: Ádám, »Joli«, Khoórné és a Hárs-házaspár. A jegyzőkönyv tintával írt
tisztázatnak látszik330.
A szövegen:
(Lemaradt az első kérdés: ki vagy?)
„ – Uzor. [Nagy Uzor, ld. Családfa-vázlatok IV. tábla]
Akarsz-e nekünk valamit mondani?
- Beszélgetni akarok; Könnyű a földön, nehéz itt. Gyerekeimet ne hagyjátok el. –
Irjatok néha, hiszen tudjátok, hogy én nem nagyon szerettem anyósomat. Néha vegyétek
magatokhoz.
Mit szól Orbán bácsihoz? [Nagy Orbán, ld. Családfa-vázl. IV. t.]
- Hóbortos.
Elválik-e tényleg?
- Igen331.
Aladár bácsi [Nagy Aladár, ld. Családfa-vázl. IV. t.] lányaival mi lesz?
- Semmi, egyszerű élet minden változás nélkül332.
Barni nénivel találkozott-e? [Uzor felesége, ld. Családfa-vázl., IV.t.]
- Látom és érzem folyton.
Beszélnek egymással?
- Beszélni itt nem lehet, én érzek és felelek, érzelem az egyetlen ami itt van.
Hogy érez meg bennünket, ha itt így együtt vagyunk?
- Kapcsolatban voltam veletek, azért tudok beszélni.
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A ’forintos játék’ elnevezés annak régi voltát jelzi. Nem szükségképpen az is, hogy a papírra körbe írt ábécé
betűi között cikázó érme csakis múlt századi fizetőeszköz lehetett.
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lehetett, mint az anyjuknak (néhány levélbeli megjegyzés erre mutat). Pártában maradtak.

Mondj még valamit, ami bennünket érdekel.
- Ne higyjetek annak aki jövőt mond. Ez emberi tulajdonság. A szellemvilág multat
érez és jelent.
Hogy lehet akkor, hogy a multkor azt mondtad, hogy Pisti nagy ember lesz?
- Érzem, de nem tudom.
Hát egyáltalán nem tudhatunk meg a jövőről semmit? Az előbbi sz.nem mondott
igazat?
- Ha képesek vagytok a saját gondolataitokat és érzéseiteket kikapcsolni, igaz lehet, de
ha nem, akkor az erősebb győz.
Egyénileg érez-e minket?
- Egyénileg ha szellem van benne oly erős, amit én képes vagyok megérezni, igen,
különben csak halála után érzem mert a fizikum utját állja mint egy kín.
Zavar-e a cigarettafüst?
- Én azt nem érzem.
Kisanyával találkoztál-e?
- Keresem érzelemmel, eddig nem tudtam megérezni, hogy hol van, úgy hiszem, más
érzelmi régiókban [az ’n’ kihúzva] tartóz[’kod’ kihúzva]ik, de lehet ő is oda jut ahova én
vágyok, találkozni fogunk. –
Prohászkát érzi-e?
- Én igen, de ő nem.
Azért nem érez-e ő Téged, mert nem voltál vele kapcsolatban?
- Az mindegy.
?
- Mi mindnyájan egyek vagyunk.
Jó-e spiritizmussal foglalkozni?
- Nem jó szellemnek se, lealacsonyít, magas szellemet nem tudtok hívni, csak aki
fejlődésben van. –
Hívjunk-e máskor is?
- Hívni sohase hívjatok, de én megjövök magamtól, mert sokat kell kínlódnom, míg
feljebb jutok; nekem meg jó, ha jöhetek, habár visszavet. – Az életben felvett dolgok itt
sürítve vannak, rosszat ki kell dolgozni, hogy eltűnjön, akkor a lélek is mehet magasabbra.
?
- Lehet, hogy ma vagyok utoljára. Maradok, de lelkem felvevő húrja már gyenge de
még nem vagyok kész és akkor sohase juthatok feljebb, mert a földről semmi ami tovább
vigyen, a lelkem pedig nincs az örökkévalósághoz kapcsolva, tehát olyan leszek, mint egy
süket, vak, kéztelen, lábtalan ember.
Lejössz-e még a földre?
- Nem tudom, talán jövök, ha nem leszek süket, vak, kéztelen, lábtalan, ez a pokol,
amiből nincs kiút.
Van-e szellem amely teljesen megsemmisül?
- Van de mint teljesen tehetetlen.
Imádsággal segíthetünk-e rajtad?
- Nem. Imádság ha bensőből jön rajtad segít, majd ha meghalsz, de esetleg kapcsolatot
teremt. –

Miben áll a szentek egyezsége?
- Szent nincs, azt mi ha egyáltalában érezzük, olyan mint nektek egy kis apró
gyerekjáték, ami nem komoly, - egy nagy szellem van, a názáreti. – Máskép van, ti nem
válasszthatjátok ki az általatok szentnek nevezetteket. –
Ha még egyszer élnél, máskép élnél?
- Igen.
Kit vegyünk példának, aki helyesen élt?
- Prohászka333, aki felvett és nem vesztett lelkéből semmit. –
?
- Viszontlátásra!”
Anyám élete végéig hitt abban, hogy Pista feltaláló lesz, s bár erről a szeánszról
beszélt, soha többet nem kísértette meg a szellemvilágot, talán tudat alatt azért nem, nehogy
ezt a jövendölést megcáfolják. A jegyzőkönyvből ez a lehetőség kiolvasható. Egyáltalán: a
korábbi kijelentésektől való visszavonulás szándéka jellemzi az egész beszélgetést, ami
szerintem – Apám jelenlétének tulajdonítható. Egy félig-meddig hitetlen idegen. Fölöttébb
kellemetlen helyzet.
A kérdéseket valószínűleg mindig más tette föl, talán meghatározott sorrendben
(ülésrend, az óramutató járása szerint?). A médium bizonyára a labilis idegrendszerű Ádám
(ld. Családfa-vázl. V. t.), jobbján ülhetett az a bizonyos Joli, mellette Apám, aztán Khoórné és
– bezárva a kört – anyám, Ádám mellett. Ha ez így igaz, akkor – természetesen Ádámnak
tulajdonítva az első kérdést (Apám cigarettára gyújthatott, azért nem jegyezte le) – Apám a
következők iránt érdeklődött:
Mit szól Orbán bácsihoz? (A legfrissebb családi pletyka, talán a június 29-i levélben
említett pesti heccek erre vonatkoznak?); Hogy érez meg bennünket, ha itt így együtt
vagyunk? (Lényegre törő kérdés.) Zavar-e a cigarettafüst? (Apámra vall, Anyám joggal tartott
ilyen megnyilatkozásaitól, amikor olyan „elragadóan” invitálta.) Jó-e spiritizmussal
foglalkozni? (A médium megértette a kérdés hátterét, s igyekezett úgy válaszolni, hogy
Anyám várakozásait kissé lehűtse.) Imádsággal segíthetünk-e rajtad? (A kérdés a köznapi
vallásosságból ered.) Mielőtt Apám újra érdeklődhetne, s éppen azon töri a fejét, hogy mit is
kérdezzen (így elmulasztja leírni a 27. kérdést), »Joli« és Ádám gyorsan lezárja a szeánszot. A
sietséggel magyarázható, hogy az utolsó válasz több szempontból is meggondolatlan. Hiszen
– hogy mást ne mondjunk – Uzor szelleme előzőleg kifejtette, hogy ne számítsanak rá a
jövőben, meg aztán ki lát itt kit viszont?

