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BEVEZETŐ 

A Pötyiről szóló feljegyzések a megadott időhatárok között három kockás füzetben találhatók. 
(Az első sajnos nincs meg.) A második borítóján nincs címke, a harmadikon pirossal keretezett, a 
negyedik valamivel nagyobb és a MNOSZ 410/aP jelzésű szabvány szerint gyártották (Kapható 40, 
60, 80, 100 lappal). Ez utóbbi negyven oldalas első fele és még négy és fél oldalnyi szöveg tartozik 
tárgyunkhoz. 

A II. füzet 96 teleírt oldalas szövege a borító hátsó belső oldalának felénél zárul. Nincs nyoma 
annak, hogy kitépett volna belőle lapot. Egy oldalon kb. 17-19 megírt sor van. A borító sűrűkockás 
külsején nincs sem nyomtatott, sem írott szöveg. A nyomtatott vonalozású első borítóbelső üres. 

A III. füzet 124 teleírt oldalán általában 19 soros, a hátsó borító vonalazás nélküli belseje 
viszont fél oldalnyi szöveggel zár. A sűrűkockás borító külső előoldalának címkéjén alul nyomtatott 
embléma: nyitott könyvön bagoly ül, csőrében toll. A borító belső oldalai vonalozatlanok, a lapok 
igen halvány kék vonalainak távolsága 9 mm, alul-felül margó. A címkére tintával írta: Hárs Józsi / 
III. füzet.  

A IV. füzet 44 írott oldalához tartozik még 6 sor. Utána már 1943. augusztus 22-i feljegyzéssel 
az érettségi utáni élettörténet következik. Ennek a füzetnek a címkéje csak röviden ennyi: Hárs 
József / IV. füzet. Ez is vonalas, mint az előzők. Megjegyzendő, hogy az egész anyagot tintával írta, 
hol „napszítta”, hol sötétkék, szinte fekete tintával. Egyetlenegy szó került bele ceruzával mégpedig 
az 1942. február 8-i arcideg-bénulás leírásába: a ceruzával áthúzott „jobb” fölé a „bal”. Ez pedig 
perdöntő lenne: a bénult arcideg helyét jelölné. Az 1943. február 13-i ismétlődés leírása nem 
tartalmaz pontos megjelölést! Én úgy emlékszem, hogy a jobb a helyes szó. 

Pista élettörténetét 1927. máj. 17-i dátummal kezdte és az első füzetben 1934. dec. 31-gyel 
fejezte be, a második füzetet 1935. márc. 10-én kezdte és 1938. jún. 16-tal zárta, a harmadik füzetet 
1938. júl. 19-én kezdte és 1941. ápr. 8-cal zárta, a negyedik füzetet 1941. máj. 6-án kezdte és 1951. 
január 7-ig (már a borító belső oldalának aljáig) írta Anyám. Külön cédulán indokolta meg, miért 
fejezte be ezzel Pistáról szóló élettörténetét. 

Antiról hasonló módszerrel készült élettörténet. Az első füzet: „1938. jun. 16-án befejezve” 
szöveggel zárul, a második 1938. jul. 21-ével kezdődik és az utolsó oldalon az 1944. febr. 6-i 
feljegyzéssel végződik, a harmadik első oldalán pedig 1944. márc. 26. a kezdő dátum. Ebből az 
1945. szept. 17-i feljegyzéssel fejezem be az idézeteket. Anyám 1952. augusztus 11-én zárta le 
Antiról szóló „naplójának” írását. 

A feljegyzések többnyire jóval az események után készültek, igen ritka a majdnem egyidejű, 
annál több a jóval későbbi. A következő összeállítás felsorakoztatja az egyes feljegyzések elején 
látható dátumokat, ezek azonban csak azokat az időpontokat jelölik, amikor hozzákezdett az 
íráshoz, hogy megpróbálja csokorba kötve összefoglalni a korábbi közlések óta történteket. A 
távolság és a torlódások miatti időzavar hatására néha kimarad(hat)nak események. Pótoltam 
alkalmilag saját emlékeimből, vagy Pista élettörténetéből, amit félkövér álló betűvel írtam le. 
Anyám (és Apám) kéziratát egyébként betűhíven közlöm. Annak a helyét, amit kihagytam 
(betegségek leírásának részletezése, néha olvashatatlan gyógyszernevek, ismétlések), hármas 
ponttal jelöltem, kiegészítéseimet szögletes zárójelbe tettem. 

Az írást Anyám ugyan naplónak határozza meg, de szerintem az előbbiek miatt a 
’feljegyzések’ fogalom megfelelőbb. Néha hosszú hetek, sőt hónapok múltak el anélkül, hogy újabb 
– balra dőlt szálkás – betűi megjelentek volna a füzetben. Nem csak az időbeli távolság, hanem a 
saját beszédstílusa is befolyásolta a leírásra érdemesnek ítélt szöveget. Egy példa: a ’mindig’ szó 
többnyire mindég alakban szerepel nála, de vajon én is ezt mondtam, amikor engem idéz? Mire 



gondolok? Apám idézi egyik levelében Kisapát és szájába adja az ’eset’ és az ’abszolute’ szavakat, 
holott ezek az ő szokott kifejezései. [Lásd az Egy építészmérnök pályakezdése... című 
családtörténeti pályamunkám I. köt. 109. oldalán az 1921. március 15-i levelét.] 

Anyám a helyesírás szabályait különben nem mindig veszi figyelembe. A ’-ban/-ben’-t 
úgyszólván teljesen mellőzi a ’-ba/-be’ javára. A ’nem-e’ használata, unheimlich (rémítő) és egyéb 
idegen szavak, a teljesen ötletszerű központozás és ékezetek, hogy csak néhányat említsek a 
furcsaságok közül. 

Megmagyarázható, hiszen a kor kívánalma nők esetében csak a polgári tessék-lássék 
elvégzése, nála ráadásul a Szent Szív, vagyis: Sacré Coeur francia apácarend iskolájában. Anyám 
ott mindenesetre megtanult franciául. Az iskolától függetlenül tudott németül és angolul is. A 
könyvespolcok egyikén valahonnan megörökölt fűzött francia könyvek jelezték az elszánást, s 
annak korlátait, ugyanis némelyikük fel sem volt vágva. Nyelvtudásának hasznát vette, mikor 
apánkkal együtt az 1937. évi világkiállítást Párizsban megnézhette. Sokáig rendszeresen érkezett 
onnan a Vu című képes újság felöltözött politikusok fotóival (az ölükben ülőkről nem volt mit 
levetni). Ha jól emlékezem, itthon volt valami comme il faut francia társalgás is. Malátakávé, 
hadisütemény, időnkénti összejövetel.   

Sejtésem szerint ebből a társalgásból nem maradhatott ki Madame Krétschy. Városi tanácsos 
özvegye. Nem Vijjon, Villon, tudta jól. A háború utáni ínségben órákat adott. Ahelyett hogy 
odafigyeltem volna, azt néztem, hogy feketére festett hajának töve... no igen, drága volt a festék. A 
Frankenburg úti nagy Winkler-féle házban laktak igen szemrevaló lányával. Merő véletlen: éppen 
fürdött, mikor anyja rányitotta az ajtót. Nézze, milyen szép, ajánlotta. Mit kellett volna tennem? Az 
alkalom elszállt. Tanultuk tovább a szobában az igeragozást. 

Bevezetőm végén válaszolnom kell egy kérdésre: miért nincsenek lábjegyzetek? Számos 
orvos, sok pedagógus és osztálytárs, jónéhány cseléd és nevelőnő szerepel Anyám írásaiban. Ezeket 
egyszerűen reménytelen eset azonosítani. Egy példa erre: a hercegi hitbizomány szolgálatában állt 
vitéz Rihay János általános orvos. Bizonyára sokszor hívta Anyám hozzánk, de egyszer sem nevezte 
meg. Ugyanezért nincs haszna egy névmutatónak sem. Célszerűnek látszott lábjegyzetek és 
névmutató helyett Kislexikonba rendezni a felmerülő problémák megválaszolását. Így válik 
lehetővé egyes fogalmak részletesebb megvilágítása is. Segédeszköz egy könyvjelző a Kislexikon 
elé és az ábécé. 

Szándékom szerint folytatni fogom az életrajzok közlését legközelebbi pályamunkámban, 
különös tekintettel Pista öcsém saját kezű önéletírására. Itt nem részletezem, miért, de az sokkal 
nagyobb feladat lesz. 



A HIÁNYZÓ ELSŐ FÜZET HELYETT 

Amikor anyám a füzeteket ránk hagyományozta, még megvolt. Sőt. Évekkel 
később, egy felújítás előtti rakodáskor a pince felé haladtomban még láttam. Az a 
rögeszmém ma is, hogy az ott lent álló nagy szekrényben találtam neki helyet. 
Visszarakodáskor ehhez a tároló helyhez azért nem nyúltam, mert odabent összetört 
egy képkeret üvege és tartottam a szilánkoktól. – Majd – hagyományoztam az egész 
kérdést a soha jelenné nem változó jövőre. 

Mi lehetett benne? Feltehetően a születésemről szólt a füzet elején. Nem hiszem, 
hogy részletesen. Ezt nagybácsim, a szülész főorvos megtette: hosszú vajúdás után 
este 8-kor jöttem a világra. „25.10.17” – szoktam mondani, mikor fogyóban lévő 
receptjeim pótlásáért belépek a háziorvos rendelőjébe. Vájt fülűek számára 
hozzátéve: akkor még nem volt nyári időszámítás. 

„Hárs István élettörténete. Született Sopron Erzsébet kórházában 
1927 május 17-én este 11 órakor. Szerencsére Ödön nagy bácsijának nem 

volt annyi szerepe születése körül mint a kis bátyáénál. Pedig éppen olyan volt 
mint Pötyi ... Hihetetlen hogy két kis uj szülött annyira hasonlitson mint ők 
ketten!”  [A bejegyzésnek nincs külön dátuma.] 

Az első bejegyzés után, július 30-án már módosult Anyám véleménye: 

„Szép nagy szemeivel olyan okosan tud nézni, vajjon ha nagy lesz okos 
ember lesz-e belőle? Szebbek a vonásai mint kis Pötyimé voltak, már most kis 
sas orra egészen olyan mint Kisapáé.” 

Dédanyja rátett még egy lapáttal. A négyhónaposra mondta:  

„Elismerten szép gyerek, Dédije szerint „tulságosan szép fiunak még majd 
elkapatják!!” De remélem, ha okos lesz ez az aggodalom nem fog valóra válni.” – 
Jákfalván: „Mikor első nap ide jöttünk forinttal szellemet idéztünk és 
hihetetlenül érdekes dolgok jöttek ki, hogy Pista hires ember lesz, feltaláló 
amellett a szellem ugy látszik hitt a lélekvándorlásban mert mindenkiről 
megmondta mi volt előző életében igy Pistáról hogy utolsó előtti életében román 
bojár volt.” [1928. július 2-i bejegyzés.]  

Mondják, hogy amikor megkereszteltek, bőgtem. Vagy legalábbis sírtam. Persze 
ebben nincs semmi meglepő. Olyan pötty voltam a sok, hatalmas felnőtt között! A 
pillanatnyilag találó elnevezés házasságomig megmaradt. Néhány megátalkodott 
ismerős – Pötyi formájában – még azután is megpróbálkozott vele. Bár ami igaz, az 
igaz, magam sem igyekeztem leszokni róla. Persze, mert jó volt már nagyobb 
gyerekként is megbújni mögötte. 

Ebben az első korszakomban a fényképek legfeljebb csodálkozó tekintetet 
mutatnak. A könnyek, mint bizonyos helyzetekben természetes következmények, sőt 



változatos érzelmek hű kifejezői, távol maradnak a családi fotókról. A szűkszavú 
leírásokra kell hagyatkoznom: igenis sírtam. Amikor nem tudtam beszélni, azért, 
amikor már tudtam beszélni, azért. Félelemből, fájdalom miatt, dühkitörés 
alátámasztására.  

Héthónapos öcsém produkciójára példa: 

„Rengeteget vesződöm vele de egészen hiába, mert kis drágám köp ordit és 
forgatja a fejét ... Egészen kétségbe vagyok esve nem tudom mit csináljak hiszen 
egy 7 hónapos gyereket már csak nem lehet kizárólag tejjel táplálni! ... a hangja 
rém erőszakos ugy hogy ki lehetne futni tőle a világból. [dec. 17.] ... Hihetetlen 
erő van benne. Gyuri meg én közös erővel is alig birtuk levágni a 
körmeit.” [1928. jún. 8.] 

Most jó lenne, ha kéznél lenne élettörténetem első kötete... 
Sajnálom, hogy nem tudom írással bizonyítani, hogy a 27/28-as farkasordító 

hidegből vissza kellett tolatni a gyerekkocsit a Deák tér–Erzsébet utca hófútta 
sarkáról a meleg lakásba, mert valósággal zokogtam a fagytól.  

Arra nem emlékszem, hogyan éreztem magam előző lakhelyünkön, a főúri 
kastély első emeleti háromszobás szolgálati lakásában. Láthatóan nem tiltakoztam az 
ellen, hogy apám büszkén emeljen magasra két teniszjáték között a parkban. 1927-
ben azonban hátat fordított ötévi hivatalnokoskodása helyszínének és önálló építész-
tervezői és kivitelezői vállalkozásba kezdett. Beköltöztünk a városba, Csesznák 
ügyvéd nejének tulajdonába, a Deák tér 36. földszintjére, ahol egyúttal első irodája is 
volt. Ez utóbbit később a Kis János utca 3. számba költöztette át, ezt levélborítékján 
az előre nyomtatott feladó jelzi. Ez volt ugyanis a második, saját tervezésű és építésű 
társasháza. Anyámban – bár kikerült a hercegi hitbizományi központ tisztviselőinek 
bűvköréből – megmaradt a büszkeség: a hivatalos iratokba az első években mindig 
Eszterházát diktálta be születési helyemül. 

Néhány közvetett adat öcsém életrajzából (1927. augusztus): 

Öcsémre: „Az erős hangok kellemetlenül hatnak rá ha Pötyko jó kedvüen 
orditoz sirva fakad. ... Kis Pista négy hónapos és éppen 6 kg! Drága csöppségem 
mennyit aggódtam érte és már elhagyta Pötykomat!!” 

1928. május 8. ... „sokat van jó levegőn, amióta szebb idők vannak, fel 
tolom a két gyereket az erdőbe és ott vagyok velük délelőttönként. Eleinte 
fárasztott nagyon, de lassan megszokom megint a kocsi tolást hegyre föl. Pötyko 
rém boldog hogy ott nincs csősz bácsi és szabad a fűbe menni. ... kis Pistám 
ugrál a kocsiban és állandóan állni szeretne.” 

És ismét valami előkép a későbbiekhez (1928. július 2.): 

„Egész nap szépen, komolyan eljátszik magában virággal homokkal stb. 
Pötyi sokkal mozgékonyabb volt ilyen korban!” [13 hónapos.]... 

[Öcsém:]... „Amilyen jó kis gyerek nappal, olyan rossz éjjel. Sokszor 
vigasztalhatatlan sirásba kezd ... Rémes nézni mennyit kinlódik a fogaival. ... 



hogy én már Isten tudja mikor aludtam csak 6 órát legalább arra nem is 
emlékszem!” [1928. aug. 9.] 

Városi emberkeként legalább háromfélére emlékezem. 
Később is visszatérő ellenkezésem: a szám tele van spenóttal, az istennek sem 

akartam lenyelni. A következményekről lesz bőven szó a füzetekben. 
A másik emlék: a konyha ablakának párkányán végiggurul egy sárgadinnye 

méretű gömbvillám. A háttér: esőfüggöny a túlsó házsor előtt. Amilyen nagy a 
rémület a cselédben és bennem, olyan fojtott annak a jelenségnek a csendje. Később 
ilyen döbbenettel néztem rézkarcokon Szent Elmo tüzét vitorlások árbocain. 

Nevezhető a harmadik is Földön túli tüneménynek. A Zeppelin átrepülése 
Sopron belvárosa felett. Ezüstös hosszú teste balról úszott a levegőégben jobb felé. 
Ennyi fért a képbe, amit új házunk ablaka nyújtott nekem. A lényeg biztos, hogy igaz, 
fotót őriznek az eseményről a Múzeumban. Elsősorban az a kérdés, hogy a 
beharangozott vállalkozást melyik Jéhn kapta valahonnan „puskavégre”. A két 
gyógyszerész közül Vilmos, az apa, vagy Antal, a fia. Az Interneten olvasható a 
léghajó egyik utasának, Magyar Miklósnak a riportja az országos szenzációról. 1931. 
március 29-én „a hajnal derengő fényében és a kora reggeli órákban” járt a Graf 
Zeppelin felettünk.  

Közbevetőleg egy, öcsémmel kapcsolatos, dokumentált szereplésem: 

„Ma éjszaka (holnap lesz 4 hetes) nagyon megijesztett a kis öreg bennünket 
délután 4 óra óta folyton aludt néha mint rendesen nyöszörgött de nem ébredt 
egészen fel ugy hogy hiába vártam nem tudtam szoptatni ugy hogy végre 
lefeküdtem és elaludtam amikor ugy éjfél után arra ébredek hogy kis Pisti 
cikákol, ami azután jött, azt csak az tudja igazán aki maga átcsinálta!! Szegény 
kis gyerek majd egy óráig nem tudott egy hangot kiadni csak tátogatott, nem 
mozgott akár hogy forgattuk, már a végén egész hidegek és lilák lettek kis lábai 
és kezei, a kis arca egész sárga lett lehunyta a szemét, azt hittük Gyurival, hogy 
mindjart meg szünik kis szive működni. De hála Istennek sikerült őt ahogy az 
orvosok mondják visszapofozni ... fél 2 felé már kicsit sirt ... és magamnál 
tartottam vagy 4-ig, nem mertem elaludni amig meg nem győződtem róla, hogy 
már rendesen alszik! Persze kis Pötyi is felébredt és ő egyedűl nagyon jó 
hangulatba jött amikor a »babát« ott látta mamánál, apánál folyton meg akarta 
csókolni az orrát, lábát boldog sikogatással meg fogni »né baba« és a stb. mert 
rém szereti kis testvérkéjét... A rémes éjszaka után ma konziliumra hivtunk egy 
másik gyerek orvost is mindenfélét rendeltek és azt állitják hogy rövidesen 
egészen rendben jön!” 

Mi lehetett? Valaminek az előjele? Én mindenesetre tökéletesen félreértettem a 
helyzetet. Gyenge vigasz, hogy az orvosok még hosszú évek múlva sem találtak rá 
magyarázatot. Sem erre, sem másra.  

1928. szept. 21. ... „nagyon erőszakos a kis öreg mindig az ő akaratának kell 
megtörténni máskép ordit mint egy kis sakál. Persze Pötyko ilyenkor már 



kikapott, de ő szuptituló nem érti eddig még nem tudja mi a verés. Neki mindent 
szabad, még eszébe sincs zimmerreinnek lenni!  ... szép kis vonásait csak az 
rontja, hogy állandóan grimaszozik és beszijja az ajkait ...“ 

ELŐZMÉNYEK 

Őszbe hajló délutánok jó időtöltése volt a városneves játék. Mondjuk a d betűvel 
ki tud több helységet felsorolni? Földrajztudósnak kellett volna lennie annak, aki 
elsőre rávágja: Doromlás puszta. Múltkor valaki vitatkozott velem, hogy az 
Dokomlás puszta. Velem szemben nem lehetett igaza, hiszen én tudtam, hogy ott, az 
erdészlakban született Apám.  

Huszonkét évesen, 1919-ben, hajóútja éjszakai pihenőjén volt alkalma 
emlékezni a platánok alatt, hogy aztán tovább utazzék Bajára, Apjának 
bajaszentistváni szolgálati lakásába, – keresztül a magyar–szerb megszállás 
határvonalán – szüleihez és húgaihoz. Élményeiről rövidesen levélben számolt be 
Nagy Adélkának a fővárosba, pontosabban a Kis-svábhegy egykori kősivatagára 
épült hatalmas villába (1919. nov. 28.). Lányos ház volt ez a javából. Dr. Nagy Emil 
neves ügyvéd, liberális nézeteket valló képviselő, angol párti békés revízió híve, 
később igazságügy-miniszter. Első házasságából születtek a háború után eladó sorba 
került Adél, majd az ikrek, Éva és Erzsi. Szemrevalók voltak, társasági lények, 
vonzották körükbe a gavallérok hadát. Egyik volt közöttük (már leszerelése, 1918 
novembere óta) a sem „nemes”, sem „vitéz” fiatalember. Ezek a hiányok azonban 
akkor nem zavarták. A harmincas években, mikor néhány évre önálló vállalkozóként 
kereste a tekintélyt, azonban legalább az egyik jól jött volna. Anyja – apai 
nagyanyám – írja fiának 1940. május 25-én: „Adél imádkozzon, hogy fiai tanuljanak 
és rendes emberek legyenek mint az Apjuk a ki vitéz és nemesség nélkül is tudott 
boldogulni ugy szintén a két Öregapja is”.  

Az út a legidősebbhez a könyveken át vezetett. Apám betéve tudta Az ember 
tragédiáját, különösen nagy átéléssel Lucifer szavait idézte: „Küzdést kívánok, 
diszharmóniát, mely új erőt szül új világot ád...”  Kellett a küzdés? 1921-ben 
emlékszik vissza 1919 telére, az operába járásokra „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.”  

„Drága kicsi Babám” szívesen húzódott vissza a zajos társaság elöl a kerti 
lugasba olvasni, méghozzá francia vagy német nyelvű, magyarul sem egykönnyen 
érthető könyveket. Levelezésükből kitetszik, hogy ez ha nem is könnyen, de 
legyőzhető akadálynak bizonyult fejlődő kapcsolatukban. Akár a német, akár a 
francia. „A francia nyelvben annyira előrehaladtam, hogy elolvastam a Kaméliás 
hölgyet meg egy-két Maupassant novellát” – írja Apám Bajáról 1920. február 19-én. 
Augusztus 15-én tudósítja jövendőbelijét arról, hogy belevágott Mere[z]skovszkij 
Michelangelóról szóló, németre fordított művének olvasásába: „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 más, vidámabb, boldogabb, édesebb érzelmekkel...”  

Szerette a természetet. Néha elüldögélt a Duna partján. „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. ... Mióta itthon vagyok 
először vagyok kint a szabadban a nagy Duna partján, amely, hisz tudod, olyan 
nagyon kedves nekem” – írja Budapestre 1921. október 23-án. 

A könyvmoly túlerőltette a szemét. Erre kéznél van a jó falusi orvosság:  
„...Szemeim, mikor megérkeztem [Budapestről] igen gyönge állapotban voltak, 

de most már egyáltalán nincs bajom velük. ... Tudod mit csináltam velük? Este, 
reggel beledugtam a fejemet tiszta kútvízbe és pislogtam, kinyitottam a vízben őket. 
Utána csak az arcot szabad megtörülni, a szemet nem. Nagyszerűen használt. Próbáld 
meg ... Az itteni káplánnak leírás után ítélve ugyanaz a baja volt a szemeivel mint 
Neked, az is így kúrálta ki...” (1921. január elsején.) 

Egyébként Apám jobban szeretett éjszaka gyertyafény mellett írni vagy olvasni. 
Ma már nehéz elképzelni, de ezt Eszterházán, a kastélybeli lakásán állapítja meg 
1922-ben. 

Sem Baján, sem Eszterházán, nem élt szerzetesi életet. Bálok és szerenádok, 
éneklés és zongorázás követték egymást, de azt sem lehet állítani, hogy a Kis-
Svábhegy kérők nélküli kihalt pusztaság lett volna. Jellemző, hogy 1922 farsangján 
Adél bálba hívja jövendő párját. Van frakkja és fehér nyakkendője? Ők most tanulnak 
táncolni. A bálon „csak veled szeretnék lenni és nem táncolni” vallja be. Mégis 
mintha Anyámban lett volna kevesebb elhatározottság és tűz. Ha csak nem az apácák 
iskolájából belé ivódott szemérmessége fékezte tollát? Érzelmeit olvasmány-
élményeinek leírásába rejtette volna?  

Akkoriban zavaros időket élt a háborútól csonkán szabadult ország. Leveleiket 
úgy kellett átcsempészni a demarkációs vonalon. Nehezen nyílt meg a Műegyetem, 
ahol apám a bevonulása előtt elkezdett tanulmányait folytatni akarta. A diákok 
körében egekig csapott a zsidóellenesség, a „megoldást” – a numerus clausust, s ezzel 
a tanítás megkezdését – otthon várta meg. 1920. január 9-én írja: „Nagy szereplések 
előtt állunk, az egész familia. Az Alice meg a Baba [az idősebbik húg] a Carthagói 
harangokat akarja elszavalni illetőleg zongorázni holnap, ha ugyan keresztülmegy a 
cenzúrán ... Én meg magyar nótákat danolok saját zongorakíséretemmel.” 
Megtörtént-e? Nem biztos. De hasonló bizonyára lezajlott azokon a téli estéken. 
Aztán egyszer csak megérkezett az értesítés: utazhatott az egyetemre. 

A végre 1920-ban megszerzett építész-diplomával egyik távoli rokonának és 
volt évfolyamtársának budapesti irodájában kapott állást mint rajzoló.  

Most már többször találkozhattak, de hogyan lesz ebből a kapcsolatból annak a 
rendje és módja szerint eljegyzés, majd esküvő?  

A Kis-Svábhegyen a pater familias, akit a család Kisapának nevezett (első 
felesége, aki korán meghalt, hívta így) ellenvetéséről nem tudok, beleegyezéséről, sőt 
segítségéről azonban igen. Mint az Esterházy hercegek óriási birtokaiból szervezett 
hitbizomány jogtanácsosa elintézte, hogy Apám a központban építészként állást, sőt 
szolgálati lakást kapjon. 1921. március 15-én pedig „vejéül fogadta” Apámat. Az 



újdonsült vőlegényt nagy lumpolással ünnepelték barátai, azt énekelve: „szüret után 
lesz az esküvőm”. Ez azonban még ünnepélyes eljegyzést sem jelentett, különösen 
nem esküvőt. Mi volt akkor a nehézség?  

A tudósítás borítékján címként egy tátrai tüdőszanatórium szerepelt (Tátra-
Otthon Tátra-Széplakon), és „kis Gyurim” oda érkezett beszámolója az előkészítő, 
anyagi természetű tárgyalásokról nem aratott osztatlan sikert. Bajai oldalról pedig 
leszögezték, hogy az esküvőről egy éven belül szó sem lehet. „Szóval száz szónak is 
egy a vége, gyógyulj meg minél előbb és állitsd össze a staffierungot.” – szólt 
Apámból a dac (1921. jún. 13.).  

A bajai ellenállást majd leszereli – fogadkozott. Az idő azonban csak múlt, de a 
félig-meddig menyasszony tüdőcsúcshurutjának megállapításával kezdődött betegség 
úgy látszik nem. Anyám halogatta a döntést, s az orvosok véleményére várt. Apám 
viszont most már ragaszkodott legalább az 1922. április 30-i dátumhoz. Hiszen 
mindenkinek szólt. Nehogy már blamálnia kelljen magát! Egy neves doktor 
csatasorba állítása árán a kérdés eldöntetett. 

Az esküvőt végül is Budapesten, 1922. április 29-én tartották meg. „Most már 
jöttek a mézeshetek amit Bécsbe töltöttünk és május 8-án 1922-ben végleg 
megérkeztünk Eszterházára. És a maradi tisztviselőkar megütközésére folytattuk 
utazásainkat...” Írja visszaemlékezéseiben Anyám. 1924 májusában útra keltek 
Olaszországba.  

1925. október 17-én pedig megszülettem én, az első gyermekük. 

HÁRS GYÖRGYNÉ NAGY ADÉL 
FELJEGYZÉSEI NAGYFIÁRÓL, 

akit Pötyinek (Pötykonak) nevezett 
(1928. szeptember 21–1943. június 20), 

kiegészítésekkel második fiának, Pistának, élettörténetéből. 

„Hárs Józsika (Pötyko) élettörténetének 
II. füzete.” 

„1928. szeptember 21-én. Kis Pötykóm nagyon boldog, hogy hosszú nyaralásunk után ujra 
itthon vagyunk, már 3 hete, hogy megjöttünk, de még mindég mondogatja »de jó hogy Sopjonban 
vagyunk« nevet hozzá szeme szája a boldogságtól! Meg kezdődött ujabban a kérdések időszaka! 
Állandóan kérdez és a legnehezebb problémák elé állit! Pl. »Miért fúj a szél?« »miért nem fúj« stb. 
»Miért van ennek a bácsinak szemüvege?« »Mért rossz a szeme?« »Miért öreg?« »Mért megy 
lassan?« »Mi a neve?« »Hogy hivják ezt a lovat?« »Hova megy ez a bácsi?« lehetőleg minden 
járókelőről megkérdezi »hol lakik? mit csinál otthon, mit eszik« erre a rengeteg kérdésre mind kell 
felelni valamit! »Hova megy a vonat? Ugy-e ez régi mozdony Bécs hol van? Hol van messze?« haja 
megsötétedett egy kicsit, de az arc szine nagyon jó, mindég rózsás, és sokat nőt a nyáron. Nagyon 
aranyos anyás kis gyerek, de hizelegni nem képes soha meg nem csókolna.” 

Öcsémről 1928. szeptember 21-i feljegyzés: „Kezd ő is nagyon anyás lenni, ha meglát 
boldogan nevet és igyekezik hozzám, nyalós puszikat add kőzben édesen mosolyog!! ... [okt. 
21.] Nagyon erős kezei vannak! Apija hozott neki egy kis celluloid babát amit öt perc alatt 



darabokra széjjel szedett!! Pötyi ilyet sohase csinált.“ ...– [1929. márc. 15-én.] ... „most már rá 
rá kell ütni máskép egyáltalában nem boldogulunk vele! Apija kétszer éjjel nagyon megverte 
azóta nagy a respektusa előtte, ha bármilyen mérges csak a hangját kell, hogy meghallja már 
elhallgat és bujik hozzám!” 

Rólam: 
„A bal karját a lánnyal való séta közben megrántotta szegény kis szivemnek fél éjszakán át 

tartottam a karját csak ugy birt elaludni. és másnap reggel boldogan kinyujtotta már »nézd 
mamakám mejt fogtad meggyógyult máj nem fáj a kajom.« Fantáziája igen erős amit hall élénken 
elképzeli és mint vele megtörtént dolgot adja elő! Pl. Hazajön este a sétából, vendégek vannak, 
kérdezik, hogy mit csinált? »Mentem, a szujok gépből folyt a fekete szujok, én beleestem, nem 
tudtam fölkelni, jött egy szép pijos autó, majdnem elgázolt stb.«” 

Öcsém: „Egy hónap óta rém vadmarci idegenekkel szemben, ha egy vendég kedveskedni 
akar vele, plane ha felakarja venni elkezd orditani mint egy sakál ugy, hogy alig birom 
lecsendesiteni.” [1929. márc. 15.] 

– „Pistát nagyon szereti, ha épit valamit és Pista elrontja, nevet és soha nem haragszik »kis 
Pöttöm nem szabad az Pötyié« vagy »Nem baj Pistám, csak jontsad el, te még pici vagy.« Minden 
reggel avval ébred hogy »nézd mami api már milyen nagy a lábam.« »olyan nagy leszek mint api 
mert én sokat eszem! És igen sok dologra mondja, »Ugy-e majd ha nagy leszek mint api akoj 
szabad nekem is stb. Viszont ha valamit nem akar akkor kijelenti hogy »én még pici vagyok« »nem 
bijok menni én nem vagyok nagy!«” 

„Ha elesik mindég, puszid meg, puszid meg, és sir mig meg nem csókolom, az az érdekes hogy 
ha valamiért a kezére vagy egyébb helyre ütök, akkor is követeli hogy »puszid meg mert fáj!!«” 

„Ezer aranyos mondását nem tudom mind leirni pedig érdemes lenne, rém kedves korszakába 
van!” 

„1928. szept. 29-én Mióta megjöttünk Pötykó szépen hizott 16.30 kg-ot nyom és 1 hónap 
mulva lesz 3 éves. Kis szeme gyuladt port kell bele szórni ecsettel utána kamillával borogatni olyan 
helyesen okosan türi csak amikor a szemét csipi mondja sirós hangon »Istenért mamakám gyorsan 
töröld meg.« Ha kérdezik hogy hogy hivják szépen mondja »Hász Pötyi« 

„Játékait borzasztóan félti az idegen vendég gyerekektől »Add ide az enyém.« »Pötyié« Apija 
a napokban heccelődött vele, ami már szinte szekálássá fajult, mikor már elege volt a kis öregnek, 
elküldte Apját: »Menj, Apikám az irodába dolgozni, menj szépen.«” 

„1928. okt. 21-én. ... éppen 1 méter magas éppen most is azt mondja »gyerekek mit mérjünk 
meg, vájj csak Pistám majd megméjlek!« Szegénykémnek sok peche van a szemével valami kis éles 
porszem vagy mi ment be épp a pupillája mellé gyulladt lett a szeme kivittem a kórházba szegényt 
alaposan megkinozták szépen viselte magát de utána nagyon sirt inkább az izgalomtól. Drágám 
nagyon érzékeny kis gyerek, fél a vad gyerekektől, mindjárt sir, ha megütik. Apja szerint gyáva de 
majd ha többet lesz gyerekekkel azt hiszem megszokja hogy ok nélkül rosszúl bánjanak vele! Elvégre 
itthon csak azt hallja »finoman nem gorombán« igaz kikap az más azt megérdemli” 

„1928. nov. 21-én. Pötykónak folytatólagosan két izben kellett idegen testet kivenni a 
szeméből olyan csunya gyulladt volt a szemorvos azt mondta hogy a szaruhártya is meg van 
támadva három napig jártunk ki a kórházba vele pupilla tágitótt csepegtettek be és valami erős 
porral kezelték, szegény gyerek már nagyon félt és mindég igyekezett rábeszélni hogy »ne menjünk 



ki a kójházba mamikám, már nem is fáj a szemem!« Apijával alig lehetett beszélni 2 napig úgy 
féltette a fia szemét és szidta a doktorokat!!!” 

„Pötykónak egy hónap óta a legnagyobb szenvedélye a hintázás egész délután képes lenne 
hintázni semmit se szédül, csak az a baj, hogy Pista is épp ugy szeret és igy állandó a disputa. Pista 
csak akkor nyugszik bele hogy ő neki nem lehet, ha apija jön és a nyakába veszi. 

„Pötyi rágása semmit se javul, a keményebb dolgot elraktározza most is.”  

Pista 1928. nov. 23. ... „sajnos az evésben semmit se haladt, szilárd ételt nem lehet bele 
diktálni, megint csak napjában 3szor hajlandó enni. Kétségbe esnék ha mellette nem nézne 
egészen jól ki.”... 

„Fő örömük még bujócskát játszani a legnagyszerűbb ha api és mami is részt vesznek persze 
mindég ugyanarra a helyre bujnának Pötyi most is éppen Pistát keresi »hol van az én dága kisz 
Pisztám hol, hol van« Ha vendégek vannak Pötyko kötelességének tartja azok minden mondásán 
nevetni!”  

„Most már tud egy pár szép nótát és sokat énekel, csak api szerint a dallamot sehogyan sem 
találja el, de a szöveget azt tudja »gazdaasszony hagyd a rétest stb. Komám asszony meg ne mondja 
az uramnak és még igy egy pár szép nótát, amit apitól a nyakba lovaglások alatt tanult. Mialatt 
vacsoráznak api mindég zongorázik és Pötyi diktálja a nótákat, ujabban mindég azt akarja, hogy a 
Jézuskáról Szűz Máriáról énekeljen meg szegény Magyarországról! »Ha majd nagy leszek, 
kikejgetem az ellenséget a csunya rossz embejeket akik elvették Magyarországot kardal, puskával  
lelövöm, kikejgetem! De mami ha én haza jövök majd megint vissza jönnek, ugy-e akoj megint 
kikejgetem.« »Szegény Magyarország most ilyen pici!« és mutatja a kisujját! »A jó embereket se 
nem veji meg, se nem lövi meg a Pötyi« Nagyon szeret most is rajzolni! »Látod ez egy léggömb lesz, 
ez egy embej itt a kalapja! ez hold világ, mit szójsz hozzá mami!?« stb.” 

 „1929. márc. 15. Édes kis gyerekem ez a csunya mami milyen régen nem irt a naplódba, de 
hát szegény igazán nem jutott hozzá.”  

Pista élettörténetében: „1929. márc. 15. Rettenetesen elhanyagoltam drága csöppségeim 
naplóját, de annyi cseléd mizérián mentünk át, hogy semmihez nem jutottam hozzá.” 

„Kis Pötykó aranyos volt a Karácsonyi elő készületek alatt, persze mindég Jézuskáról stb ről 
kellett beszélni.”   

„Pl. »Hogyan jön le a Jézuska meg az angyalok az égből?« felelet: »lerepülnek.« – »hát van 
motorjuk?« – »Nem, szárnyuk van.« megint a kis modern gyerek: »Akoj mami biztos a szárnyuk 
alatt van egy pici motoj!«” 

„A kulcslukon is belesett a kis drágám és drága ragyogó kis képpel ujságolta hogy tényleg 
hozott már karácsonyfát a Jézuska – mert addig kicsit tamáskodott benne!! És olyan édesen 
imádkozott este mindég a Jézuskához hogy mit hozzon neki és igérte, hogy »mindég jó kis fiu 
leszek.«” 

Ugyanakkor öcsémnél: „A karácsony nem járt nagyobb emócióval Pisti számára inkább 
csak megijedt amikor az égő karácsonyfát meglátta és bujt hozzám! Különben mindketten 
fülfájósak voltak és csak aszpirinnel tartottuk bennük a lelket, elég szomoru karácsonyunk 
volt!!” 



„Olyan drága ennél a kis gyereknél hogy annyira tud örülni a multkor uj cipőt kapott meg 
kalocsnit az egész kis arca egy boldog mosolygás volt mit fog a Pista szólni »Api biztos fog öjülni.« 
és nevetett édesen.”  

„A rajzolás mellé egy konkurrens szenvedély szegődött, a varrás, olyan ügyesen felvarr egy 
gombot, például, persze nincs mindig ott átbökve, ahol kellene, de a gomb mégis áll!! Amellett meg 
mindene a mese »mesélj« »mesélj«, olyan történeteket szeret, amiben ő szerepel, azok borzasztóan 
érdeklik, azelőtt Piroska Fehérke stb. mesék érdekelték, de most már nem. Pötyike az erdőben mit 
látott, hogy autózott, hogyan ment a pusztaságon át, hogy mászott a zsiráf nyakára és hogy csuszott 
le, állatkertről, Pestről stb. Én ezt okosabbnak is tartom, mint az úgynevezett gyerekmeséket, amik 
tulajdonképen rém históriák!” 

„Tulajdonképen rém jó kis gyerek pl. már olyan okosan csendben van ebéd után 1½ órát 
anélkül, hogy egy hangos szót szólna vagy a legkisebb zajt csinálná, csak mikor észre veszi hogy 
Pista felébredt, akkor boldogan ordit, »mami mami Pista má nem alszik öltöztesd fel!« Amikor 
aztán a mami is abba hagyja a pihenését! Most kezd egy kicsit kedveskedőbb lenni »ugy szeretlek 
mamikám« Szidtam valamiért egyik séta alatt egyszerre csak meg szólal, »nem szeretsz mamikám?, 
pedig én ugy szeretlek! Olyan helyes vagy mamikám«” 

„... Reggel ő api ágyába megy, Pista meg hozzám, persze api olyankor még álmos, kis Pötykó 
oda mászik, megcsókolja »ne aludj már kis apikám!«”  

„Nagyon szeret katonásdit játszani, vonatot, meg épiteni kockákból, szines képes kockákból ki 
tudja a képeket rakni és autója sohasem lehet elég! De akkor a legboldogabb ha 
Laternamagikázunk és mindég ő akarja bedugni a képeket. Ha ő mesél valamit mindég hozzá teszi 
»érted azt« Evéssel ő sincs előbbre most se tud rágni, de a fogorvos azt mondja nem is csoda mert 
négy lukas rossz foga van két–két zápfoga pedig most jön és erősen meg van dagadva, azt mondja 
rendesen tejfogak nem szoktak ilyen nehezen kijönni de igy azt állitja erősebbek lesznek! Majd 
elválik!” 

Kis drágám szokott álmában beszélni, néha egy-két összefüggő szót meg lehet érteni. Néha 
felsir és ha odarohanunk hozzá, azt mondja: josszat álmodtam.”  

Öcsém ugyanekkor: „Nincs mély álma a kis öregnek megesett hogy Gyurival korábban 
lefeküdtünk olvastunk vagy halkan beszéltünk kis drágánk már előtünt kis rácsa mögül 
édesen mosolyogva ugy hogy nem lehetett rája haragudni! De ilyen esetekben azután 1½ óra 
hosszat sem aludt el és nagyon jó kedélyben volt. – Kis öregem azonban még csak keveset 
beszél, nagyon anyás, szeret mamijához dörgölődzni, meghatja az embert egy ilyen csöpp 
jószág abszolut ragaszkodása, mami után a Pottyi a legfontosabb számára, ha Pötyikét 
elviszem magammal vizitbe ugy nagyon nélkülözi és mindég megy az ajtó felé és hivja kis 
bátyját »Pöttyi, Pöttyi gyeje!!« Apijával is kezd megbarátkozni, de azért jobb szereti betartani 
a »zehn schritt vom Leib«-et.” 

„Ápr. 17-én Kis Pötykom ma 3½ éves.  Szegény már anyira várta a nyuszit mindég arról 
fantáziált hogy hogyan jön majd be, meg mentünk az erdőbe nyuszit keresni, de nem láttunk, mig 
éppen husvétra torokgyuladást kapott, nem tudom ki volt végeredményben jobban elkeseredve ő-e 
vagy én! Igy a nyuszi az ágyába hozta a tojásokat. Nem fogyott ki a kérdésből hogy birta hozni a 
nyuszi hogy csinálta, hogy vette?”  

„Észrevehetően okosodik, addig kérdez valamit amig elfogadható magyarázatot nem kap! Pl. 
most azt kérdezi »Mamikám hol voltam én, mikor te kicsi voltál? Hát mikor ezt a házat épitették én 
hol voltam? Ugy-e mire kész lett én nagyobb lettem?« – Ujabban megint rém élénk alig bir a jó 
kedvével az utcán mindég szalad, de a kocsi utra nem lép tudja az veszedelmes, okos kis óvatos 
gyerek. Mesél, bolondozik, kiabál, de ha Pista délután alszik, úgy járkál és olyan csendben van, 



hogy még én is tudok aludni, én lefekszem, adok neki tűt, cérnát, kis tompa ollót, drágám varr 
magában, mikor megelégelte, leteszi a tűt a tű párnába levágva a cérnát és az ollót és helyére rakja 
és úgy játszik a kockáival tovább, vagy rajzol, mig mi Pistával fel nem ébredünk! Nagyon rendes és 
tud parancsolni ha valami edény nem tiszta rögtön észre veszi, megnyugtató hogy még sem egészen 
az én fiam!” 

„Egy hónap óta miután a csuka máját nem jól birja Janalt kap két pupozott evőkanállal 
reggel is, uzsonnára is a 3 deci tejébe!” 

„1929. máj. 17 én Kis Pötykomnak nagyon jót tesz a tavasz, 8 cm-t nőlt ősz óta Miklóst már 
majd fél fejjel elhagyta és már erősen közeledik Ödihez 108 cm. Rém élénk nagyon sokat és nagyon 
hangosan beszél szeret bemenni az irodába és apit játszani. Szófogadó, de muszáj sokat rászólni 
mert nem bir magával a kis öreg. Tulajdonképen nagyon fegyelmezett kis ember! Az utcán, ha 
bármilyen jó kedvűen előre is rohan, nem kell érte aggódnom, mert egész biztos, hogy kocsi utra 
nem megy és ott áll meg ahol mondom neki! Ujabban édes tésztát nem eszik, de nem is erőltetem, de 
a húst azt meg kivánja! Ebbe a hónapba még kap Jemalt ugy látszik nagyon jót tesz kis drágámnak 
Az én okos nagy fiam ő. Mint ahogy valamikor én is »az okos nagy lánya« voltam az 
édesanyámnak.” 

„1929. jún. 21-én 18 kg-ot nyom. Kis Pötykomnak először életében le lett borotválva a haja, 
borzasztóan tetszett saját magának! Kis okos, mindent a világon beszél. De nyafogós ami pedig 
azelőtt nem volt nem tudom miben keressem az okát. ha a leg kisebb ütés éri rettenetesen sir.”  

1929. máj. 17-én. ... „Az aggaszt kis Pistánál hogy rém ijedős néha a leghihetetlenebb 
dologtól elkezd félni »jaj, jaj« és csukkol, ha nem sikerül elmenekiteni keservesen elkezd sirni. 
Pl. ha Ödi a futballt felfujja ha felveszem a varrógép tetejét, ha a porszivót csak meglátja. 
Nem is beszélve idegen férfiakról ... helyes kis dundi jószág ... De bármennyire imádom is 
drága kicsi fiamat elkell ismernem hogy szellemileg elvan maradva vagy egy félévvel! ... ha 
nem félne ugy elviszem a patikába leméretni, de igy csak huzom halasztom a dolgot! ...” 

Rólam: „Kényes a kis drágám. Nem tudom, a hiba nem-e ott van nála egészen öntudatlanul, 
hogy mindenkinek a Pista tetszik, mindenki azt csodálja, ő meg csak a nagyfiú, akinek már nem 
szabad mindazt csinálni, amit a Pistinek.” 

1929. jun. 30-án ... „okosodik a kis öreg, látszik rajta hogy gondolkodik, pl. fent voltunk 
az erdőbe Pisti mint mindég magában játszott és bedobta a huszársapkáját az árokba egy 
darabig állt az árok parton próbált egyik lábával majd a másikkal utána menni de óvatossága 
ugy látszik nem engedte ezt a könnyelmű lépést elkövesse egyszerre csak kis drágám elindul és 
elbaktat az árok elejére ott szépen besétált felvette a sapkát és ujra kiment szóval 
megfontoltan cselekedett, előre kitervezett cselekményt vitt véghez.” 

Ez a kis öreg már én vagyok: 
„Szegény kis öregemről eszembe jut az a mese a szamárról meg a kutyáról” 
„Most egy darabig Ovomaltint kapott és a porcióit rendesen megeszi csak persze a rágással 

van hiba! Mindenki 4½ évesnek sőt ötévesnek is nézik lehet hogy a nagy növés meg a meleg is 
hozzájárul nyafka voltához! Gyuri játszó helyet csináltatott nekik a ház helyünkön van homokjuk 
vizük kedvükre pancsolhatnak! Nagyon anyás de apit jobban respektálja!”  



„Drága kis fiamnak két alsó zápfogát bekellett blombálni nagyon helyesen bátran viselkedett, 
mert orvosi dolgokkal szemben mindég nagyon megértő. Egy hajtányt kapott jó viselkedéséért!! 
»Mikor leszek máj kész?« »Még most se kapok hájtányt?«” 

„1929. jún. 30-án. Drága kis Pötykom most, hogy nincs megint olyan nagy meleg sokkal 
élénkebb és néha megint nem bir magával és ahogy mondani szoktam nem bir veszteg maradni a 
bőrében! Édes amikor Pistával akar pl. labdázni [lapdázni-ról javitva] annyi türelemmel tanitja 
hogy most guggolj, most állj fel most erre most arra menj!!! Vasárnap cigányt hallott fent a 
Benkőben, egész átszellemült komolysággal hallgatta és le nem vette a szemét róluk, amig el nem 
hallgattak.”  

 „Most kezdi a nótáknak nemcsak a szövegét, de a dallamát is énekelni!” Gondolkodó okos 
feje van, »Mamikám vegyél már hajtányt nekem ne várjál olyan sokká mejt akkoj máj nem tudok 
majd örülni neki!«” 

„Ha nem sikerül neki valami többszörös megpróbálás után türelmetlenül kezdi mondani »jaj 
de mérges vagyok, csináld meg«” 

„1929. aug. 18-án. Kicsi fiam fekete mint egy nem szerecsen hanem rézbőrű. Egy hónapig 
voltam velük Baján a nagyszüleiknél a Dunát nagyon szerette de persze azért óvatos volt mint 
mindenben. Nagy pancsolásokat csináltak.”  

Öcsémről 1929. aug. 18-án: „Most már mindent meg tud mondani, de kevés beszédű. Az 
egy hónapi bajai tartózkodás alatt barátságosabb lett nem fél az emberektől ... tud jókedvű 
lenni, de általában nagyon gondolkodó pofikat csinál! Ugyanazt képes 25ször egymásután 
megcsinálni és akkor ha valamit csinál, szólhat hozzá aki mit akar egyszerűen meg se hallja. 
Pl. csináltak egy gödröt a Dunánál felfedezte hogy abba persze tele volt vizzel nagyon 
mulatságos belelépni és ujra kimászni, ezt csinálta rengetegszer hiába akartuk az érdeklődését 
másra terelni ... Vonatok, motorok, hajók nagyon érdeklik rettenetes komoly képpel tudja 
nézni őket ez annál komolyabbnak tünik fel mert közbe nem kérdez mint Pötyko! ... mikor 1 
hónap után hazaértünk ... boldog nevetéssel szaladt az ágyához »ágyam be, ágyam« és örült a 
játékoknak reggel avval ébred »játékot«... Apijával igen tartózkodón viselkedik de Pötyin és 
rajtam kívül más se dicsekedhetik bizalmával.” 

Rólam: 
„Nagyon örült a vén Dunának, de azért Sopront mindég emlegette és boldogsága nem ismert 

határt amikor megtudta hogy haza jövünk. És nagyon megharagudott a nagyapjára amikor az 
utolsó este mindenféle igéretekkel próbálta ott marasztalni! Első héten persze megint magas lázzal 
megbetegedtek szegény Pötyimnek 40 fokos láza volt rettenetesen aggódtam érte rossz étvágya volt 
ami ha nem is nagy mértékben de végig megmaradt, le is soványodott egy kicsit pedig nagyon jó 
kondicióba volt mikor lementünk, igaz nagy melegek is voltak. Mindent észre vesz kis esze nagyon 
gyorsan élénken működik. Nekem az imponált a legjobban hogy mikor végig kocsiztunk a falun 
avval fordul hozzám, »Mamikám hiszen ezeknek a házaknak nincs pincéjük, hol van a szenük meg a 
fájuk akoj!« Az állatok iránt is nagy volt az érdeklődés »hol laknak a békák?« »mit csinálnak a 
halak?« és ezer hasonló kérdés a legkomolyabb gondolkodó pofival feltéve. De azért mégis a motor 
az ami minden alakban legjobban érdekli, ha az utcán egy motorbiciklit javitanak nem lehet onnan 
elhozni amig készen nincs. Haza jövet főleg a mozdonyokban gyönyörködött és olyan kérdéseket 
adott fel hogy örültem hogy az apija is ott volt. Pesten Kelenföldről autón mentünk a Keletire a 
villamosok egész extázisba hozták! »Nézd mami ott ott is megy sájga villamos nézd nézd stb.« »Méjt 
megy sinen ? Mi lenne, ha nem sinen menne!« És disputált velem hogy a hold fut utánunk! Annyi 



mindenre kell tudni felelni amire igazán sohase gondoltam. Kis öregem éppen most kezdett álmában 
beszélni, »megcsinájom az autóbuszt mejt nem megy jól!« sokszor beszél éjszaka, néha felsir és azt 
mondja »josszat« álmodtam.” 

„Ami az evést illeti még mindég rosszul rág és tán két hónapja édes tésztát azaz semmi féle 
tésztát nem eszik. Délben csak leves főzelék hús darálva vagy máj esetleg velő utána már semmi, a 
csipős az az ásvány vizeket nagyon szereti mindég azért könyörög! Este tejben dara után 
(csokoládéval és vajjal) vagy egy tojást vajas kenyérrel vagy az utóbbival sajtot eszik. Reggel tejet 
egy ½ vajas kiflit, tizóraira rendesen semmit, uzsonnára kakaót ez a napi menü. ha gyümölcs van 10 
órakor azt kap!”  

Öcsém, 1929. szept. 19.: ... „nem szeret kocsiba ülni mindég gyalog akar menni de 
mindég mint vonat csoszog mozgatja a kis kezeit süsü csak az a baj hogy többet tolat hátra 
mint megy előre. A multkor Pötyikével láttak egy féllábu embert és ezt mint nagy szenzációt 
ujságolja Pötyko mire Pista komoly kis képpel hozzá teszi »igen kijött a lába«. ugy látszik a 
babák után képzelte el a dolgot.”  

„1929. szept. 19-én. Kis Pötykom még mindég nem birta magára venni azt a kilót amit a 
nyáron veszitett most csak 17.70 kg-ot nyom. Mind amellett nagyon élénk, saját szavai szerint 
»bolond vagyok« ugrál, grimaszol és nagy hangon énekel, vagy dobol, Pista persze utána, apijuk a 
másik szobába szintén kedvet kap és van olyan concert, hogy csak birjam fülekkel. Pötyko ilyenkor 
azután megkéri apiját, hogy hallgasson, mert ő nem bir énekelni »ha te apikám annyija kiabálsz«. 
Különben apival ujabban megint nagyon jó barátságban vannak, ebéd után és egyáltalában amikor 
csak teheti, bemegy az irodába, kér papirt és ceruzát és leül az egyik asztalhoz és rajzol a 
legnagyobb komolysággal, sokszor egy óra hosszat is! Nagyon szófogadó, tulajdonképen nagyon 
könyen kezelhető gyerek, de nagyon hamar sir! pl. ma délelőtt mikor felmentünk a Benkőbe én 
éppen vele voltam elfoglalva, mialatt Pista oda rohant a gyerekkocsihoz és meglökte, persze 
megtartani nem birta, és beleesett az árokba az egész kocsi, amire Pötyko éktelen bömbölésbe 
kezdett pedig ő nem volt oka semminek Pista meg csak állt és nézte művét! »Jaj Mamikám mi lesz 
most biztos összetöjöt a kocsi hogyan tudod kihozni!! És szegénykém addig orditott mig meg nem 
győződött róla hogy nem történt semmi baj! Rengeteget kérdez mindég és okosodik minden nap 
jobban. Gyurival nagyon élvezzük a kis öreget! Délután mindég a telepre küldöm ki őket, van 
homokjuk ott és tudom, hogy biztonságban vannak.”  

Öcsém, 1929. szept. 19.: ... „Érdekes, egészen másképen beszél mint Pötyko, ő egyszerüen 
kihagyja vagy h-val pótolja a neki meg nem felelő betüket pl. szabad helyett = habad, van = 
an, szeret = heret, haza = aza, vonat = onat, szeneskocsi = enes kocsi stb. De most már ezen a 
módon mindent beszél amire neki szüksége van. ... nem harmadik személybe beszél mint 
általában a kis gyerekek ... most már ő is szenvedélyes rajzoló de még egyáltalában nincs 
értelme a sok cik-caknak. Ellenben édesen és nagy komolyan zongorázik egy-egy hangot üt le 
bal és jobb kezének egy-egy ujjával nem ugy mint Pötyko akinek az a célja hogy minél 
nagyobb zajt csináljon. ... Reggel ha felébred, fel áll a kis ágyába amelyik a nagy ágyak 
végében van ... és jön ... és kezd kiabálni a szobalánynak »tejet Józsi« ... Amire persze Pötyi is 
felébred és most már kórusban követelik nagy nevetések között a tejet ...” 

„Egyik délután jön hozzám, ugy-e mamikám nem kell ma is a telepje menni hiszen 
megbolondulunk ha mindig mindig csak a telepje megyünk! Had menjünk az Ödiékhez ott máj jégen 
voltunk!« A fogával van megint baj amennyiben a blomb a két megblombáltból kiesett és éjjel felsirt 
hogy fáj a foga de a fogorvos azt állitja hogy az nem a rossz fogaktól van hanem a hátulsó zápfogai 



most jönnek és azok fájhatnak a kis öregnek! Különben már egész rendesen fogporral mosom a 
fogát és kis Pötykó nagy passzióval öblöget utána!” 

„1929. okt. 28-án 17-én már 4 éves volt, aranyos tulajdonsága, hogy nagyon nagyon tud 
örülni! Vettünk neki egy pár új laterna magikába való képet, meg egy kis piros pléh szervizt pár 
csészét, kancsót, meg 2 kis kést, villát és kanalat, egész kis arca ragyogott a boldogságtól! »Édes 
mamikám, te olyan jó vagy, úgy szejetlek, mindent megcsinálok neked, amit mondasz.« Ez volt 
megható köszönet nyilvánitása.”  

Öcsém, 1929. okt. 28.: ... „Utóbbi időben ... szellemileg nagyon sokat fejlődött. Igaz, hogy 
avval együtt egy nagy adag méreg is mutatkozik a kis öregnél. Ha valamit akar és nem kapja 
meg azonnal mérges sirásba kezd és akkor már hiába adják neki amit akart már nem kell 
neki sőt földhöz vágja vagy ellöki és sir tovább ha szidják annál dühösebb, de egy idő mulva 
ha már senki nem törődik vele, szépen megy ujra játszani »már nem agyok jossz, má jó 
agyok«. Egy tekintély van csak előtte és az az apija” ...  

Rólam: 
„És azután délután, mikor meggyujtottuk a tortán a 4 gyertyát az a büszke boldogság, amivel 

Ödit és Miklit bevezette és az az izgalom, amiben egész nap volt leirhatatlan!! Már reggel avval 
ébredt »Apikám gjatuláj, a születés napom van!« és akivel találkozott, mindenkinek elmondta. 
Egybe azonban nem akart belenyugodni, hogy annak másnap már vége van és majd elsirta magát a 
kis öreg amikor másnap azt hallotta hogy már nincs születésnapja! Én sajnos 4 hétig [öcsém 
élettörténetében 3] beteg voltam, elzárva kis gyerekeimtől, de apijuk nagyszerűen pótolt, ő aludt 
velük, felügyelt rájuk és nagyon apásak lettek, különösen Pötyko. De mikor először bemehettem 
hozzájuk, aranyosak voltak »ugye mamikám, most máj nem vagy beteg, egyél sokat, hogy 
megerősödjél, ne legyél megint gyenge!« Egy aggaszt csak kis fiamnál, hogy ideges! Pl. 
határozottan ideges tünet nála hogy ha Pista a kis játékautót feléje tolja és kiabálja hozzá 
»Elgázollak, Pötyi«, akkor ő nyakra-főre menekül, végén egy székre mászik, »ne, ne, Pista« 
orditással sirva fakad és úgy csimpaszkodik az emberbe, mintha Isten tudja, milyen nagy veszélyben 
volna. Holmijára, játékára nagyon vigyáz és szivszaggató sirásra fakad ha valami elromlik! Pl. 
apija egy kis állomás épületet ragasztott össze neki papirból és az ismeretlen okokból össze szakadt 
valaki valamit rádobhatott, hát kis öregem sirt mint a zápor eső, és csak akkor nyugodott meg 
amikor vele együtt ugy ahogy sikerült ujra össze ragasztani! Ha Pista megfog egy asztalteritőt és 
megvan rá a lehetőség, hogy mindenestől lerántja, ő kezd el sirni »jaj mami nézd nézd«. Rém 
helyes, amikor Pistával szemben apit játszik »nem hallgatsz, csend legyen ha mondom!« ezt úgy 
orditja, amint a torkán kifér, és mint ki dolgát jól végezte, méltóságteljesen kivonul a szobából.” 

Öcsém, 1929. dec. 22.: „Már állandóan kocsi nélkül sétálunk Pisti is kezd már egész 
szépen menni csak éppen az evéssel ott vagyunk ahol voltunk. Föl a hegyre az erdőbe 2 órás 
sétákat teszünk!” ... 

Rólam: 
„Szegénykém jelenleg beteg, 2 napig lázas volt valami influenza féléje de a doktor szerint 

nála egy kis enyhe paratifusz sincs kizárva mert a lépe meg van dagadva, de most már 3 napja 
láztalan igy reméljük a legjobbakat.” 

„Nagyon ügyes keze van és mig ágyba kellett maradnia hoztam neki papirból kivágható 
katonákat sb. ő vágta ki kis ollójával persze nem precizen de mégis sikerült neki és szépen 
behajtogatta a talpaikat hogy megálljanak. Sok helyes éneket meg verset tud »apikám, megint tudok 



egy verset« és már mondja is. És ragyog hozzá a kis arca! És kérdezni az most is rengeteget tud!! 
Ma például avval a kérdéssel lepett meg, hogy »mamikám ki etetett engem amikor te kicsi voltál?« 
»Hogy néz az oroszlán?« »Mit csinálnak az ördögök a pokolba«? »Mikor jön a Mikulás« »Mért 
jön« »Hogy jön« »Mit hoz?« »Mért hoz?« »Hogy néz?« Erre aztán győzzön és tudjon kielégitő 
választ adni az ember!!” 

„1929. dec. 22-én. Kis Pötykom már jobb kondicióban van mint az ősszel most 18 kg 90 dkg-
ot nyom. Jó kedvü eleven mindent akar tudni. Gólyáról azt mondta nekem »Ugy-e mamikám csak 
mese hogy a gólya hozza a gyerekeket. Baján annyi gólya volt, de egyik se hozott gyejeket! Én azt 
gondolom, mondjuk az angyalka hozza!« Szeret iskolásat játszani. »mamikám kéjdezz te legyél a 
tanitó bácsi.« Rajzban is sokat fejlődött! Most 2 üveg csuka májat kapott ugy látszik jót tett neki. Az 
étvágya nem valami nagy, de azért megeszi a porcióit.  Eleinte nem nagyon akarta elhinni, hogy a 
Jézuska fog neki játékot hozni ha valamiről szó volt azt mondta »inkább te vedd meg, mamikám!« 
De most már úgy intézte el a fantáziájával, hogy az angyalkák hozzák a fát meg a játékot is, a 
Jézuska nem tudna mindenhová, még Amerikába is egyedül vinni. Igy most állandóan az 
angyalkákról kell neki mesélni, sőt egy fehér kis szárnyat csinált apija fehér kartonból és most 
mindég angyalka hoz mindenkinek játékot, meggyógyitja a betegeket stb. És ilyenkor tényleg 
angyalian jó is.” 

Öcsém, 1930. márc. 3.: ... „beszüntette a délutáni alvásokat ... De most legalább 
beszüntette az éjjelezéseket ... sokszor 11-ig fent volt ... igaz sohse nem sirt ... most este 8-tól 
reggel ½8-ig 8-ig mindég alszik, Pötyko szintén. ... Egyáltalán mindég protestál ha azt 
mondják hogy ő kicsi ... Nem szeret utcán kézen fogva menni, mindég nagy lépésekkel egyedül 
megy.” 

1930. márc. 24. „Kis Pistám egyre élénkebb lesz ... többet együtt volt ... a Khoór fiúkkal, 
akik közismerten igen eleven és kormányozhatatlan gyerekek. ... látszik hogy részt akar venni 
hancurozásaikban és ő is nagynak érzi magát, ha valamelyiknek neki mehet. Boldogan 
nagyokat nevet ... és kiabál az az énekel »Hies Komárom be van véve stb.«” 

„1930. január 22-én Pötyikém súlya 19 kg 70 dkg, magassága (cipőben) 113 cm. Rém élénk, 
nagyon jó kedvű, eszik rendesen, csak a fogaira panaszkodik de hiába vittem már két fogorvoshoz 
mindegyik azt mondja hogy nem érdemes megplombálni, mert annyira rosszak. Mindent hall, 
mindenre figyel meg van az önálló véleménye és mindennek ugy kell lenni ahogy ő akarja! Pistát is 
execiroztatja de viszont mindjárt megsajnálja ha sir. Ha készülök elmenni hazulról már előre 
mondja Pistának hogy »mami csak a Másik szobába megy!« Ha valamiről mesélünk mindég még 
kérdezi »tényleg« »vagy csak mese?« Néha olyan jó kedve van hogy csak az passzol rá hogy nem 
fér a bőrébe! ugrik mindenkinek a nyakába stb. Ha apijukkal heccelnek az mindég panaszkodik, 
hogy kis Pötyi olyan szögletes kemény és vad, hogy mindég érzi a vele való birkozást. Mig Pista 
olyan kis puha mint egy kis cica, de ő is szeret »heccelni« Api Pötyi előtt is tekintély, de azért 
nagyon szereti apiját »mikor jön már haza az én apsikám«. Nekem néha azt mondja »mamsija jácc 
gyeje ide« (mamsia ráér után). Apija azt állitja mégis van hallása a kis öregnek mert el el találja a 
hangokat!” 

„A Jézuskának nagyon örült, de azért az egész karácsonyról még nincs tiszta fogalma, 
állandóan motoz a fejében a sok lehetetlenség. Nekünk meg fáj a szivünk hogy egyik valótlanságot a 
Másik után kell mondanunk.” 



„1930. március 3-án Pötyko 20 kg 10 dkg Kis Pötyko nagyon jól fejlődik, rengeteget kérdez és 
mindég követeli hogy meséljünk neki, de nem igazi mesék kellenek a kis öregnek, hanem mindég ki 
kell valamit találni »egy vad bikáról« „lóról, rossz gyerekekről stb. Ma reggel pl. azt kérdezi tőlem 
»méjt nem pijos az alma belüljől mamikám?«  Mert a jó Isten igy teremtette! »Mamikám hiszen az 
almát a kejtész bácsi ülteti el és az is öntözi nem a jó Isten!«” 

„Szegény kis öreg nagy fájdalmon ment át, egyik bal alsó zápfoga nagyon kezdett fájni, 
egyszer már lett plombálva de a plomb legfeljebb 2 hétig tartott és kiesett. »Mamikám menjünk el a 
fogojvos bácsihoz nem bijok már játszani se«. Szegény folyton sirva fakadt! Mit volt mit tenni a 
fogorvos bácsi kihuzta a fogát azt mondta, hogy gennyes. Kis Pötyi borzasztó bátor volt mig 
húzásra nem került a sor szegényke ugy érezte hogy nagyon becsapta a fogorvos bácsi, mert azt 
mondta hogy csak megkopogtatja a fogát... Tényleg inkább haragudott és mérges volt a kis öreg 
»soha többet ne menjünk ehez a fogojvos bácsihoz inkább a Másikhoz!!« Szegény gyerek 4½ éves és 
4 egész rossz zápfoga van ebből most már 1-et kikellett huzni.” 

„Jemalt nagyon szereti, direkt követeli, az uzsonna tejébe kap mindég 2 kávés kanállal. 
Heccelésen kivül a rajzolás most is mindene.” 

 „1930. márc. 24-én Pötyko korát meghaladóan okos helyes gyerek, de nagy hibája, hogy 
semmit se fejez be, nevenapjára matador játékot kapott, szenvedélyesen játszik vele de közben 
Pistára vagy egyébre figyel az esze elkalandozik és a megkezdett tárgy nem készül el. Próbálom 
forszirozni, de nehezen megy és igy van ez minden játéknál, semmi kitartás nincs kicsi fiamban. 
Amellett meg borzasztóan megkivánja a dicséretet pl. első reggel közösen csináltunk egy kocsit a 
matadorból, mikor kész azt mondja »mamikám, de most ki fog megdicsérni bennünket?«” 

„Szive vágya volt egy matróz kalap meg kabát, most kapta meg tavasszal oly büszkén és 
boldogan ment az utcán végig benne »Mamikám méjt nem csodálkoztak az embejek hogy ennek a 
kis fiúnak milyen szép uj kalapja van?!« De túl boldog volt, ha valami ismerős megdicsérte a 
toilettjét! A tartásával nem vagyunk megelégedve a vállait felhúzza és előre tartja reggelenként 
tornáztatom, de annyira kell vigyázni, mert rém érzékeny, mindjárt meg van bántva a kis öreg, azt 
találtam mondani mert nem akart tornázni hogy »Pötyikém akkor pupos leszel és mit szólnak majd 
a többi gyerekek.« Erre kis drágám fájdalmas kis pofit csinált és könnyel telt meg a szeme dugta el 
a ruhámba a kis arcát. Azt hiszem az én szivem még jobban fájt mind az övé. Szegény kis gyerekem, 
ahogy Gyuri mondja anyjától örökölte az érzékenységet, pedig ez nem a mai világba való, pláne egy 
férfinek.” 

„Mind ezen tulajdonságok mellett makacsul kivánja hogy megcsináljam azt amit ő akar »de a 
kedveméjt tedd meg«, «ha én akajom mamikám« és ha mégsem tehetem meg, elvan keseredve sir és 
egy fél óra mulva is hajtogatja »miéjt nem tetted meg mikor én akajtam, az én kedveméjt!« Nagy 
nagy felelősség egy gyerek nevelése és össze szorúl az ember szive, ha arra gondol hogy hogyan fog 
sikerülni, csak avval tudom magamat vigasztalni hogy a tulajdonágok velünk születnek és azokat 
legfeljebb csak tompitani vagy fejleszteni tudjuk de a nevelés sem egészen kiirtani nem tudja a 
rosszat sem belenevelni a jó tulajdonságokat amik nincsenek meg az alap természetében. Mi szülők 
szeretnénk gyerekeinkben mindent tökéletesre csiszolni és szép harmónikús életet biztositani 
számukra, pedig hát minden embernek, saját magának kell megvivni önmagával a nagy küzdelmet, 
a nevelés, ezt leg feljebb csak könnyitheti és jó irányba indithatja, de helyette el nem végezheti. 
Édes gyerekeim a jó Isten segitsen meg benneteket és adjon nekünk kegyelmet hogy helyesen 
irányithassunk!!” 

 „1930. jul. 6-án. Kis Pötykómért mindég aggódtam hogy mi lesz vele az életben, mert 
annyira érzékeny és apja szerint gyáva, de most már kezdek ebből a szempontból megnyugodni, 
mert a kis öreg annyira öntudatos és olyan nagy hite van a saját csalhatatlanságában hogy azt 



hiszem nem kell féltenem. Nagy a megfigyelő képessége, mindent észre vesz nagyon jól rajzol a 
korára, már azt mondja nekem hogy «mamikám inkább én jazzolom azt a mozdonyt mejt nem ugy 
kell, ahogy Te csinálod« és elmondja hogy mi minden hiányzik az én mozdonyomról! Különben most 
az uj házunkba rettenetesen élvezi az átmenő vonatokat és ha nem ér időben az ablakhoz hogy még 
a mozdonyt is láthassa mindég sirva fakad. Ha sinautó fügyülését hallja csak legyint a kezével »az 
nem érdekel« »csak a mozdonyok« Utazásainkat nagyon élvezte a sok vonat miatt de Pesten 
legszivesebben mindég »daxiba« ült volna vagy villamoson. Az állatkertet nagyon élvezte mind 
kettő, különösen a zsiráfoknak örült mert azok addig nem voltak. Baján fő öröme a tojás keresés 
volt és az hogy esténként segitett öntözni. A tréfát nem érti és mindent olyan drágán komolyan 
vesz.”  

Öcsém, 1930. júl. 6.: „Kis gyerekeim naplóját nagyon elhanyagoltam az utóbbi időben, 
de mentségemre legyen mondva, hogy hurcolkodtunk, 6 hétig Baján voltunk és a napló nem 
volt velem. Különben Pista igazán sokat fejlődött ... most már kezd Pötyinek pajtása lenni és 
együtt játszanak csak az a baj hogy Pistának nagyon meg van az önálló véleménye és nem 
igen fogad a nagyobbiknak szót. Édes loknis hajával mindenki lánynak nézte ... amire ő 
kijelentette, hogy »nem agyok lány én iú agyok« Különben idegenek társaságában ki nem 
nyitná világért se a száját.”... 

[ Mindkét feljegyzés március 24 és július 6 között szünetelt.] 

„Tiz napig egyedül hagytam őket és őt heti ott lét után haza jöttem hurcolkodni, mikor vissza 
mentünk értük apival, oly boldogok voltak, reggel Pötyi avval ébredt »kit hallok« és mászott ki 
boldog mosollyal az ágyából és mindenbe ugy igyekezett a kedvünkbe járni hogy megható volt. Ugy 
sürgették már a haza jövetelt hogy Pesten is csak egy napig maradhattunk, mert már semmi nem 
érdekelte őket csak az »új ház«.” 

1930. júl. 6. ... „A házunkat nagyon élvezik mind a ketten, rengeteg és meredek lépcső 
van, de jó órában legyen mondva már 3 hete vagyunk itt, de még egyik se esett le a lépcsőn sőt 
nagyon élvezik és Pista egészen magában is fel meg le togyog a kertből az emeletre. ... Ami az 
evést illeti eddig semmit sem javult csak passzirozottat eszik és tejet iszik. ... A gyerekorvos azt 
mondja hogy nem szabad nála semmit se forszirozni és mindent kerülni kell amitől fél a 
gyerek. Például mióta megjöttünk nem akar fürdeni, igy csak lemosom esténként és ugy fél 
szép fürdőszobánktól hogy semmiért a világon be nem lehet vini. Mosdatni se igen akarja 
engedni magát de azt már mégis csak meg kell csinálni! Még egy félelme van a kutya ... majd 
kitöri a frász ha közelébe megy az utcán egy, fel kell ölbe venni ilyenkor.” ... 

Rólam: 
„Legfőbb öröme a vonatok mellett, a házi telefon mindég ő telefonál helyettem. Maltert csinál 

a homokból hordja össze a régi téglákat és házat épit.”  
„Egyik délután tennisen voltam és a kis öreg utánam jött nagy boldogan, hogy egyedül jött 

»de néztem nem-e jön auto« és szörnyű büszke volt, a lány halálra rémülve jött öt perc mulva utána 
apijától, ki is kapott a kis öreg azért, hogy nem szólt senkinek és igy jött el. Ez volt első önálló 
utja.” 

Pista, 1930. júl. 6.: ... „mindjárt méregbe jön és belerúg a játékokba vagy Pötyit 
megkarmolja ... amikor Apijuk ... megverte Pistát, és mikor én a lelkére akartam beszélni 
hogy máskor ne tegye azt mondta, »de ha Pötyi jossz megrúgom!« Beszélhet ki mit akar neki 



engem azért mindjárt megcsókolt, de Pötyit nem. Pedig olyan helyesen tudják egymást 
szeretni, csókolni ha jó kedvük van!” 

„Nagyon szeret beszélgetni »beszélgessünk mamikám!« Most már ő is sokkal simulékonyabb 
mint azelőtt és tud kedveskedni. Matadorból rém ügyesen csinál autókat embereket és most már be 
is fejezi a munkáját.”  

„Rendesen eszik nem raktározza már el az ételt, egész éjjel alszik csak sokszor beszél 
álmában. Azért még őneki is passzirozunk. Baján 4 fogat blombáltattam szegény kis öregnek, 
nagyon félt pedig azelőtt olyan bátran viselkedett de a februári foghuzás elvaditotta.” 