+++

Szellemek helyett foglalkozzunk e világi dolgokkal. Általános téma: a férfi és a nő
kapcsolata, ennek lényege. 1921. november 16-án írja erről Apám:
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Anyáméknak egy könyvügynök eladta Prohászka összes műveit, ha jól emlékszem, éppen akkor, amikor a
legrosszabbul álltak anyagilag. Apám tett is érte szemrehányást.

„Valami szomorú dolgot konstatáltam újabban, ami nem igen megy ki a fejemből.
Miért van az, hogy Ti nők és feleségek a férfiakat úgy kapjátok mint a lefölözött tejet,
fáradtan a napi munka után, viszont Ti az életetek szinét adjátok oda annak, akit élettársul
választotok? És miért van az, jön utána a kérdés, amire nem tudtam választ kapni, hogy ez így
van jól? Mert az tény, ha a férfi igazi férfi, akkor dolgozik és szelleme javát, az erejét, a
tanultságát a világnak dobja oda és áruba bocsátja saját énjét: a feleségnek pedig nem jut más
mint a pihenés óráinak delíriuma, amikor viszont az asszony adja oda kincseit az urának, hogy
boldogok legyenek mind a ketten; és csakis akkor boldogok mind a ketten, ha ez így van!”
És más problémák 1922. április 2-áról:
„Tegnap Szolnokynak is panaszkodtam már, hogy miért vannak a világon ezek a kis
piszkos ügyek, amik az ember vérét fölkavarják és haragosságban és krantigságban
nyilvánulnak, mikor a nagy dolgok olyan szép rendben és simán sorakoznak egymás mellé. A
lakásügyben valószínűleg Emil atyánkat kell megmozgatni, mert ha Szolnoky helyesli is
álláspontomat, tenni nem mer semmit érdekében, a hercegék meg sehogy sem akarják
acceptálni a multkor felállított elvet, hogy az eszterházai kastély nem feudális uri lak, hanem
központi igazgatóság.”
Nos, ha már központ, az újdonsült mérnökre sózzák az ellenőrzésre érkező
miniszteriális urak szórakoztatását. Ennek első írásos nyoma 1921. november 16-án kelt:
„Tegnap ugyanis itt volt valami Károlyi tanácsos, meg az adjutánsa, két vadidegen
alak, akiket sohasem láttam és akiknek hivatalból én leistoltam gesellschaftot. Nahát rémes
volt. Egyenesen kimerített. A munkát, különösen ha eléggé érdekes, bírom és nem fáraszt ki.
De az ilyen társadalmi szerepléseket nem bírom, pedig hát szükség van rá. Azért egészen
elfogadható voltam, kis Lány, ne ijedj meg, nem hoztam szégyent ősz fürteidre.”
Valószínűleg ugyanennek a folytatása 1921. november 30-án:
„Reprezentáltam a hitbizományt. Itt volt ugyanis valami min. osztálytanácsos, akinek
műszaki véleményt kellett adni arról, hogy a kapuvári uradalom alkalmas-e a földarabolásra
vagy nem. Hát persze ezt jól kellett tartani, hogy nekünk jó véleményt adjon be. Kis blamage
azért volt és pedig az, hogy most, amikor szükségünk van rá, hát hercegi vendégszoba jut
neki, meg ebédnél elegáns porcellán és ezüst, - mikor pedig azelőtt itt járt, hát a kutya se
törődött vele és evett szépen az étkezdében mint mi, többi szegény ember. – No de hát az nem
volt baj. Fontos volt, hogy igen jól érezte magát, jókat kosztolt, jókat aludt és – jó véleményt
adott.”
„Vacsoránál én voltam a maitre de plaisir334 és ezen szerepemet mondhatom nagyon
jól töltöttem be. Étkezés után mindjárt olyan parázs vitatkozást rendeztünk eszthetikai témák
fölött, hogy egész értekezést lehetett volna belőle írnunk. A címe lehetett volna: a szép
modern ember szemüvegén keresztül. Ő képviselte a conservativ álláspontot én pedig
természetesen az új eszmék szolgálatába állottam. A költészetnél kezdettük. Ő azt állította,
hogy csak a régiek tudtak szépet alkotni, az újak, a modernek vacillálnak, nem tudnak
határozott irányban haladni. Tagadtam ezen állítás igazságát és azt mondtam, hogy igenis van
modern művészet, de hogy milyen az, azt már nem tudjuk eldönteni. Az eldöntés a jövő
nemzedékre vár. – Nem írom le a vitát teljes részletességével bár igen érdekes volt, csak
leírom azt amit az egészből leszűrtem magamnak arról, hogy mi tetszik a modern embernek. –
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Maître de plaisir annyi mint vigalomrendező, itt a kirendelt szórakoztató. Ld. Bakos Ferenc i. m. 514. lap.