  
Pista, 1930. júl. 6.: „Gyász napunk volt egy hét előtt, levágattuk Pista gyönyörü lokniit 

egész kopaszra. Sirt szegény gyerek és nem engedte, de hát olyan kánikula van és még eddig 
soha nem lett vágva a haja hogy muszáj volt. Én is legszivesebben vele sirtam volna. Drága 
volt amikor a vágás után saját maga szedegette össze földön maradt fürtjeit (a javát persze én 
eltettem) és kis kezébe szoritva vitte le az irodába »kérek Hilda nénitől boritékot és 
beleteszem«. De azután addig beszéltünk neki amig most már ő is meg van kis kopasz fiam 
fejével elégedve, azt hiszi most már evvel is nagyobbnak számit.”  

 „1930. aug. 19-én. Kis Pötykom aránylag sovány, igaz, hogy nyári ruhában szandálban lett 
mérve, de mégis kevesebb mint a tavasszal 19 kg 90 gr. volt a napokban, most ujra Jemalt etetek 
vele, nagyon szereti és az étvágya is kielégitő, talán majd magára szed valamit. Nagyon magas, 
mindenki idősebbnek nézi 1 évvel legalább is.” 

„A játéknál partner kell neki mindég, akivel mindent megbeszélhessen, publikum kell a kis 
öregnek. Nagyon sir ha Pista valamit elront, ő mindenre borzasztóan tud vigyázni. Azért is rengeteg 
játékuk van mert semmit el nem ront!! Pista direkt élvezi a rombolást, ha Pötyko csinál valamit 
élvezettel megy elrontani, ilyenkor Pötyko szemrehányólag meg jegyzi, hogy »ugy-e mondtam 
mamikám hogy mond meg apinak csináljon egy szöges djót kejitést a szobánkba, hogy a Pisti ne 
tudjon hozzám jönni!«” 

„Nagyon boldog, ha Ödi és Mikli jönnek akkor rá se lehet ismerni olyan vadul kiabál és 
rohangál, de utólag mindég van valami keserűség hogy ezt vagy azt elrontottak és Pötyko mindent 
megsirat.” 

1930. aug. 19. „Kis Pista ... csak 14 kg 50 dkg Minden este sirással jár a fürösztés, apija 
kijelentette hogy muszáj forszirozni majd megszokja, de szomoruan konstatálom, hogy 
nem, ... már direkt rafinált lesz, csak hogy ne kelljen fürdenie ... néha fél napon át apit játszik 
akkor mindent ugy tesz beszél és pöröl Pötyivel mint az apija szokta ...” 

1930. szept. 26. „Pista szellemileg is fejlődik ... Amellett a fürdőt is megszerette és nagy 
pacskolást visz benne véghez, az első sikeres fürösztés onnan eredt hogy annyira komolyan 
apit játszotta egész délután, ugy hogy mikor fürdésre került a sor, már nem zökkent ki 
szerepéből hanem nagy komolyan mint api megfürdött és attól kezdve lassan, lassan mindég 
eleinte kis vissza esésekkel már sirás nélkül fürdött de csak állt a kádban ellenben most már 
bele ül és élvezi minden félelem nélkül! Bár már a rágással is igy lenne!” 

Ismét rólam: 
„Az a baj hogy idegenek előtt nem tud természetes lenni a kis öreg határozottan affektál nem 

tudom ez valami ideges tünet-e nála de köszöni se tud rendesen!”  



„Olyan helyesen örült multkor mikor apija pár napos utról megjött és meg volt róla győződve 
hogy kap ajándékot és boldog arccal settenkedett apja körül, de mikor tényleg minden hiába volt és 
nem került elő semmi, nem mert azért sirva fakadni csak keresett okot a sirásra amit valami kis 
csekély Pistával való incidensben meg is talált és akkor kisirta bánatát! Parancsolni nagyon tud 
alig lehet vissza tartani hogy a személyzettel ne pörüljön! Meg kell neki adni, hogy mindég igaza 
van! Mert már nincs bezárt ajtó előtte, ki és be tud mindent csukni! Kulccsal! 

„Iskoláról ábrándozik már, meg arról ha már ő katona lesz, hogy fog lovagolni a há-zunk 
előtt »majd integessél ám nekem mamikám, csak a lovam viszem majd be a kaszájnyába azután 
haza jövök ám aludni ide ebbe a házba!«” 

„1930. szept. 26-án Mint valamennyien Pötyko is náthás volt de ő csunyán köhögött is, de 
miután 8 napot Maria Schutzban töltöttünk ez teljesen elmult de sajnos a gyermek orvos azt mondja 
hogy a hörgökben nála állandóan van kis zörej, de az pár év alatt el fog mulni, csak sokat kell a 
gyereket a levegőre vinni. Ezek után elhatároztam hogy mindég fogok az anyai ösztönömre 
hallgatni, éreztem, hogy Pötykonak tengerre kellene menni a nyáron, de nem vittem keresztül 
tervem, mert mindenki felesleges kiadásnak tartotta!” 

„Különben Pötyi okos helyes intelligens kis jószág kicsit impertinens legújabb kitétele »ez 
neked vicc?« Mikor apija Maria Schutzba értünk jött meséltük neki hogy vettünk luftballont de 
hamar kipukkadt erre apija azt mondta »de jó vicc!«, mire Pötyi nagy méltatlankodva azt feleli »ez 
neked vicc api!« És azóta nekem is sokszor mondja, »ez neked hideg« stb. Mindent akar tudni, 
folyton kérdez és mindent megfigyel! »Mijen fujcsa hogy a nagyoknak is van mamijuk, hiszen 
azoknak már nem kell mami!« – Amilyen helyes okos itthon annál lehetetlenebbül viselkedik, ha 
néhanapján valahova visitbe megyünk, nem köszön, nem beszél rendesen, zavarában affektál! Apja 
szerint ez azért van, mert ritkán megyek velük és mert tőlem örökölte hogy feszélyezik az idegen 
emberek. Semmeringen nagyon érdekelték az autók, vonatok, a távoli nagy hegyek csak azért, mert 
függővasút van rajtuk, a természet szépségei iránt egyáltalában nem lelkesedett, pedig mi Gyurival 
azt hittük, hogy nagy hatással lesznek rájuk a soha nem látott hegyek! A Panhans érdekelte mert 
nagy épület volt. Itthon kis kockákból meg is csinálta egész jól. Boldog volt, hogy elmentünk 
hazulról, de talán még boldogabb volt, mikor hazajöttünk, mert itthon azt csinálhat, amit akar, 
sokkal kevesebb a  
korlátozás. Akkor éreztem, hogy milyen rossz lehet a pesti bérházakban lakó gyerekeknek, akiknek 
mindég tekintettel kell lenni másokra!” 

„1930. okt. 28-án ... annyit kérdez néha hogy már nem tudok rá felelni. »mamikám 
miből csinálják a kis gyereket? méjt kell véj?« ... Nagy ujság még hogy tegnap és ma is meg 
evett egy-egy habsüteményt ebéd után ő is akarna mindent rajzolni amit Pötyi és néha 
mérgében sir hogy nem sikerül. Feje van amellett a kis öregnek, a napokban megverette 
magát inkább Gyurival de nem fujta ki az orrát! De amellett azután annyira tud kedves lenni 
»Mamikám ne hajagudjál szejess, én igy szejetlek!« és meg szoritja ahogy birja a kezemet.” 

 „1930. okt. 28-án. Pötyko fejlődik szépen rajznál már egész komplikált dolgokat kezd 
csinálni, magától észrevette, hogy a kéménynek nem csak egyik oldalát látni, hanem kettőt és ugy 
rajzolta a sinautót hátulról és észrevette hogy a kerék akkor hogy néz ki, a mozdonynál négy kerék 
látszik a két hátulsó csak félig. Apija nagyon büszke rá! Az éneklés is megy már a kis öregnek, 
Gyuri most már meg van vigasztalódva, hogy mégis van hallása a fiának.” 

„Tornába is jár most Pötyko hetenkint kétszer, borzasztóan élvezi és semmiért el nem 
mulasztaná. Kicsit óvatos a létrára mászásnál és a többiek lógnak már mire ő fel ér, de különben 
ahoz, hogy még sohase járt, ügyes azaz mindent felfog. – Állandóan mesélni kell neki »olyat mesélj 



mami ami jégen igazán megtöjtént, amikoj én még nem voltam!« Rém boldog, hogy már 5 éves! 
Alig várja, hogy iskolába kerüljön.” 

„1930. dec. 2-án. Pötykot lemérettem 21.75 kg. Meg vagyok elégedve a kis öreg fejlődésével 
ugy testileg mint szellemileg elég jól eszik, éjjel ugyan többször felsir a multkor is [Lásd az 1929. 
márc. 25-i rossz álomról szóló feljegyzést.] éles kiáltására rohantam át hozzá »Mi az Pötyikém? – 
»Josszat álmodtam!« –zokogja. »De mit?« »Egy szajvas megbökte a hasamat!« „Ma azt kellett 
elmesélnem, hogy hogyan lettek az ördögök miután minden képességemet összeszedve lehető 
leegyszerűsitéssel elmeséltem azt kérdi a kis öreg »És ezt te mind honnan tudod mamikám?« Tele 
van kérdéssel »ez igaz vagy csak mese?« ezt mindig megkérdezi! Sok verset, éneket tud, állandóan 
rajzol már igazán meglepő ügyesen! Mindenkinek szépen köszön, figyelmeztetés nélkül! Itt volt 
Gyuri édesanyja, hozott egyik nap neki, Pistának és nekem egy stanicli cukrot. »Ugye Mamikám, 
milyen kedves a Nagymama, hogy még neked is hozott cukrot!« Mindent megfigyel és észrevesz.” 

1931. jan. 5-én. ... „Pista az idén még nem nagyon várta, se a Mikulást, se a Jézuskát, azt 
hitte hogy csak mesélünk neki ... de azért ő is a legnagyobb hévvel puccolta Mikulás este a 
cipőjét ... egy virgácsot is kapott aminek nagyon örült mert azontúl állandóan krampuszt 
játszott és mindenkit meg akart verni. ... Pötyit utánozva ő is diktált nekem levelet a 
Jézuskához „Hozzál nekem egy autót, egy kocsit, egy babát és egy kutyát de ne élőt! ... de 
azután mégis ... nagyon megijedt amikor a kútyát meglátta ...  a lépcső végéről kellett őt vissza 
hozni, ment régi játékaihoz. ... Mindig azt hajtja... »én még pici vagyok, nem is akajok 
iskolába menni« ... Van egy régi mackója az a kedvence ...»csak az a baj hogy olyan buta ez a 
maci nem felel nekem szejetnék olyat amelyik beszélni tud!!«” 

Rólam. 
„1931. jan. 5-én. Remélem drága kis fiam az uj esztendőben is olyan jól fog fejlődni mint 

eddig. Nagy izgalommal járt nála ugy a Mikulás mint a Jézuska várás! 24. reggel már hajnalba 
ébredt és szaladt le a szalonajtóhoz hallgatózni hogy dolgoznak-e már bent az angyalkák, 
valahogyan meglátta a karácsonyfa csücskét rettenetes izgalomba »mami api máj itt a 
kajácsonyfa!« És sétálni se akart menni mert biztos már csöngetnek az angyalkák. Rém boldog volt 
egyik játéktól a másikhoz szaladt meg a fához olyan ideges volt hogy semmivel nem tudott 
hosszabban eljátszani »nézd ezt mami« »api gyeje ide« stb. Játékai között volt egy elektromos 
vonat, de azt rögtön tudta kezelni, anélkül hogy mutogatni kellett volna neki. Azután kapott egy fa 
vár és kastély épitő kockákat szines torony és oromzat részekkel, versenyt csináltunk a második nap 
hogy én vagy ő tud szebbet épiteni belőle és api volt a biráló bizottság és mindég Pötyi nyert és 
Gyuri azt állitja, hogy tényleg a kis öregében mindég több volt az eredetiség, pedig már a végén 
egész komolyan igyekeztem én is. – Szines agyagot is kapott, olyan helyes kis törpéket, struccot 
csinált belőle minden utba igazitás nélkül. Egyáltalán a matadornál is ő mindég fejből csinál 
mindent, nagyon ritkán mintából. Az ecsetet is kezdi egész ügyesen kezelni alig megy ki a mintából! 
Ő is influenzás volt 39.4 fokos lázzal, de olyan jó beteg amit a doktor mond szent neki »mamikám 
elfelejtettél priznicet adni« és még magas lázzal is mosolyog a doktorra. Ő különben az a természet 
aki mindég énekelve ébred bolond jó kedvében azt se tudja mit csináljon és este meg kezd krantig és 
álmos lenni. Pista épp az ellenkezője ő reggel mindég rossz kedvű este meg alig bir a jó kedvével! 
Mi lesz később?!” 

„1931. február 26-án. Kis Pötykom már valóságos művész annyit rajzol hogy már nem 
győzöm elrakni, nagyon helyesen tud ő is kedveskedni »édes kicsi mamikám« stb. Ha utcán nem 
akarom a kezét fogni azt mondja »ha iskolás leszek máj ugy se foghatod mamikám« »Ha nagy 



leszek te ugyis meghalsz, a nagy embereknek nem kell mami«. Ez kissé fáj, de elvégre igaza van! 
Reggelenként most már csak leengedem az ágyát és ő egyedül mosakszik öltözködik csak a leibchent 
kell nekem begombolni. Apija egypárszor haragudott nem rájuk, hanem házi ügyek miatt és ajtók 
csapkodása vala, kis Pötyko utána azt kérdezte »mamikám méjt csapkod az api, ha haragszik, 
hiszen ugyis látjuk, hogy méjges.«” 

„Pötyi súlya 1931. febr. 26-án 22 kgr. 80 dkg. magassága cipőbe 1 méter 22 cm.” 

„1931. április 10-én. Kis Pötyiben valami csodálatos megfigyelő képesség van, nagyszerű 
rajzolásainak is a kézügyesség mellett ez a fő részese, mindent észre vesz, mindent meglát anélkül, 
hogy valaki figyelmeztetné rá pl. én nagy büszkén újságolom neki hogy láttam Pesten egy teherautót 
és lent volt a pótkereke, erre kis bölcsem megjegyzi, »hiszen mamikám a teherautóknak mindég ott 
szokott lenni.« »Ugy szejetnék Pestje menni, mejt ott mindég olyan nagy fojgalom van!« »Örülök, 
hogy a vonat mellett épitette api a házunkat, legalább látom, hogyan kell mozdonyt rajzolni.« 
Túlságosan felizgatja mindennel magát, a nyuszit annyira várta nyugtalanul aludt az utolsó éjjel és 
már 6 órakor fent volt és a nagy örömtől azt se tudta mit csináljon. Este lelkünkre kötötte, hogy 
minden ajtót nyitva hagyjunk egy kicsit, hogy a nyuszi be tudjon jönni. Persze kérdezett rengeteget 
hogy hogyan tudta megfőzni a nyuszi a tojást hiszen nincs lábasa? stb.”  

„A télen többször volt influenzája és már talán 5 hét óta állandóan náthás, nem birja 
elvesziteni, alig várom, hogy már jó idő legyen, akkor talán elmúlik neki de az idén éppen sehogyan 
se akar kitavaszodni.” 

1931. április 10-én. „Pistának kicsit lassan mozog az esze, ha mond neki az ember 
valamit feltartja a kis orrát gondolkodik egy darabig és csak azután csinálja meg amit 
mondanak neki. ... A húsvét nem okozott nála valami nagy izgalmat egyáltalában ő 
érzelmekben nagyon flegmás kis ember mikor Pötyko húsvét reggelén nagy lelkendezve 
ébresztgeti, megdörgölte szemeit nagy álmosan »máj húsvét van« és szép lassan kikászálódott 
az ágyból, de akkor már ő is kiabált: »Pötyi nézd, nézd. mami itt is van gyeje gyojsan« stb.” 

„1931. máj. 11-én. Kis Pötyivel nehéz időket éltünk, szegénynek a náthája végre is lázba tört 
ki 10 napig feküdt reggel alig volt láza de már délután 38 volt és akárhogyan vigyáztunk rá nem 
birta elvesziteni. Egy jó volt az egészben, hogy a náthája lassan mégis elmulott. A sok fekvést végre 
is mind megsokallottuk és a gyermekorvos kijelentette hogy ő mirigydaganatot okozza az egészért, 
keljen fel a gyerek és szép időben járjon ki. Pár napig boldogan ki is járt, de azután éppen május 1-
jén magas lázzal megbetegedett, tüszős mandulagyulladást kapott 40 fokos lázzal, az orvos is 
megijedt, mert a szivhangoknál nem volt minden rendben, erős chinin kurát csináltatott kis Pötyivel, 
hydropirines orvosságot szedetett be vele és 8 nap alatt teljesen elmultak a lázak, délután se volt 
többé semmi láza se ugy hogy szegény gyerek bár egészen lesoványodva és legyengülve de végre 
több hetes lázak után teljesen lázmentes lett. Azt állitja az orvos, hogy a szivben se hallani már 
semmit de a mandulákat jó lenne kivetetni.” [Végül is meghagyták.]    

„22-én megyek mind a két gyerekkel Grádoba, sokat remélek a tengertől, a jó sós levegőtől, 
utána majd felvisszük Pötyit Pestre valamelyik professzorhoz és, ha kell kivetetjük a manduláit.” 

„Egyet azonban lekell szögezni hogy Pötyinél jobb beteg pedig elsem képzelhető! Mindent 
hagy magával csinálni, priznicelni lehet, a legrosszabb orvosságot beveszi és abszolut nyugodtan és 
türelmesen tud viselkedni. Még 40 fokos láznál is annyira magánál van, hogy mesélni kell neki 39 
foknál még mosolyog! Amellett meg párnákkal feltámogatva egész nap rajzolna ha engednénk.” 



„Nagyon fáj a szive hogy éppen ilyen szép tavaszi időben amikor rügyeznek a fák és nyilnak a 
virágok kell neki betegnek lenni, időnként az ablakhoz kellett vinni, hogy megnézhesse a virágzó 
fákat.”  

„Elfelejtettem megirni hogy az orvos tuberkulin próbát csinált nála, de negativ volt az 
eredmény. Ilyen kis bölcs mondásai vannak: »a világ egy szinház és a szél a bohóca, ami mindent 
szét fujdogál.«” 

„1931. július 20-án. Pötyinek nagy általánosságban nagyon jót tett az a majdnem 6 hét, amit 
Grádóban töltöttünk. Megerősödött, hizni ugyan nem sokat hizott, de vissza nyerte teljesen az 
erejét, rém jó étvággyal evett, állandóan annyit, mint itthon sohase szokott. Nagyon szeretett 
fürdeni. Vettem egy úszó lepkét neki, azt a hóna alá tette és azt képzelte, hogy ha ő kéz tempókat 
csinál, már tud is úszni. Rém boldog volt, hogy neki vannak barátai, mert a panzió állandóan tele 
volt gyerekekkel, különösen Banáthy Jancsival, egy ezredes fiával volt jóban, aki éppen annyi idős 
volt, mint ő. Amig én öltözködtem, ő csak rohant a barátjához. Esténként meg a ház előtt közös 
játszásuk volt, 10–15 gyerek. Ebben a kis öregnek sohasem volt része itthon. Hihetetlenül élvezte. 
Ebéd után mindég rajzolt, az egész penzió nagy jövőt jósolt neki ezen a téren. És ami a fő, a kis öreg 
megtanult verekedni. Ha Ödi vagy Mikli elvesznek Tőle valamit, egy perc alatt elpüföli őket. Ott 
ugyanis két párt volt, magyar és német és ezek állandóan hadakoztak egymással. Jancsi volt a fő 
mester és igy Pötyi is, bár kellő vigyázattal, de mindenben utánozta és kölcsönösen védték egymást. 
– Nagyon érdekelték a repülőgépek, egész izgalomba volt ha látott egyet, otthagyott mosakodást, 
mindent és szaladt az erkélyre, úgy volt a hajókkal is, sirt idegességében, ha azt gondolta, hogy nem 
érünk időben a kikötőbe, meg kellett mindég várni nem csak a kiszállást, hanem a daruval való 
kirakodást végig. Bár mennyire jól is érezte magát Grádóban már nagyon vágyott az otthoni játékai 
után is, már számolta a napokat, hogy api mikor jön értünk, a tulajdonosnőnek azt mondta, hogy ő 
ide azért még sem jön vissza, mert itt nincs forgalom és mióta haza jöttünk minden vonat hangjára 
oda rohan az ablakhoz és boldogtalan, ha már nem tudja megállapitani, hogy milyen volt a 
mozdony. Az utat oda és vissza is rémesen élvezte, állandóan az ablakon nézett ki, nagyon tetszettek 
neki a hegyek, alagutak és viaduktok.  Apjának már előre nagyon örült, ő mindenben a legfőbb 
fórum, a repülőgépek és zeppelinek szerkezetét csak tőle fogadja el másnak mint esetleg ő gondolja, 
de be kell vallanom, hogy én tényleg nem tudom a propellerek elhelyezését, azt kis Pötyi sokkal 
jobban meg tudja figyelni. – Utolsó délután voltunk apival Aquilejában motorossal, kis Pötyinek 
nagyon tetszett a régi templom, nagyon szép mozaik berakásokkal, pláne a legrégibb, amit kiástak, 
ugy ahogy és felül világitós ablakokkal láttak el. Azt mondta a kis öreg, hogy »azt sohase fogom 
elfelejteni«. – Nagyon élvezi, hogy itthon van és nem győz eleget játszani csak a barátok hiányoznak 
és ezek kárpótlására át-át szalad a szomszéd 3-ik gymnazista fiúhoz, Frédihez.” 

Öcsémről 1931. május 11.: „Amellett rájöttem hogy az emlékezőtehetsége sem olyan 
rossz, pl. látunk egy lefödött kutat és azt mondom amellett a barna kút mellett megyünk fel 
erre ... megjegyzi »mamikám Baján is volt kút de az zöld!« azt hittem már nem is emlékszik 
Bajára egész meg voltam lepve. ... mintha lúd talpa volna de az orvos megnyugtatott ... de ha 
nyáron sokat jár mezitláb ez elmulik.” 

„22-én megyek Grádóba velük, félek hogy fogja Pista a szükségleteit elintézni a vasúton 
és az evéssel mi lesz!” 

1931. julius 20-án. „Régen nem irtam kis fiam naplójába pedig esemény nagyon sok volt 
azóta. május 22-én lementünk 5 hétre Grádóba, Api lekisért bennünket mert egyedül a két 
gyerekkel nehezen birtam volna. Rém boldog volt Pista hogy ő vonaton utazhatik és 
tulajdonképen nagyszerüen viselte magát az egész hosszú uton, csak az étkező kocsiba menés 



sok sok kocsin át sehogy sem tetszett neki, ugy hogy mire leültünk az asztalunkhoz keserves 
sirásra álló volt az egész arca de miután nap közben többször át kellett mennünk azt is 
egészen megszokta. Nagyon tetszettek neki is a hegyek az alagutaknál mind a ketten nevetve 
kiabáltak »jaj de szép kilátás« és semmit se féltek. Ugy nevezett kalapos mozdonyok voltak a 
szerelmei! A grádoi vasutállomástól mikor a kis hajón bementünk szegényke nagyon 
szoritotta a kezemet mert a hajó motorja rémesen bereget sötét éjszaka is volt nagy feketeség 
volt a tenger! Nem csodáltam félelmét. Ott persze mindenkinek barátságos közeledését 
kereken vissza utasitotta de Pötyivel azután annál boldogabb hancurozást csináltak! Pár 
napig még emlegette hogy menjünk haza mert ő egykis konservativ lélek, de azután 
kijelentette hogy maradjunk mindég Grádóba mert itt nem esik sohase az eső. Koszttal se volt 
semmi baj mert mindent passzirozva gusztusa szerint kapott! A nagy homokot nagyon 
szerette, eleinte a tengerbe csak térdig akart bemenni, de egy hét eltelte után már nem akart 
kijönni és az alacsony vizben élvezettel csuszkált mondva hogy ő a trieszti hajó, aminek »Titi« 
becenevet adta. Általában nagyon boldog, jókedvű önálló kis fiu volt ott Pista, semmi baja 
nem volt keveset beszélt, de amit mondott azt kis komoly mély hangon a legnagyobb férfiui 
határozottsággal jelentette ki miközben feltartotta kis orrát. Felnöteknek és gyerekeknek 
egyaránt kedvence volt, de ő csak pár kiválasztottnak osztogatta kegyeit. Egy 7 éves kisfiut 
nevezett barátjának Szőke Bandit egy Nagyigmándi földbirtokos fiát. Mindég ugy beszélt 
róla, hogy »az én barátom«. És még most is arról ábrándozik, hogy ha majd nagy lesz ő majd 
a Bandi barátjával megy utazni és még csak a Pötyit viszi magával és ilyenkor nagyokat lép 
mélyebb hangon beszél és nagyon komoly a kis öreg! A trieszti hajó kikötéséhez este 6 órakor 
mindég el kellett menni mert azt nagyon szerette nézni, de a többi kiránduló hajót nem, mert 
azok rémesen fügyültek és sok gőzt eresztettek indulás előtt. Trieszt a hajó révén álmainak 
városa volt és mindég mondta hogy elmegy oda ha majd nagyobb lesz. Mikor végre api értünk 
jött sajnálta ott hagyni Grádót, mindentől külön bucsuzott. Isten veled tenger, sátorunk, 
szobánk és főleg a kikötőben horgonyzó Triesztinek integettet többször vissza.”  

„Haza felé az uton már semmitől se félt minden ismerős volt neki csak egy alkalommal 
mikor api tartotta a folyosó ablakánál jött mellettünk hirtelen egy gyors és attól annyira 
megijedt, hogy már az ablakhoz közel nem volt hajlandó menni. Ellenben mikor Bécsujhelybe 
átszálltunk annyira boldog volt Pötyivel együtt hogy dacára a késői időnek ugráltak és 
kiabáltak hogy a soproni vonatban vannak és azt se tudta a kis öreg mit csináljon örömében, 
mikor haza értünk éjfél volt és annyira örültek a játékaiknak hogy alig tudtak elaludni. Pisti 
végre is egy villamost szorongatva aludt el. De azután természetéhez hiven pár napig 
emlegette hogy menjünk vissza Grádóba de azután elhallgatott vele. Apija azt mondta, hogy 
Pista nagyon megnőt és megváltozott lent ugy hogy ha nem velem van a kikötőben mikor őt 
vártuk meg sem ismeri. Persze fekete egész testben a kis öreg mert nem is türt magán úszó 
nadrágot és szerencsére neki meg volt engedve ez a paradicsomi viselet a strandon. Miután 
Grádóban nincs autó igy neki is a spriccelő autó volt minden reggeli és délutáni legnagyobb 
öröme pláne ha egy kis víz rájuk spriccelt boldog visitozás volt!” 

Rólam: 
„Az orvos megvizsgálta pár napra hazajövetelünk után azt mondja a mirigyek egy kicsit még 

érezhetők, de ilyesmi nem szokott olyan hamar teljesen elmulni. A szivhang és tüdő ellenben egészen 
rendben vannak. Pötyi magassága 1931 július 20-án 124 cm szandál cipőben. De éjjel sokat felsir 
és beszél álmában ugy, hogy párszor fel kell kelni hozzá.” 

„Grádóban lett először életében egészen lekopasztva szó nélkül ült hozzá mint egy nagy.” 



„Pista magassága 1931 julius 20-án 103 cm egész alacsony szandál sarokban. – Egy 
kellemetlen tulajdonsága volt Pistának, hogy éjjel mindég sokat dobálta magát és a grádói vas 
ágy hihetetlen lármát csapott hiába próbáltam bármit vele néha egész elkeseredtem hogy sirni 
szerettem volna. Itthon persze a fa ágyban nem hallatszik annyira. A doktor azt mondja majd 
elmulik! Először életében lett először lekopasztva Grádóban rémes bömbölés mellett, de 
azután már büszke volt a kopasz fejére.” 

Az 1931.okt. 1-i feljegyzés élén Pista élettörténetében: 
„Ujabban igen lusta lettem és már nagyon régen nem irtam kis fiaim naplójába. De 

olyan nehéz időket éltünk, bankzárlat, hitelmegvonás, kormánybukás, minden váratlanul 
szakadt békés polgári nyakunkba és a bizonytalan jövő!! Magunk miatt Gyurival igazán nem 
aggódunk, de itt vannak ezek a szegény kis gyerekek, ha ezeknek a jövőjére gondolok nagyon 
nehéz lesz a szivem és nagy nagy tanácstalanság fog el!” 

[Nem először...] 

„1931. okt. 1-én. Kis Pötyi életének komoly korszakához érkezett el, ma kezdett el tanulni, 
magántanuló, nagyon boldog és öntelt a kis öreg. T. i. egészsége miatt nem akartam még az idén 60 
gyerek közé bezsufolni! Ti. még mindég voltak kis hőemelkedései a megdagadt mirigyektől úgy 
mondják, két hete a garat mandulája is[?] ki lett véve, mert állandóan váladékozott az orrán át. 
Szegény gyerek mikor kijött a műtőből sirva hajtogatta, hogy »nem volt jó, nem volt jó« Jó pár 
napig még annyira váladékozott, hogy éjjel alig tudott aludni, mert nem jutott levegőhöz. De most 
már egész tiszta az orra. Étvágya meglehetős, mert már nem vacsorázik tejbe darát mint eddig, 
hanem tojást vagy sonkát meg sajtot, vajat, gyümölcsöt és ő maga rendeli meg a konyhában, hogy a 
tojást milyen alakban akarja. Egyáltalában a konyha is nagyon érdekli, mit, hogyan csinálnak, de 
persze én nem szeretem, ha ott van, olyan lesz, mint az apija, az is minden asszonyi dologhoz ért.” 

„Pötyi súlya 1931. okt. 1. 24 kg.” 
„Mindene a rajzolás, de abban is főként a mozdonyok érdeklik, minden nap rajzol egypárat, 

már annyi rajza van eltéve, hogy nemsokára külön fach kell nekik. Rém érzékeny kisgyerek »szeress 
mamikám«, pityergi, ha szidom ebédnél. Idegenekkel szemben mindég zavarban van és nem tud 
elfogulatlanul beszélni. Nem szereti, ha elmegyek hazulról délután, mindég azt kivánja, bár csak 
esne az eső, hogy a mami itthon maradjon.” 

„Szeptember elején voltam pár napra a két gyerekkel Pesten, Pötyi nagyon boldog volt, a 
vonatot is élvezte, Győrbe egész extázisba jött, amennyi csúcsos mozdony volt és Pesten minden 
érdekelte, azt mondta »itt szejetnék mindég lakni, mejt itt nagyobb a forgalom mint Sopronba« 
»Mondjuk meg mamikám az apinak, hogy itt épitsen nekünk egy olyan sárga házat.« Az autók, 
villamosok, öntözőkocsik után persze az állatkert érdekelte a legjobban, emlékezett rá, hogy mikor 
1½ éve itt voltunk a gnu állatokat gumicsővel spriccelték, »mert verekedtek!« A hidakat megismerte, 
tudta, hogy melyiken megyünk át.” 

„A Dédi nagy megbotránkozására kijelentette, hogy ő nem lesz katona, mert hátha meglövik, 
és a Dédi soviniszta fejtegetése után azt kérdezte tőlem »ugy-e mamikám, nem kell mindent ugy 
csinálni, mint a Dédi mondja!« Okos az én kis fiam, de az örökös »mért«-jével bizony idegesiti az 
embert, pláne mert nem lehet mindent megmagyarázni neki.” 

„1931. nov. 12-én. Kis Pötyiről csak jót irhatok ide, a tanitó bácsija nagyon meg van vele 
elégedve, már ismeri az összes nyomtatott és irott kis betűket, számolni 8-ig tud, ami persze azt 
jelenti, hogy tudja az összes műveleteket addig. Eleinte nehezen ment a fegyelem nála, vagyis hogy 
egy órát oda tudjon figyelni, de most már az is megy és nagyon szeret tanulni a kis öreg. A 



katekizmus egy kicsit nehezebb a szóról szóra magolással meg főleg nekem nehéz, mert megfelelni a 
kis öreg kérdéseire pl. mi az a »méhednek gyümölcse« mamikám? A biblia nagyon érdekli.” 

„Tegnap, mikor kint sétáltunk, láttuk, hogy egypár fának még nem hullott le a levele. Pötyi ezt 
konstatálta és én avval magyaráztam, hogy az emberek se őszülnek meg egyszerre!”  

„Erre kis bölcsem azt mondja »de mamikám, azért nagy a különbség az ember és a fa között, 
mert a fa tavasszal megint újra kirügyez[ik], de az ember ha már őszül egyszer, nem lesz többé 
fiatal!« – Borzasztóan érdekli, amit az apija épit és a társasházat nagy lelkesedéssel nézte mindég, 
de azért mégis megmarad amellett, hogy ő gépészmérnök lesz! Legyen a Pista épitész! – Az »r« 
betűvel állandó nehézségei vannak, valahogyan nagy nehezen torokból mondja! – Nem múlik el 
nap, hogy ne rajzolna, ez a kedvenc mulatsága. – Szegényt sokat kell kinoznom az egyenes tartás 
miatt. Tornában határozottan ügyetlen és gyáva kis Pöttyöm. Este meg már vége 7 órára az 
élénkségnek, akkor nyafogós és álmos lesz a kis öreg. Ma reggel játékból egész önállóan irt nekem 
pár szót játékból hogy ő most Pesten van és legnagyobb meglepetésünkre visszafelé irta le a 
szavakat úgy, hogy első pillanatban nem is tudtam ilyesmi nem történt soha!” 

1931, okt. 1-én. ... „Különben Pista olyan erős akaratú ... remélem meg fogja állni az 
életben a helyét ha a jó Isten engedi épségben felnevelni őt. Gyurival mind a ketten igyeszünk 
nem parancsolni neki nehogy blamáljuk magunkat. Pl. most szeretném ha ő is járna Pötyivel 
tornába, de drága kis fiam kijelentette kereken, hogy ő nem akar és ha mégis elviszem vesz 
egy puskát és lelövi a Dóra nénit én meg vigyázak a Pötyire hogy az ne legyen ott mert őt nem 
akarná meglőni. Nem értem egy ilyen csöpp gyerek hogy jut ilyen gondolatra. A napokban 
meg sétálni mentünk Erzsiékkel ... Mikor haza értünk ... a kapu előtt megállt »mamikám 
máskor kérdezd meg, akarok-e sétálni menni és merre akarok.«” 

1931. nov. 12. ... „A tornába menéssel nagy komédia volt elvittem párszor anélkül hogy 
egy lépést is csinált volna igértem neki kis autót ha tornázik de minden hiába volt a 4-ik 
alkalomnál tipegő apró lépéssel bement a terem közepéig de többre nem volt hajlandó de azt 
nagyon szivére vette hogy Pötyinek vettem autót neki meg nem. 5-ik leckén már egy kicsit 
tornázott és utána kérte az autót. Amit meg is kapott és azóta a legnagyobb örömmel megy 
tornába ... azt hiszem rövidesen jobban fog mindent csinálni mint Pötyi, mert sokkal apróbb, 
a csontja hajlékonyabb, semmit se kényes amellett bátor is. Néha otthon játéknál úgy beüti a 
fejét hogy csak úgy koppan, de oda se neki.”... 

„1931. december 12. Pötyike nagy izgalommal várta a Mikulást, rettenetesen drukkolt a 
krampusztól, borzasztó ideges ez a gyerek, mindenért annyira tud izgulni! Reggel persze már 6 
órakor fent volt, éjjel is többször megkérdezte, hogy mamikám nem látsz még semmit az ablakba, de 
mikor hajnalodott, persze észre vete a körvonalakat az ablakban és hihetetlenül boldog volt!! Futott 
egyik szobából a Másikba Mami api minden piros, olyan krampuszt hozott a Mikulás amilyet én 
akartam a cukrászda kirakatából hozta, megismerem! Rém édes volt. Pista is teljesen részt vett az 
idén már a nagy örömében!” 

1931. dec. 12-én. „Kis Pista lépésről lépésre fejlődik, nagyon jót tesz neki a torna 
igyekszik mindent ugy csinálni mint a többiek. Reggelenkint mindég megkérdezik Tőlem hogy 
mit álmodtam én is ő tőlük, Pötyi ha emlékszik rá mindég el is mondja rendesen valami 
szörnyüséget vagy tigrisről vagy szarvassal hadakozik. Pisti ugy látszik megunta hogy ő 
sohasem emlékszik semmire és kitalált egy mesét amit Pötyi bosszúságára minden reggel 
elmesél mint álmát: »mentem, mentem felültem egy kecskére és egy nagy erdőbe lovagoltam, 
egyszerre látok valami kis pirosat (ilyenkor ujabban már elkezd nevetni és nagy nevetve 



meséli tovább mert Pötyi már bosszankodik!) hát megyek tovább egy „minotaurusz” volt 
beszaladt a házába én utána mentem egyszer csak elszakadt a cérnám nem tudtam kijönni 
egy lyúkat fúrtam és ugy bujtam ki, arra jött api autója felültem rá és egyszer csak az 
ágyamba voltam.« – A minotaurus a kedvence Watts egy festményén látta, elkellett mesélnem 
a történetét és azóta mindég arról mesél sőt rajzol is!” 

Megint rólam:  
„A napokban azonban olyan dolgot mondott a kis öreg, ami nagyon elszomoritott. Egy 

krantig percében azt mondta: »Mamikám én úgy szomorkodom, hogy nem vagyok szép! A Pista az 
szép, Te is szép vagy, de nézd milyen az én orrom, szép hegyesnek kellene lennie, és a szemem, olyan 
furcsán nézek vele, igazán fogom api pisztolyát és agyonlövöm magam.« Egész oda voltam eme 
váratlan kinyilatkoztatástól, igyekeztem először meggyőzni róla, hogy nincs ok panaszra, adjon 
hálát a jó Istennek, hogy olyan amilyen és lefestettem, hogy milyen lehetne. Amikor evvel nem 
győztem meg egészen, mondtam neki, hogy egy férfinak nem is kell szépnek lenni, az csak a 
lányoknak való, egy férfi legyen nagy, erős és okos és bátor és akkor fog mindenkinek tetszeni. De 
ma az utcán megint kérdezte, hogy mért olyan csúnyák a teherhordó lovak és mért csak a 
hátaslovak szépek? Magyarázatom után megint csak azt mondja »én is olyan vagyok mint egy ilyen 
teherhordó ló, ez az én bánatom!« Szegény kicsi fiam, úgy fáj érte a szivem, de majd csak sikerül 
kiverni ilyen gondolatokat a fejéből.” 

„1932. január 19-én. Megint egy új év kezdődött el, remélem rosszabb nem lesz, mint az 
elmúlt! Hála Istennek, eddig a telet nagyszerűen birja Pötyko, ellentétben a tavalyi sok 
influenzával, úgy látszik mégis használt Grado és a garatmandula kivétele. – Karácsonykor rém 
boldog volt, mindennel meg volt elégedve, mindent hozott a Jézuska, amit kivánt.” 

„1932 február 1. Kis Pistám naplójába csunya ischiaszi bántalmaim miatt nem 
irhattam.” ... 

„1932. február 1-én tudom csak Pötykém naplóját folytatni, mert kegyetlen ischiazi 
bántalmaimtól nem tudtam irni. Aranyos volt a kis öreg karácsonykor ő különben is nagyon tud 
örülni minden csekélységnek. Egész nap nagy izgalomba volt »Tudod mamikám azt értem, hogy az 
angyalkák be tudnak repülni az ablakon, ha be van csukva, mert lelkek, de hogyan hozzák be a 
játékokat, hiszen azok nem lelkek!« Kis fülét a kulcslukhoz tapasztotta és kijelentette, hogy »persze 
érzem a zugot, biztos nyitva van most az ablak, most hozzák a iátékokat.« Semmit se volt álmos és 
rém büszke volt, hogy vacsora után még fent maradhattak és csak 9 után volt a lefekvés. Legjobban 
a mozdonyforgatónak örült és a »märklin«-nek nagy buzgalommal látott a fabrikáláshoz, miután 
mindenben kigyönyörködte magát.”  

1932. február 1. ... „Karácsonykor aranyos volt, Pötyi szépen mondott verset, de ő előre 
kijelentette, hogy csak azt fogja mondani, amit a szive súg! Persze nem mondott semmit a 
nagy meghatottságtól, de mikor este lefeküdt minden biztatás nélkül magától azt mondta az 
imádsága után »Köszönöm Jézuskám hogy hoztál csucsos mozdonyt!«” 

Rólam: 
 „Még nagy élménye volt karácsony előtt a korcsolyázás. Ödivel és Miklivel együtt kezdte 

várakozáson felül bátor volt, az volt első pár alkalommal a vicc, hogy ki mennél többet esik, de már 
4–5-ik alkalommal arra volt büszke, hogy már egyszer se esett el. Kapott drapp mackó ruhát 
teljeset, rém büszke volt rá, hogy »ugye most nem vagyok lányos?« Mert a fehér bundáját lányosnak 



tartja, most pedig abba a korban van hogy nem szereti a lányokat, csak egy kis szőke lány a 
tornában örvend annak a kivételnek, hogy szereti Pötykom, tényleg ritka helyes kis lány!” 

„A tanulás hála Istennek könnyen megy a kis öregnek, nagyon szépen ir, jól számol és 
könnyen tanul kivülről, ha a katekizmusból 8 sort elolvasok neki háromszor  már hibátlanul tudja a 
prózai szöveget! A tanulásnál még egyelőre az a hibája, hogy kis esze sokszor elkalandozik és 
figyelmetlen! De az »r«-rel most oda jutott, hogy kimondja, de torokból, szóval raccsol!” 

1932. február 1. „Azt a csunya szokást vette fel, hogy ha Pötyi bántja vagy olyat csinál 
ami neki nem tetszik egy jó nagyot csip rajta. Igaz hogy azután engem is meg Pötyit is 
csókolja hogy ne haragudjunk de legközelebb megint megteszi.” 

„1932. márc. 13-án. Pötyko mackó nadrágba 25 kg-ot nyom. Eddig nagyon meg voltam 
egészségi állapotával elégedve, de most négy napja beteg, állitólag influenzája van, 39 volt ma 
reggel, azt hittem már tüdőgyulladás, de hála Istennek estére már teljesen lázmentes volt. 
Hangulata is nagyon jó már. Különben is ő nagyon jó beteg, mert mindent megcsinál, amit a doktor 
mond.” 

1932. márc. 13-án „Pistám mackó nadrágban 18 kg és 70 dkg-ot nyom. A rádiótól 
amelyik pár napra itt volt határozottan félt ... de a másik szobából élvezettel hallgatta ... 
magyaráztam neki hogy ez most Budapest (a pesti jelzés lett a kedvence) feltartotta 
orrocskáját ... és végül kibökte »ugy-e akkor mamikám most a Dédi is hallja biztos a fülén van 
a kagyló.«” 

Rólam: 

„Jelenleg minden álma egy hosszú nadrág egy könnyelmű percemben megigértem neki hogy a 
nevenapjára kap! Most már számolja a napokat. Sokat kell neki mesélni lehetőleg 2 kisfiuról akik 
utazni mennek, mert utazni nagyon szeret a kis öreg már alig várja juniust hogy utazzon megint 
hogy hová az tulajdonképen mellékes neki.” 

„Vásár volt kaptak 2 luftballont Pistáé rövidesen kipukkadt erre ő is ugy bőgött Pistával 
együtt hogy azt lehetett volna hinni valami nagy baj történt. Megmozdult az az alsó első foga olyan 
büszke rá hogy ő már nagy fiú!”  

„Érdekes volt a multkoriban Pistának életében először keserűvizet akart bediktálni az apija, 
rémes sirással csak nehezen ment. Pötyi, hogy megmutassa, hogy ő különb ember, szó nélkül 
mosolyogva megivott egy kis pohárral keserűvizet. – Egy hétre volt próbára rádiónk, Pötyi persze 
mindjárt ki és be tudta állitani és alig lehetett elmozditani 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.«” 

„1932. ápr. 14. Pötykőm 128 centiméter cipőben! Két alsó foga kiesett minden vendégnek 
megmutatja! Aggasztóan ideges gyerek és rettenetesen érzékeny, minden csekélységért nagy 
sirásban tör ki. Az orvos szerint nagyon nől, majd elmúlik. Már alig várom, hogy levizsgázzon és 3 
hónap teljes pihenése legyen.”  

„Jellemző rá nézve hogy végérvényesen el van határozva hogy ő gépészmérnök lesz és ebből 
nem enged! Miután olyan bizonytalan viszonyok vannak mondtam neki hogy sohasem lehet tudni 
hogy nem-e leszünk szegények, de ő a legteljesebb magabizással kijelentette hogy ha ő nagy lesz 
neki igenis lesz pénze!! Meg van róla győződve hogy ő minden körülmények között az eszével 
mindent el fog érni! Adja Isten!!Sokat tesz az önbizalom!!”    



 »Én szeretlek mamikám de azért félek tőled de az apitól még jobban!! Minden érdekli 
mindent meg kell neki magyarázni az első mindég ő, aki az újság képes mellékleteit megnézi! 
Érthetetlenül meg van dagadva pár napja az ajka. Gyuri azt mondja, ez neki is volt gyerekkorában. 
A nyuszi miatt rém sokat izgult már előre, a sok érthetetlenség izgatta, azt hiszem. Már reggel 6 
órakor fent volt és rettenetesen boldog volt, azt mondta, a nyuszi még soha annyit nem hozott neki! 
– Svájci lélekanalizis szerint megállta a próbát, sőt 7 éves gyerekét is!” 

1932. április 14-én. „Húsvétkor B Edithkével svájci módszer szerint csináltunk nála 
lélekanalyzist és Pista nagyszerűen megállta a helyét egyáltalában nem mutatott 
elmaradottságot szellemiekben, pedig féltem tőle ... Testi fájdalmakra semmit sem érzékeny 
akárhogyan megüti magát nem sir. ... mindennel meg van elégedve ... Pl. ruhákban se kap 
soha ujat mindig a Pötyitől levetetett de emiatt sohase panaszkodik sőt büszke hogy őneki már 
a Pötyié jó! ... este lefekvéskor hosszú ideig elbeszélgetnek Pötyivel mikor már senki nem 
zavarja őket! Azt mondja hogy katona lesz és rémes kegyetlen tud lenni azaz szörnyülködtet 
bennünket avval hogy hogyan fogja ő az ellenséget lemészárolni!” 

„1932. május 30-án. Kis Pötyi életében nagy esemény játszódott le. Május 24-én volt az első 
vizsgája! Kivonultunk Gyurival, Pistával mind a hárman meghallgatni a kis öreget, azt hiszem mind 
egyformán drukkoltunk! Sok nagy ember között az az egy kis gyerek mind őt fag[g]atta, de a kis 
öreg kissé eleinte bátortalan hangon, de azután mindég biztosabban és nyugodtabban felelt, a 
hittan direkt mesésen ment! De első pillanattól fogva megvolt róla győződve, hogy neki rossz 
bizonyitványa nem lehet, mert magába bizás az nagy van Pötyiben. Tényleg kettest csak irásból és 
énekből kapott, a többi tárgy mind kitűnő volt. Engem direkt bántott hogy elrontották evvel a 
bizonyitványát, mert ceruzával olyan szépen ir a kis öreg, hogy szebben nem is lehetne, csak későn 
tért át a tanitója a tintával irásra és ez a technika nem ment neki. Kérdezték, mi lesz, ha megnől 
»gépészmérnök«, vágta ki Pötyi, mert ebben megingathatatlan! Boldogan jöttünk haza a vizsgáról, 
mindenkinek büszkén mutogatta a bizonyitványát! Abból látszik, hogy mégis már napok óta izgult a 
vizsga miatt, hogy az utóbbi időben mindég nagyon korán reggel fent volt már, de a vizsga utáni 
napon ½9-ig aludt és azóta is egy nap sem ébred 8 óra előtt, nap közben is sokkal nyugodtabb nem 
sir annyit ok nélkül. Remélem a hosszú vakáció majd jót fog tenni neki. Étvágya meglehetős jó, csak 
húst nem akar enni, hagyom is pár napig.” 

„Pünkösdkor nagy motorverseny volt a házunk előtt mentek el. Pötyi izgult rémesen alig 
lehetett ebédelni behozni, délután meg lovasversenyen voltunk nagyon élvezte Pötyko rém érdekelte 
az egész, de amikor megkérdezték, ha nagy lesz fogsz te is lovagolni? Azt felelte »lovagolni fogok de 
versenyezni nem!«”  

1932. május 30. 
„A motorversenynél fényes volt. Három reggel már gyakorlatoztak az ablakaink alatt és 

Pötyi nézte hát Pista is felkapaszkodott egy székre és nem akart ő se öltözködni de amikor jött 
egy motor befogta a fülét és leguggolt ugy hogy semmit se látott és mikor elrobogott a motor ő 
ujra felemelkedett de azért a helyétől el nem mozdult és igy ment ez vagy 30szor egymás 
után.” 

Rólam: 
„Párszor egyedül küldtem már vajért a közeli fűszereshez. Először nagyon bátortalanul ment, 

de most már vigan átszalad, Pista persze fut utána.”  
„Érdekes még hogy számtanban a nehéz, komplikált példákat szerette csak, azt pillanatok 

alatt megfejtette, de az egyszerűekre, ami nem érdekelte egyszerűen nem is figyelt. A rajz most is 



mindene. Azt mondta nekem »Úgy örülök, hogy többet nem jön a tanitó bácsi, olyan rossz volt 
nézni, mikor mindég a körmét piszkálta!«” 

1932. szept 8-án. „Pistáról csak jót irhatok a nyáron ő is csak Suránykán volt beteg 3 
napig, rém jól viselte ő is az 5 órás autó utat, mindent élvezett Pozsony nagyon tetszett neki a 
vám a híd és a nagy hotel ahol visszajövet vacsoráztunk és főleg az hogy éjjel értünk haza. Ott 
is mindenkinek ő volt a kedvence, de ő csak Emilkét imádta, fogta a kezét és rajongással 
nézett rá. Egyik délután Emilke elment lovagolni és közbe beborult fekete felhők jöttek. Kis 
Pista kint állt az ajtóban »Jaj ugy reszketek megázik az Emilke.« Evésben is rengeteg 
előmenetelt csinált. Eszik kenyeret ... nem tejben darát vacsorázik hanem egy lágytojást egy 
darabka kenyérrel és körtét ugy mint Pötyi szőllőt is meg eszi héjjastól magostól. De 
valahogyan azért még nem jött rá egészen a rágás forszára mert inkább széjjel málaszt 
mindent ... Aki tud vele bánni és nem erőszakoskodik, hanem magyaráz annak mindent 
megtesz de erőszaktól teljesen megvadul és semmire nem hajlandó. Hizelegni nagyon tud 
csókolgat és tényleg mindent elér” ... 

„1932. szeptember 8-án 
Pötyi a nyarat hála Istennek nagyon jól töltötte. Vizsgái után felmentünk autóval Suránykára 

3 hétre, itt pár napig beteg volt, de persze angyali beteg, rajzolt, épitett az ágyba úgy, hogy ha nem 
volt bent nála senki, akkor is szépen el volt. Hogy gyomorrontás volt-e, vagy influenza, azt mai 
napig sem tudom, fogyott valamit, de amint haza értünk szépen összeszedte magát lesült és jó kedvű 
volt. Eleinte azonban nem mertem még templomba sem menni mert a kis öreg ott tartózkodásunk 
első pár napjában annyira izgatott lelkiállapotban volt, Jóska szerint mert állandóan nálánál 
nagyobb gyerekekkel volt és ez neki folytonosan megerőltetésébe került, hogy azokkal lépést tudjon 
tartani. Egyik délután is több vendég gyerekkel játszottak kint mi meg bent ültünk, amikor egyszerre 
oly ijesztő sirás vagy üvöltés hallatszott, hogy mind elsápadtunk »mami, mami« mind rohantunk ki, 
egész magából kikelve rettenetes sirással rohant nekem Pötyi, egy csendes szobában fél óráig 
tartott, amig megnyugtattam. Az történt, hogy már elege volt a játékból és be akart jönni, de a 
többiek ezt nem vették figyelembe és tovább kergették, mert fogócskát játszottak, mint egy kis 
üldözött vad menekült be hozzám és az utolsó pillanatban elesett és felvérezte a lábát, ettől végleg 
elvesztette a fejét és ha én nem vagyok ott, talán kitöri a frász, ahogy falun mondani szokás. Rémes 
volt és csak az tudja kellőleg elhinni, aki jelen volt. Ezentúl ha vendégek jöttek ők Pistával külön 
játszottak. Még egy nagy eset történt vele az utolsó napon. Kis Évával, aki már 9 éves, beszélgettek. 
Évus olyan stilusban, mint kisebbekkel szokás, magyarázta hogy a kis angyalkák hogyan készitik a 
mennyországba Karácsonykor a cukrokat, erre Pötyi azt mondja: Te olyan buta vagy, hogy ilyet 
hiszel, én Sopronba láttam, hogy karácsony előtt tele vannak a kirakatok és utána mind üresek, az 
angyalkák onnan veszik. Erre kis Éva félre vonta 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. Erre Pötyi akart hozzám 
rohanni, hogy megkérdezze, hogy igaz-e Évus bűntudatában nem akarta engedni, erre Pötyi 
elkezdett sirni, mire bementem csak annyit hallottam, »de én bizony megmondom a maminak, mert 
a maminak mindent meg kell mondani, hátha valami rosszat mondasz!« Erre Évus befogta a száját 
mire aztán verekedni kezdtek és alig tudtuk őket széjjel választani, Pötyi sirva borult a nyakamba 
»ugye nem te hozod az erdőből a hátadon a karácsonyfát«. Mire nekem egész egyszerűen  meg 
lehetett felelni, hogy nem, »mert az Évus azt mondta« stb. és jött a panasz. A kis öreg annyira 
megnyugodott válaszomon, hogy tovább nem is firtatta a kérdést, szerencsére, mert én olyan páczba 
voltam, hogy csak na. De Évussal kerülték egymást ezentúl, szerencsére el is jöttünk, az autóutat és 



az otthonunkat annyira élvezték, hogy talán nem is gondol a kis öreg az egész incidensre. De minek 
is kell ezt bemesélni a gyerekeknek!!”  

„Holnap megy először iskolába kis Pöttyöm izgatott már nagyon, látom rajta. Kiváncsi 
vagyok, tetszik-e majd neki.” 

„Még valamit, hogy úszni tanult a kis öreg saját maga legyőzve gyávaságát kért hogy 
tanittassam, mert az Ödi és a Mikli is tanultak és ő nem akar elmaradni és tényleg ment is neki de 
már augusztus lévén az idén nem szabadult fel valami 8 leckét vett.”   

„Még azt kell róla feljegyeznem, hogy rém csunyán eszik, mind a tiz ujját használja egy 
vajaskenyérhez nagy kétségbeesésemre! Ő aki minden másban annyira ügyes nem birom 
megérteni!”  [Később javult.] 

„1932. október 12-én. 
Pötyi már több mint egy hónapja jár iskolába. Eleinte fáradt volt, de mind a mellett élvezte az 

iskolát, főleg a sok gyereket. De olyan naiv, hogy az ember szive összeszorul egyelőre mindent hagy 
magával csinálni a háta mögött ülő gyerek napokon át betintázta hátul a blúzát, ő elhitte, hogy 
véletlen és a gyerekről mint legjobb barátjáról beszélt! De most már látja, hogy az egy rossz fiú és a 
mellette ülő fiút Horváth Ernőt zárta végleg szivébe, meghivta születésnapjára is. Még nem tud 
lépést tartani a többiekkel, akik mégis már mind második éve járnak iskolába, de már az első napok 
nagy elfogódottságából engedett. 5 hete van mellettük német kisasszony, de egyelőre még csak 
idegesiti ha nem érti amit akar és igy meglehetős nyafogós a kis öreg.”  

„A rajz most is mindene úgy látszik az iskolába is az hozza meg a becsületét, mert a 2-ik héten 
a rajzfüzetével felvitték az igazgató bácsihoz, hogy az is megdicsérje. Vissza kell tartanom, annyit 
rajzol, féltem a szemét és a hátát, de a mozdonyai tényleg mesések, de az állatai szintén.” 

„Lúdtalpa miatt Pestre kellett vinnem, apival hármasba utaztunk és a Gellért Szállóba 
szálltunk. Kis Pötyi állandó izgalomban volt a lift ujság volt neki egész nap kérdezett alig győztem 
felelni neki, fáradhatatlan volt, voltunk az állatkertben is, boldogságában egész magánkivül volt 
amikor az állatkert új szerzeményeit a leopárdokat meglátta na és az orrszarvút, amit addig 
valahogyan mindig kikerültünk. Itthon mindjárt megrajzolta őket. Helyes volt amikor első reggel a 
Gellért halljában letelepedett egy ablak melletti asztalhoz és onnan nézte azaz rajzolta le a 
villamosokat, autóbuszt autót és a dunai hajókat. A villamosok számát leirta nagy buzgalommal és 
második nap kijelentette, hogy nem bánja ha már haza megyünk, mert fél, hogy elfelejti mind azt 
amit látott és nem tudja majd otthon elmesélni. Fényes volt, amikor Komárom és Budapest között 
észre vette a villamosvasutakra való áttérést. Kijelentette »ha én nagy leszek ezt le fogom állitani!« 
»A gőzmozdonyok sokkal szebbek én nem fogom megengedni a villamosvasutakat!« Az angolparkba 
nem sikerült bejutnunk csak egypár külső bódét tudtunk végig csinálni mint például a 
barlangvasutat, rémesen tetszett neki. »Api, neked is tetszett mikor gyerek voltál? De ugye most is 
tetszik?«  Helyes volt nagyon a kis öreg!!” 

„Pötyi cipő nélkül 129 cm.” [A II. füzet vége.] 

1932. október 12-én ... „Fájt neki, hogy Pestre nem vihettük, de azért nagyon szépen 
belenyugodott. Mikor megjöttünk szaladt Pötyihez és összevissza csókolta a kezét. Nagyon 
haragszik azokra akik a házunkat megvették, ha vasuttal játszik azt mondja most azok ülnek 
bele és akkor vasuti szerencsétlenséget csinál. Kijelentette, ha nagy lesz épít egy házat »de 
arra egy nagy táblára rá irom hogy nem eladó«.”  

+ + + 



HÁZASÉLET 

Apámék nem szakadtak el egészen a Kis-svábhegyi világtól. Hiszen Eszterházán volt állásban 
Mata néni, azaz a Wagner-rajongó és bőszen cigarettázó Hodossy Matild, a rokon, a társaságbeli 
segítség. Bent a városban pedig az ikrek egyike, a nagy szervező, Erzsi néni, akinek férjét, Ödön 
bácsit Sopron város kórházába nevezték ki orvosnak. Nem kell különösebb nyomozás ahhoz, hogy 
a sors útjait a hitbizománytól a nőgyógyászatig kijelölhessük. Az Esterházy-család évszázados 
kapcsolatát a szabad királyi várossal és megyeszékhellyel a történelemkönyvek is megemlítik. Azt 
már nem, de tény, hogy a Templom utca 2-ben, a herceg egyik palotájában kaptak Khoórék lakást. 
Később felépült a házuk a Deák téren. Itt találkozhattunk Mata nénivel, aki az egyik földszinti kis 
lakásban bérlőként lakott. Az épület többszöri bombakárt szenvedett és elpusztult.  

Amíg megvolt, sokat játszottunk az emeleti lakásban, vagy a hosszú kert vörös levelű 
tölgyfájának árnyékában, ahol egy római szarkofág volt ámulatunk tárgya és egy körülötte ugató, 
igen indulatos kis bulldog, amelyet el kellett zárni miattunk. A szarkofágra csatornaásáskor találtak 
rá. Ödön bácsi igen büszkén hívta hozzá Lauringert az akkori múzeum-igazgatót, de nem adta neki 
a benne talált üvegedényeket. Kitüntetett helyük volt azoknak a kredenc polcain. Opálos színük 
akkor kétségeket ébresztett bennem, vajon tényleg üvegből vannak-e. 

Hanem a gyerekszoba! Megfarigcsált székei, asztala jelezte, mi folyik arra két nagy verekedés 
között! De azért játszottunk ott a padlón is, kiürült cigarettás kartondobozokkal mint hajókkal 
vívtunk tengeri csatát. Szegény Erzsi néni nem igen bírt gyerekeivel. Erről Anyám írt 
feljegyzéseiben. 

De hát mindez már akkoriban történt, amikor mi is ketten voltunk gyerekek.  
Eszterházán a háromszobás szolgálati lakásban nem emlékszem felfordulásokra. Egyáltalán 

semmire sem. Két irányból lehet megközelíteni azt, hogy milyen volt a légkör nálunk. Az egyik: 
Apám leírása a bajai otthonról, a másik: Baba néni levele Gyuricához. Úgy az egészről pedig Hárs 
Richárdné Kobilás Mária véleménye arról, hogy Apám elfogadta az állást Eszterházán. Ez utóbbival 
kezdem. 

Hárs Richárdné írja 1921. június 24-én: „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, nyaralni jó! és különös kedves, h. Mata ott van tudom h. szereted.” 

Apám 1921. október 10-én nagyon leszólja az ócska kocsit és a gebéket az istállóban, az 
öregekről pedig: „Hársék kezdenek igen magukba vonult életet élni. Elmentek a gyerekek nincs 
kiért azután meg kezdik nagyon megutálni az idegen világot. ... Baba és Anti ki-kijönnek, nagyon 
jól megértik egymást, jó rájuk nézni. Baba éppen olyan mint azelőtt volt. Nagyon helyesek a 
gyerekek, azt hiszem egészen sikerült házasság.” 

Baba [Marietta] Apámnak a házasságuk első heteiről: „Nászuton nem voltunk ennek örülünk 
azóta állandóan. ... 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 ugy indulunk, hogy az is marad. ... Hja Gyuricám, nagy dolog ám asszonynak lenni. A lányok 
egész másképen képzelik el az egészet. Anti különben ... 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. ...” Az egyébként 
hosszú levelet 1921. június 5-én délután kezdte írni a Bajaszentistvánon használatos lila tintával.  

Kár, hogy az ígért jótanácsokat tartalmazó levél nem maradt meg. Ha volt egyáltalán. 
Különben célzások találhatók Anyánk rólunk szóló feljegyzéseiben, hogy nálunk nem ment minden 
úgy, ahogyan feljebb olvasható.  



Apám 1920-ban így képzelte a boldogságot: „Beszéltünk egy lánnyal a boldogságról. Azt 
mondtam – írja Anyámnak február 12-én –, hogy az álmaim álma rendes anyagi viszonyok között 
kettesben egy jó cigaretta, egy üveg finom bor és egy sárgaernyős lámpa alatt üldögélni és a 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 utolérhetetlen”. Nem voltak nagy dohányosok, 
apám a maga töltött cigarettáihoz húsvét előtt a bőjti napokban nem is nyúlt. Igaz, ekkor volt a 
legidegesebb. Vendégség után pedig úszott a kék füst a szalonban. Érdekes, lámpaernyőink sárgák 
voltak... 

Apámnak még két olvasmányélménye kívánkozik ide: 1921. augusztus 28-án veti papírra: 
„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 a férfi 
egyedül alkot tovább.” Lehet, hogy ebben rejlik a lényeg? Túlságosan szép a fogalmazás ahhoz, 
hogy ne legyen mélyen igaz. 

1921. szeptember 7-én ismét megnyílik olvasója előtt. „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. ... Hanem az roppant érdekes, hogy mennyire tud 
egy könyv hatást gyakorolni az emberre. ... ismét magam előtt látok ideális embereket, nagy 
jellemeket óriási tudással és föléled bennem a vágy, hogy hozzájuk hasonló legyek.”  

Legénykorából megszokta az ágyban, elalvás előtti olvasást. Ezt teszi házasságában is. De 
mikor lehet a legjobban megbeszélni azt, kit alkalmazzanak legközelebb nevelőnőnek a gyerekek 
mellé? 

HÁRS ANTAL ÉLETTÖRTÉNETÉBŐL 
RÉSZLETEK HÁRS GYÖRGYNÉ FELJEGYZÉSEIBŐL 

I. Füzet 
„Hárs Anti élettörténete 

Született Sopron Erzsébet kórházban 1933 augusztus 5.-én hajnali ½2-kor, súlya 325 dkg. 
Harmadik kis fiam egészen Pistára hasonlit avval a kivétellel hogy majd fél kilóval nehezebb 

volt mint kis bátyjai, haja hosszú fekete, bőre barna mintha napozott volna, és rettenetes étvágya 
van alig győzöm a táplálását! Tiz dekát fogyott első napok alatt de azután dacára annak, hogy én 
közbe magas lázat kaptam koplaltattak 18-ik napon mikor haza jöttünk a kórházból már 350 dkg 
volt. Ma aug. 23. án már 390 dkg, csak a gyomrát el ne rontsa a kis telhetetlen! A Khoór gyerekek 
azt mondják ez nem is sir hanem énekel mert mindég azt mondja „la la la” Apija megmérte 52 cm 
hosszú. Végre sikerült egy mérleget kapni és a szopását ellenőrizni kisült hogy állandóan 100 gr-on 
felül szopik, van amikor 150 gr.-ot az rengeteg sok egy még nem is 3 hetes gyereknél. Még éjszaka is 
megköveteli a szoptatást ... Ha jól lakik aranyosan mosolyog, minden zajra reagál, mindjárt 
összerezzen, nem tudom majd mi lesz, ha megjönnek a nagyok!” 

„1933. aug. 26-án. Kis Anti ma 3 hetes 4 kg 5 dkg. A gyerekorvos szerint rekord gyerek! De 
két napja sokat sir nincs elég tejem pedig ugy igyekszem enni, ma tizórára a kedvéért egy nagy tál 
rántott levest ettem, ez nekem őrült áldozat, csak eredménye legyen! ...” 



„1933 szept. 2-án 
Kis Anti ma 4 hetes 4 kg 25 dkg. Születéséhez képest éppen 1 kg-ot gyarapodott. ... 

agyonszopta magát és sirt bármit csináltam vele ½12.ig  amit apija nem birt ki és kiköltözött a 
másik szobába.” 

„1933 szept 4-én. ... olyan okos a kis öreg, figyel utána néz annak aki elmegy ha a kezemet 
mozgatom és tovább viszem a szemével követi. Világosba elszórakozik, de sötétbe bömbölni kezd.” 

„1933 szept. 10. ... éjjel 1-szer szopik 2 és 3 között csak nem mindég alszik el utána, igy ez 
nekem cirka 1–2 órai fent létet jelent. ... Zajra erősen reagál összerázkódik mindenre. Ugy látszik 
érzékeny idegei vannak a kis öregnek. Keresztelője 6-án volt. Rettenetesen orditott szegény kis 
jószág éhes volt ette a kezét. Pedig keresztszülein kívül, apija és két bátyja is elment asszisztálni a 
nagy eseményhez. De azóta jobb gyerek lett.” 

„1933 szept. 16 án. Tejet beszereztem neki ugy szintén lábasokat de mégsem adtam neki mert 
kevesebbet sirt és szombati mérés oly szép eredményt mutatott, hogy nem mertem megreszkirozni a 
tehén tejet!” 

„1933 szept. 23-án  ... nappal ha fent van sir pláne ha kiteszem a kertbe mert bár milyen mély 
kocsija is van azt az utálatos soproni szelet mindjárt megérzi és keservesen sir. Alszik, eszik vagy sir, 
de ébren csendben csak rövid ideig van. ... Mindenki bámulja hogy milyen nagy és értelmesen néz, 
mosolyog ha beszélnek hozzá, szereti, ha foglalkoznak vele. Pötyi nagyon szereti „Bömbikének” 
hivja, ha sir.”... 

„1933 okt. 7 én Antika 9 hetes és 5.70 dkg-ot nyom, szépen fejlődik, de bizony mégis sokat sir. 
De aranyosan mosolyog és gőgicsél ugy ismer már engem, ha sétálni visszük mintha biztosabban 
érezné magát folyton néz és megy utánam a szemével. ... Néha teát kell adnom neki hogy kitartsa a 3 
órát, de oly ügyesen kanalazunk és oly mohón issza nem megy semmi melléje csak azért adok 
partedlit hogy ha kis hadonászó kezével meg lök ne legyen vizes az inge.” 

„1933 okt. 14-én ... Kezd nagyon jó kis fiu lenni, ha ébren van akkor sem sir. boldog ha 
beszélgetnek vele édesen nevet és gőgicsél ...” 

„1933 okt 21-én Antika 11 hetes és 6.15 dkg-ot nyom. ...” 

„1933 nov. 5-én Antika 3 hónapos. Hála Istennek semmi baja 6.50 dkg éppen a duplája 
eredeti sulyának! Eddig teán kívül semmit mint anyatejet nem kapott! Aranyos jó gyerek, nem sir, ha 
beszélnek hozzá mosolyog hangosan gőgicsél, nevet. Este 8 kor elalszik ½4 ig ½5 ig egyhuzamban 
alszik akkor nyöszörögni kezd megszoptatom és ujra csendben van, de nem mindég alszik ugy hogy 
az éjjeli szekrény lámpát meg kell gyújtanom neki hogy elszórakozzon. Emeli a fejét majd kibújik a 
pólyából. Ma megpróbálom ki is venni ha a kötött stramplhózni megfelel neki. ... nagy fekete 
szemeivel aranyosan figyel mindent! Csak továbbra is ilyen jól fejlődjön!!” 

„1933 nov. 18.-án ... Állandóan a szájában turkál azt hiszem a fogai jönnek. Már játszogat a 
csörgővel rengeteget gőgicsél főleg, a kora reggeli órákban amikor jól kialudta magát apijának 
nem éppen nagy örömére! ...” 



„1933 dec. 5.-én ... tegnapelőtt először életében kapott beöntést. ez volt még eddig az első 
külső beavatkozás mindennapi életébe. Bármennyire sir, ha valaki beszélgetni kezd hozzá 
elmosolyodik. Néha nagy fekete szemeivel olyan okosan néz rám mintha mindent értene, ugy, hogy 
egész unheimlich néha. Csak a füleivel vagyok megakadva ragtapasszal próbáltam de nem maradt 
meg rajta ahogy forgatta a fejét lejött. Pedig nem szeretném ha olyan lenne mint az apiájé!! 
Polyába van még, pedig sehogyan sem bele való de olyan erős hideggel köszöntött be a tél, hogy 
nem merem kivenni, a lakásunk is sajnos bizony hideg most milyen jó lenne a központi fűtés. Anti 
vigan rugdalódzhatna. 10–15 fokos hideg van ugy hogy Antit nem is viszem ki, pedig még de hosszú 
lehet ez a tél! Azt mondják 6 hónap alatti gyereket 2 foknál nagyobb hidegben nem kell kivinni! 
Most már öntudatosan fog meg mindent és játszik a csörgőjével, a teritője fodraival különlegesen 
szimpatiroz. Jelenleg alaposan meg vagyok hülve, a kis drága pedig ugy nevet mint egy nagy ha 
tüsszögök azt hiszi az ő mulatatására csinálom! Érzékeny a nagy zajra ha a gyerekek vagy apija 
kiabálnak elkezd sirni alig lehet megvigasztalni ugy meg van ijedve. ...” 

„1933 dec. 10.én ... megkezdem az elválasztást szegény kis öregem már előbb kellett volna de 
a doktoraimnak hiába beszéltem! Rizslevestejet próbálok neki! (½ l. vizre 1 kanál rizs.)” 

„1933 dec, 15.én ... utálja a tejet, most megint teás tejet kap csak alig fejlődik súlyban! 
Aranyos ... és kezd az idegenektől félni!” 

„1933 dec. 23.án  ...Most mindég délben csak teás tejet ¼ részben igy a többi étkezésre nekem 
bőven van tejem, este megint kap egy kis pótlást kanalazunk.” 

„1933 dec. 30-án Antikám ezen a héten 25 dkg hizott most már 7.64 dkg. látszik hogy jól van 
lakva.” 

„1934 jan 5.én  ... Megint baj van vele vége az egy hetes dicsőségnek megint olyan keserves 
sirásokat csinál ha tejet adok neki hogy alig tudok valamit bele diktálni. Megpróbálom megint 
cuclis üvegből de az sem kell neki! ...” 

„1934 jan 8.án először kapott egy kis levest délbe aránylag elég jó bekanalazta és egy kanál 
narancslevet.” 

„1934 jan. 13.án ... Sokat vesződöm a kis öreggel nem akar csak szopni ... most meg éhes 
marad és nyügös egész nap. ... De már olyan kevés van hátra a 6 hónaphoz hogy muszáj erősebb 
rendszabályokhoz fordulni. Drága kicsinyemnek pedig aranyos a kis pofija, ha közeledünk feléje 
akár én apija vagy Pötyi boldogan nevet és repes a kis kezeivel. Szereti ha felvesszük nem akar már 
a kocsijába megmaradni. Ültetni nem merem nehogy elferdüljön. A száját is állandóan túrja várom 
mikor bujik már ki egy foga. Bele kapaszkodik a hajunkba mindent el tud érni ha messzebb teszünk 
is le neki valamit addig tekereg amig el nem éri.” 

„1934 jan 20.án ... ma reggel megint ki kanalaztuk a 150 gr. tejet (1 rész rizslé 2 rész tej) és 
délbe kap levest. A jövő héten megkezdem a főzelékeket. Persze szopni azt azért mindég akar!” 

„1934 jan. 27.  ... nagyon nehezen megy a választás!” 

„1934. jan 31.én  ... cuclis üvegből adok neki (1 rész rizslé 3 rész tej) ... soká tart mire kiszivja 
az üveget. ... ma megint  a legjobb kedvű hangosan sikogat azután meg kis komoly képpel gőgicsél 



mindenfélét mintha komoly mondani valói lennének.  ... Ha hasra fektetem mászási kisérleteket 
csinál.” 

  
„1934 febr. 5.én ... Nagyon igyekszik felülni. de még önállóan nem sikerül. ellenben hasra tud 

fordulni és akkor boldog. Az evéssel rém sokat vesződöm vele! ... azt állitom már túl okos és 
mindent előre tud előbb kellett volna a választást kezdeni. de ez most már késő bánat. Pötyit nagyon 
szereti boldogan mosolyog ha meglátja. ... Az erős hangoktól megijed és elkezd sirni! Vendég nénik 
pláne kalaposak szintén őrült sirásra fakasztják.” 

„1934 febr. 10.én. Kis Antim először életében nem hizott semmit! Éjjel nagyon nyugtalan már 
csak a kora reggelit kapja tőlem azután ½ 9kor rizslés tejet (50 gr. rizslé 150 gr. tej) ebédre leves 
darával azután vagy sárgarépa vagy spenót vagy krumplipurét, kis vajas rántással. Utána tejet 
mivel még kellő mennyiséget nem eszik meg. ez ½1, aztán ½5 kor megint a reggeli 8 után meg 1 
kanál zabliszttel kapja a tejét. Sokat, sokat vesződöm kis fiammal! Pedig aranyos tud lenni! Egy pár 
szép meleg nap volt és mind a háromat egyszerre vittem sétálni! Antit mindenki megcsodálta Pötyi 
összeszámolta, hogy vasárnap délelőtt lévén 17 ismerős mondta milyen gyönyörű gyerek, hogy ilyen 
nagy szemeket, szép szemöldököt és ilyen értelmes arckifejezést még nem láttak! „Ez valóságos 
szépség.” A jó Isten adja, hogy egészségben felnevelhessem!!” 