Legelőször is mi a célja a művészetek által napfényre hozott szépnek? A szép fölemeli
a lelket megszabadítja a mindennapi élet pocsolyájától, magasabb régiókba visz, a lelket
gyönyörködteti. Nézzük meg, mi az ami fölemel és gyönyörködteti a lelket. Az lehet egy kis
finom kézimunka, egy szépen hajlított Thonet szék, egy falrafestett ciráda, de lehet egy
csarnok födelének vasszerkezete, vagy egy gyárépület vasbeton gerendáinak tömege, sőt egy
lokomotív is. Mindmegannyi gyönyörködtet, a magasabb régiókba emel. És itt lép előtérbe az,
hogy a szép fogalmának kiegészítő része a célszerűség. A modern gondolkodásra berendezett
agy nem talál szépnek olyat ami a célszerűséggel ellenkezik. Igy pl. nem találja szépnek a
mennyezetes ágyakat bármily művészileg szövött selyemmel is legyenek bevonva, - mert
rossz lehet bennük nyugodni, nem találja szépnek a befűzött hölgyeket, mert sajnálja őket; de
igenis szép egy egyszerű mahagoni ágy, szép egy angol bőrfotőj és szép egy célszerűség
tekintetbevételével öltözött hölgy, szép a leipzigi Festhalle vasbetonszerkezete és szép egy
lokomotív a modern embernek. Az elmult korok művészi alkotásaiban műtörténetileg képzett
agyunk tud csak gyönyörködni. –
A festészetben és a költészetben a célszerűség elve úgy alakul át, hogy minél
kevesebbel minél többet kifejezni. Ennyi elég róla. –
A másik tétele a modern művészetnek az őszinteség. Szeret igazat mondani és
kimutatni azt, amit alkot. Ahol kupola van ott legyen kupolacsarnok is, a lépcsőháznál az
ablakok vonala legyen ferde, hogy kívülről is lépcsőházat mutasson, a festmény élethű
mozdulatokat ábrázoljon, a költészet tükrözze vissza az életet, annak egész modern rohanását
és vad kétségbeesését. –
A célszerűség és őszinteség alkotják ama eszthetikai vázat, amire azután a sallangokat
ráaggathatjuk. A sallangok, a díszek pedig szintén legyenek célszerűek. Ne többet annál, ami
már gyönyörködtet. Csak épen az unalmasságot eltüntetni. A bőrbutorokra csak egypár
pántot, a fára csak egypár lécet, bemélyedést, kevés faragást esetleg és már meg is van. Az
épületek nagy sima felületeikkel imponáljanak és ne vesszenek el a részletekben.
Festményeken egyszerű alakok, minél hívebben a való élethez, kevés dísz, sok gondolat.
Jól rosszul megörökítve, úgy képzelem, ez a modern művészet, de ezzel még nem is
mondtam el róla mindent. És ha egy művészi irányt így körül lehet írni, akkor kell hogy az
határozott legyen és nem lehet azt vacillálásnak nevezni. Igenis van stílus máma és pedig a
most élő emberek általános gondolkodásának megfelelő stílus. – Csak azt majd tán 100 év
mulva fogják a műtörténészek constatálni. –
Erről vitáztunk a tisztelt Műszaki Medvével én haladó, ő conzervativ álláspontból.
Közben jól a pohár fenekére nézegettünk és innen maradott a tegnapi katzenjammeres
hangulat. –„
Ennek a témának a befejezéseként álljon itt egy idézet Apám 1921. december 4-i
leveléből:
„Újabban kezdek nagyon modern lenni, nagyon elütő módon gondolkodni az eddig
megszokott iránytól és úgy képzelem, hogy emelkedem és megadatott nekem, hogy magasabb
szempontból nézzem a világot. […] Igy a mostani politikai harcok indítottak arra, hogy a
történelemről kezdjek gondolkodni és magamban ledöntsek sok olyan bálványt, amit az
iskolában követésre való példaként állítottak elénk. – Lerombolni az ócska, toldott-foldott
épületet és újat emelni helyébe, nagyot és szépet, de … a régi kövekből. Sutba dobni az ősi
hagyományokat, új elveket állitani fel, új irányt kitűzni, de csak akkor és úgy hogy ha

megnéztük a régit. – Forradalmár lettem, Babám, és így jól érzem magam. Úgy szeretnék
arról veled beszélni. […] A vén harci paripa, a kipróbált csatamén lábai inognak,
roskadoznak, jövünk mi, ifjú tüzes lények, nagy lelkesedésünkkel, ami nem a múlté hanem a
jövőé. – Forradalmár vagyok, de a csendes, munkás forradalom híve, mely nem rombolással
teszi tönkre a multat, hanem alkotásaival.”

+++

GYEREKSZÁJ

Felsőbüki Nagy Mária (özvegy Kenessey Pongrácné) végül mégiscsak beköltözött a
Sopronban bérelt lakásba335. A Deák téri időjelzővel szemben, a földszinten jobbra lakott még
kerek tizenkét évig. Haláláról a soproni sajtó336 ír, külön hangsúlyozzák tántoríthatatlan
magyarságát. Én a dobostortáján kívül másra nem igen emlékszem, de Anyám rólam szóló
naplójában érdekes dolgokra bukkantam:
„1933. május 15-én Kis Pötyi április végén ujabb influenzán esett át magas lázzal,
Pista köhögése nyomán most jött rá az orvos, hogy valószínűleg neki is szamárhurutja volt!
3.án mind két gyerekkel felmentem Maria Schutzba 1 hétre Pötyinek tényleg jót tett már nem
köhög és ami a fő van étvágya. […] Az uton kis izgulós lényével mindent nagyon élvezett
[Apám vitt minket autóján] minden nagyon tetszett neki. Különösen aranyos volt mikor egy
szép hegyi patakot fedeztünk fel, mint egy kis megszállott ugy ugrált a partján és persze
rögtön megkóstolta a vizét. A hegyoldalakban elterülő réteken boldogan szedte a rengeteg
ibolyát! »Lepréselem és megmutatom Dédinek, hogy milyen szép az osztrák ibolya […]
Ugy-e a Dédi vadmagyar? Semmi sem szép neki ami német […] Pedig ugy-e milyen
gyönyörű a Schneeberg meg a Rax.«”
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Bérelt lakása 1932 augusztusától a Deák tér 9. fdszt., a kapualjban jobbra. Tulajdonos: Lenk Jenő és testv.
(Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, 1936, 189. lap.)
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Halálának híre a Soproni Hírlap 1944. júl. 6-i számában jelent meg. Ugyanitt, a 2. oldalon Hiszek
Magyarország feltámadásában… címmel kommentár olvasható –nz (Nemenz Irén) tollából. Ebből idézek:
„Tizenkét esztendővel ezelőtt az ország közepéből egy őszhajú, mélyen érző nagyasszony került
Sopronba: kenesei Kenessey Pongráczné, felsőbüki Nagy Mária.
A nagyasszony szerető jósággal igazította a szokásossá vált „ja”-kat igenre és a kisztihandokat
kezitcsókolomra. Nyelvében, szokásaiban, szívében, lelkében és tetteiben utolsó leheletéig tűzként lobogott
magyarsága.
A napokban karosszékében ült, nyugodt arcán végigsiklott a napsugár fénye s ajka imát morzsolt. A
kilencvenéves nagyasszony együtt suttogta unokájával [nagy valószínűséggel Anyám] az imaszöveget:
Miatyánk, ki vagy a mennyekben…
- Most mondjuk el a Hiszekegyet – mondta csendesen az asszonyunokának.
- Hiszek egy Istenben, a Mindenható Atyában …
- Nem azt fiam! A magyar hiszekegyet! – állította meg öreg reszkető szava az ima folyását.
És elkezdték mind a ketten:
- Hiszek Magyarország feltámadásában! – az utolsó szavakat már csak suttogták a Nagyasszony
fáradt ajkai, amelyek a feltámadással le is zárultak örökre…”