„1934 márc. 5.én Antikámnak 10 napja bujt ki az első foga alól. Délben már csak levest és 
főzeléket kap sok sok vesződség után végre eszik majdnem kifogástalanul Ma hét hónapos!! 8.50 kg. 
... A cuclis üveget nagyon szereti, ha oda tartom, mind a két kezével megfogja és dugja be amilyen 
gyorsan csak lehet a szájába! Február közepétől fogva egészen el van választva. Tegnap ette 
életében először az első piskótát azaz megfogta és harapot belőle, a nagy darabot kitolta a 
nyelvével a picit lenyelte édes volt! Abba a boldog reménybe ringatom magam hogy hamar fog enni 
mindent. ... Felállitottuk a régi járó iskolát, mert nem merem már sehol se hagyni állandóan hasra 
fekszik ahogy hátra fektetjük egy pillanat alatt hason van. Ha meztelen ugy mocorog, nem mászik 
még de mégis tovább tolja magát!! Olyan erősek a kezei ha valamit meg fog alig lehet elvenni 
tőle. ...” 

„1934 márc 16-án. Sajnos már nem tudom Antit itthon mérni. 2 foga van már. Mindent 
szivesen eszik ... Ebédre ma már egy egész piskótát aranyosan megeszegetett.” 

„1934 ápr. 3-án ... Most már jó idők vannak délelőtt kint alszik a kertbe 2 órát, ebéd után 
megint 2 órát, kint mindjárt elalszik. Egész nap jó csak este 6 óra felé elkezd nyügösködni és akkor 
nem marad már a járóiskolájába, fel kell venni és szórakoztatni. Ha felültetem támasz nélkül tud 
pár percig ülni, és a kocsijába belekapaszkodva mindég felemelkedik és néz ki de csak egy oldalon 
igy az ülés persze nem sikerül! Ismerősöknek örül de az idegenektől fél! Hempereg, forog gurul, 
kapaszkodik össze vissza a járóiskolába. 2 hete leesett az ágyról az az jobban mondva, lecsuszott, 
de szerencsére nem ütötte meg magát. Én éppen kimentem a vacsoráját megcsinálni és a lányra 
biztam a gyerekeket. Az meg Antikát rátette az ágyra és a nagyokkal foglalatoskodott. Én csak egy 
rettenetes sirást hallottam és Pötyi kétségbe esetten rohanna ki hogy »Mami, mami« Antika leesett. 
Sirt szegény kicsim de ha lehet Pötyi még jobban, a lány is meg volt ijedve én is de azután meg 
vizsgáltam a kis öreget, semmi felfedezhető nyoma nem volt az esésnek. Apija is megnézte, aki 
éppen akkor jött haza de ő is megnyugtatott. A doktor se talált semmit és kis drágám továbbra is 
olyan édesen mosolyog és igyekszik beszélni.” 



„1 hete fotografáltattuk le először olyan aranyos volt, folyton mosolygott de azért a 
fényképésznek sikerült aránylag elég rossz képet csinálni róla. Általános felfogás szerint életben 
sokkal szebb!” [Antikának először lett levágva a haja 1935 július.] 

„1934 ápr 11-én ... Ha valakit közülünk vagy Erzsit meglátja este felé repes feléje és beszél 
szinte panaszkodik hogy vele nem törődik senki. Ha beszélgetek vele hangosakat nevet! Ha 
megfogom a lábát felül de máskép még nem. Ha hason van mindég állni akar mászkál tolja magát 
előre ha felhömpörödik egy perc alatt megint hason van. Este 8-tól reggel 5 ½6-ig alszik de ugy 11 
óra felé felsir és akkor tisztába kell tenni. ... Ha Api beszél hozzá ő is kezdi »he, he« és szinte felel 
mindenre. Ha azt mondom „hol a Pötyi” boldog mosollyal néz körül és ha valaki szólitja mindjárt 
arra fordul. Élénksége egészen Pötyire emlékeztet! ... Az egész család szereti és kényezteti még Pista 
is »te pici pici« »olyan pici vagy« és csókolja.” 

„1934. ápr. 29-én Kis Antim már feltérdel és feláll egyedül a járóiskolájában sőt a kocsijában 
is igy kapott szijjat és boldogan ugrál vele. Rém mozgékony hamar elunja magát ha egyedül van 
viszont ölben még egy percig sincs nyugton valóságos izomgyakorlat őt fogni! 5 nap mulva lesz 9 
hónapos! Remek idők vannak, egy régi gyerek ágyat kitettünk és abban van kint egész nap a nagy 
piros ernyő védelmében. 18–22 fok reaumur. A természet 1 hónappal előre van gyöngyvirág 
rengeteg de már elnyilóban ugy szintén az orgona. Hogy mi lesz a nyáron nem tudom, de Antika 
szempontjából ideális időjárás van. Meg is látszik rajta le van sülve és minden nap élénkebb. Az 
emésztése is rendben van üveg éjjelit használ persze még rendszertelenül. Ha éhes vagy valami 
bántja édesen panaszkodik »mammam mammam«. Jó étvágya van kinéz a szánkból mindent 
boldogan rág kenyeret, kiflit, piskótát meg szépen eszik Nevet beszélget a maga módján.”  

„1934 május 5-én. Antikám 9 hónapos 4 foga van a két felső éppen most bújt ki de az alsók 
már rendes nagyságuak. Az ágyában és a ketrecében szépen körül tud már menni. ... Nagy 
élénksége egészen Pötyire emlékeztet de nem olyan szelid, hanem hihetetlen erőszakos kis ember 
ebben megint egészen Pista! ...” 

„1934 junius 5-én ... Május 17-én lett beoltva egyik oltása megeredt és a 8-ik napon 39 fokos 
láza lett, pár napig éjjel nappal nyöszörgött míg végre 5ikén leesett a varrat és lehetett füröszteni. 
Szóval az egész kellemetlenség 2 nap hijján 3 hétig tartott ez vissza is vetette a kis öreget, ebben a 
hónapban kijött az ötödik foga. Lemérettem a patikában 9.60 kg ruha nélkül. Nagyon boldog, ha a 
városba viszem egész idő alatt áll a kocsijában, Gyuri szerint  mint egy »műlovar« hol egy kézzel 
tartja magát hol féltérdre ereszkedik, hol térdel állandóan izeg mozog miközben én rendületlenül 
tolom a kocsit. Ha tetszik azt mondja »te– te te« és a maga nyelvén beszélget velünk én vagy Gyuri 
szólunk ő vissza megint mi megint ő! Valósággal társalog Pötyit nagyon szereti és nagyokat nevet a 
mókáin. ... Ha valamit nem csinálunk a kedvére valósággal veszekszik! ... Minden étkezésnél 
türelmetlen mohósággal lát hozzá az evéshez. ... főleg este ha Gyuri nincs otthon nagy skandalumot 
csinál de ha api leül melléje rövidesen alszik.”  

„1934 jul 5.én ... kint van 6.ik foga is! ... Legboldogabb ha szabadjára engedem a 
gyerekszobába gyorsan mászik! feláll a kisasztalba kapaszkodva és körüljárja az asztalt lerántva 
amit csak lehet. ... Olyan nagy benyomását teszi, hogy alig hiszik el hogy ez az Antika aki tavaly 
nyáron látta meg a napvilágot. Apijának abszolut szót fogad de nekem nem. Erzsit nagyon szereti de 
követelődzik is vele pöröl amig azt nem csinálja amit ő akar, mindent mutogat és igyekszik beszélni 
de eddig csak a »nem« sikerül fejrázás kiséretében, de ez azután energikus! Holnap megyünk 
Bajára félek az uttól.” 



„1934 szept 5.én ... Sajnos Baja nagyon rosszat tett neki ... egész nap hason volt ... Aug. 23-án 
jöttünk meg, azóta nagyszerű az étvágya, tömi magába a vajas kenyeret elalszik délelőtt a kertben 
játszás közben este meg lefektetem és szépen megmarad egyedül és pár perc alatt alszik! Persze az 
első napok rémesek voltak, míg belejött egy kicsit a rendbe. A gyurttésztát nagyon szereti meg a húst 
a levest csak akkor eszi szivesen ha van benne valami épp ellenkezője kis Pistának ... Ha egy kézzel 
fogjuk nagyon szépen jár vagy ha van mibe kapaszkodnia akkor is ... Nagyon helyesen integet 
mindenkinek »pá pá-t« Ha vonatot lát annak is integet bácsiknak rendesen azt mondja hogy »papa« 
Teheneknek »bú«, az autó és »tütü« és általában minden jármű csak a vonatnak utánozza a 
fügyülését csucsoritja a száját »hú«. Ha véletlenül egy cica ugrik a kertbe boldogan mosolyog és 
mutogat kis ujjával ci-ci. ... Mást is mond de az nem érthető.” 

„1934 szept. 19.én Drága kis Antikám aranyosan fejlődik! Most már le is hajol sőt guggol is 
és kapaszkodás nélkül fel tud állni ha bármilyen zenét hall feláll és táncol kapaszkodás nélkül 
ütemben mozgatja kis térdeit és kezeit közben mosolyog és sikogat. Mindent ért amit mondok 
neki ...” 

„Hol a mami fésűje? Hozd ide! (Mert ő vette ki és elhagyta) Körül néz villámgyorsan oda 
mászik hozzá és hozza nekem nyujtja te-te. ...” 

„1934. szept. 24-én Antikám jár! még csak pár lépést de egyedül, leguggol, feláll támasz 
nélkül és tovább közben boldogan mosolyog ránk!” 

„1934. okt. 5-én. ... Össze-vissza jár az egész lakásban. Tegnap Pötyi befogta és hajtotta mint 
egy kis lovat, aranyosan csattogott a nyelvével és tipegett körül a lakásban. Mindent megért, pl. 
néztünk ki az ablakon egy kis gyereket toltak arra ő integetett neki »pá-pá« de az nem nézett erre, 
mondom neki kopogtass az ablakon majd ide néz. Rögtön aranyosan kopogott!”... Tizóraiát maga 
eszi; vajas kenyér és reszelt alma az almát segitem a kanálra venni és ő szépen bele teszi a szájába! 
a kenyeret elvágom és ő szépen meg eszegeti ülve a székében! – Nagyon szeret könyveket nézni és 
lapozgat nagy hévvel de még csak egyszer szakitott ki egy lapot.” 

„1934. nov. 5-én. ... A zenét nagyon szereti mindjárt üti a taktust.” ... 

„1934. dec. 31. ... Antikám nagyon megijesztett 8.-án hirtelen magas lázt kapott reggel 38 fok 
volt itt volt az orvos és nem tudott mit konstatálni de délben már 40 fokra szökött és egyszerre 
Antikám egy rémeset visit reszketni kezd felfordulnak a szemei sápadt lesz látszólag nem lélegzik és 
elnyulik, mintha nem is élne. Rémes pillanat rohanok telefonálni, Gyuri élesztő mozdulatokat csinál 
vele, pár perc alatt autón megjön az egyik orvos utána a másik, a vizsgálás alatt Anti meg se 
moccan végre kicsit nyöszörög majd nagy örömünkre sirni kezd!!! Azt mondják gyengébb idegzetű 
gyerekeknél elő szokott fordulni ha nagy lázat kapnak! Hideg borogatásba tesszük kalmopirint kap 
egész éjjel még rém forró többször priznicbe tesszük másnapra lemegy a láza, harmadnap rendben 
van. Megnyult észre vehetően megviselte a betegség. Csukamájat szorgalmasan kapja esténként. 18-
án Pötyi hirtelen magas lázat kapott rémesen köhögött náthás volt 3 nap mulva derült ki hogy 
sulyos kanyarója van. Nagyon megijedtünk, tekintve hogy Antika annyira nehezen viseli a lázt, az 
orvosok végre is ugy döntöttek, hogy az apjától kap vért és az egy időre immunissá teszi a 
kanyaróval szemben. Szegény kis drágám a kórházban le lett fogva és bele nyomva 15 mgr. vér 
rémesen sirt utána egy két órát, nem birt se ülni se feküdni, de szerencsére mire jött a Jézuska 
elfelejtette fájdalmát. Aranyosan örült a fának, mindent megnézett, a fáról habsüteményt evett, 
boldog mosolygással, de mivel Pötyi éppen csak a gyujtáshoz jött be és azután lefeküdt Anti és Pista 



is inkább bevitték a játékjaikat hozzá, de azután ha nem láttuk Antit csak a karácsonyfánál kellett 
keresni.” 

„1935 ápr. 24 Antikám most már mindent igyekszik utánunk mondani sokat beszél az »r«t is ki 
tudja mondani »papa ir« stb.” 

„1935 május 18. ... egész egyedűl elmondja napjában többször a hosszú lábu gólya nénit és 
utána boldogan nevet, meg van magával elégedve »Osszu lábú gó-a néni mit akarsz ma ebédelni 
beka ust bekeke ugy-e mijen jó lenne, itt a tó ajta hát fogj magad egy bekát« ... Ha valami uj van 
rajtam „mama hép (szép!» ) A tükörrel is nagy barátságban van ugy nézi és illegeti magát mint egy 
kis lány, gyöngyöt tesz a nyakába ... Egy cica jön át a szomszédból egy-két hét előtt borzasztóan félt 
tőle ... De tegnap amint kimegyek hozzá, látom hogy Pistával ül a fübe és simogatja a cicát melléje 
fekszik és ugy beszélget hozzá »Antit szeret cica« »puszi cica« és még meg is akarta csókolni ... 
Mindent utánoz Pötyit nézte a doktor bácsi ő is hozott kanalat kinyitotta a száját á-á ugy mint Pötyi 
csinálta. ...” 

„1935. május 27. Antikám nagyon megijesztett ugy látszik megkapta Pötyitől az influenzát 3 
napig igen magas láza volt 39 fölött első éjszaka nyöszörgött felébredtünk hozzám kivánkozott 
»mami puszi« »fáj Antinak« egyszerre csak elkezd reszketni felfordulnak a szemei és a rémes 
decemberi görcse ismétlődik. Rohantam vizért Gyuri mosdatta aránylag hamar vége volt de utána 
még sokáig nyitott szemekkel mozdulatlanul feküdt ugy ahogy letettük az ágyba, nem mertünk 
elaludni hol egyikünk hol a másik emelkedett fel és nézte hogy lélegzik-e, talán 2 óra hosszat is 
eltartott ez az állapot amikor végre elkezdett nyöszörögni és megforditotta a fejét. Mikor már azt 
mondta »mami gyeje« túl boldogok voltunk. Reggel még 39 fokos volt a láza, de olyan vidám volt 
mintha semmi se történt volna könyvet kellett vele nézni »nagy könyvet mami« és minden színes 
lapnál ő saját maga kérdezte »mi tetszik Antika« A doktor bácsinak is meg kellett nézni a képeket 
»mi tetszik doktor bácsi«. Csak délután kezdett megint el nyügösködni folyton mellette kellett lenni 
egész éjszaka rosszúl aludt »mami puszi« »mami puszi« »fáj fáj« rémes volt hiába adtuk be neki a 
calmopyirint, állandóan kisértett a görcs réme! Reggel 8 kor elhivattuk a gyerekorvost a baloldali 
tüdőt megtámadottnak jelentette ki keresztkötéseket állandóan és hydropiront rendelt. Szegény kis 
csöppöm rém roszúl érezte magát folyton csak »puszi mami« és meg kellett csókolni másnapra már 
jobban volt és megint játszott szépen már nem kellett a sok puszit adni. Enni egész idő alatt alig 
evett. Ötödik napon már egy kicsit felkelt és 7-ken már vigan szaladgált a kertben. Ma már 
rendesen eszik (8ik nap) csak a kis arca nyulott meg egy kicsit.” 

„1935 junius 21.én ... mindent beszél idegen azért nem nagyon érti. Pistával el voltam 1–10-
ig azt hittem huzódozni fog tőlem de édesen szaladt hozzám »mami« »mami« ragyogott az egész kis 
arca és sok sok puszit kellett neki adni Pistát is megsimogatta »Pitta beteg fáj feje«. ...” 

[1935. júl. 1. Egy sor Pő súlyának adataival áthúzva. Ezt követi ugyanazzal a dátummal 
Antika súlya: 13,50 kg. Pő adatai az ő füzetében!] 

„1935 jul 25-én Antikám Api által megmérve cipő nélkül 85 cm. Több verset tud „ez elment 
vadászni” stb és mutatja a kis ujjain. Apin sokat mulatunk, mert bármennyire szereti kis fiát nem 
mindég érti hogy mit beszél. Mindent megcsinál amit mondunk neki és nem felejti el pl. menj be a 
gyerekszobába és hozzál szines ceruzát sb. pontosan megcsinálja. A boltba is átmegy ha mondom 
hozzál kiflit boltból, »Jó« és indul a kis öreg persze valaki azért vele megy. »Jó napot« nagy hangon 
köszön ahogy másoktól látja és kér kiflit. Édes kis pofa. ... Raccsol erősen a kis öreg ... Neveket 



megjegyez akit egyszer kétszer látott már név szerint emlegeti és az utcán megismeri. ... Megható 
volt a ragaszkodása amikor nyolc napi kórházi tartózkodás után hazajöttem sérv operácion estem át 
igy emelnem nem volt szabad, muszáj volt valakinek felemelni őt hogy megcsókolhassam.”    

„1935 aug. 12 én ... 4 napig magas láza volt hullámzással 38 és 40 között, őrült 
aggodalmakat álltam ki érte a görcs réme állandóan kisértett főleg éjszaka. Kalmopirint kanalas 
alakban kapott 2 óránként. Hála istennek nem történt semmi baj! ... 

A meséket nagyon szereti főleg a 7 kis gidát ő maga is elmondja. Hihetetlen élénk kis ember 
egészen Pötyire emlékeztet csak erőszakosabb mint ő volt. Lehet hogy Pista nem jó példa neki és az 
is hogy ő a legkisebb és mindenki enged neki. ... mikor már nem birok vele azt találtam ki hogy 
megfenyegetem egy bottal »többet nem« akkor mindjárt jó. De másnap ugyan ezt megcsinálta ő 
Pötyivel. Teljesen utánozva engem! Persze ő se verte meg, hanem vissza vitte a botot!”  

„1935 szept. 5.én Antikám ma már 2 éves és egy hónapos ... Most már sokkal tisztábban 
beszél.” ...  

„1935. nov. 9-én. ...Tulságosan a saját maga akarata után megy!! Reggel például 
kitakaródzik hasrafekszik és ugy olvas, közben rám néz és azt mondja »haragudjál mert nem vagyok 
betakaródzva« Ilyenekkel azután igazán nevelési problémák elé állit. Apit nagyon szereti és mindég 
kevésbé respektálja „édes drága apikám” és api meg van főzve. »Api zongorázd azt én jobb 
szeretem; kislány kezeket fel egy kis szerelem kell, mit játszik a szivemmel!« Valami édes mikor ezt 
énekli és api persze mindég ezt játsza. Abszolút szobatiszta ... Nagyon jól tud járni ma is kocsi 
nélkül voltunk fent az erdőben és csak annyiból volt hiba hogy meg sehogyan sem akart haza jönni 
ugy hogy rá kellett ütni, semmi kapacitálás sem használt annyira jól érezte fent magát! ... Apinak ő 
a fő vigasza reméljük Isten segitségével sohasem fog benne csalódni!!”     

„1935. dec. 10. 
   1-én elutaztam Pestre felhasználva az alkalmat, hogy Gyurinak pár napos dolga volt 3 éve 

nem voltam fent saját szórakozásomra már nagyon vágytam utána. Azért persze fájt a szivem itt 
hagyni pláne Antikát de egészségileg egészen rendbe jött igy emiatt nem aggódtam. 5-én este nagy 
örömmel fogadott, ágyut hoztam neki is, alig akart lefeküdni állandóan az ágyut sütögette, 
aranyosan lehasalt egy vánkosra ugy célozott.” 

„1935 dec. 27-én. Édes kis Antikám szellemiekben unheimlich módon fejlődik, minden 
megragad a kis eszében, mindenkit dirigál, mindent meglát meghall” ... 

„1936 febr. 8-án. ... januárban megerősödött, minden nap 2 órát sétáltunk az erdőben, 
baromfit etettünk a Hatvan háznál ő ment mindég a konyhába kérni kenyeret és rém boldog volt ha 
szaladtak hozzánk a csibék. ... Nagy passzióval telefonál és egész önállóan beszélget Erzsi nénivel 
hogy mit csinált azt is elmondja, ha kikapott azt is. ... Ha csengetnek mindég ő kiabál a lánynak 
takaritási időben »Julicska csengetnek« »Julicska jön a szemetes.«”... 

„1936 ápr. 10-én Édes Antikám megint beteg volt állitólag a gyomra volt elrontva. t. i. én 10 
napra elmentem Suránkára pihenni, (mióta a gyerekek meg vannak nem fordult elő!) ... Apija 
vállalta a doktor szerepét szegény csöppöm alaposan ki lett koplaltatva ... fekete szemei ragyogtak 
boldogan amikor meglátott!! Édes hogy mennyire tudott örülni haza jövetelemnek! És mesélt hogy 
mi minden történt távol létem alatt. »Máskor ne menj el, mert akkor én szomoru vagyok.« Azután 
mindenkinek boldogan elujságolta »Meg jött a mami!« Nagyon szereti betegsége óta a kenyeret 



reggel 7kor felébred avval hogy »mami olyan éhes vagyok adjál kenyeret«. Erre apija képes 
fürdőkabátot venni és hozni kis kedvencének kenyeret azon pillanatban.”  

„Pistával nagyon jól eljátszanak, Antika dirigálja addig, addig beszél neki amig meg nem 
csinálja ohaját. Az utcán megnézi a kis gyerekeket de a napokban amikor egy kis kortársával lett 
volna alkalma beszélni és játszani nem szólt hozzá egy szót sem csak nézte nagy érdeklődéssel. Azt 
hiszem ez Pista rossz példája is részben mert ő se beszél idegenhez. Antikának pedig máskülönben 
mindég van mondani valója komolyan nagyosan beszél a kis öreg.” 

„1936 máj. 4-én. A nagyokkal ebédel már ő is, rém büszke, hogy az api mellett ülhet. Mindég 
előbb kész van az evéssel mint Pista sőt néha Pötyinél is. Ha Pista nem akarja megcsinálni az 
óhaját, rögtön kész vele »mindjárt pofon ütlek, hallod Pista!« Nagyon szeret tornászni amint lehet 
huzódzkodik, ugrik is helyesen, helyből lóbálva karjait vagy neki futással. Nagyon készül már 
iskolába, maga elé veszi Pötyi könyveit és lapoz bennük akkor nem szabad zavarni.” 

„1936. jun. 10-én. ... Ma apjának nagy örömére kint a kertben a gyürün egész egyedül minden 
segitség nélkül bukfencezet!! »Ugye milyen mutatványt tudok? Puszild meg az Antit.« ... Rém önálló 
kis ember reggel megkeresi a papucsát, megy mosdani, füzi a cipőjét huzza a harisnyáját. Az 
asztalnál soha nincs vele baj ...” 

„jun 17. 1936. Antika már vissza felé is tud bukfencezni a gyürün! ... 17-én szinházba voltunk, 
polgárista ünnepély, torna tánc, a kis öreg nagyon élvezte! »Nézd milyen szépen tornásznak« stb. 
»Nézd ennek a bácsinak tetszem« Páholyban ültünk mind a három gyerekkel és apival.” 

„1936 julius 27-én. Most látom Antikám naplóját mennyire elhanyagoltam. ... Reggel ajtót 
nyit, ha csöngetnek, de először fellebbenti a függönyt, hogy ki az ha a füszeres fiu szó nélkül megy a 
konyhába kiválasztja a 4 könyv közül a füszerest és oda adja utána jön jelenti nekem rendesen 
öltözöm hogy »a Kaszner Pali volt, oda adtam a könyvet.« ... Ki kell küldeni mikor Pista tanul mert 
unheimlich hogy mindent mindjárt tud és meg mond! Délután Blanka nénivel mennek az erdőbe 
sétálni. ... Édes aranyos lenne csak ne sirna annyit és olyan könnyen!”  

„1936 aug. 5-én 
Antikám fejébe vette hogy ő szeretne egy kis piros 3 kerekü biciklit, azt fog a Jézuskától kérni! 

Annyira izgult érte és folyton csak az járt az eszébe »mikor lesz karácsony?« »Jaj ugy izgulok« 
»Tudod mit kérek a Jézuskától egy ... biciklit elől 1 kerék, hátul 2.« Annyira örült már előre, hogy az 
szinte hihetetlen volt! Apija is beadta a derekát és elhatároztuk hogy veszünk neki a születés napjára 
mert ha télen kapja, nem fogja tudni használni! Az öröme nagy volt jó formán le sem kerül a 
bicikliről mindég azt mondja »látod ilyet gondoltam« mindenkinek megmutatja »ugye szép piros 
bicikli«. Az ünnepi ebédet ő rendelte »legyen paradicsom leves, krumpli pűré, fasirozott és 
csokoládé torta«. Boldog kis megelégedett mosollyal fogadta a gratulációkat ... Igyekszik most már 
a kutyától sem félni tegnap is, mikor jött egy az utcán direkt melléje állt »látod milyen bátor 
vagyok!« ...” 

„1936 aug. 15. ... Mindenkit dirigál, mindenkinek pofont igér »látod milyen nagy a kezem ugy 
pofon ütlek!« ... Nagyon szépen tud enni villával oly graciőzen segiti fel a kanalára az ételt hogy 
akárkinek diszére válnék. ... már majdnem a gyertya is sikerül neki a gyürün. ... Félek nehéz lesz 
szófogadásra birni, csak a testi fenyités imponál neki!” 



„1936 szept. 10-én. Bátyjai két napja iskolába mennek ... pár napig a csúf idő miatt nem 
mehetett ki. Igy a tornába járást sem kezdhettük meg.” 

„1936 okt. 13-án ... tegnap a nap is kisütött végre lehet sétálni a huzamos hideg esőzések után 
sőt hetedikén esett éjjel a hó és igazi késő novemberi lucsok volt. ... Mindenben utánozza a bátyjáit 
ő is a »miatyánkot« imádkozza csak a végén kell segiteni. Minden mókájukat utánozza. ... Mikor én 
kint voltam a kórházba Blanka néni elvitte a tornaórára először de kudarccal végződött bőgött a kis 
öreg és nem akart parancsra tornázni. Azt mondta itthon »nagyon csúnya a Dóra néni azt nem 
tornáztam!« Ugy hogy erre az évre le is tettünk az egészről, kicsi még a kis öreg!” 

„1936 nov. 18-án ... A gyerekekkel való vitáit mindjárt maga elintézi üti veri ahol éri őket, ha 
apija valami kellemetlent csak mond is nekem akkor még ő neki is neki megy. Eleinte apija csak 
mulatott rajta de most már nem engedi. Szeret varrni egy rossz harisnyát stoppol mindig nagy 
buzgalommal. Tegnap reggel avval ébredt hogy »azt álmodtam bevették Madridot.«”  

Mindig a Jézuskáról mesél az árjegyzékből rengeteg mindent választott ki magának de azért 
belátja. hogy a többi gyereknek is kell hagyni.” 

„Pistát sokszor hallja tanulni igy már egy pár betüt ismer »tudod api az ugy néz ki mint az Ó 
betű de nem ó hanem nulla.« magyarázza a kis öreg a legkomolyabb képpel. Mikor egy alkalommal 
Blanka néni többszöri kérésére Pista nem felelt Anti pedig a földön játszott oda ment hozzá »Mond 
már az Istenért, hogy én katholikus keresztény vallásu vagyok!«” 

„1937 jan. 3-án ... Édes volt karácsonykor amikor szavalás közben egy boldog önfeledtet 
sóhajtott! Ragyogott a kis ember és hihetetlenül boldog volt. Szépen mondta Pistával a verset és a 
»mennyből az angyalt« egész egyedül is énekelte. ... A számokkal is tisztában van, szép kifejezésnek 
nem éppen az, de sohasem téveszti el, hogy hányat tisztel meg vele »mind a hárman disznók 
vagytok« vagy »mind a négyen csunyák vagytok«. Nagyon mérges tud lenni a kis öreg és akkor 
mindjárt üt ver! Főleg Blanka nénivel van állandóan hadilábon”. ...  

„1937. február 3-án. Legnagyobb öröme lehuzós képeket csinálni egyik se tud olyan szépen 
mint ő, kicsi ujjaival őrült lassan huzza le a képet és mindég sikerül, igaz kiigazitás örve alatt 
lekaparja!” 

„1937 márc. 8-án. ... Rengeteg mesét kellett neki felolvasni, megjegyezte őket és ő maga is 
mesélt Pötyinek meg rejtvényeket adott fel. ... A méreg hamar megy, de azután édesen hizeleg ha 
kifujta magát! ... most 102½ cm cipő nélkül. ...” 

„1937. márc. 30. Édes kis Antikám nagyon örült a husvétnak apija avval ugratta, hogy nem 
hoz a nyuszi semmit. Valami édes volt azután mikor bementek az ebédlőbe és megpillantotta 
mindenfele a színes foltokat székek asztal sb alatt megállt és valami hihetetlen kis fölényes 
fejtartással azt mondja apijának »Látod papi hogy lóditottál.« ... Valami édes komolysággal mondta 
el apijának vasárnap a születésnapi felköszöntő verset, igazán talán csak kétszer mondtam el neki 
és már tudta a Dunában stb! és utána energikus mozdulattal átnyujtotta az ibolya csokrot.” 

„1937 máj 15-én. 
Antikám már egy hónapja ovodába jár! Ő maga akart minden áron menni, hogy a bátyját 

legyőzze mert német játszó délelőttőkre megy ugyan oda ahová Pötyi délután német órára. Első 
időben azért nagyon kleinlaut volt meg volt illetődve 12 idegen gyerek idegen néni. Eleinte azután 
valami kis biztatást kellett kitalálni de most már azért megy és vannak barátai is rém boldog ha 



meglátja őket az utcán »Pici, Józsi, látod ott a pici.« »Pici Pici« és kiabál, hogy az egész utca 
hallja. ... Álmában sokszor felsir azt álmodja hogy a macska megkarmolta stb. Ami tényleg meg is 
történt mert túlságosan barátkozott a kis öreg.”  

„1937 jun 17-én 
... jun. 12-én elment Pista tanárnője és most egy kis urilány tanitónő van mellettük, ez 

szivesen foglalkozik vele is, nyugodt csendes lány jó hatással van az ő kis izgágaságára, alig sir 
semmi veszekedés nem hallatszik szépen játszanak Pistával élvezik a vakációt. Helyes ha bejön a 
kertből sáros cipővel ő maga megy a konyhába kiveszi a sárkefét és nagy gonddal tényleg lepucolja 
a cipőjét.”  

„1937 jul. 26-án. ... egészen erős a fantáziája, tegnap is Pistával néztek ki az ablakon amikor 
villámlott és ő azt állitotta hogy látott a felhők között egy selyemruhás angyalkát. Figyelmeztetően 
feltartott kis ujjal mondta: »Jók legyetek, mert láttam egy fényes angyalkát beir benneteket a fekete 
könyvbe.« Olyan kis fénylő szemekkel mondta hogy nem lehetett tudni vajjon hiszi-e tényleg vagy 
csak nekünk mondja.” 

„1937 aug. 30-án Antikám olyan kis stricis húncút jószág, a szófogadás sem erős oldala ... 
ebédnél rászóltam hogy gyorsabban egyen erre »örülhetnél neki inkább hogy szépen tartom 
magam« mire mindenki kipukkadt. Persze tetszett a kis öregnek. A lányra rá szól »lányom csak 
ügyesen tartsd a tálat« »jól van lányom« Nagy szájhős is a kis öreg hireskedik hogy igy úgy nem fél 
senkitől és amikor megjelenik a kéményseprő szepegve jelenti ki »én jó vagyok«, de amint elment 
már megint hősködik. ... Ovodába nincs kedve menni és az egész óvoda nekem sem nagyon tetszik 
igy alighanem hogy legyen gyerekek között majd tornába viszem. Azt hiszem nagyon fognak neki a 
bátyjai hiányozni ha az iskola megkezdődik. Születés napját rémesen élvezte boldog volt hogy 
ünnepelték és főleg nagyon hogy legújabb szerelme Rabár Ferike is itt volt, az úszodába voltak 
párszor együtt. ... Nagyon édes amikor átmegy egyedül a boltba vásárolni amilyen óvatosan 
körülnéz, hogy nem jön-e valami jármű, ma mikor vissza akart jönni pont a rendőr állt az út 
közepén és őt nézte erre nem mert át jönni ki kellett érte szólnom, de csak idővel vallotta be hogy 
„tényleg féltem a rendőr bácsitól ugy nézett!” 

„1937 okt. 1-én Most már kezdi megszokni hogy egyedül van és egész szépen el játszik. Sokat 
zongorázik egyedül hibátlanul kiütögeti a nagy szakálú Mikulást olyan határozottsággal hogy nem 
akarják el hinni hogy ő zongorázik. Eleinte színes papirral meg jelöltem a billentyűket azaz az első 
két taktust a többit már egyedül utána csinálta!! Aranyos amikor tanit engem énekelni, és tényleg 
akkor megy de egyedül nem birok, és ő mindent észre vesz, csak zongorán kisérve magamat megy. 
Ilyen zenei tudással sikerül kis drágám tanitani!! Számolni unheimlich jól tud ... Nagyon sok betűt 
meg ismer és le is ir, hittanba bele segit Pistának, mert gyakran ő a szobában játszik amikor Pista 
tanul. Tornába most már szépen minden biztatás nélkül megy csak nem akarja hogy egy percre is 
elmenjek és időnként oda szalad hozzám puszit adni. ... Nagy örömmel megy bevásárolni a 
Füszereshez 2-3 kommissiot is elvégez de előbb meg érdeklődi hogy nincs-e kéményseprő bácsi a 
környéken ... az mindég itt szokott tizóraizni a szemben levő üzletben.” 

„1937 okt. 18. Kis Antikám aranyosan boldog volt amikor megjöttünk Párisból, hizelgős 
anyás azóta. „Sohase szabad ilyen sokára elmenned!” De azért szépen meg volt Bözsi nénivel. ...”  

„1937 nov. 10-én Szegény kis Antikámnak 6-án bélinfluenzája kezdődött éjjel 40 fokos 
lázzal ...féltem rémesen a régi görcsöktől mosogattam hideg vizzel ...” 



„1938. febr. 23-án ... »Tudod hogy 3 + 2 az 5.« és ezt a rendes életbe is tudja alkalmazni, 
narancs szeleteknél stb. Sok betüt ismer a nevét szépen leirja nagy betűvel. Ma nézi az ujságot »ki 
az mamikám?« egy angol bácsi »ja az aki most mondott le és annyit veszekednek érte!« Tényleg 
Eden volt a lemondott külügyminiszter a zászlókat ismeri, Pista betűzi nagyban a lexikonban hogy 
nagy Britannia 2 x Anti rávágja »hát persze egyik a hadi lobogó másik a kereskedelmi!«” 

„1938 márc 25-én ... Nagyon izgat, hogy rövid idő alatt kétszer volt sulyos influenzája 16-án 
éjjel 40 fokos láza volt és igy laborált [?] egy hétig, apija sielni volt és én egyedül az unheimlich 
hosszú éjszakákon szegény kis gyerekem forrón lázasan, egyik borogatás a másik után, enni nem 
evett jó formán semmit. Ma ment ki szép napos időben először remélem nem árt meg neki. Nem 
tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a 2 év előtti kanyaró elleni vérátvitelnél Gyuritól kapta 
az influenzára való hajlamot és azért nincs ellenálló képessége. Gyuri annyira érzékeny influenzára 
és abban az időben pláne. Ezt az orvosok nem akceptálják, de nekem mégis ez az érzésem. Féltem 
szegény kis öregemet a nyáron mindenképen el kell vinni levegőváltozásra!! Talán akkor jobb telünk 
lesz.” 

„1938. ápr. 3-án Kis Antikám nagyon élvezi az ibolyaszezont nagy örömmel megy az erdőbe, 
remekül birja a járást. ...” 

„1938 máj 30-án 21 kg 60 dkg ruhában. Pötyi Pistától nem kapta meg a sarlachot, lógott 
szegénykém a Dédinél is volt két hétig közben a 4. héten ujra sulyos influenzát kapott 13–19-ig 
mégis feküdt 39-en felül, kalmopyrin és chininettet kapott. Novembertől ez a negyedik esett. 
Remélem lejutunk a tengerre és a levegő változás jót fog neki tenni. ... Nagyon készül Zelenikába ... 
1938. jun. 16-án befejezve” [Vége az I. füzetnek. ] 

HÁRS GYÖRGYNÉ NAGY ADÉL 
FELJEGYZÉSEI NAGYFIÁRÓL, 

akit Pötyinek (Pötykonak) nevezett 
(1928. szeptember 30–1943. június 20), 

kiegészítésekkel második fiának, Pistának, élettörténetéből. 

„Hárs Józsi (Pötyi) 
élettörténetének III. füzete.” 

Pista 1932. október 12-én. ... „»Mamikám ha nagy leszek én is olyan mamit veszek mint 
Te vagy! Milyen okos volt az api hogy Téged vett, Te szép vagy mamikám meg jó. Rémes lenne 
ha egy csunya mamink volna!« Az éjszakai dobálást azonban csak nem birja abba hagyni 
kétségbe vagyok emiatt is esve. Pedig napközben olyan nyugodtan tud eljátszogatni hogy az 
ember a világ legnyugodtabb gyerekének nézi. Apijának is ugy tud hizelegni hogy még ő sem 
tud haragudni rá. Pista 109 cm cipő nélkül.” 