A természet szépségét ma már nem kötöm nemzetekhez, ám mi tagadás, a két hegy
látványa ma is lenyűgöz. Igen, a látvány.
Volt időszak, amikor gépészmérnök szerettem volna lenni. Anyám írja a naplóba
1932. március 13-án:
„Egy hétre volt próbára rádiónk Pötyi persze mindjárt ki és be tudta állítani és alig
lehetett elmozdítani mellőle, nagyon megsiratta mikor elvitték! Csak avval vigasztaltam
hogy őszre talán még jobbat tudnak majd kitalálni! Erre mindjárt fantáziál hogy ő milyet
fog kitalálni, ha nagy lesz »olyat amelyiken látni is lehet mamikám«.”
Most inkább azt mondanám, hogyha ezt a készüléket már akkor nézhettem volna,
talán olvasni se tanulok meg. Mert írni, hm …?!337
Amire viszont büszke vagyok: engem nem csíp szunyog, csalán, nem szúr darázs,
nem bánt kullancs. És amit nagyon sajnálok: senki a családomban nem élvezheti ezt az
adományt. Nagyapám, Hárs Richárd volt ilyen páncélos vitéz a bajai ártéri erdőkben.
Bár vehettem volna ennek a páncélnak hasznát az élet „nagy sötétlő erdejében”
is!
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+++

JEGYZETEK

Megjegyzés. Munkámban igyekeztem az idézeteket betűhíven közölni. Ettől csak ott
tértem el (főként a központozásban), ahol az eredeti félreérthető lett volna. Kiegészítéseimet
[]-be tettem, a kihagyások jele […] ; az idézeteken belüli és zárójel nélkül álló három pont
vagy a gömbölyű zárójel az eredetiben is megtalálható. Saját szövegemben egyes fogalmakat,
pl. ’unberufen’, úgy jelöltem, ahogy nyelvészeti munkákban szokás. A kézírás
bizonytalanságaiból eredő kétséges esetekben a mai helyesírás javára döntöttem (pl. az
ékezetek hossza).

Kiegészítés a jegyzetekhez és a 16. sz. képhez:
Egy zugügynök adta el Kisapának az elhagyott kőbányát, bányaudvarral együtt, a
Kissvábhegy oldalában, egészen fel a ma szigorúan védett természetvédelmi területig. A híres
ember vásárlása divatot csinált: rövidesen parcellázták a környéket. A legújabb a tévések
337

Kevés ember dicsekedhet azzal, hogy megbukott szépírásból. Nekem – igaz, csak negyedikes gimnazista
koromban és félévkor – ez sikerült. Utána megtanultam az akkor divatba jött zsinórírást, de egy évnél tovább
azzal sem arattam babérokat.
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Idézet Dant A pokol c. művének első énekéből.

lakótelepe. – Először földszintes nyaraló épült, erre húztak emeletet. A nagy kertben a
lányoknak külön lugasuk volt. – Göllner Mária felásatta a teniszpályát, mint szükségtelent. Az
épületben új módszerű elemi iskolát létesített. A család csak az után költözött vissza, miután
az intézmény – az egyesületi titkár sikkasztásai miatt – tönkrement. – 1940—44 között a
házban és a bánya barlangjában üldözötteket bújtattak, a kertben antropozófiai előadások
folytak. Erről ír Török Sándor Egy kis kertet szerettem volna c. munkájának (Magvető, Bp.,
1979) 200. (Vámosi Nagy István) és 221—231. lapjain (Kisapa, Mária és a bujtatottak). – A
háznak ma 10 lakója van.

MEGJEGYZÉSEK A CSALÁDFA-VÁZLATOKHOZ

I.