„1932 december 20-án 
Nagy élmény volt Pötyi számára, hogy eladtuk a házunkat [a gróf Tisza István út 5. sz. alatt 

1930 nyarára alighogy felépítettet] és nov. 8-án kiköltöztünk [az Alsólőver utca 3-ba] nagyon el 
volt keseredve, de azután mikor a rendesen berendezett lakást meglátta élvezte az újszerűségét, 



beszaladgálta a padlást, pincét, kertet, mindent látni kellett! Az arca már ragyogott és élvezte a 
változatosságot és hogy az egész lakás egy frontba van és végig lehet szaladgálni! De úgy látszik a 
hideg folyosóknak hamar megadta az árát mert influenzás lett a fülire adta magát, de »otalgán« 
cseppek használatától nagyszerűen rendbejött és nem kellett a dobhártyát átszúrni. De két teljes 
hétig itthon volt, megbetegedésének napján ment el a fräulein és igy egyedül voltunk de ő mindég 
angyali beteg szokott lenni főleg rajzol az ágyba és mesélni kell neki! Gyógyulása után reggelenkint 
mindég apival megy iskolába igy az egész ház rettenetesen friss [?] és mind epedve várjuk Pötyi 
karácsonyi vakációját. Betegsége alatt azonban ő is nagyon leromlott étvágya nem volt 2 cm-t nőtt, 
vékony hosszú és sápadt a kis öreg mert úgy látszik az influenza hatása alatt az étvágya még most 
sem a régi.” 

1932. dec. 14-én. „Kis Pista életében nagy esemény volt, hogy kiköltöztünk a házunkból 
az ő kis konzervativ lelke még most sem tud belenyugodni, mindentől félt sőt még most egy 
hónapi itt tartózkodás után se megy önszántából fürdeni, mert fél a fürdőszoba kályhától se a 
szalonba nem megy mert szintén fél a kályhától! Pláne tegnap nagy elkeseredésére kikellett 
cserélni az ebédlő kályhát és félelme tárgyát behozni az ebédlőbe, őrült bőgést csinált, azóta 
nem zongorázik, pedig eddig napjában többször ment játszani egész helyesen klimplerozott és 
énekelt is saját kompoziciokat hozzá most semmiért sem lehet rábirni hogy zongorázzon. 
Délelőtt óvodába küldöm, van egy privat óvoda 5 háznyira tőlünk németül foglalkoznak a 
gyerekekkel és mivel a német kisasszonyt nov. 15-én elküldtük nem akarom hogy nehezen 
szerzett csekély tudományát elfelejtse. De szegény gyereket sajnáltam mert sehogyan sem 
akart menni és mivel erőszakkal rengeteg rábeszélések mellett mégis kellett neki menni hát 
egy kukkot se szólt egy hónapon keresztül, mire már magam is elkeseredtem és 3 nap előtt 
reggel miután bundástól az asztal alól huztam ki hogy vigyem óvodába megigértem neki hogy 
ha szépen megy ott beszél és igyekezik németűl tanulni akkor tavasszal nem kell már óvodába 
járnia. Erre délben mikor érte mentem boldogan fogad az óvósnéni, hogy Pista beszélt, 
másnap már avval hogy Pista hangosan beszélt, ha kérdezték! Persze ő nagyszerű 
pedagógiájának tulajdonitja Pista megszólalását és én nem világositottam fel dolgok 
állásáról.” 

1932. dec. 14-én. „Egészségileg októberben oly rossz bőrben volt Pista hogy megijedtem, 
egy kilóval kevesebb volt mint egy év előtt sápadt volt és egész étvágytalan. Most már kellett 
valamit csinálni a rendes orvosa nem lévén itthon elhivattam egy igen jó zsidó gyermekorvost, 
megvizsgálta Pistát és semmi defektust nem talált nála. Nagyfokú vérszegénységet és 
neuraszténiát állapitott meg nála. Vasat rendelt neki és étvágy csináló máj pasztillákat 
(ventrepare) húst nem kell ennie ellenben a tejbe ovomaltint tegyünk tojás sárgáját a 
főzelékbe, az eredmény 3 hét alatt majdnem egy kiló volt! Este pedig visszatértünk a 
tejbedarához és sodóhoz!” 

1932. dec. 14-én rólam: 
„A Mikulás miatt még nagyon izgult a kis öreg katekizmus tudásából kifolyólag már nem félt 

sem az ördögtől sem a Mikulástól »mert azok lelkek, azokat nem látni.« De persze mind ez csak 
teoriában ment ilyen simán mert amikor api viccből megkopogtatta az ablakot és azután felvette 
fekete dominóját el sem maszkirozva magát, mert akarta hogy megismerjék és bejött a szobába 
Pötyi rémesen félt és keserves sirásra fakadt mig Pista csak nevetett!! Kis idegesemnek hiába 
mondtuk hogy hiszen csak az api »mégis rémes«! és annyira oda volt hogy apinak gyorsan ki kellett 
vonulnia.” 



Pista 1932. dec. 14. [folyt.]: „Mikuláskor Gyuri viccelt velük és krampuszt játszott Pista 
csak nagyokat nevetett és mindig tisztában volt vele, hogy api az csak szegény Pötyi félt pedig 
tudta hogy az api! Pista semmit se hiszékeny minden mögött keres valamit ellenkezője 
Pötyinek!” 

„Mindenkit megöl felrobbant ha nagy lesz ez a fenyegetése de azért mellékesen 
megjegyezte, »tudod ez csak vicc, mert nem vagyok bolond hogy becsukassam magamat.« A 
hurcolkodás alatt délelőtt a Dédinél volt helyesen és csendesen meg volt ugy hogy a Dédi egész 
boldog volt vele” ... 

Rólam 1932. dec. 20.: 
„Most már a Jézuska miatt izgul. Nagyon szerény volt abban a reményben, hogy akkor sokat 

kap. Megbotránkozva nézte nézte az árjegyzékek árait, főleg a Märklin vasutakét. Elhatározták, ha 
ők nagyok lesznek Pistával, az ő gyárukban ingyen fogják a leggyönyörűbb játékokat késziteni és 
aki fizetni akar azt kidobják. Igy minden gyerek megkaphatja azt, majd amit szeretne. T. i. 
magyaráztuk neki hogy 200 pengős vasutakat a Jézuska nem hozhat, mert olyan rengeteg gyerek 
van a földön, hogy mindegyikre annyit nem költhet, Ezt kis spórolós lelke azonnal megértette és a 
gyárosok ellen fordult minden haragja! Az utcán persze látja vinni a fákat, «hát ezeket hova 
viszik?» Akinek nem hoz a Jézuska például ahol már nagyok vannak csak és mégis szeretnének fát 
azok maguk csinálják, mondom én! »Na az nem lehet kellemes, sok pénzbe kerülhet« mondja erre 
Pötykó.” 

„Nagyon várja a vakációt és a bizonyitványt, mikor apija azt mondja, hogy »na Pötyi lesz-e 
ötös.« Teljes magabizással feleli a kis öreg »olyan buta igazán nem vagyok, legfeljebb kettesem 
lesz.« Nagyon bántja, hogy bármennyire igyekezik is, irásbeli dolgozatai külalakjára nem tud egyest 
kapni.”  

 „Rajzban remekül halad, lexikont csinál, már egész nagy csomó állat, autó, vasút, kályha 
rádió meg sok minden van megrajzolva. Az iskolában csak egy nálánál jobb rajzoló van, de az se 
tud úgy gépeket rajzolni mint ő, csak az ugy látszik nagyobb flegmával dolgozik és nem olyan 
hirtelen veti oda a dolgokat mint ő!” 

„Különben kényes és érzékeny nagyon a kis öreg mindjárt el van keseredve »olyan rossz 
napom van, semmi se sikerül«, és kedvetlenül nyafog mindjárt. Most egy kis német lány van 
mellettük azaz soproni de nem sokba veszi de legalább egy kicsit mégis beszél németül. »Te mami 
azért látszik hogy a Lujzi nem igazi német, mert nem úgy beszél mint a rádióban a németek, hanem 
mint Te!«” 

„1933. január 10-én. Hála Istennek Pötykoról csak jót irhatok! Igaz, az értesitő nem volt 
valami fényes, magaviseletből 1, előmenetel 2, szorgalom 2! De ez végeredményben csak azért van, 
mert nehezen szokta meg a magántanulás után az iskolát és eleinte mindég későn eszmélt, hogy ezt 
vagy azt neki is meg kell csinálni, anélkül, hogy külön oldalba böknék! Most már egyedül jön 
mindég haza legfeljebb Pistával egy kicsit eléje megyünk, mert nem szereti ha valaki érte megy, 
mert akkor nem jöhet a »barátaival«! Tulajdonképen nagy örömmel jár   az iskolába és rém boldog 
volt mert tegnap 1-2-et [egykettedet] kapott az irásbelijére. Egyedül a felkelés okoz néha 
kellemetlen perceket neki de általában este hamar elalszik és reggel előbb fent van mint én és 
rendesen ő kiabál »mami kelj fel, 7 óra!« Templomba már egy idő óta egyedül megy! Legnagyobb 
örömei közé tartozik minden délben a Pesti Hirlap képes melléklete, legnagyobb büntetés számára, 
ha azt nem szabad megnéznie. Mialatt mi ebédelünk, azt böngészi és néha alig tudjuk Gyurival 
visszatartani a nevetésünket amikor az idegen szavakat és neveket magyarosan olvassa. Fényes 
kérdést intézett hozzám a napokban »mondd minek kell kathekizmust tanulni, hiszen avval nem lehet 
pénzt keresni.« 



1933. jan. 22-én. „Kis Pistám Karácsony előtt máris[?] kondicióba volt alig ismertünk rá 
beszélt annyit hogy Ödön is elcsodálkozott rajta és Ödiékkel olyan hancurozást csinált hogy 
az óvatos Pötyi nem mert velük tartani, állandó jó kedve volt, ugy hogy mind nyájan 
boldogan konstatáltuk, hogy Pista lepipálja valamennyit. Karácsony este egy kicsit tartózkodó 
volt az új játékokkal neki mindég előbb meg kell barátkozni inkább a karácsonyfát élvezte és 
főleg a fényszórókat, de azután az ünnepek alatt az Ödiékkel olyan játékokat csaptak hogy 
Pista jókedvét öröm volt nézni! Még két helyen voltak gyerekeknél mindenütt Pista vezetett 
hangos jókedvével. De az óvoda sehogyan sem izlett neki és annyira kedvetlenül ment hogy 
már itthon is kezdett a rossz hangulata látszani szükszavubb lett ugy hogy az óvodát jan. 3-án 
beszüntettük! De ez mit sem használt éjszaka kezdett nem elaludni és bele nevetett a sötétbe és 
ha kérdeztük mit nevet azt mondta olyan szépeket látok! A doktor semmit sem tudott nála 
konstatálni! El kezdte, hogy körbe karikába járt alig beszélt és ok nélkül nevetett. És ez az 
állapot napról napra rosszabbodott, kiütéseket kapott az orvos azt mondta vagy bárányhimlő 
vagy csalánkiütés csak puderozzuk, és ne törődjünk vele. Az állapota kétségbeejtőn 
rosszabbodott már semmit sem beszélt csak a szájába turkált felalá járt és semmit nem 
játszott!! Elvittük a fogorvoshoz is az csak azt konstatálta hogy nagyon el van maradva a 
fogaival kint vannak ugyan de a hátulsók ki se emelkednek a foghúsból. A gyerekorvossal 
ellenkező véleményt jelentett be hogy nem idegbaj Pistánál az egész hanem fogzás. Egyik se 
engedett a véleményéből!! Erre elhivattunk egy másik gyerekorvost hogy döntse el a vitát és 
ajálnjon valami okosat. Az végleg elkeseritett bennünket mert nem csak az idegeket emlegette 
hanem az agyat is! Gyurival egészen el voltunk keseredve!! Azt ajánlotta hogy vigyük fel 
Bécsbe egy gyerekidegspecialistához A másik azt mondta várjunk még evvel közben olyan 
hideg hófuvásos idők jöttek hogy ugy sem lehet utra gondolni! Egy hete 15-én reggel Pötyivel 
templomba mentünk és Gyuri egyedűl maradt vele, mikor hazajövök hallom a kis hangját 
beszélgetett apijával. Az örömtől én is Gyuri is sirtunk alig tudtuk kis Pista előtt titkolni 
boldogságunkat!! Az óta egy picinykét jobban van amennyiben nagy nagy ritkán szól valamit 
és ha mást nem is de rajzolni rajzol igaz egész értelmetlenségeket de mégis foglalkozik 
valamivel és bróm nélkül alszik! Ma éjszaka már ugy mint rendesen sőt avval a kellemes 
különbséggel hogy nem dobálja magát az ágyba. De a járkálást és a szájba turkálást még nem 
hagyta abba. Nagy nagy aggodalomba vagyunk kis Pistánkért, de a jó Isten talán csak 
megsegit bennünket!” 

Pötyi 1933. január 10 [folyt.] 
„A karácsony nagy boldogságban telt el délelőtt a Dédinél voltak és délután mikor hazajött 

azon aggódott, hogy hátha még sincs karácsonyfa, mert itt nem kukucskálhatott fent be mint a 
Másik szobába az üvegajtónál, a kulcslyukkal próbálkozott, de hiába, szerencsére fél ötkor már meg 
is jött a Jézuska, igy nem kellett soká várnia! Helyesen elmondta a »Stille Nacht«-ot minden 
biztatás nélkül! Eleinte mindég a vonat járta, de miután a játékokkal kijátszotta magát, most mindég 
társasjátékot szeretne játszani főleg állatquartettot, a leglehetetlenebb állatokat ismeri egész 
délután játszaná, ha volna hozzá partnere. Lóverseny, repülős társasjáték, de persze neki ha nem is 
mindég de sokszor kell nyerni, mert máskép el van keseredve, Apival nem szeret játszani, mert akkor 
sohasem nyer!”  

„Ezt a naplórészt tulajdonképen jan. 22-én fejeztem be, mert 15-től megint egyedül vagyok a 
gyerekekkel és nem jutok ilyesmihez hozzá!” 

1933. márc. 8-án. „Kis Pista amilyen jól van testileg annyira kétségbeejtő máskülönben 
21-kg-ot nyom jó szine van meglehetős étvágya tizóraira majdnem egy egész vajas kiflit 



megeszik igaz, hogy mellette kell ülni vagy ¾ órát de ami a fő elfogyasztja. Ennyi testi 
fejlődéséről amin néha ugy elvagyok keseredve és oly ideges, hogy arról jobb nem beszélni!!” 

„Február 1-től fogva már egyáltalában egy árva kukkot nem beszél nem játszik heteken 
át semmivel, mint legfelebb egy szalagot vesz a kezébe azt pörgeti nem véve tudomást a 
külvilágról. Közömbös minden iránt, nem hizeleg nem csókol meg senkit de nem is fél 
semmitől!!” 

„Február 21-én végre elmult annyira az influenza járvány Pesten hogy felmertük vinni! 
Gyurinak ... ajánlották Flesch Ármin egyetemi tanárt akinek a Madarász utcai kórházába ki 
is vittük össze vissza vizsgálta szegény kis jószágot ... de mindent negativ eredménnyel, Végén 
bevallották hogy tanácstalanok ... Ezek után elvittük a Schaffer klinikára Somogyi 
adjunktushoz vitt el bennünket Szolnoki Zoltán mint idegspecialistához. Azt mondta még 
ilyen esettel nem találkozott!! Nem tud mást gondolni mint hogy mégis átesett valami 
agygyulladáson annélkül, hogy észrevettük volna. ...” 

1933. márc. 26-án:... „Pista pesti utunk óta ... javul ... de ... egy mukkot sem szól! ... 
inkább a fotelbe ül vagy a diványon fekszik ... 22-én eszünkbe jutott azaz nekem de Pötyi 
boldogan ment bele a játékba hogy pólyásbabásat játszunk. És én meséltem hogy hogyan 
beszélt Pötyi mikor igazán kicsi volt a cicának »miau«-t a báránynak »mee«-t a kecskének 
»mek mek«-et stb. mondott! Ezt Pötyi el is ismételte többször élvezettel mintha megint kicsi 
lenne. Pista csak mosolygott és hallgatott. Erre én befejezettnek nyilvánitottam a játékot és 
Pötyivel elmentünk gépelni Pista ott maradt a díványon, Pötyi még vissza szaladt hozzá és egy 
kis játékcicát adott neki!! Egyszer csak halljuk hogy »miau miau«. Pötyi erre boldogan rohant 
és vitte a többi játékállatot és Pista még a báránynak »me«-t és »mek mek«-et mondott a 
kecskének de többre már nem volt hajlandó!! Ez volt 7 heti teljes szünet után első öntudatos 
megszólalása. Másnap mentünk a háziorvossal Bécsbe ... az orvoshoz nem akart bemenni, az 
ajtókon ki akart menekülni ... Ellenben az étteremben egyszerüen odament egy asztalhoz és 
kivett egy kiflit és egy csöppig megette. Egy hét óta egyáltalában sokat haladt evésben Pötyitől 
mindent elszed ... ha még nem is tökéletesen de rág.” 

 „1933. április 7-én. Kis Pötyim naplója Pista miatt nagyon el lett hanyagolva. Második most 
a kis öreg, nagyon minden Pistáért történik. Szegény gyereknek nagyon rossz, hogy Pistával nem 
beszélgethet! Mindég kérdezi »mikor fog már a Pisti egyszer velem beszélgetni«. Mikor Pestről 
megjöttünk avval rohant be az ajtón »beszél már?« És agyon kérdezett, hogy mit mondtak a 
doktorok mikor fog! Ugy fájt a szivem mikor azt igértem neki húsvét után. Helyes okos Pistával 
szemben. A napokban mikor Pistát kényszeriteni akartam valami elvégzésére és Pista rémesen sirt, 
ő is vele sirt. »Hagyd a Pistát, mami« és Pista hozzá menekült és az ő nyakába csimpaszkodott 
védelmet keresve. Olyan boldogan mosolyog ha Pi egy szót szól és ugy beszéltetné.” 

„Fő szenvedélye a rádió és a napi képes ujság mellékletet mindennap átböngészi. A rádióban 
pedig ismeri az összes állomásokat de majd meghal az ember amikor magyarosan ejti ki a külföldi 
neveket. Önállóan kezeli persze de szomszédainak örömére állandóan keres a légben. 
Tulajdonképen az ő egészségével sem vagyok megelégedve és sokat aggódom érte! Február 4-én 
kapott influenzát, recitivált [recidivált = visszaesett] azaz a náthától és a köhögéstől azóta nem birt 
teljesen szabadulni csak az, hogy egyszer jobban köhög egyszer kevésbé köhög! Iskolába rengeteget 
mulasztott! Suly 27.40 kg. Soká étvágytalan volt csak egy hete van megint rendes étvágya. Bár már 
tartós szép idő lenne! Vagy pénzünk, hogy a tengerre vihetnénk. De jelenleg rém nehéz időket élünk 
és amellett Pistát se adhatom sehová nagyobb útra már én se merek vállalkozni. Bár már egy 
hónappal öregebbek lennénk, az idő majd csak hoz javulást Isten segitségével.” 



1933. április 7-én: ... „Pötyi olvasókönyvéből olvasott a zivatarról kis Pista figyelmesen 
hallgatta egyszer csak megszólalt eleinte próbálgatta mondani je-ges, mikor azután sikerült 
kis boldog zavart mosollyal mondta és mutatta ... Az evésben ... szépen halad, retek, sajtos 
kenyér, tojás, felvágott is szerepel a vacsorai menüben. Az édes tésztákat mind megeszi (amit 
azelőtt nem tett) de persze a tej most is kedvence. (21 kg 90 dkg-ot nyom).” 

„1933. május 15-én. Kis Pötyi április végén újabb influenzán esett át magas lázzal, Pista 
köhögése nyomán most jött rá az orvos, hogy valószinűleg neki is szamárhurutja volt. 3-án mindkét 
gyerekkel felmentem Mária Schutzba 1 hétre Pötyinek tényleg jót tett már nem köhög és ami fő, van 
étvágya. Megsiratta Pistát, mikor felvitték Pestre és nagyon hiányzik neki kis testvérkéje és alig 
várja, hogy hazahozza apija. Az úton kis izgulós lényével mindent nagyon élvezett, minden nagyon 
tetszett neki. Különösen aranyos volt mikor egy szép hegyi patakot fedeztünk fel, mint egy kis 
megszállott úgy ugrált a partján és persze rögtön megkóstolta a vizét. A hegyoldalokban elterülő 
réteken boldogan szedte a rengeteg ibolyát! »Lepréselem és megmutatom a Dédinek, hogy milyen 
szép az osztrák ibolya.« »Ugye a Dédi vadmagyar?« »Semmi sem szép neki, ami német.« »Pedig 
ugye milyen gyönyörű a Schneeberg meg a Rax.« »A Dédi biztos azt mondja a Bakony szebb.« 
»Pedig az nem igaz, ugye mamikám?« És ehez hasonló diskurzusokat folytatott a kis öreg, Ha 
Pistánál valamit el akartam érni, az ő segitségét vettem igénybe, olyan helyesen tudott vele beszélni 
»gyere cukikám szépen, erre olyan szép az út!« Az iskolában még mindég csendesnek találja a 
tanitó bácsi és amilyen szépen rajzol, sajnos oly csúnyán ir. Rengeteg mulasztása után valami jó 
bizonyitványt nem várunk a kis öregtől. Újabban felvette azt a szokást, hogy elalvás előtt magában 
mesél, hosszú történeteket talál ki, sőt ha reggel felébred se mukkan meg, hanem fantáziál! Azt 
mondja, mostani története a »rabok utazása« talán holnap befejezi, akkor jutnak Németországba és 
ott lefejezik őket és akkor vége ennek a történetnek és akkor kezd egy Másikat!” 

„1933. jul. 5-én Kis Pista ma már aranyos volt ... átnézett pár képes mellékletet, 
kérdezve hogy ez mi az mi ami ... régen nem volt ... boldogan jött velem minden további 
nélkül bejött a boltba mindent megnézett ... tovább vitt a cukrászdáig »menjünk be süteményt 
venni« Holott eddig csak hosszas rábeszélésre volt hajlandó vagy még akkor sem boltba 
menni. ... Szépen evett ... egyedül kanállal ... nem tudom elhinni nincs-e mégis agynyomás, ami 
már tisztulóban van ...” 

„1933. jul. 4-én 28 kg 20 dkg. Kis Pötyi szerencsésen átesett a vizsgáin, sajnos 75 félnapot 
mulasztott igy bizony a bizonyitványa se volt valami gyönyörü, de  megnyugtatott, hogy »tudod mire 
nagy leszek, százszor kijavithatom.« Ideges a kis öreg, és ez az iskolában  főleg bizonytalan 
fellépésében nyilvánul. A tanitója egyáltalában nem tudott vele bánni, ahelyett hogy szoktatta volna 
a táblához menéshez, egyáltalában nem hivta ki és egész évben nem szavaltatott vele. Úgy vártam a 
nyarat, hogy egészségileg rendbe hozza, de az idő még nem volt nyári, fürdeni se jut eszébe 
senkinek, de azért szerencsére a köhögése mégis elmúlott. Kétségbe van esve, hogy én mennyire 
hizom »olyan kövér leszel, mint a nagymama, ne egyél annyit mamikám!« Mikor felvetettem a 
kérdést, hogy mit szólna hozzá, hogy a jó Isten küldene egy kis pólyásbabát, kereken kijelentette, 
hogy »azt én nem hiszem, mert neked mamikám a kettő is sok és gondold meg mennyi pénzbe 
kerülne, cipőt, ruhát venni neki.«”  

Pista: ... „mindig a fejét simogatja, kalapot nem tűr rajta ... a vánkost ... kidobja és maga 
a dobálódzása éjjel, hogy a fejét minél gyorsabban ide-oda dobja, talán az sem nevezhető 
idegességnek hiszen azelőtt teljes erőből ütötte is a fejét, mégis csak ott kell valami 
kellemetlenségnek lenni. ... Lehet hogy ez idővel egészen felszivódik.” 



Rólam: 
„Elfelejtettem megirni, hogy a húsvéti nyúlra vonatkozólag fel kellett őt világositanom, de 

már csak miután kiörülte magát, mert annyit fantáziált és törte a fejét a kis öreg és kijelentette, 
hogy azt úgy sem hiszi, hogy a nyúl hozza azt a sokmindent, mert az nem is birná és buta is hozzá, 
hanem biztos az angyal! Drága volt és fájt érte a szivem, de viszont féltem, hogy az iskolában meg 
lesz beszélve és ha a pajtásai kinevetik az rossz lesz a kis érzékeny lelkének. Nem akartam 
elvesziteni a bizalmát, hiszen olyan hivő kis lélek, amit mondok neki, az szent. De nemcsak nekem és 
apinak hanem sokszor Ödi lóditásainak is felül minden esze mellett naiv és hiszékeny és talán 
túlságosan is szófogadó!” 

„1933. júl. 28-án. Kis Pötyim 2 hete difteritiszt kapott éppen előző nap, hogy Bajára kellett 
volna menniük! Úgy fájt a szivem érte muszáj volt kórházba adni, mikor apija megmondta neki 
olyan helyesen mosolygott »csak viccelsz ugye api hiszen én nem vagyok olyan beteg! Azután sirt 
szegényke, de azután avval nyugodott meg, hogy biztos tévedett a doktor bácsi és majd 
megvizsgálják és hazaengedik! Api délelőtt és délután kibiciklizik az ablakához, már egészen jól van 
és meg is szokott, énekel, olvas és rajzol egész nap. Talán holnap hazaengedik! Hála Istennek enyhe 
lefolyású volt!” 

„1933. jul. 28-án. Kis Pista amióta nem irtam naplójába nagy nagy haladást tett néha 
egészen olyan mint azelőtt volt! A hires gyógypedagógusnő 8 nap alatt elment. Ugy hogy mind 
boldogok voltunk amikor elment! Attól a perctől fogva Pistát mintha kicserélték volna, aludt 
éjjel, egész nap játszott, többé sirni nem hallotta senki. ... A Pesten szerzett drill még benne 
van ... a kérdéseket szóról szóra ismétli ... Holnap lesz 2 hete hogy kis Pötyit kórházba vitték 
difteritisszel azóta csak velem van néha a Khoór gyerekekkel” ...  

„aug. 26-án. ... julius 31-én lement Pővel együtt Bajára ... Az irodakisasszony vitte le 
őket. ...” 

 „1933. aug. 26-án Kis Pötyim júl. 29-én hazajött a kórházból, aranyos volt, minden izlett 
neki »tudod, ha nem lettem volna kórházba, talán nem izlene, de igy nagyon finom.« Este mikor 
lefeküdt az ágyába, megsimogatta a paplant vánkost »olyan mint a selyem, mamikám« »A kórházba 
olyan kemény volt minden.« »Tudod, Pistát nem lehetett volna kiküldeni egyedül, mert annyit kellett 
kiabálni, mire a kedvesnővér jött. Pistával biztos mindég baj történt volna.« És beszélt egész nap 
pótolva a mulasztottakat. Szegényke nagyon rossz bőrben volt, amellett nőtt is. 31-én lementek 
Bajára, azóta jó hirek vannak róla, hogy sokat eszik, jó szine van és élvezi a falusi életet. Amellett 
okos, helyes semmi baj nincs vele. Örülök, hogy a rossz nyárra való tekintettel meghosszabbitották 
az iskolai szünetet szept. 16-ig. Csak jó idő is lenne, hogy kis Pötyi megerősödve menjen neki a 
télnek!” 

„1933. szept. 13-án. Kis Pim szept. 6-án jött meg Pővel azt mondják alig akart haza 
jönni. ... az 5 hét alatt nagyon megszokott Baján. Egy-két nap kellett amig egészen otthonosan 
érezze magát. De a kis Anti nagyon érdekelte és Pötyivel együtt csak azon csodálkoztak hogy 
milyen kicsi. Beszél mindent ... és játszik ugy mint azelőtt ... Baján alaposan leszokott a 
„drillről” ... [Anti *1933. 08. 05. 1,30 ó.] 

„1933. szept. 14-én. Kis Pötyin már nyoma sincs a difteritisznek. 28 kg 80 dkg. igy nem csak 
visszakapta régi súlyát, de valamit hizott is. Aranyos volt amint megérkezett Bajáról az első szava 
volt »hol a kis Anti«, valami kis játékot is hozott neki és nagyon csodálkozott, hogy olyan kicsi! 



Azóta is minden fürösztésnél ott van, kezet mos, hogy megfoghassa a kezét, kérdezi hogy szabad-e a 
homlokát megcsókolni és boldog, mert azt állitja, hogy már ismeri őt a kis Anti és ha látja, nem sir. 
Tegnap azt mondja »ha esetleg lesz még egy negyedik« csak nem Pötyikém, mondom én »mit 
lehessen tudni, ha majd megint lemegyünk Bajára!« Tegnap megvettem az iskola könyveit, alig 
akart lefeküdni, olyan érdeklődéssel nézte és olvasgatta. »Látod mami, ez érdekes, nem olyan, mint 
a tavalyi, csupa Tabi bácsi, már úgy úntam.« Német is van már az idén, nem tudom, hogy birkózik 
meg a nagy anyaggal, mert egész nyáron se nem irt, se nem olvasott hangosan, se nem számolt. 
Akartam, hogy eleinte teljes legyen a pihenés, azután jött a betegsége, majd Baja, ott meg nem volt 
hajlandó, olyan kis csacsi, röstellte magát az előtt, aki előtt nem szokott tanulni! Holnap kezdődik 
az iskola. Csak lenne jobb tele, mint tavaly.” 

„1933. dec. 7-én. Kis Pistám hihetetlen sok gondot okoz nekem!! Megint sokat 
rosszabbodott, nem felel ha kérdezik senkinek sem! Pedig nov. 2-tól óvónő van mellette. ... az 
éjszakái megint rosszak ... fél... Gyurival is olyan nehéz őt mindjárt elhagyja a béketürés és 
nem hiszi hogy árt vele ha ráüt ...” 

„1933. dec. 13-án.  
Kis Pötyim kamaszodik az iskola hatása alatt, a tanitó bácsinak az a panasza, hogy nem elég 

ambiciózus főleg számtanban és nyelvtanban, megelégszik a kisöreg vele, ha csak 3-ra felel. 
Ellenben rajzban az egész iskolában a legjobb, mintának állitják és azt hiszem ezen a téren még egy 
2-est se birna elviselni. A beszéd értelem gyakorlat érdekli mindég jön haza «Te nem is tudod talán 
mami ... és mesél Csabáról stb-ről. Szegényt nagy csalódás érte, a tanitó bácsi megmondta, hogy 
nem a Mikulás hozza az ajándékokat, pedig ő annyira hitt benne és úgy örült már neki. Idegeskedett 
mióta hazajött aznap és mikor délután egyedül maradtam vele a tanulásnál kirukkolt a kis öreg 
»ugy szeretnék sirni mamikám, a tanitó bácsi megmondta, hogy Te vagy a Mikulás!« Tele volt 
könnyel a szeme, ugy sajnáltam szegényt. Most már kezdett a Jézuskában is kételkedni és addig 
nyaggatott mig nem, térhettem ki előle és be kellett vallanom, hogy api meg én hozzuk karácsonykor 
az ajándékokat! Féltem, hogy ha tagadom, hazugságban maradok. »De hogy tudtátok ilyen szépen 
megcsinál[ni] mamikám a fát meg annyi játékra hogy volt pénzetek?« És most is izgul a kis öreg, 
hogy nyilt szemmel mit fog felfedezni!! A Mikulásnak éppugy örült azért azaz izgult, és pucolta a 
cipőjét és azt mondta «vigyázz», hogy Pista ne hallja. Egy csunya tüszős mandula gyulladása volt 
nov. elején 40.5 lázzal a doktor 2szer jött napjában félt hogy difteritisz lesz, azt se tudtam mit 
csináljak Pista, Anti és a nagy beteg gyerek, de szerencsésen elég hamar túl esett rajta. Azóta 
passzióval korcsolyázik, ródlizik, elég jól megy már az idén neki. Rém ügyes märklin gépeket csinál, 
mindenből tud valamit csinálni és eszébe jut mikor mit lehetne használni.” 

  
„1934. jan. 28-án. Kis Pötyim izgult és érdeklődött és Pistát óvta nehogy megtudjon valamit a 

Karácsonyból. Annyira izgatott volt hogy már nem tudtam mivel tartani amikor Gyuri pár percet 
késett a gyújtással. Mindent megnézett és titokban kérdezte, hogy hogyan csináltam. Ünnepek alatt 
főleg 2 számú meccanóját élvezte gépeket csinált belőle. A leszedésnél meg élvezettel segitett. 
Sajnos a bizonyitványa rossz volt, 1 - 2 - 3. Avval vigasztalt, hogy a tanitó bácsi azt mondta, év 
végére ki lehet javitani és »mamikám olyan soknak sokkal rosszabb volt, annyi ötöse négyese volt«. 
A beszéd értelem gyakorlat most is mindene, meg a rajz. A napokban avval jött haza, hogy a tanitó 
bácsi azt mondta szereti őt, mert gondolkodik, másnap meg avval, hogy a tanitó bácsi azt mondta, 
hogy ha rajzol, akkor nem törődik mással egész figyelmével ott van a munkájánál. Azóta mintha 
kicserélték volna, nem kell biztatni a tanulásnál otthon és avval jön ebből feleltem és tudtam meg 
abból. Úgy látszik, eltalálta vele ez a tanitó bácsi végre a hangot. Minden iránt érdeklődik, mindent 
észrevesz mindent akar tudni a személyzet nem szereti, mert kis Katus amellett meg a maminak 



mindent elmesél. Olyan parancsoló modorban beszél a kisasszonyokkal mintha a nagymamáját 
hallanám. Idő kell hozzá mig kellemesebb stilushoz szoktatom, mert alapjában szegény kis öregem 
egy érzékeny kis lélek és neki nagyon fáj, hogy mindenki Pistát szereti. »Persze mindenki a 
kicsinyeket szereti, engem senki, miért is nem vagyok kicsi.« Dacára ennek édes ahogy Antikát 
szereti, ha iskolába megy el nem mulasztaná megcsókolni úgy tud vele beszélni, Antika hálás is érte 
repes feléje és mosolyog rá ha meglátja. Amint strapálja magát egy kicsit másnap reggel mindjárt 
panaszkodik, hogy szédül, csukamájat kezdtem vele a hónap elején szedetni talán jót fog majd tenni. 
A Pesti Hirlap mellékletét minden ebéd után élvezettel végig böngészi. Tiz kötet utleirást kaptam 
karácsonyra borzasztó érdeklődéssel nézte végig és biztat, olvassam már el, hogy mesélhessek 
neki!” 

1934. jan. 23. ... „Pista élvezte a karácsonyestét, főleg a fa tetszett neki a gyergyák meg a 
fényszóró ..a játékokat mind figyelembe vette és rövidesen a fa alá bujt és ette a 
habsüteményeket. De mikor 6-án le akartuk szedni a fát hogy segítsünk az angyalkáknak azt 
hittem ... öröm lesz de éppen ellenkezőleg, amit leszedtünk azt ő vissza rakta és szegényke 
mikor látta hogy nem boldogul elkezdett sirni és mindnyájunkat meg akart verni! Sikerült 
kivinni és azután már csak akkor engedtük be amikor a fa kint volt és a szőnyeg fel volt 
szedve és akkor Pötyivel ugráltak mint két kis bolond. Most már mindent eszik semmi se lesz 
külön csinálva neki a paprikát szereti a fasirozott hust meg a kirántottat. Főzelékbe csak a 
folyóst szereti. Levesbe nem eszik meg semmit csak a levét. A tej azért a kedvence. 
Borzasztóan szeret fürdeni ... Jan. 1-én uj kisasszony jött ... nem szólt ... csak potyogtak a 
könnyei. Ez most itt is alszik, jó lelkü teremtés ... febr. 6. Az uj kisasszony elment. megint 
egyedül maradtam a három gyerekkel. Érdekes Pista minden kisasszony után jobban van. ... 
nagy játszás után hirtelen kezd félni hogy valami bejön pl. a jéghegy ...” 

„1934. márc. 16-án. Kis Pötyim a mult héten Pesten volt apijával a Gellért szállóba, api 
elutazott egyik nap Kecskemétre és ő egyedül kelt fel, csengetett a reggeliért, közlekedett liften a 4. 
emelet és a hall között. Minden érdekelte!! Tulajdonképen a fogorvoshoz mentek 2 fogát kihuzta, 
egypárat beplombált, megröngenezte és rendben találta. Úgy látszik a csukamáj jót tett mert 
megmérettem és 31 kg 80 dkg. Különös étvágya nincs de mindent rendesen megeszik. Valamivel 
jobban tanul már, nől az ambiciója.” 

1934. márc. 5.:  ... „lefekvés után ágyban beszélgettek. Pista mesélt Pötyinek »és azután 
jött egy kék párduc ... (Pötyi beleszól olyan nincs) de ha rajzolok és kékre festem, akkor van!« 
– Apija avval jött hogy Margit néni (aki 2 évig volt náluk) vissza akar jönni hozzánk. »... 
akkor ugy-e vissza megyünk a régi házba és megint lesz api és lesz vonat!?« ... akkor az iroda 
a házba volt és a vonatok mentek a ház előtt, most meg api csak enni és aludni jár haza!” 

„... 1934. ápr. 3-án. Kis Pötyi helyes, okos, mindenre lehet használni a kicsinyek körül. most 
hogy tudta már a nyuszit, még jobban izgult, mert mindent akart tudni, hogy lesz csinálva! Idegenek 
előtt afektál és nem tud viselkedni ez egyetlen bánatom! Különben olyan megbizható és jó gyerek és 
koty bele szilva lé.”  