TÁBLA

Apám két ízben kényszerült arra, hogy őseivel behatóan foglalkozzék. Először 1934-ben,
mikor a vitézi cím elnyeréséhez kellett adatokat gyűjtenie, másodszor 1939-ben, mikor az ún.
zsidótörvények (1939. IV. t-c.) előírásainak megfelelően állította össze a családfát. Erre
irányuló levelezéséből az olvasható ki, hogy ez utóbbi munka nem is volt nagyon ellenére.
Szívesen vezette volna vissza származását még néhány nemzedékkel hátrább, de beleütközött
a falusi plébániák ellenállásába. Éppen az országos „mozgalom” miatt ezek túl voltak
terhelve, s lehetőleg elzárkóztak a rendeleteken túlmutató családkutatások elől. A másik
korlátot az országhatárok jelentették, ez főleg (és sajnos) Romániára vonatkozott. Hazai
rokonok összeállításai pedig inkább arra példák, hogy mennyire megbízhatatlan az emberi
emlékezet, már ami a pontos neveket és az évszámokat illeti, viszont számos „színes”
érdekesség innen vehető át.
Alább kiegészítő adatokat közlök a táblázatba felvett fontosabb személyekről:
Harsch József „nemtelen” vaskúti lakos az akv. szerint (Bács-Kiskun m., bajai járás).
Fogl. nincs jelölve.
Jilling Magdolna, a felesége, Tillin Ilonaként szerepel fia születésének bejelentésén az
anyakönyvben, a házassági akvi. kiv. szülők rovatában – fia esketésén, 1869-ben – viszont
Jilling Magdolna. Egy másik bejegyzésben pedig Till Ilona. A plébánosnak is csak tippjei
vannak, hogy mi lehet az igazi.
Hárs József Vaskúton született, esküvőjét Császártöltésen tartotta. Vlsz. azért, mert
menyasszonya odavalósi volt. Lakásuk itt, a 273. sz. ház. Mint kántortanító halt itt meg.
Tarajossy Szidonia Mária Antónia Taksonyban (ma Pest megye) született róm. kat.
szülőktől. Apja jegyző, anyja nemes származású. Kishegyesen halt meg, de. 11 órakor.
Hárs Richárd József Antal Császártöltésen született, esküvőjét Lugoson tartotta, az
esketési akvi. kiv. szerint ekkor m. kir. erdőszámvevő, viszont 1898-ban érsekuradalmi
erdészt írnak az anyakönyvbe. Nyug. érsekuradalmi erdőtanácsosként hal meg (de.
féltizenegykor).
Kobilás Mária Zsófia Lugoson született, görög keleti vallásban élt 1929-ig, ekkor tért ét a
görög katolikusra. Apámnak az ősökre vonatkozó összes próbálkozása csak egy összefoglaló

anyakönyvi kimutatást eredményezett. Ebben nagyanyám emlékezete se nagyon támogatta, az
azonban így is elég világos, hogy román származásúak. – Halála dátumához kiegészítésül: ő is
de. 11-kor halt meg.
Hárs-György József Richárd este nyolckor született. Érdekes, hogy miként öröklődnek a
keresztnevek a családban.
Katanics Antal familiájáról csak annyit tudok, hogy bunyevác eredetű.
Katanics Alice műszaki rajzoló, első férjétől, Dr. Posta Bekénytől (orvos Szekszárdon)
elvált, s hozzáment Kádár István statikus mérnökhöz. Az algíri építkezéseken dolgoztak egy
darabig, majd áttelepültek az USÁ-ba. Ugyanitt él – mégpedig Kaliforniában – öccse, György
(Gyurka) is. Ő hídépítő mérnök. Alicet Liszinek hívta a család, húgát Maresznak, de ez az
idők folyamán „kiment a divatból” (ld. még a 39. jegyzetet).
Mohay Béla a Műegyetemen angol lektor. Könyve, fordításai jelentek meg, főként az
ausztrál irodalommal foglalkozik.
Mohay Miklós zeneszerző. Vannak már sikerei.
Hárs Antal építészmérnök Grotonban (USA. Mass.).

II.

TÁBLA

A Seiffert család nyilván német eredetű, a Kham úgyszintén. Az utóbbi soroksári
betelepült sváb lehet, míg az előbbi névvel a volt Sopron megye iratanyagában gyakran
találkozhatunk. Számos molnár-család viselte különböző változatait (Seywerth, Seyverth,
Seifert stb.). Kismartonban szabómester is akad ezen a néven. Apám feljegyzése szerint
Seiffert generális „meghalt Novaránál” (1849. márc. 23.)., egy másik feljegyzés: „innen a
Venezia városparancsnok rokonsága.”
Szabó István előneveinek sorrendje forrásonként változik. Birtokos, Temes vm.-i
főszámvevő, Buziás bérlője – írja egy ismeretlen rokon. Apám szerint Bp.-en lakott és
„agyonütötték a hajósok 92 éves korában”.
Tarajossy Antal Soroksárott, majd Császártöltésen volt főjegyző. Kilenc gyermeke közül
Sándor lett gazdag emberré. Kalocsán élt. Biancát 5 éves korában veszett kutya harapta meg,
Aladár közelebbi megjelölés nélkül „kiskorában” meghalt. I. Vilmos felesége a keceli orvos
lánya.

III.

TÁBLA

A Kobilás családra vonatkozó adatoknak – nagyanyám néhány levélbeli megjegyzésen
kívül – csak egy írásos forrása van birtokomban. Ez egy német nyelvű összefoglaló
anyakönyvi kimutatás 1862-ből. Az évszámok megbízhatósága erősen kétséges, mert
valamennyi itt szereplő ős rendkívül fiatalon kötött házasságot. K. György 21 évesen vett el
egy 16 éves lányt, amit még csak el is lehetne fogadni, de mit szóljunk ahhoz, hogy apja 16

éves, mikor oltár elé lép egy 14 éves leányzóval. A rekordot György bátyja, Mihály tartja: 14
éves fejjel nősül! Apám mindent megpróbált, hogy részletesebb adatokat kapjon. Igénybe
vette még a Ganz gyár romániai képviseletét is (Szüllő Árpád, a gyár mérnöke, Pipsi néni
férje segített ebben). Még választ sem kaptak.

IV.

TÁBLA

Nagy István közrendbéli és Tobak Anna a Veszprém megyei Gálosfán laktak. Itt született
1838. jún. 15-én Nagy István Sándor Etele (bejegyezve a bőszénfai keresztelési anyakönyvbe,
I. köt. 223. lapon) A házassági akv.-ben téves életkor áll, akkor valójában 29 éves volt. Apám
ezért (is) személyazonosítást kért és kapott a kaposvári levéltártól. 1862. máj. 5-én, 1092. sz.
a., nevezte ki a főispán tb. aljegyzővé. 1899-ben mint kir. kúriai bíró Budapesten lakik,
biztosra vehető, hogy ennek az állásnak az elnyerése a magyarázata a fővárosba költözésének,
de mikor?