„1934. ápr. 8-án. Ma volt kis Pötyi első szentáldozása. Olyan drága naiv volt még, de az 
egész osztály első áldozásra ment hát nem lehetett őt se kihagyni. De észre vehető volt rajta a nagy 
igyekezet jónak lenni és fegyelmezni magát. Meghatott hogy a gyónócéduláját ellenőriztette velem 
hogy jól van-e? »Hiszen Te úgyis tudod mindig, hogy mit csinálok.«” 



„1934. máj. 14-én. Kis Pötyim nagyon jó, most kezd el szenvedélyes olvasó lenni. Mindent tud 
és észre vesz, már egész egyedül öltözik és egész egyedül tanul, nem tudok vele foglalkozni a két 
kicsi miatt! Rajzolni egyenesen bámulatosan tud, állatokat, vonatokat, autókat sőt az iskolába egy 
irredenta szobrot ugy rajzolt le, hogy bárkinek dicséretére vált volna. Most már mindig későbben ér 
haza az iskolából mert elbeszélget a barátaival, most már nincs az Ödiékre szüksége, nem heccelik 
az utcán se. Igaz, hogy viszont most már büszke, hogy őt is bevette a banda és ő is segit mást 
heccelni.” 

1934. jun. 8-án: ... „Pista rosszabbodása 1 hónapja tart ... minden nap idegesebb ... nevet 
futkos, szivja a fogát ...a levegőbe néz, hogy mi bántja nem lehet tudni ... főleg az iskola 
érdekli kijelentette ... hogy ő nem akar iskolába járni ő nem nagy még és nem is akar az 
lenni.” 

„1934. jún. 8-án. Kis Pötyiről nem irhatok mást, mint hogy kis okos mindent tudó,  igazán 
meg kell már magamat erőltetni, mert az újság mellékletekből a Mont Everest magasságát is 
pontosan tudja! A Meccanójából bámulatos ügyességgel tud mindent csinálni, repülőgépet, darut 
ami eszébe jut ugy hogy ezen a téren apija van zavarba, mert nem tudja jobban csinálni mint Pötykó 
sőt mint nekem bevallotta fejből nem tudna úgy összeállitani mint Pötyko”. 

 „Csak a modora kellemetlen a kis öregnek boldog lennék, ha ezt sikerülne megjavitanom. 
Mosakodni nem szeret apitól azért kap mindig ki. Én meg a tanulás miatt szidom, hogy nem erőlteti 
meg magát és mindég meg van elégedve a tudásával. Pistához már nincs türelme alig várja, hogy 
Anti nagyobb legyen!” 

„1934. júl. 5-én. Pötyinek 21-én volt a vizsgája, szépen viselkedett, mert azt mondtam, hogy 
megkapja a kivánt festéket, de a bizonyitványa sajnos két hármasa van. Szegény annyira 
fogadkozott, hogy jövőre jobb lesz! Persze én nem tudtam vele foglalkozni a két Másiktól és azt 
mégis meg érezte. Élvezi a szabadságot jár az Ödiékhez, játszik Antikával és olvas rengeteget. 
Vissza kell tartani. A Pesti Hirlap mellékleteiből szedi műveltségét, tudja a Himalája hány méter 
stb. amiről beszélünk mindenhez van szava csak ugy látszik az iskolába nem jött meg egészen. 10 
cm méterrel magasabb mint kellene lennie és ehhez még mindig kevés a 32 kg. Majd Baján sikerül 
talán felhizlalni.” 

„1934. jul. 5-én Kis Pistám sajnos rosszúl van pörgeti kint a füveket nem játszik ... Api 
az erdei iskolába akarta adni, de annyira le van romolva ... azért mégis jön velünk Bajára 
hogy összeszedje magát. ...” 

1934. szept. 6-án: ... „Baja nem tett jót neki. a virágoskertben volt a cicákat ölelgette, 
simogatta ... nem menekültek előle hanem jöttek hozzá dörgölődni. ... aug. 23-án jöttünk 
haza ... Itthon azután egy keveset beszélt, de folyton foglalkozott valamivel... Csak mikor 
megmondtuk hogy iskolába megy, ... szemmel láthatólag nyugtalankodott ... Ma azután 
autóba ültünk és Pötyivel meg Apival kivittük ... rettenetesen fájt érte a szivem ... Nem sirt 
csak mikor mi haza akartunk jönni ő szaladt elsőnek az autóhoz és bele akart szállni, szegény 
kicsim csak api közbelépésére maradt kívül és látszott hogy most gondolkodik és nem tudja, 
mi lesz vele. Soká magam előtt fogom látni drága kis arcát feltartott kis fejét amint integet 
utánunk! ... 22 kg és 120 cm.” 



„1934. szept. 17-én. Kis Pötyinek elég jól tellett el a nyár. A kocsissal volt a legjobb 
barátságban, nagyon szeretett hajtani azaz sima uton tartotta a gyeplőt és az udvaron felült a ló 
hátára.”  

„Különben nagyon hamar vágyott haza nem volt megfelelő társasága, az unokatestvéreihez a 
pusztára egy világért nem ment volna mert amint nekem bevallotta »csak paraszt házuk van« és sok 
zivatar volt, ami szintén félelmet ébresztett benne, hogy ha ott becsap a villám mi lesz? »Ha egy 
modern ház lenne mindjárt kimennék« És szégyenlette magát a lányok előtt hátha meglátják, 
amikor vetkőzik! Rém szégyenlős a kis öreg, persze mert nem csak a testvérei, de az unokatestvérei 
itt mind fiúk és nincs lányokhoz szokva!”   

„Az iskolának már örült a földrajzkönyvet legszivesebben mindjárt átolvasná, egyenlőre a 
maga módján igyekszik, hogy Pista nincs itthon örül neki mert igy nem kell Pistára vigyáznia, de 
viszont heccelni se lehet de azt mondja igy mégis jobb!! Kezd mindenben önállósodni, maga fürdik 
a felügyeletem alatt, maga öltözik reggel stb. Antit nagyon szereti, de amilyen 2 kis balkeze van 
sokszor mégis megbőgeti, de azért ha én fogorvoshoz megyek nyugodtan ráhagyhatom a kis öccsét, 
mert vigyáz rá jobban mint bárki.” 

„Apija felvetette az eszmét hogy jövőre kimegy Pötyi egy évre Ausztriába németet tanulni, 
nagyon boldog volt kis fiam, hogy világot fog látni. De azután meggondolta magát, mert eszébe 
jutott, hogy Antit sem fogja látni, megkérdezte mi az a honvágy? És azután kijelentette, hogy most 
már meggondolta ő nem megy ki mégse!” 

„Lombfűrészt kapott előre születésnapi ajándékként annyira vágyott utána mert a Khoór 
gyerekeknek is van de mégsem elég ügyes még hozzája vagyis mindig túl komplikált dolgokat akar 
amik azután nem sikerülnek!”  

„Jó étvággyal eszik már 33 kg fél fejjel nagyobb Mikinél 140 cm magas.” 

„1934. okt. 8-án Nagyon szomorú napom volt tegnap kint voltunk Pistánál azaz 
igazgatónőjénél és ő lehozatta a kis öreget is hogy lássuk ... ijedt kis öntudatlan gyerek 
benyomását keltette. Mesélte az igazgatónő „ugy-e Pista te azt hiszed én boszorkány vagyok, 
azért félsz tőlem?” Mire Pista „azt” suttogta.” 

„1934. nov. 3-án. 
Kis Pötyim nagyon jól fejlődik, annyira igyekszik jó lenni és mindent a kedvemre tenni, hogy 

néha már unheimlich is nekem. Az iskolában is meg van vele elégedve a tanitó bácsi. Minden 
érdekli és mindent észre vesz és olyan találó megjegyzései vannak, hogy bámulok. Néha jönnek a 
barátai akkor Anti ki lesz zárva és ők katonásdit játszanak, mindenkinek megvan a maga országa 
királya aki csatában veszit annak elvesznek egy darabot a területéből. Evvel egész délután elvannak 
és egész lélekkel bele éli magát a játékba. Külön órára csak rajzra jár, hadd élvezze ki az időt, amig 
játszhatik. Az újság melléklet most is szenvedélye. A tartásával nem vagyok csak megelégedve, este 
tornásztatom és a cipőjébe lúdtalp ellen gomb kúrát kezdett, remélem, lesz eredménye. Antit szereti 
és alig várja, hogy nagyobb legyen, hogy lehessen vele játszani, most lochnesi szörnynek nevezi, 
mert mindent feldönt. Megkönnyebbülés számára, hogy szegény kis Pista nincs itthon és nem kell 
tekintettel lenni rá. Olyan szófogadó gyerek hogy elképzelni se lehet jobbat. Fogékony kis lelke csak 
úgy szivja a benyomásokat az életről, emberekről. És mindig tele van tervekkel a jövőre nézve, de 
könnyen neki keseredik és elveszti a kedvét pláne ha úgy érzi, hogy igazságtalanság történt, a 
múltkoriban azt mondta nagy sirással, hogy öngyilkos lesz, felakasztja magát. Rémes volt!!! 
Meséltem neki, hogy ilyet nem szabad még viccből se mondani, be is látta a kis öreg, de a jelenet 
hatása alól soká nem birtam szabadulni, de ő azóta kifogástalan! Én is igyekszem nagyon türelmes 
lenni vele!” 



„Falja a könyveket. Mikitől indián történeteket kapott kölcsön egy pár napig kis influenza 
félével itthon volt, naponta egy könyvet fogyasztott, pedig nem is engedtem mindég olvasni! Apró 
lázai vannak, nem tudom, mi lesz belőle!” 

Pista, 1934. nov. 4-én: „Ma volt az első hivatalos látogatási nap, hála Istennek kis 
drágámat nagyon jól találtuk fizikailag is erősödött és egész öntudatos kifejezéssel mosolygós 
szemekkel jött be beszélgettünk részt vett a beszédben ... nevetett ha tetszett neki ... Idegesség 
észrevehető volt rajta ... a kezeivel mozgott vagy a lábával ... pár napja igy van ... a csunya idő 
miatt nem mehet ki ...” 

„1934. dec. 31-én. Kis Pötyimnek nehéz hónapja volt, az annyira várt karácsony rosszul 
sikerült, igaz, még rosszabb is lehetett volna. Dec. 18-án magas lázzal jött haza és mikor már 
biztosak voltunk benne, hogy influenza 21-én reggel felhúzom a függönyt és tele van kiütéssel. 39.2 
este 40.4 úgyszintén egész éjjel rémesen köhögött, nagyon nagyon unheimlich volt, nem emlékeztem 
rá, hogy ilyen rémes a kanyaró, úgy látszik, nála különlegesen erősen volt. Amellett itt a pici és 
másnapra vártam haza Pistát kétségbe voltam esve és nagyon féltettem Pötykőt de hála Istennek a 
szent estén csak 37 volt már és igy a gyújtásra behoztuk mert dacára hogy nem hisz ő volt a 
legizgatottabb. Boldog volt mert sok katonát és ágyút kapott és jelenleg mindene a hadsereg 
szaporitás. Olyan jó kondicióban volt ez a betegség most meghúzza, tegnap először kelt fel, éppen 2 
hete beteg! Aránylag türelmes jó beteg a kis öreg a bizonyitvány nem volt olyan jó mint vártuk 1 – 2 
– 2. Amikor kérdeztem a tanitó bácsiját mindig azt mondta, hogy nagyon meg van vele elégedve 
csak a helyesirással vannak bajok, de hát az általános ámbár programm szerint jól kellene tudniuk 
az év végére! Szegénynek rosszul esik hogy itt a finom vakáció és ő nem élvezhet belőle semmit csak 
kevéssé vigasztalja hogy igy nem mulaszt az iskolában.” 

Pista, 1934. dec. 31-én: „... eleinte egy-két óra hosszat elfogult volt mikor 23-án reggel 
haza jött de azután annál jobban érzi magát és kijelentette hogy nem akar visszamenni. ... 
nagy eredmény hogy ... az egész éjszakát baj nélkül átalussza.” 

„1935. márc. 11-én. Kis Pötyim kezd komoly ember lenni az iskolában meg vannak vele 
elégedve itthon meg mindég vissza kell tartani annyit olvas. A földrajzi Társaság kiadásában  »A 
kannibálok földjén« »Az Amazonasz őserdeiben.« Össze kell már magamat nagyon szedni és bizony 
sokszor akkor se tudok a kérdéseire felelni, mindene a földrajz a nagy atlaszt bújja, amit én kaptam 
Karácsonyra, már lehet vele városneveset játszani, meglepő dolgokat tud. Amellett persze a gépek, 
de azért most már ingadozik és nem egészen biztos benne, hogy gépészmérnök lesz-e. Rajzolni 
nagyszerűen tud lovakat mindenféle pózba a vérébe van az egész, arányok, perspektiva stb. Amellett 
kis Katus minden porszemet észrevesz, a legkisebb hibát a ruháján rögtön javitanom kell »de ne 
felejtsed el!« Amellett rengeteg naivság van benne és a modora félszeg amiért Gyuri sokszor 
haragszik. Antit rá lehet bizni, mindenre van megjegyzése ha azt mondom ne legyél olyan szemtelen 
»de mamikám nem is tudom mi az« és könnyes a szeme.” 

„Iskolai barátaival mindég katonákat vesznek és kérnek állandóan a hadsereg szaporitás a 
téma. Hadihajók skatulyákból sb. készülnek. Nagyon félti a holmiját.” 

„Hosszan tartó influenzája volt februárban, de szerencsére az iskolát is bezárták igy nem 
mulasztott sokat, de nem néz már mindég jól ki és nem kielégitő az étvágya. Januárban állandóan 
járt a jégre egyedül nagy passzióval a legnagyobb hidegben is, mert ott találkozott a barátaival és 
nagy játszásokat csináltak.” 



Pista, 1935. márc. 10.: ... „én nem akarok meggyógyulni én mindég beteg akarok 
maradni, Én nem akarok visszamenni!” Febr. 22-én Pötyi lázzal jött haza, erre hirtelen 
elhatároztuk ... gyorsan kivisszük talán még sikerül elmenekiteni az amugy is leromlott 
szervezetével egy ujabb influenza elöl. ... titokban mindenét elpakoltam és egy órával az 
indulás előtt megmondtam hogy api kiviszi az erdei iskolába és hogy a pajtásai mennyire 
várják!  Nem, nem nem kiabálta ... egyszerrecsak api belépett »gyere Pistám menjünk.« Kis 
Pi engedelmesen felállt ...»mamikám hova megyünk?« elkezdett éktelenül sírni ...Mikor 
beszállt az autóba nem sirt már, de nem is csokolt meg. ... Kint voltunk Antika api meg én 
vasárnap 17-én, közömbösen viselkedett, nem mondta, hogy vigyük haza ... Influenzás nem 
lett ...” 

„1935. ápr. 24-én. Kis Pötyikém sokat izgult a nyuszi miatt többet mint mikor még nem tudta 
miben létét. Félt hogy valamit elfelejtek este alig birt már elaludni! Szegény a vakációban egy 
csúnya foghúzáson ment át, pár év előtt beletörték egyik fogát és a gyökere bent maradt állandóan 
gennyezett most is mindig panaszkodott rá a foghúsa is gyulladásos lett úgy hogy muszáj volt 
rászánni magunkat. Szegény kis gyerek szépen viselkedett, pedig úgy kellett kivésni a gyökeret és 
kétszer egymás után injektiót adni neki, nyöszörgött és fel-fel sikitott persze, de a doktor azt mondta 
hogy nagyon jól viselkedett mert bizony igen fájdalmas volt mert gyereknek nem adhatnak olyan 
erős érzéketlenitőt. Szegénykém még otthon is csak ült és olvasott egész délután és kijelentette, hogy 
»még azért nagyon ideges vagyok, hagyjatok!« Két foga is lett plombálva de azt nagyon szépen 
tűrte azt mondja a foghúzáshoz képest az semmi, pedig ezek is mélyen be vannak romolva! El van 
fogzásban maradva, talán mert olyan korán ki kellett húzni a fogait oldalt. De nagynak olyan nagy 
mintha már gymnazista lenne. Olvas rajzol, és most 3szor volt moziba, rém boldogan mesél róla 
itthon. Mikivel Fokföldre készülnek ha megnőnek a gyémánt telepekre ez a legújabb tervük! Jelenleg 
»kutató« akar lenni! Jól gépel api irógépén, sőt direkt gépbe költ verset és mesét el is tettem az 
elsőt. Egyik délben öregecskémnek szólitotta apiját és nem értette, mi van ezen nevetni való!”  

„Többször megy gyónni és áldozni és engemet is mindég küld. És úgy igyekszik jó lenni. 
»Igazán nem akarlak szekirozni mamikám« de ezt is azt is mondd meg stb. Aranyos és mégis túl 
hangos néha úgy hogy idegesitő és rá kell szólni az ok nélküli kiabálásokért.”  

„Tornába járatom márc. 15 óta, nem szeret, fiúk lányok vannak együtt azt mondja a lányok 
olyan szemtelenek, nem tudom mit ért tulajdonképen alatta! De rosszul tartja magát és annyira nől 
amellett meg táncmozdulatokat is tanulnak ami kell a jó mozgáshoz. Próbál meggyőzni hogy »ne 
gondold mamikám én nem vagyok ügyes táncos!« de azért belenyugszik  változtathatatlanba és 
szépen megy egyedül.” 

Pista, 1935. ápr. 26.: „... panaszkodtak rá, hogy nagyon ideges ... hazahoztuk ... nem 
játszik, egész nap pörget és fel alá rohangálna ...még ha képeket nézek vele el van és ha 
sétálunk. ... sokszor ismételni kell neki, amig megcsinál valamit ... akkor mérges, ha a füvet ... 
amit pörget el akarom venni tőle. ... De enni nagyon jól eszik. ... hamarább kész volt mint 
Pötyi. ... borzasztóan várom a debreceni tanár értesitését mikor fogad bennünket ...” 

„1935. máj. 18-án Pötyi tele van ambicióval mindent akar tudni a földrajzot azaz atlaszt 
bújja és tisztában van a leglehetetlenebb szigetekkel. Komolyan lehet vele diskurálni. Jelenleg irt 
egy pár költeményt ugyanezt az irógépbe sőt most egy regényt akar irni a Maugli történet 
folytatását. Igyekszem megszerezni és eltenni. Most influenzában fekszik második napja, remélem 
nem lesz komoly. Néha el van keseredve, hogy ő neki semmit sem szabad és mindenért kikap amiért 
Pistának és Antinak nem szólok, hiába magyarázom, hogy ez az első gyerek átka én is api is azok 
voltunk.” 



1935. jun. 12-én: „Édes kis Pistámmal rémes napokat éltem át amit életemben nem fogok 
soha elfelejteni! jun. 1-én Benedek egyetemi tanárnál voltam vele Gellért szállóbeli lakásán 
homlok agykéreg gyulladást állapitott meg nála és azt kivánta hogy vigyem fel debrecenbe a 
klinikájára alapos kivizsgálásra és megfigyelésre. Lelki állapotomat leirni nem is igyekszem 
akinek gyereke van ugyis megérti másnak meg fogalma se lehet róla. ... a sors utjai 
beláthatatlanok és remény nélkül nem lehetne élni. Az első nap letörése után megint kezdtem 
hinni és akarom hinni, hogy egy ilyen drága kis gyereknek meg kell gyógyulni, ha meg tul 
esett észrevétlenül ezen a bajon és nem lett tragikus következménye, akkor meg van a 
reményem, hogy rendbe is jön. ... intravénás injectióval lumbál punktióval kapcsolatos levegő 
befújást csináltak az agyba és lefotografálták azaz röntgen felvételt csináltak róla. Az 
elváltozást egészen csekélynek találták amint mondják az a fő baj hogy a levegő nem 
egyformán terjed szét ott lehet valami gyulladás utáni összehuzódás, amit majd röntgen 
besugárzással igyekeznek eloszlatni de lehet hogy már az a levegő befujás is jó hatással lesz 
rá! Szegény kicsi angyalom nem felejtem el mikor hordágyon fehéren vittük a röntgenbe 
végtelennek tetsző hosszú földalatti folyosókon az orvos közbe közbe nézte a pulzusát azután 
az átvilágitásnál a kétségbeesett »mamikám« »mamikám« kiabálálat [?]  3 órát aludt a 
kinoztatás után Felébredése után ... nem volt hajlandó se inni se enni csak a fejére kellett 
állandóan vizes borogatást tenni. Ha egy kicsit felemelte a fejét már sirni kezdett »gyorsan 
kendőt« »gyorsan vizest« »fáj« »fáj« ... Rém unheimlich volt ott az ismeretlenbe a nagy 
felelősséggel és egészen magamra hagyatva. Szombaton azaz 8-án elhoztam őt de a szó szoros 
értelmében ... [Pihenés Budapesten Pipsiéknél] 10-én reggel ... sikerült a vonatra feltenni és 
végre keserves út után (Gyuri Komáromig elénk jött a győri átszállás miatt) délben 
hazaértünk ... Sajnos semmi különös változás nincs ... éjjel nyugodtabb, de majdnem mindég 
csak pörgetni akar, reggel dobálja magát erősen ... Mindig jobban remélek ... Mégis csak 
lélektani okának kell lenni az ő megtorpanásainak mert az olyan csekély mértékü amit nála 
találtak hogy nem magyarázza meg az esetét pláne ha azt állitják hogy születéstől fogva fenn 
álló baj. Éppen most behallani a hangját. ... és nagyokat nevet ... Margit nénivel játszanak 
együtt Pötyi, Anti is ott zsibong, Pista hangját állandóan hallani.” 

„1935. június 21-én. Pötyinek megvolt a vizsgája, nagyon szépen fegyelmezetten viselkedett 
nem forgolódott mint a többi gyerek és szorgalmasan mutogatott fel, de sajnos a tanitó bácsi nem 
hivta fel, az fájt neki és nekem is, hogy nem vele rajzoltatta fel Magyarország térképét a táblára. 
Most nagyon boldog a kis öreg, mert felvették a gymnáziumba legjobb barátjával együtt, csak azt 
sajnálja, hogy a harmadik közülük a reálba megy, mert hárman vannak, akik katonákkal játszanak 
és hol egyiknél hol a Másiknál van a háború. Erről megy a beszéd állandóan, minden pénzét 
katonákra, tankra és hasonló háborús felszerelésre költi. Amellett meg mindég az jár az eszében, 
hogy ha majd nagy lesz hogyan tud minél több pénzt keresni, hogy lemehessen Afrikába Mikivel. 
Időnként megy privát szorgalomból is gyónni meg áldozni és engem is biztat »már látom hogy el 
kell veled mennem, máskép soha se jutsz el.« Nagyon szereti a szép mozi szinésznők képeit és ha 
valamelyik nevét látja a szinlapon mindenképen rá akar beszélni, hogy menjünk el mert »olyan jó 
rajzfilmeket adnak.« Csak ha egyenesen megkérdezem akkor vallja be »’hát persze azt is szeretném 
látni.« Lányokat általában azért megveti, de a helyes kis rokonlányoknál mindjárt azt nézi, hogy jó 
lenne-e feleségnek. Falja a könyveket, de ha arra való idő van passzióval játszik a homokban. A 
nagy meleget nem birja. Elég jól eszik egy fejjel nagyobb Mikinél.” 

„1935. júl. 1-én nyári ruhában 35 kg 50 dkg” 



„1935. júl. 20-án  „       „         35 kg 90 dkg” 

„1935. júl. 25-én api mérése szerint 143 cm cipő nélkül nagyon örülök mert mindenki azt 
találja hogy nagyon megerősödött. Okos, megbizható, mindenhová el lehet küldeni elvégzi a 
kommissiókat, vigyáz a gyerekekre, szeret beszélgetni minden féléről senki másnak ellenkező 
véleményét mint az enyémet, nem fogadja el. Ellenben ha gépekről vagy hasonlóról van szó akkor 
csak az api az orákulum, ezt én nem is vindikálom magamnak megmondom hogy mihez nem értek 
»igazán kár mamikám hogy a lányok ezt nem tudják.« Regényt ir és határozottan egész jó a stilusa 
nem is beszélve a rajzolásról ott valami egészen kiváló tehetség embereket állatokat mozgásban 
fejből rajzol Autókon a legkisebb részletekre pontosan emlékszik és hibátlanul lerajzolja.” 

„Csak a fellépése javuljon meg akkor meg leszek vele elégedve Gyáva de csak azért mert 
minden eshetőségre gondol. Azért 6 úszó lecke után mégis tud már uszni és nagyon büszke rá. 
Elővigyázatos mindenben. Ma megint két fogát ki kellett huzni hogy helyet csináljunk a 
következőknek. Nagyon sirt de azért szépen hagyta dolgozni a fogorvost. Mikit Ödit nagyon szereti 
de ha együtt vannak mégis mindig sirás a vége és már többször sirva jött haza mert az arcába 
dobtak vagy hasonló vadságok történtek.” 

„1935. szept. 5-én. Pötyi augusztus 3-án lement apijával Bajára előzőleg bekellett szereznem 
a gymnazista sapkát mert avval akart ott büszkélkedni. Két napig Pesten voltak megnézték a 
Nemzeti Múzeumot, Állatkertet és ami a fő nézhette óraszámra a forgalmat a Gellért teraszáról mig 
az apja dolga után ment. Hajón mentek le Bajára ami megint külön élvezet volt. Ott is meg voltak 
vele elégedve, egészen jól úszott a Dunába mindent élvezett a maga óvatos módján. De azért már 
minden este kérdezte apiját hogy mikor megyünk haza. Itthon alig tellett be a sok meséléssel és a 
játékaival, meccánozott vonattal játszott autóval stb. Most már nagyon készül a gymnáziumra, kicsit 
drukkal, de végeredményben nagyon büszke rá. Lázasan foglalkoztatja az Abesszin háboru 
lehetősége ezt a részt minden nap elolvassa az újságban.”  

Pista, 1935. szept. 5.: „... Antikát nagyon szereti, de veszekszik is vele ugy hogy a kicsi 
néha fél tőle. tegnap délután miután egyedül maradt vele ő már kész volt Anti még nem az 
evéssel »igyál haszontalan gyerek, ne szipogj siess, mi lesz már, mindjárt megverlek!!« erre 
Anti békitőleg átölelte ő tovább »na jó adjál egy puszit«stb.” 

[1935. szept. 5, folyt.] „Megint kikellett egy fogát huzatnom, rettenetesen félt szegény gyerek, 
első nap haza kellett jönnünk mert nem engedte kihuzni mint utólag bevallotta azért mert egy 
gymnazista várt a váróban és az meghallotta volna a sirását »Neked talán kellemes [kellemetlen-
ből javitva] lenne ha 8 évig csufolnának hogy sirtál a fogorvosnál.« Ezt be kellett látnom! Másnap 
azután sirt huzás közben és a végén sirva kijelentette hogy »semmit se fájt de mindég azt hittem 
hogy most fog fájni csak azért sirtam!« Nevetni kellett rajta pedig ez csak azt mutatta hogy 
mennyire felizgatta magát.” 

„Rém büszke hogy 36 kg-ot nyom jól is eszik különösen kenyeret este vacsorára rengeteget. 
Átalussza az éjszakát csak azt nem szereti ha mi elmegyünk este mert akkor neki kell a lánynak 
csöngetni ha Antikával baj van mert az dacára a nyitott ajtónak rendesen nem hallja meg. De akkor 
is rögtön tovább alszik este 8-tól reggel 7-ig.” 

„Rengeteget olvas egy Verne könyvvel 3 nap alatt végez. Rosszul tartja magát. Jelenleg lúd 
talpbetétet visel első pár este után már nem is érzi pedig annyira protestált ellene, de azért belátóan 
szépen viseli.” 

„Kezd társadalmi ember lenni pl. »Mikinek megnéztem az autóját, nagyon ronda de nem 
mondtam meg neki.« »Hadd örüljön.«” 



„1935. okt. 14-én. Pötyi egész jól érzi magát a gymnáziumba, azt mondja »az elemibe sokkal 
szigorúbbak voltak.« Úgy szeretném ha elvesztené félénkségét és elfogulatlan tudna lenni! Egy 
incidense volt a tornatanárral ami annak bevonulása miatt mai napig sem lett tisztázva. T.i. pár 
napig influenzás volt és utána még köhögött, de azért elengedtük iskolába avval hogy azonban ne 
tornázzon mert az erős mozgás kiváltja a köhögést. Ismerve bátortalanságát apja még a torna cipőt 
is kivette a kezéből hogy biztos megmondja, hogy nem szabad tornáznia. Ennek következménye lett, 
hogy a tanár pofon ütötte és egész órára kitérdepeltette, miután megkérdezte, hogy a cipőjét 
elhozta-e, de miután Pötyi azt mondta hogy otthon elvették, jött a krach! Sajnos csak egy hét múlva 
mondta el nekem amikor egy magános percünkben arra kértem, hogy ha bármi előadja magát 
mindég szóljon nekem. Szegény gyerek ugy sajnáltam utólag, mi mehetett végbe abban az érzékeny 
gyereklélekben hogy a szülői parancs teljesitése miatt kap ki! Az a durva ember, most irulva-pirulva 
beszélt azt hitte hogy hazudik, mást nem gondolhatott! Én persze azt mondtam hogy biztos nem 
mondta érthetően és a tanár azt hitte hogy otthon felejtette a cipőt! Vissza gondolva emlékszem, 
hogy csekélységekért sirva fakadt azokban a napokban és én nem tudtam mire vélni érzékenységét. 
Gyuri is oda volt amikor elmondtam. Alig aludtam akkor éjjel. De ugy látszik lélekben ugy rendezte 
el hogy bolond a tanár mert ugyis annak tartják mind. Sajnos még mindég [az é egyértelműen é] 
köhög pedig olyan szép őszi idő van! Két nap múlva lesz 10 éves! 144 cm magas, 36.80 kg. 
Különben elég könnyen veszi a tanulást, csak az apja nem találja elég alaposnak, nehezen megy a 
kivülről való tanulás.”  

„Okt. 1-én meg kezte a zongora órákat egész passzióval gyakorol, csak mindég féltem a 
kedvét az api szigorú ellenőrzésétől igyekszem is minden befolyásomat latba vetni hogy pofonok ne 
legyenek nevelési azaz tanitási eszközök. Úgyis nagy a világfájdalomra való hajlam benne. 
Emlékszem én is ilyen tipusú gyerek voltam pedig kis koromba senki nem bántott, de mindég meg 
nem értettnek éreztem magamat.” 

Pista, 1935. okt. 18-án: „Jó ritmussal zongorázik saját maga által kitalált melódiákat egy 
ujjal ütögeti ki.” 

„1935. nov. 9-én. Pötyi fejlődésével meg vagyok elégedve tavaszi kabátban 38.80 kg-ot nyom, 
nől és erősödik! Az iskolába járás ugy látszik örömet csinál neki, sokkal szinesebbek az élményei és 
többet mesél mint az elemiben. Minden órát más tanár tanit, ezt kivánja egyik, a Másik azt, van 
miről mesélni. Úgy veszem észre a földrajz tanárostól együtt a kedvence a vármegyéket olyan 
buzgalommal rajzolja, hogy majd az egész délutánja rámegy. Ma sajnos 3-ra felelt természetrajzból 
pedig eddig 1-se volt. De avval menti magát ami igaz is hogy vérről nem bir beszélni, nekem sohase 
szabad azt a szót itthon ki se mondanom. És éppen a csontváz és erek voltak feladva. Az első két 
latin dolgozata 3-as volt, apja megfenyegette hogy nem szabad az újságot 1 hónapig elolvasnia ha 
intőt hoz haza! Ezt sikerült 3 napra leszállitanom, de még igy is ez a legnagyobb büntetés lenne 
neki, mert az abesszin–olasz háborut hihetetlen érdeklődéssel olvassa, minden apró részletet tud és 
kombinál »Mami biztos a Gukna herceg becsapja majd az olaszokat és csak azért adta meg magát, 
hogy félrevezesse őket!« Ez érdekesebb minden indián történetnél, borzasztóan drukkol az 
abesszineknek és minden igazság érzetével az olaszok ellen van.” 

„Egész éjjel jól alszik, ebéd után 1 órát van a kertben és azután jön a tanulás és napi ½ óra 
zongora gyakorlás. Egész helyesen ütöget már nagy tempóban haladnak, már dalokat játszik, ugy 
látszik a muzikalitásra van a fő súly fektetve.” 

„Nagyon szófogadó gyerek és velem szemben abszolut bizalmas.” 

„1935. nov. 28-án. 



Tegnap beütött a krach! Pötyi intőt kapott számtanból! Szivem verése elállt amikor meglátom 
a boritékon a Szent Benedek Rendet. A mult héten voltam az osztályfőnökénél és megnyugtatott 
hogy jó uton van Pötyi figyelmetlen volt eleinte nagyon, de most már javul. És ime mint derűs égből 
a villám csapott le az intő szerencsére Gyuri pár órával előbb elutazott és csak holnap este jön meg 
igy mire a gyerekkel találkozik lesz ideje kitombolni magát. Szegény Pötyi maga is meg volt lepve és 
keservesen bőgött, a büntetés mindjárt életbe lépett igy mire Gyuri haza jön azon is túl leszünk. 
Megható volt »inkább verjél meg« »csak az ujságot olvashassam el.« De persze hajthatatlan 
maradtam! Ugy igyekszik azóta a kedvemben járni és kiérdemelni jóakaratomat mert azt mondtam, 
hogy ha nagyon jól viseli magát és látom az igyekezetet a tanulásban akkor három nap után 
megkapja az ujságokat. 

Vissza gondolva saját gyerekkoromra én sem tudtam figyelni a legjobb akarat mellett is 
minduntalan azon kaptam magamat hogy nem tudom mit beszélnek körülöttem. Mikor a 
garatmandulámat kivették az orvos érdeklődött is utána hogy önkéntelenül nem kapcsolódom-e ki. 
Ezt a garatmandula erős tultengésével magyarázta de ez még sem stimmelhetett egészen, mert ez a 
tulajdonságom mind mai napig fenn áll. Nagyon nagyon kell hogy érdekeljen valami hogy 
hosszabban képes legyek oda figyelni. De én mind amellett egy évet kivéve nagyon jó tanuló voltam. 
De persze a gimnázium [első eset, hogy i-vel irja] az más és különösen a bencések nagyon 
szigoruak eleinte pláne, ugy látszik rostálni akarnak.”  

„Pötyi pedig olyan nagy gyerek még, annyira szeret játszani, izgul a Mikulás, a Karácsony 
miatt, csupa hadi felszerelést kér. Kár, hogy Gyuri annyira forszirozta a tanulást a 4-ik elemibe 
lenne való szegény gyerek. Csupa fantázia, minden iránt érdeklődő. Tulajdonképen nem csodálom, 
ha a tanulás nem birja egészen lekötni a figyelmét, ugy vagyok vele, hogy nem is kivánom hogy jeles 
tanuló legyen legalább is az alsó osztályokban de persze intő az már mégis sok!” 

Pista, 1935. dec. 10.: „Ha Gyuri leül a zongorához az első akordok után Pista már 
mellette van és visz magának széket és többet el nem lehet onnan mozditani. Gyuri is elismeri 
hogy javul pedig ez nagy szó.” 

„1935. dec. 27-én Pötyi mindenkinél jobban izgult a karácsony miatt egy héttel előtte 
influenzát kapott de szerencsésen az ünnepekre meggyógyult. Leirhatatlan izgalommal várta a 
Jézuskát, annál inkább hogy ő már mindent tudott a kicsinyek meg nem. Csupa hadi felszerelést kért 
és rém boldog volt hogy 38 drb olasz és 38 drb abesszin katonát kapott (Vili  bácsi jóvoltából.) 
Jellemző a mai viszonyokra hogy csak ezek a dolgok fogynak a játék boltokban. Persze nagy 
bánatára a két kicsi is akart mindig az ő dolgaival játszani Pöttyöm pedig rettenetesen félti a 
holmiját!”  

„Megszereztem neki az ünnepekre a Winnetou 6 kötetét azt fölfalja valósággal 5 nap alatt 3 
kötetet olvasott el, rettenetesen érdekli. Ennek hatása alatt Mikivel és Ödivel állandóan 
láthatatlanokká váltak az erdőben Erzsi néni nagy kétségbeesésére még négy kéz láb is mentek!” 

„A zongora tanárnője nagyon meg van vele elégedve azt mondja ilyen tanitványa még nem 
volt okt. 6-án kezdett tanulni és karácsonyra már a »Stille Nacht«-ot játszotta, sajnos, hogy éppen 
előtte volt egy hétig beteg és igy nem ment hiba nélkül.” 

„Rettenetes kritikus a kis öreg, mindenre van valami megjegyzése pláne asztalnál ezt persze 
apijától látja azaz hallja.” 

„1936. február 8-án Pötyi január 18-án csúnya köhögéssel és náthával itthon maradt 1 hétig. 
Még köhögött mikor ujra ment iskolába, aggódtam érte, de hála Istennek most már nem köhög 
pedig hideg szeles napok vannak. Január végén megkapták a bizonyitványt latinból és számtanból 
3-sa van, a többi 1-es 2-es. Az osztályfőnöke azt mondja, ha igy halad tovább év végére 2-esre fog 



állni. Igy most mindég kikérdezem mert bizony a kis öreg nagyon is könnyen veszi a tanulást ha 
valamit 3szor el olvas azt már nagyszerűen megtanulta!!” 

„Gyuri kikérdezéseinek mindig tragikus vége van ugy hogy egész kétségbeejtően fél az apjától 
a tanulást illetően. Az a keserve hogy én mért nem végeztem gymnáziumot mért tanultak a lányok 
olyan keveset!” 

„Most már kezd az épitészet felé hajlani, pláne amióta Gyuri egy templom pályázaton részt 
vett nagy gusztusa jött neki is hozzá hogy ő is tervezzen.” 

„Azt mondja nagyon valószinű hogy nem fog megházasodni mert világot akar látni és oda 
menni ahol meglehet gazdagodni és asszonnyal azt nem lehet. Abessziniára gondolna mint 
meggazdagodási helyre! A háborut most is élénk érdeklődéssel kiséri.” 