Csorba Hermina Mária Tapsonyban (Somogy m.) szül. 1848. szept. 9. (ker. akv. XI.
köt. 144. lap 120. folyószám a.) Apja ref., anyja róm. kat. Szakátsiban laknak; a fiatalok már
Kaposvárott esküsznek (I. róm. kat. plébánia esk. akv. III. köt. 58. lap 41. folyósz. a.). Ott is
laknak.
Nagy Emil Ede Mór Kaposvárott született 1871. nov. 16. (kaposvári
Nagyboldogasszony r.k. pléb. ker. akv. IV. köt. 294. folyósz. a.). Apja akkor megyei
alügyész.
Nagy Orbán a tréfamester. Első felesége: főnökének, egy aradi patikusnak csúnya, de
gazdag lánya. 20 évi gyermektelen házasság után vált el, s elvette a gyámleányát, akitől fia
született. Pestszenterzsébeten laktak. Második felesége hárpiának bizonyult és Orbán halála
után minden kapcsolatot megszakított a családdal.
Nagy Vilma Csiszér János szobrászművész menyasszonyaként halt meg.
Nagy Ilonka (Ika néni) első férjétől elvált és késő öregségében ment hozzá Telléry
Józsefhez, akivel igen jól éltek.

V.

TÁBLA

Nagy Emil első felesége – a hatodik gyerekkel együtt – gyermekágyban halt meg. –
Az „ikrákok” (Erzsi és Éva) élettörténete orvosilag is érdekes lenne, sajnos nem sikerült
rávenni őket arra, hogy elmenjenek Czeizel Endréhez. Ma már erre aligha van lehetőség,
mivel egyre romló látásuk miatt egyikük sem mozdul ki az otthonából. Éva néni Clevelandból
(USA), Erzsi néni Budapestről.

Khoór Ödön orvos, röntgenológus, Miklós tanár, de korán nyugdíjaztatta magát. A
családfán sok az ismeretlen név („N. N.”), némelyikőjüket keresztnévről még csak ismerjük,
de alig-alig tartjuk a kapcsolatot velük.

VI.

TÁBLA

Emődy Ilona születési évében bizonytalan vagyok, mivel anyakönyvi adatok nem
állnak a rendelkezésemre (a családi felvidéki). Erzsi néni és Évus egybehangzóan állítják,
hogy 1882-ben született, de a 26. sz. kép aláírása: „Ilonka 1895 október havában” kétségessé
teszi, hogy egy mindössze 13 éves lányt ábrázolna.

VII.

TÁBLA

Nagy Sándorral a család nem tartotta a kapcsolatot. Nemrég Európában járt
(Ausztráliában lakik), fel akarta keresni még élő rokonait, de hozzánk nem jutott el.

VIII.

TÁBLA

Első pillanatban megdöbbentő a Kenessey család különböző ágainak összeházasodási
kedve, de ha tüzetesebben megnézzük a családfákat, elég távoli rokonokról van szó. Ld.
Családtörténeti jegyzetek. Genealogiai folyóirat I. évf. 5. sz. (1914).

IX. TÁBLA

Petneházi és vecsési (vagy fordítva) Szabó Richárd a feljegyzések szerint író és pap.
„Tercsi néni [Vogelné, ld. II. tábla] esküvőjén látta meg Pavlicska Franciskát. Kiugrott,
elvette feleségül. Református vallásra tért kilépése után. Innen a ref. a családunkban.”
(Ismeretlen rokontól.)

X.

TÁBLA

A jegyzetekben közöltekhez kiegészítésül: Mata néni Khoórék Deák téri házában

kapott egyszobás lakást, félig-meddig társbérletben Málnay Pubi bácsival (szintén hercegi
tisztviselő volt). Mata néni nagy Wagner-rajongó és erős dohányos volt. Pubi bácsi szellemes
társalgó hírében állott, de csak akkor, ha éjfél körül egy negyedórára székén ülve
szunyókálhatott. Nem tudom, hogy volt-e a két egyedülálló lány között – a közös
munkahelyen kívül – más kapcsolat is.

XI.

TÁBLA

Barcsay Ákos erdélyi fejedelem családjához kapcsolódnak a felsőbüki Nagyok. De
hogy hogyan, az egyelőre rejtély. A fejedelmet ugyanis 1661-ben végezték ki, s ha a rokonok
akkor menekültek Fertőszentmiklósig, akkor hogyan lehet az, hogy Nagy Benedek 1616-ban
változtatott nevet és kapott új nemességet? A családfa eleje teljesen ötletszerű a
visszaemlékezésekben. A fertőszentmiklósi Nagy Pál és a kajári Nagy Ferenc rokoni
kapcsolata homályos.

XII.

TÁBLA

A Szatmárból szétrajzott Wallon család büszkén őrizte nemesi címerében vallon
eredetét, de erre az eredetre más bizonyíték egyelőre nincs. A nevet ma már senki sem viseli,
mivel férfi leszármazott nem maradt.

XIII.

TÁBLA

Dr. Hoffmann Emil még a zsidótörvények előtt meghalt. Imádott felesége kedvéért
keresztelkedett ki. Leszármazottai csak úgy menekülhettek meg a zaklatásoktól, deportálástól,
hogy teljesen megszakították a kapcsolatot a zsidó rokonsággal. Ezekről máig sem tudunk
semmit se.

VÖLGYI PIROSKA ADATSZOLGÁLTATÁSA ZSÚROKRÓL

Völgyi Piroska (Fiume, 1905--, mai lakása: Bp., Landler J. u. 40. I. 1.) biológiatanár
volt a soproni leánygimnáziumban, majd Csornán. Onnan ment nyugdíjba. Földrajzot is
tanított. Nyugdíjazása óta a Magyar Tudományos Akadémia szótárkészítőinek dolgozik. Jó
ismerős.
Levele 1989. október 23-án, a „Nagy Napon”, ahogy írja:
„…íme itt küldöm ígéretem teljesítését. Szorgalmas körmölés gyümölcseit. Persze
nem sikerült egészen kronologikus sorrendet elérnem, de majd Maga ügyességével

összehozza. Nemcsak az árak derülnek ki […], hanem az is, hogyan élhettünk akkor, évente
5—6 zsúrral és tömérdek vendéggel. És hogy micsoda jókat sütöttünk, főztünk.
Majdhogynem recepteket is ki lehet olvasni belőlük. Ezek részben édesanyám feljegyzései,
nagyrészt Hella nővérem minuciózus jegyzetei. […] Talán nem is volt igaz az az élet!”
Folytatása 1989. december 7-én:
„A vendéglátók mi voltunk: édesapám, áll. polg. iskolai felügyelő igazgató. A Duna—
Tisza közi polg. iskolák általános felügyelője, minisztériumi szolgálata után: ötödik fiz. oszt.ban, amivel méltóságos cím járt, de ezt mi sem akkor, sem máskor nem használtuk.
Vendégeink köre: a nejeket nem sorolom fel külön, ezek nem kint dolgozók, csak a
háztartásban, személyzettel. Tehát: fővárosi tanácsjegyző, gyermekorvos, rendőrkapitány,
rendőrtanácsos, háztulajdonosok, állatorvos, két tengerésztiszt [a fővárosban vagyunk!],
szülész-nőgyógyász-orvos, miniszteri tisztviselő, mérnök, Hitelbank-tisztviselő, bőrgyógyász,
gimnáziumi fővárosi tanárok, Nemzeti Bank főfelügyelő, Nemzeti Bank tisztviselője,
zeneakadémiai tanár, zeneszerző, operaénekes, ügyvéd, Bpest rendőrfőkapitánya,
földbirtokos, Máv-főtanácsos, főorvos, kúriai bíró, katonatiszt, huszárszázados stb. Szóval
ma: megvetendő népség.
A nejek otthont teremtettek és kultúréletet éltek […] Az Opera, Nemzeti minden
előadásra küldött a minisztériumnak (kultusz) jegyeket. De a miniszteriális urak inkább
vadászni jártak, így aztán volt bőven jegyfölösleg. Ezt Apa vette igénybe. Nincs olyan opera,
amit legalább kétszer ne láttam volna. És az akkor játszottakat (Kodály—Hubay—Verdik,
összes Wagnerek) mind megnéztük. Volt hogy egy hét alatt háromszor is mentünk. Hol
Apa—Anya Hella nővérem, hol Apa a két lányával, hol Anya a nővéremmel. Ezekhez jöttek a
Zeneakadémián tartott hangversenyek hazai és külföldi szereplőkkel. A nagyon ritkán játszott
Kienzl: Bibliás emberét az Operában Buriánnal láttuk például. [Burián Károly tenor, 1870—
1924.]
Emellett olvastunk rengeteget. Ráértek anyáink is délutánonként. Nagyon kellemes
élet volt, nagyon szép emlékekből élek még ma is.”
Ez a kör nagyjából azon a szinten helyezkedett el a társadalmi ranglétrán, mint a
kissvábhegyi leányvár vendégserege. Ezért – ha kissé későbbi is az adatsor, jellemzésül azért
elég jól felhasználható.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy bármennyire is minuciózus az összeállítás,
mégsem teljes: az innivaló legtöbbször hiányzik és valószínűleg nincs felvéve az az
élelmiszer sem, ami otthon éppen megtalálható volt. Ezen kívül nincs mindig megjelölve,
hogy az összejövetel mi volt: zsúr-e, uzsonna vagy ebéd, netán vacsora.
1.1929. május 1. Zsúr 15 személyre.
Menü: 1 kávékrém torta, 1 Örley torta, 6 drb zsúrkenyér, 25 dkg vaj, 10 dkg szalámi,
10 dkg krakkói felv., 15 dkg emmentháli sajt, 15 dkg sonka, 3 tojás, 2 uborka, sósköménymagos rudak.
18 tojás á 13 fillér
2,34 P
65 dkg vaj á 5,60
3,64
15 dkg dió á 5,40
81
6 db zsúrkenyér á 30 fill.
1,80
10 dkg sztalámi
92

10 dkg krakkói
15 dkg sonka
15 dkg emmentháli sajt
2 uborka
½ liter tejszín
2 citrom
½ kg porcukor

40
90
72
16
1,78
20
64
---------14,31 P

2.1930. márc. 4. Négytagú család + 5 személy.
„Sandvicsok” és kávékrém torta.
(Árakat nem adott meg.)
50 dkg vaj: 15 dkg a tortába
10 dkg raquefort
15 dkg sonka
10 dkg szalámi
16 tojás
5 db zsúrkenyér
Megj.: a szalámi lehetett volna 15 dkg is, de akkor fölösleges a 3 kemény tojás – kb.
115 drb szendvics lett.
3. 1930. ápr. 12. Vacsora 10 személyre.
2 kg hús
½ kg töpörtyű
23 tojás
15 dkg mustár
20 dkg vaj
3 deci tejföl
10 drb narancs
1 kg fehér kenyér
1 liter bor
40 drb cigaretta
(Memphis)
2 üveg kristályvíz

6,35 P
1,60
2,30
60
96
72
1,26
56
2,-1,83
48
--------18,66 P

4. 1930. aug. 18. Uzsonna 15 személyre.
Körözött (?)
2 kg kenyér
84 dkg túró (liptói)
40 dkg vaj
2 kg paprika

93 P
2,04
1,60
30

1 kg felvágott
kb. 7 kg sárgadinnye
1 citrom
2 liter bor
1 üveg kristályvíz
20 db Mirjam cigaretta
Hölgyszeszély (süt.)
10 dkg mandula
4 tojás
élesztő
10 dkg vaj

3,60
1,54
14
1,88
24
90
63
48
6
40
-------14,74 P

5. 1930. nov. 10., 13 személyre uzsonna.
Szendvics, hájas tészta, nápolyi szelet, fügebomba.
Szendvics
1 kg házi kenyér
30 dkg vaj
8 dkg roquefort sajt
10 dkg emmenthali sajt
10 dkg magyar sonka
15 dkg nyári szalámi
1 uborka

Hájas-tészta
25 dkg háj
2 dkg élesztő
2 tojás

Nápolyi szelet
1 Cs(omag) ostya
2 tojás
1 cs. „Ceres (Ráma)
„Cacao”

Füge bomba

80
1,32
40
28
56
36
6
--------3,72 P

46
6
32
--------,84 P

40
32
70
50
---------1,92 P

1 koszorú füge
1 citrom
5 dkg mogyoró

20 Mirjam-cigaretta

24
6
16
----------,46 P
-,90

Összegezve: […] 7,84 P, Hét pengő 84 fillér.
6. 1930. dec. 15. Vlsz. uzsonna. 17 személy volt jelen:
Menü: szendvics, sós rúd, gesztenyepüré, füge- és csokoládébomba, Irma tészta.
Szendvics
1 házi kenyér
56
38 dkg vaj
1,44
kb. 1 kg karaj
20 dkg sonka
1,12
15 dkg emmenthali
44
1 uborka
8
-------3,64 P
Sós rúd
10 dkg vaj
1 dkg élesztő
1 tojás

Gesztenye püré
2 kg gesztenye
1 csomag Liga (vaj)
csokoládé

Füge-bomba
2 koszorú füge
10 dkg mogyoró
1 citrom

38
3
15
---------,56 P

1,24
72
30
---------2,26 P

48
32
8
---------,88 P

Csokoládé bomba
18 dkg mogyoró
5 dkg cacao
10 dkg csokoládé
20 dkg csokoládédara

Irma tészta
7 dkg mogyoró
12 dkg vaj

20 mirjam cigaretta

54
25
40
1,20
---------2,39 P

21
46
----------,67 P
-,90

Összesen … 11,30 P
7. 1931. febr. 16. Vlsz. uzsonna. Jelen volt 17 személy.
Menü: szendvics, sós rúd, pogácsa, vaniliás kifli, füge- és csok. bomba, „sült krumpli”
nevű sütemény (desszert), hölgyszeszély, borsodós piskóta.
Szendvics
6 zsúrkenyér
1,80 P
75 dkg füstölt karaj
15 dkg szalámi
1,32
¼ kg disznóhús
60
10 dkg szalonna
26
2 uborka
20
10 dkg roquefort sajt
56
10 dkg emmenthali
28
35 dkg vaj
1,40
--------6,42 P
Sós rúd
40 dkg liszt
15 dkg vaj
1 dkg élesztő

Krumplis pogácsa
30 dkg vaj
30 dkg liszt

17
60
6
---------,83 P

1,20 P
13

… krumpli
1 tojás

Vaniliás kifli
25 dkg liszt
20 dkg vaj
15 dkg mogyoró
7 dkg cukor

Füge bomba
2 koszorú füge
14 dkg cukor
1 narancs
1 citrom
10 dkg mogyoró

Csokoládé bomba
10 dkg cukor
10 dkg csokoládé
5 dkg cacao
16 dkg mogyoró
15 dkg csokoládédara

„Sült krumpli”
3 tojás
10 dkg cukor
10 dkg liszt
4 dkg csokoládé
10 dkg vaj
35 dkg mogyoró
25 dkg cukor
2 tojásfehérje

Hölgyszeszély

22
13
---------1,68 P

10
80
45
10
---------1,45 P

48
18
16
4
30
--------1,16 P

23
38
25
48
96
---------2,30 P

39
11
5
15
40
1,05
29
26
---------2,70 P

2 dkg élesztő
1/8 kg vaj
4 tojás
25 dkg liszt
25 dkg cukor
10 dkg mandula

8
50
52
10
23
60
--------2,03 P

Borsodó, piskóta
12 tojás
36 dkg cukor
20 dkg liszt
8 tojás
1 ½ liter bor
30 dkg cukor

?
?
Kockacukor
5 dkg tea
Összesen:

1,56
40
9
1,04
1,20
34
---------4,63 P
1,-1,80
1,16
2,50
---------29,66 P

8. 1932. febr. 9. Vlsz. vacsora. Jelen volt 20 személy.
Menü: fasírozott, francia saláta, pogácsa, sós rúd, „sült krumpli”, Éva-torta, oroszkrém
torta, gyümölcssaláta.
Fasírozott
2 kg hús
4,-5 zsemle
30
15 dkg szalonna
36
3 tojás
24
---------4,90 P
Francia saláta
zöldség
2 uborka
2 alma
1,5 kg krumpli
mustár
5 tojás

24
16
24
36
64
40

3 dl tejföl

Zsíros pogácsa
½ liszt
21 dkg zsír
2 dl tejföl
3 tojás
2 dkg élesztő

Sós rúd
30 dkg liszt
10 dkg vaj
1 dkg élesztő
1 tojás

„Sült krumpli”
cukor
liszt
3 tojás
10 dkg vaj
3 szelet csokoládé
40 dkg dió
3 tojás fehérje
4 szelet csokoládé

Éva torta
6 tojás
10 dkg mogyoró
cukor
liszt
3 szelet csokoládé
4 tojás
20 dkg vaj
3 szelet csokoládé
rum, lekvár

42
---------2,46 P

itthon volt
„ „
28
24
16
----------,58 P

34
3
8
----------,45 P

24
30
18
1,44
24
24
--------2,64 P

48
50
18
32
60
18
---------

2,26 P
Oroszkrém torta
6 tojás
liszt, cukor
4 tojás
bor, rum
10 dkg mazsola
4 dl tejszín

Gyümölcssaláta
1 kg narancs
1 kg alma

1 doboz Mirjam-cigaretta
1 doboz Memphis

48
32
40
96
---------2,16 P

80
80
--------1,60 P
90
1,20
---------2,10 P

Összesen: 19,15 P
9. 1934. aug. 18. Vlsz. vacsora, 12 személyre.
1 ¼ kg fasírozott
7 tojás
4 zsemle
10 dkg szalonna

Húsos rulád
½ liter tej
10 dkg vaj
30 dkg hús
1 zsemle
6 tojás
5 dkg szalonna

Tatár mártás

1,85
42
20
18
----------2,65 P

16
28
55
5
36
9
-------1,49 P

½ liter tej
5 tojás
10 dkg mustár
1 citrom
2 dl tejföl

16
30
36
8
28
---------1,18 P
30

7 db uborka
Dankovszky torta
6 tojás
15 dkg mogyoró
15 dkg
„
5 tojás
25 dkg vaj

36
51
51
30
70
----------2,38 P

Örley torta
15 dkg mogyoró
15 dkg vaj
1 tojás
¾ liter tej
10 tojás
15 dkg vaj
csokoládé

51
42
6
24
60
42
10
---------2,35 P

1 ½ kg szőlő á -,56
1 kg szőlő á -,40
½ kg „ á -,48

84
40
24
-----------1,48 P
Összesen: 11,83 P