„Olyan nagy mintha legalább is 3-ikas lenne, de amellett helyes naiv lélek, csak ne kritizálna 
mindent olyan erélyesen. Szeretnék néha a lelkébe látni és szeretném vértezni a csalódások ellen, de 
sajnos a mai bizonytalan világban sohasem lehet tudni kit mikor ér baj és mi lesz Európa sorsa!” 

„1936 márc. 18-án. 
Pötyivel semmi baj, áldott jó gyerek, ha haragszom, rögtön jön csókolni, tanulás is zongora is 

jól megy. Már reggel a tizóraiát is maga csinálja, mindenre gondol nem felejt el semmit. Városneves 
játékban már néha le is győz. Velem szokott jobb hijján játszani, ha nem heccelhet a kisebbekkel.” 

„1936 ápr. 13-án Pötyi szegény peches volt amiota vakáción van torka fáj náthás ugy hogy 
állandóan itthon van, láza nem volt.”  

„A husvétot ő várta a legnagyobb izgalommal számlálta a napokat, húsvét vasárnap reggel 6 
órakor felkelt felöltözött és ugy feküdt be az ágyába, hogy ha jön a nyuszi mindjárt kiugorhasson az 
ágyból. A motozásra benéztem de akkor nyakig fel volt huzva a paplana mintha aludna.” 

„Sokat olvasott, Pompei pusztulását két nap alatt kiolvasta, pedig nem is engedtem sokat ülni 
a könyv mellett. Azt mondja szeretne valami gépet kitalálni hogy megállitsa az időt hogy ne kelljen 
még soká iskolába mennie.” 

„1936 máj 11-én Hála Istennek Pőnek semmi baja nem volt husvét óta, jó az étvágya 39.50 kg 
ruhában. Büszke hogy nagyobb és többet nyom mint Miki. A négust megsiratta és nagyon dühös az 
olaszokra.” 

„Tanulást minden rábeszélés dacára igen könnyen veszi, ha valamit egyszer elolvas és érti 
meg van győződve róla hogy tudja is, ha 3 szor elolvassa a természetraj[zo]t, akkor az ő véleménye 
szerint már rém jól megtanulta.” 

„Az nagyszerű benne hogy annyira tud mindennek örülni. Megigértem hogy auton 
kirándulunk gyöngyvirágot szedni, ha nem esik. Az izgalma nagy volt és állandoan a felhőket leste 
és boldog izgalma átragadt mindnyájunkra mikor végre mégis elindultunk.” 

„Hogy Pistával Pesten voltam nagyon fájt a szive hogy ő nem mehetett és alig győztem 
kérdéseire felelni hogy mit láttam.” 

„1936 jun. 10-én. Pötyikém most se nagyon erölteti meg magát a tanulással. Remélem azért 
szerencsésen elvégzi az évet. Nagy esemény volt a kis öregnél hogy a természet rajz tanulás kapcsán 
rájött hogy az embereket sem a gólya hozza. Bevallotta a kis öreg, hogy a lexikonba már látott 
olyan pici összekuporodott gyereket, de nem tudta mit jelentsen a tehén tanulásánál ment fel a 
gyertya és mindjárt meg is beszéltük. Mondtam, hogy már ugyis meg akartam neki magyarázni mert 
Éva néninél lesz nem sokára kis baba. Legalább most már ezen túl van.” 

„Borzasztó szélsőséges temperamentum ha apija kikérdezi az izgalomtól mindjárt könnyes a 
szeme. Ha megszidom oly szivszaggatóan könyörög és igér mindent. De azért semmi kitartás nincs 



benne. A zongoránál inkább a hallása fejlődik mint a tudása, mert jól tud leolvasni és az 
ujgyakorlatok nem érdeklik. A Tanárnője nagyon meg van vele elégedve pedig csak napi fél órát 
gyakorol igaz hogy azt pontosan betartja. De kedve van hozzá, pláne hallás után játszani! Nagyon 
hangos szögletes a kis öreg, nem tudom ez idegesség-e nála az a rengeteg hiába való mozgás vagy a 
kamaszkor kezdete, idegessé tesz vele, amit magam is bánok. Az apjától óvom ahogy lehet, mert 
rossz látni, hogy fél tőle!” 

„1936 julius 27-én. Kis Pöttyömet elhanyagoltam! Szerencsésen levizsgázott latin és számtan 
3 lett. Földrajzból azonban jutalom könyvet is kapott. A vizsgák nem igen izgatták mondván, hogy a 
bizonyitvány ugyis már meg van.” 

„Éva néni kis pólyásának születése annál inkább érdekelte és elment amint lehetett” 
„Passióval járt úszodába eleinte velem azután Ödivel, kezd már egész jól uszni a viz alá is 

bukik csak még ugrani nem mer, de nem szabad erőltetni majd megy magától! Röstelte hogy Anti 
tud előre hátra bukfencezni, hát megtanulta ő is minden biztatás nélkül.” 

„Nagy izgalommal készült Bajára, borzasztóan örült az utnak!!! Kiváncsi vagyok hogy volt 
megelégedve!” 

„1936 aug. 5-én. Pötyko boldogan referált bajai élményeiről élvezte a nagy szabadságot 
minden téren, mosdást és ruházkodást is beleszámitva. Mert nem a nagymamáéknál volt, hanem 
Baba néniéknél a tanyán. Apja felszabaditotta az úszásban a forgót is nyugodtan átuszta a Dunán.” 

„Itthon állandóan Ödivel lógott Miki nem lévén itthon, és nagyon összebarátkoztak. Pötyi 
kezdeményezésére megalakult a »Korep« Kellemetlenséget okozó rovarok elleni párt. Pötyi 
állandóan plakátokat és jelvényeket festett! Szindarabokat is irtak és elő is adták a korep céljaira, 
egyikben Ödi dobta ki Pötyit a Másikban kis változattal Pötyi dobta ki Ödit. Persze szakáll volt 
mind a ketten. Pő rengeteget izgult és próbált.” 

„Ma Ödi is elutazott uszoda idő sincsen majdnem egész nap festett a kertben és rajzolt jobban 
mondva tervezett egy autot ami vizen is szárazon is levegőben is tud menni! Rém naiv lélek a kis 
öreg. Kiváncsi vagyok milyen lesz a korep ujság. Tőlem kért egy cikket de nem volt velem 
megelégedve és teljesen átdolgozta igy meg én nem irtam alá a nevemet!” 

„1936 aug. 15. Pö 39.10 kg.” 

„1936. aug. 30-án. Kis Pötyim vakációja már nagyon a végére jár. Olyan hamar vége lett 
ennek a nyárnak hogy rémes, a kis öreg is azon kesereg! Aug. 10től tennisezni tanul, nehezen ment 
neki eleinte még csak el is találni a labdát de mégis csak mozgás volt számára és elfoglaltság! 
Sajnos se Miki se Ödi nem voltak itthon augusztusban igy egészen a kicsinyek társaságára volt 
utalva azért is forsziroztam a tenniszt uszni is csak párszor lehetett. A fantáziája igen gazdag és 
mindig kitalál valami elfoglaltságot csak a reális érzék hiányzik nála hogy annak keresztülvitelét 
lehetséges-e megvalósitani! Igy aztán az a helyzet hogy »valami nagyszerűt kitaláltam« hozzá is 
kezd gőzzel de azután abba hagyja amikor az akadályok megmutatkoznak. Ujságot falja a spanyol 
polgárháboru miatt Nagyon szeret velem sakkozni, de el van keseredve ha veszit. Antikával 
hancurozni a fő öröme, csak Pistával sehogyan sincsen és nagyon bánt amikor látom hogy 
kölcsönösen mennyire nem szeretik egymást. Remélem jövőre boldogabb nyara lesz! Barátait nem 
akarja hivni Blanka nénivel is mindig hadilábon áll, örülök hogy holnaptól Ödi és Miki itthon 
lesznek. Tulajdonképen ugy féltem a kis öreget az élettől!! Sok álma van sokat akar de vajjon mit 
fog kapni!!? Istenem segitsed!!” 



1936. szept 10-én: „Édes Pim tegnap volt először iskolába!! ... minden a legjobban ment! 
7-én beiratkozni volt Blankával az igazgató bácsitól kezdve minden tanitó kérdezett Tőle 
valamit és ő mindenkinek felelt büszkén mutatta a füzeteit és arra a kérdésre menjünk már 
haza „még ne!” volt a válasza. ... Az első iskolanapon is mindent szépen megcsinált. ... Tavalyi 
tanitója az osztályfőnöke lelkes csupa sziv ember ő maga is boldog hogy Pista olyan jól 
feltalálja magát. Mintha valami lidérc nyomástól szabadult volna meg mióta iskolába jár.” 

„1936 szept 10-én Pőnek ma volt az első iskola napja, láthatólag nem nagy ambicióval vág 
neki az iskola évnek, dacára annak hogy iskola könyvei nagyon tetszenek neki! A modorával nem 
vagyok kibékülve hangos, kotnyeles mindent kritizál határozottan kellemetlen tud lenni a kis öreg! 
Remélem ez a kamaszkor első megnyilvánulása csak és elfog mulni idővel. Egy részt persze jó az ha 
nem rejti valaki a véleményét véka alá, de ha mindég kellemetlenkedik akkor nem fogják szeretni, 
ezt persze nem akarnám, de nem tudom mit kezdjek vele. Amellett csunyán is eszik az én fiam, én aki 
annyira nem birom a csúnya evést Pista és Anti ellenkezőleg született szép evők. Meg fogom 
próbálni nem rászólni, talán akkor észrevétlenül szebben fog enni. Nem szeretném ilyen külsőségek 
miatt elvesziteni a bizalmát!” 

„Külsőleg jól fejlődött a nyáron, sokkal jobb megjelenés, jó arcszine van csinosabb a kis öreg, 
szegény gyerek ott a hiba hogy mindig túl nagynak kezeltük és most is sokat kivánunk tőle, mert 
annyival nagyobb mint a többiek, pedig ő is még csak egy kis gyerek oktoberben lesz 11 éves! Api 
mérése szerint cipő nélkül 148.5 cm és iskola előtti mérés szerint már éppen 40 kg.Tulajdonképen 
szép súly, de a magassága is meg van hozzá!” 

„1936 okt. 13-án Kis Pöm közepesen tanul hamar kész van a leckéjével és most se 
ambicionálja az egyest, mindég kikérdezem és ha valami mulasztáson érem és szemrehányást teszek 
neki mindég sirva igér javulást, de persze csak az igéretnél marad! A reggeli mosakodásokkal is 
mindég baj van, de azért az api nyaklevesétől sohasem fakad sirva csak akkor ha én szólok neki 
utána hogy mért csinál magának és nekem bajt! akkor sirja el magát keservesen és fogadkozik! Ugy 
örülök hogy végre egy pár gyerekkel kezd barátkozni, persze nem a legjobb tanulókkal hanem 
fantáziadus zárkozott gyerekekkel remélem tartós marad a barátság. A születésnapjára meghivta 
őket!” 

„Legujabb szenvedélye a sakkozás nagyon boldog ha most már sikerül egy egy mattot adni 
nekem. Még apija is elismeri, hogy tehetsége van hozzá.” 

„A földrajzt passzióval tanulja annál is inkább mert éppen most tanulja spanyolországot és a 
spanyol polgárháboru most éppen olyan szenvedélyesen érdekli mint annak idején az abesszin–
olasz. Elnem mulasztaná az ujságot elolvasni!” 

Pista, 1936. nov. 19-én „Ujabban 2x hetenkint megy zene ovodába ... hála Istennek 
minden jól ment és annyira tetszett neki, hogy itthon azt kérdezte »mikor megyünk megint 
énekiskolába?«  ... Most is idejött »mit csinálsz« én is irok ezt is stb.” 

„1936 nov. 19-én. Kis Pöttyöm sok problémát ad nekem! Ma megint  rossz volt a latin 
dolgozata pedig azt remélte hogy jó lesz, puskát is csinált, de ugy látszik hiába. Most azután Apija 
végre belátta hogy neki kell vele foglalkozni és most szegény mindennap külön egy óra latint tanul. 
Csak az a baj, hogy rémitően fél az apjától és úgy aggódom érte hogy az idegeire megy a vele való 
tanulás, az előmenetelére nézve persze jó lenne!” 

„A zongorában se ambiciózus ha rossz jegyért haragszom, mindent igér de a legközelebbi 
alkalommal megint csak megelégszik avval, hogy a ½ órát lezongorázta! Azt hiszem mind ez a gyors 
tanulás azért van mert állandóan van valami ami a fantáziáját teljesen lefoglalja és már alig várja 



hogy kész legyen és csinálhassa azt amit szeretné. Egy időben ez a sakk volt most rajzfilmet csinál 
zsir papirra egész helyes dolgokat egyik barátjával és mindjárt ki is próbálják a laterna magikán, 
és nagy terveket sző a jövőre nézve. Igy azután persze szenved az iskola de viszont nem lenne kár 
minden fantáziát leszoritani benne? Tiszta kitűnőre nem is pályázom, de szeretném, ha hármasa ne 
lenne legalább vagy ha igen legalább csak egy darab! Egy hete elkezdtem vele a németet Berlitz 
módszerrel, velem szivesebben tanul mint órára járni idegenhez, német lányt is vettem mindenesnek 
hogy az késztesse a beszédre. Mostanáig halogattuk, de most már igazán múszáj neki durálnunk 
magunkat, jövőre az iskolába már komoly leckék lesznek! Szegény gyerek sajnálom de eddig is már 
sokat engedtem neki lazsálni. Mindég sajnálom azt az évet amivel korábban kezdett tanulni akkor 
kellett volna erélyesen elleneznem de ez már késő bánat és ujra járatni vele az meg az önérzetét 
annyira bántaná hogy többet ártana mint használna! Majd pár év alatt talán rendbe jön!” 

„1937. jan. 3-án. Kis Pöttyom sokat mulasztott nov. 25-től kis megszakitással 3 hetet. A 
Természetrajzból intőt is kapott, mert a tanárja nem tudta ujra feleltetni. Mumsza volt és 
mirigydaganata, de most már hála Istennek jól van és a 3 korcsolya napot ugy kihasználta hogy 
délelőtt délután volt és nem ártott meg neki.”  

„A Mikulás nagy csalódást okozott neki mert a cukor adagon kivül egy könyvet kapott 
Mikulás és Krampusz helyett, azt hittem ő már nagy fiu és ez jobban megfelel neki. Hát látom ám 
hogy morzsolja könnyeit. Igy aztán rémesen igyekeztem hogy Karácsonyra minden kimondott és ki 
nem mondott gondolatát kitaláljam hogy ő is boldog legyen. Ez szerencsére sikerült! A kis öreg 
izgult ha lehet még jobban mint a többiek. Szerencsére délután 1½ órás rajzfilm mozi volt igy 
valahogy eltelt az idő ½5-ig, de az utolsó 15 percet az ajtó előtt töltötte határtalan izgalomban 
figyelve minden hangra! Amit addig annyira nehezményeztem hogy nincsenek barátai szerencsére 
megszünt szinte már néha sok a jóból. Inkább ő hozzá jönnek és ő csak Mikiékhez megy, mert 
szegényebb gyerekek és itt több helyük van játszani azt hiszem ez a fő ok. Modorban felnőttekkel 
szemben azonban rettenetesen félszeg! A gyerekekkel meg nyers, szóval csiszolni való az volna sok 
rajta, csak sikerülne! A könyveket persze falja 2 nap alatt kiolvas egyet. Fő büszkeség volt hogy 
Karácsony este ágyban olvashatott 10 óráig!” 

Pista, 1937. febr. 5.: ... „Rejtvényeket adtam fel neki öröme tellett a megfejtésében pl. 
melyik az az állat aminek 4 lába van nagy szája és vizben szeret lenni? Boldogan rá vágta 
»viziló«! ... Szelid jó gyerek lett az én Pistámból és büszke is hogy jó!!” 

„Február 1937. 5-én 
Kis Pőtyim bizonyitványa nem volt valami jó nagy meglepetésünkre szépirásból bukott meg. 

Apja igazán csak a forma kedvéért szidta meg Természetrajzból 3-at kapott intő után bármennyire 
igazságtalan is volt nem várhattunk mást. Minden nap kikérdezem és igazán mindent tud bámulatos 
gyorsan tanul, de félszeg fellépése oly rossz benyomást tehet, hogy már eleve azt hiszik nem tud 
semmit.”  

„Rengeteget korcsolyázott nagy passzióval párszor ródlizni is volt a barátaival.” 
„Érdekes, ha egy könyvet olvas vagy mozit néz legyen az bármilyen megható nem könnyezik, 

de ha én megszidom, akkor mindjárt sirva kér bocsánatot és olyan nagyon szerencsétlennek érzi 
magát. Mindent megkap amit akar, tud nagyon örülni, de mégis az az érzésem hogy nem 
megelégedett boldog gyerek, ha tudná hogy ez engem mennyire bánt és mennyire aggódom érte.” 

„Az irása kusza és nagyon rossz pedig jó keze van, ebben is a kiegyensulyozatlan lelket látom. 
Reméljük későbbre a legjobbakat!”  

„Január közepén a németet is végre komolyan elkezdte 2 x hetenként van egy órája, nem sok 
de igy is éppen eléggé be van fogva az az lenne, ha nagyon szivére venné a tanulást!” 



Pista, 1937. márc. 8.: „... sokat töri azon is a fejét hogy mért és ki hal meg olyan édes azt 
hiszi aki nem őszül még nem is lesz öreg. »Tudod fesd be a hajadat hogy ne legyél öreg!« »Papi 
borotválja le a haját akkor nem lesz öreg!«” 

„1937 márc. 8-án Kis Pötyim aggodalmakat csinált nekem sokat fájditotta a fejét és 
szédülésről panaszkodott. Elhivattam a gyerek orvost nem konstatált mást mint vérszegénységet 
Birobint rendelt neki májat, szalonnát amennyit lehet levegőn lenni. márc. 1-én rajta is kijött a 
bárányhimlő direkt örült neki, csak az volt a peche, hogy 2-ik nap már csunya szemgyulladást 
kapott és igy nem rajzolhatott olvashatott ami pedig ilyenkor a legnagyobb öröme. Nagyon enyhe 
volt az egész betegség első nap 37.2 volt 3-ik nap 37.9. és azontul semmi láz.”  

„A tanárja azt igérte, hogy ezentúl sokat felelteti mert túl félénk! Bár ugy is csinálja és 
bátorságra tenne szert.” 

„1937 márc 27. 43 kg ruhában 148.5 m magas.” 

„1937 márc 30-án 
Pötyi boldogan és izgalommal várta a husvétot és meg volt elégedve. Pipsi is megküldte 

Pestről a névnapi [papir-] masé katonákat ami vágyainak vágya volt mert nagy háborúra készült, 
de barátai megijedtek a nagy előkészületektől és lemondták. Sajnáltam érte de azután vigasztalódott 
Mikivel és én is igyekeztem pótolni amit lehetett rajzoltunk együtt beállitottunk  csendéletet mintha 
műterembe lennénk stb.” 

„Nagy élvezettel olvassa a Világ csodái cimű könyvet és passzióval vizsgáztat belőle főleg 
Blankát mert nála gyakran részesül abban az élvezetben hogy ő többet tud nála. Látszik hogy jót tett 
neki a húsvéti pihenés hizott is igy majd talán az utolsó tanulási idő is jobb lesz!” 

„1937 máj 15-én Pötyinek nagyon jót tett a bisolin kura 46 kg-ot amire rém büszke 39-es 
cipőjével együtt. Április végén futó torokgyulladáson ment át amit a kisebbektől kapott meg. 
Szegény gyerek máj. 8-án himlő oltást kapott az iskolába 11-én 12-én 40 fokos lázzal nagyon rosszúl 
volt ugy hogy 3 napig feküdt, napközben is el el aludt amit addig sohse csinált semmi féle 
betegségnél. Még mindég csunya vörös és dagadt a karja!”  

„Most már mint nagy fiu szabad neki ½9-ig este olvasni ezt el nem engedné! Rendes 
világtörténelmet is olvassa más hijján, a térképet tanulmányozza, a földrajzt tényleg nagyszerüen 
tudja.” 

„Rajz filmeket csinál, katonáival játszik. Csak az a baj, hogy jókedvét nagy üvöltésekkel jelzi 
ami miatt mindig ellentétbe kerülünk, no meg a szép evés miatt! Semmi érzéke nincs az utobbihoz a 
kis öregnek.” 

„A tanulás nagyon másodrendű szerepet játszik nála! Olyan is a bizonyitványa!” 

Pista, 1937. jun. 17.: „Édes Pistám jun. 12-én levizsgázott!!! Még pedig egész jó 
eredménnyel. Hittan 1-es, irás 1-es, olvasás 2 számtan 3 nagyon jól tud az ujjain kivonni 
összeadni de példák megcsinálásánál lassú és a reális életbe nem tudja átvinni a tudását ez 
tulajdonképen Blanka hibája és most erre fektetjük a sujt. A vizsgán abszolut nem volt 
beijedve ugy nyujtózkodott mint máskor is szokott és bátran felelt a Táblára is szépen irt egy 
számtan példát”... 

„Gyurinak is könnyek jöttek a szemébe mikor kezébe vette a bizonyitványt 
meghatodságunkban majdnem elsirtuk magunkat. Végre ennyire jutott drága kis fiunk, csak 
a jó Isten segitse továbbra is.” 



„1937 jun 17-én 
Pötyi egész héten beteg volt t. i. 6-án iskola kiránduláson volt Esztergomban. Első önálló 

ténykedése volt, örült büszkén vitte hátizsákját és szépen beosztva evett és költött. Hiába kinálta 
Ernő hogy menjen velük uzsonnázni azt mondta hogy az túl drága. Ellenben ellenőrzés nélkül 
fürödtek stb és szegény kis öreg mégis megadta az árát mert haza jövetele után pár napig még 
lézengett és eljárt délelőtt az iskolai összefoglalásokra de azután ágynak esett és 6 napig feküdt 38 
fölötti lázakkal. A leggyönyörűbb időben.” 

„A bizonyitványa nagyon gyenge lett 6 drb 3, csak földrajzból és énekből lett egyese, hittan és 
rajz 2 na és magaviselet 1. Bent voltam beiratni az osztályfőnöke azt mondta hogy sokkal 
értelmesebb gyerek semhogy olyan bizonyitványt érdemeljen de rengeteget mulasztott 187 órát, a 
hiányzó jegyzeteket nem pótolta, de reméli sőt biztosra veszi, ha jövőre nem lesz annyit beteg egész 
rendes bizonyitványa lesz.” 

„Hiába lusta és rendetlen az én drága fiam és ez bizony nagyon bánt engem, amellett a 
tanulást illetően semmi ambiciója nincs.” 

„Ideges is nagyon, torkát kiecsetelte a doktor betegség alatt kapálódzott a kezeivel sirva 
fakadt a láza felment 39-ig. Gond, gond a gyerek hogy megállja a helyét az életben. 152 cm magas 
ősz óta 5 cm-t nőlt. Az uj tanitónővel nagyon jól kijön, négykezeseznek is együtt eddig még dacára 
21 évének imponál neki, persze az is hozzájárul hogy tud rajzolni is. De sajnos a próbaidő leteltével 
elmegy, mert nem találja társadalmi helyzetét megfelelőnek. tapasztalatlan ifjú hölgy.” 

Pista, 1937. júl. 26.: „Szeretném egészen önállóvá nevelni, ma reggel nagy örömömre 
bezárkóztak Antival a fürdőbe és engem nem engedtek be, hanem egyedül mosakodtak, Pista 
eresztett Antinak is vizet stb. – Néha bámulatos régi dolgokra emlékszik pl. Hol volt az a régi 
templom ahol deszkán kellett menni mert mellette sülyedt? Bámultam mert az a 6 év elötti 
Aquilleában látott templomra illett!” 

„1937 jul. 26-án  
Elég gyenge nyár sok rossz idővel kevés fürdéssel. Pötyi pedig már egészen jól uszik még 

apija is azt mondja hogy bárhová ellehet uszás szempontjából engedni. Jól eszik, alszik, és sokat 
játszik főleg a katonáival. Barátaival betegsége miatt semmi közös programmot nem csinált igy 
bánatomra nem jönnek. Szerencsére hogy itt van Miki aki szintén egyedül van a nyáron, mert Ödi 
majdnem állandóan a cserkészettel van elfoglalva a Hollandiai jamboree miatt. Igy legalább vele 
sokat van együtt meg a kicsinyekkel is játszik. Egy öreg két hetes próbaidős tanitónőnk is volt Pő 
sehogyan sem birta, most azonban egy délutáni fiatal van és evvel azután passzióval rendeznek 
nagy rohangálós heccelős játékokat. Amikor azután az öreg irgalmatlanul tud jó kedvében üvöltözni 
amiről sehogyse birom leszoktatni.” 

„Tegnap nagy tragédia volt a hinta kötelének vas végével megütötte Miki fejét, az az 
istrángnak szánt gyeplőt megúnva valami nézeteltérés miatt visszadobta Mikinek és az olyan 
szerencsétlenül esett hogy egy pillanat alatt elöntötte Miki arcát a vér. Nagyon megvolt Pötyi is 
ijedve ugy hogy büntetni nem kellett, de Miki olyan szépen viselkedett mint egy kis gentleman, nem 
vádolt senkit sőt ő maga biztatott hogy nincs semmi baj. Mondtam Pötyinek hogy most láthatja 
milyen szép az ha valaki nem árulkodik vádaskodik vonja le magának a konzekvenciát belőle és 
próbáljon ő is esetleges véletlen baleseteknél ilyen szépen viselkedni!” 

„Reggel mindég kell egy ½ órát zongoráznia és utána velem tanul ½ órát németet. Nem sok 
de azért mégis valami és nem lesz annyira idegen neki az iskolai német. Ausztriába semmiképen se 
akart kimenni szinte páni félelem fogja el ha a hazulról való távozásról van szó, betegsége is hozzá 
járúlt. hogy Gyuri is belement hogy majd csak jövőre.” 



„Uj osztályfőnököt kap igy nagyon remélem hogy jobb irányban terelődik tanulást illetően” 

Pista, 1937. aug. 4.: „Zenét nagyon szereti mindég veszekszik Pötyivel hogy keressen 
zenét a rádióban de ott is válogat ... főleg a zenekarokat szereti. ... Istenem de jó lenne ha 
opera énekes lehetne belőle örökölné apja hangját és ahoz túl sok ész sem kell és mégis jól 
lehet vele keresni!” 

Pista, 1937. aug. 24.: „A napokban valamiért megszidtam és többek között avval 
fenyegetődztem hogy ha rossz majd nem hoznak neki sokat az angyalkák. Rövid időn belül 
diadalmas kis mosollyal hiv az ablakhoz az ablak párkányra a következőket irta »mami rosz a 
gyerekek jók voltak.« »Látod, ha erre repülnek az angyalok majd elolvassák és Neked semmit 
se fognak hozni.« És nevetett ...” 

„1937 aug 26-án Pötyi súlya 46.15 dk ruhában mint mindig de mégis szép súly büszke is a kis 
öreg.” 

„1937 aug. 30-án 
Pötyinek könny jön a szemébe ha emlitem az iskola közeledtét annyira nem szeret menni. Meg 

vettük az új könyveit nagy érdeklődéssel nézte végig a történelem földrajzra »na ezeket ugy fogom 
tudni hogy meg leszel elégedve«. Nagyon nehéz lesz ez az év több uj tárgy van fizika német 
történelem és algebra, komolyan neki kell látni a kis öregnek.” 

„Most sokat olvas, api beiratta a városi könyvtárba, most olvasta Toldit, Buda halálát nagy 
érdeklődéssel pedig azt hittem a régies stilus miatt nem fogja érdekelni amellett persze a May és 
Cooper könyvek sincsenek elhanyagolva sőt miután már más nem volt egy csomó Herceg Ferencet 
is elolvasott igen nagy érdeklődéssel! Bizánc, Északi fény stb. Rengeteget játszott katonákkal 
vasuttal autóval nagy igazi gyerek módjára élvezve. Miki sokat volt itt kivéve 8 napot amit a 
Balatonon töltött. Közben Tötö barátja is jött többet mint eddig a kert alaposan ki lett használva! 
Őrülten érdeklik a katonai dolgok, nagy érdeklődéssel nézi az átvonuló ágyukat stb. Elnem 
mulasztja egy nap sem az ujság olvasást, a spanyol háboru meg ujabban a kinai japán 
összeütközések kötik le az érdeklődését ismeri az összes tábornokok nevét, igyekeznem kell ebbeli 
tudatlanságomat némikép eltitkolni mert lekicsinyel miatta.” 

„Nagyon jó gyerek Pötykom csak nagyon kell őt fogni mert magától minden alul kibujna, de 
idővel talán csak bele szokik a munkába és rendbe. Érdekes ha idegen gyerekek vannak Ödiéknél 
sehogyan sem találja fel magát olyan félszeg csendes nem szereti a vad fiujátékokat inkább csak 
kettesben szeret eljátszani. Persze ez az itthoni helyzetből is kifejlődhetett. Fizikailag megerősödött 
szemorvosnál voltam vele mert sokat piros a szeme azt mondta amig a fogai nincsenek rendben nem 
lehet semmit csinálni ez csak attól van, a látása jó. 6 kg-val több mint a mult iskola év elején. igy 
talán már a tanulás is jobb lesz!!” 

  
„1937. szept 20-án. Szegény Pötykőm nagyon komoly munkára lett fogva uj osztályfőnököt 

kapott akitől mind nagyon félnek, meg apija is kikérdezi igy most nem lehet át olvasással elintézni a 
leckét! Bizony kevés a szabad ideje, a tantárgyai is sokkal nehezebbek fizika, algebra történelem 
egészségtan német mind uj tárgyak Amellett zongora és német külön órája van. Eddig csak játék 
volt minden és ő még most is annyira szeret játszani.” 

„Vasárnap rém aggódtam érte mert kiment pár barátjával a Hubertusra (1½ ó) és őrült 
felhőszakadás jött. Rémeket láttam! Bőrig ázva jött meg, de csak négy nap mulva kapott nagy náthát 
igy talán nem is a kirándulástól, de láza nem volt. igy szépen ment iskolába és birta is jól, ebből 
látszik, hogy megerősödött tavaly óta. Rendetlen a kis öregem félek, hogy mi lesz vele ha nem leszek 



mellette. Ujabban feledékeny is ugy látszik a sok izgalom a tanulás körül (hol a tizóraiát felejti el 
hol mást) megviselte Az öccseit szereti kéretlenül nevelni amikor rendesen ő kap ki mert nagy 
kezeivel lábával túl lő a célon és goromba lesz, rendesen akaratlanul. Most már kezd udvarias lenni 
ugrik ha kell valami, csomagot el kéri rendesen köszön is, csak még az evésben nem javul, semmi 
tehetsége sincs hozzá. Amellett abszolut szófogadó de tanulásban kötelesség teljesitésben lanyha 
ami apiját nagyon bántja persze engem is, de remélem idővel talán javul.” 

„Rengeteget tud enni pláne uzsonnára és vacsorára, zsiros kenyér a fő kedvence.” 

„1937 okt. 1-én Pötyinél a tanulás elég nehezen megy, mindig valami más érdeklődési tárgya 
van. Nagyon ügyesen csinál kartonból saját kitalálású autókat rugós szerkezettel, amit drótból 
készit, persze igyekszik csak hamar hamar tanuláson túl lenni és elmerülni ilyetén munkájába. A 
levegőre is csak teljes szigorral tudom kiparancsolni. Ugy szeretném, ha futballozni járna a kis öreg 
ugy pocakosodik, de csak velem a kertben játszik az igazán nem elég! Ping-pongot veszek 
karácsonyra hogy ügyesedjen mert ha Ödiékhez megy ott is csak nézi a játékot, mert nem tud, hát 
nem is játszik pláne ha idegen gyerek is van ott. Mi lenne a kis öregből, ha legalább is még 
nyilvános iskolába se járna, és még jó nála, hogy ott kénytelen együtt lenni gyerekekkel. Igaz én is 
ilyen gyerek voltam, de egy lánynál az egészen más.” 

Pista, 1937. okt. 18.: „Kis Pistám aranyosan rohant elénk amikor 12 napi távollét után 
hazajöttünk [Párizsból] üvöltött kiabált Antival együtt örömében és a nyakamba ugrott. ... 
kijelentették hogy »máskor ilyen sokára nem szabad elutaznod! Menjen csak a papi egyedül.« 
... Rengeteget kell neki Párizsról mesélni, plane az autókról és vonatokról. „ 

„1937 okt. 18-án 
Tegnap volt Pötykom 12 éves. 48 kg-ot nyom amire igen büszke, de most már maga is belátja, 

hogy kell naponta tornásznia mert akkor el hizik és nem erősödik, api állandóan gyomor tágulástól 
félti. De szerintem ha kivánja az evést egyen, mert viszont gyomor rontása sohasincsen.” 

„Parisi utunkból haza érkezve jol találtam őt is, nagy büszkén ujságolta hogy felelt 
számtanból előtte 6.an beszekundáztak, de ő tudta és a tanárja az egész osztály előtt megdicsérte és 
ami nekem a legfontosabb annyira megjött Tőle az önbizalma hogy azóta mindig felmútat. Bár már 
fizikából is ott tartanánk! Azóta mintha több ambicióval járna  iskolába, kiváncsi vagyok mi lesz a 
fél évi bizonyitvánnyal! Olyan hamar elmulik az az öt év és akkor már kikerül a kezem alul addigra 
kell belőle önálló rendes embert nevelni. Zsebpénzt is kap 11 pengőt ebből kell a 7 pengő tandijat 
fizetni és minden egyéb felmerülő iskolai kiadást ugy szintén az esetleges mozit, azt hiszem jobb ha 
már most megszokja a pénzzel való bánást.” 

Pista 1937. okt. 18. folyt.: „Csak az a baj, hogy iskolába sehogyan se akar menni ... »Nem 
szeretem a tanitó bácsit rossz, a gyerekek is rosszak, beverem kalapáccsal a tanitó bácsi 
fejét!!« ... szeretne beteg lenni, óvatlan pillanatban meztelenül kiszalad a folyosóra ... hogy 
megfázzon!” 

[APÁM PÁRIZSBAN – részletek 
1937. okt. 2–13. 

Szombati indulás Bécsbe okt. 2-án. A helyjegyet ott vették meg a párizsi gyorsra, nem 
világos, hogy menetjegyirodában vagy jegypénztárnál. Az sem derül ki, hogy Sopronból mikor 



indult el velük a vonat. A párizsi gyors este 11-kor indult el Bécsből. Sokan utaznak, Ülve alvás. 
Szerencsésen ablak mellett.  

„... Vasárnap. Salzburgban virrad, sokan szállnak föl. Szép hegyes vidék, tiszta bajor majoros 
házakkal a Reichsautobahn egy két helyen hatalmas hídépítményekkel keresztülmegy a 
vasutvonalon. ...  Aztán fölszáll a köd. Göppingen, Plockingen, Essingen, iparvidék szép régi 
templomokkal. Ugy a régi városrészek mint az ujak szabadon épült házakkal. ... Rengeteg 
horogkeresztes zászló, valami ünnep tiszteletére. Tehenet sehol se látni, mert azok istállózva 
vannak.  ... Karlsruhe. semmi különös. Kehl határállomás. Meresztettem eddig a szememet, hogy 
lássak valami erődítményfélét amit a németek állítólag csináltak, de sehol semmi. Keresem a 
Maginot vonalat. Semmi. Az elzászi határon túl látok két igen régi elhanyagolt lövészárkot némi 
ittfelejtett drótakadállyal. Egyéb semmi. A vidék azonban szemmel láthatóan megváltozott. Az 
épületek elhanyagoltak, rondák, piszkosak. Itt már aztán van tehén, de van gaz is a földeken ... 
Néhány igen szép középkori templom látszik, de egyéb aztán igazán ronda. Az állomások is rondák, 
amikor a vonat őrült sebességgel robog át nem respektálva se váltót se kanyarulatot. De hogy miért 
siet olyan igen, mikor az állomásokon félórákat álldogál, menetrend szerint is.– azt nem tudom. 
Aztán besötétedik és várjuk Párist, – a fény városát. – Meg is jön, olyan sötétségben, akárcsak Balf. 
A pályaudvar is sötét, hordár nem igen van, a végén kerül egy. Taxin a hotelbe megyünk. A nagy 
boulevardok már világosabbak, rengeteg auto és szabályozott csöndes közlekedés. Elhelyezkedés 
rossz benyomás. 65 Fr-ért egy kapualjból nyiló szoba, elég nagy, a fürdő egy üvegfallal elkeritett 
sarok, a szobával közös légtérrel. Iróasztal 2 drb van, de szék is csak 2 drb. Aztán kimegyünk 
ismerkedni a várossal...” [A város és a kiállítás részletes leírása, skiccekkel.] ... megyek haza 
pakkolni, reggel utazunk. 1937. okt. 12. Utazás hazafelé, a Maginot vonalat megint hiába keresem, 
viszont látunk néhány szép kathedrálist francia földön. Németországban már sötét van, de könnyebb 
a lelkünk hogy hazafelé igyekszünk, aztán Ausztria, alszunk is egy kicsit ... de ¾ 10-re mégis 
hazaérünk okt. 13-án. 

–´ – 
Az egész benyomás? Hát Páris nagyon szép, a kiállítás is gyönyörű, sokat lehet tanulni lépten 

nyomon. De az élet, – hát ahhoz szó fér. Meg kellene szokni. A kutya is megszokja a verést. Tán mi 
is megszoknánk a borravalózást meg az egész más életrendet. A tanulság? Itthon jobb és az itthoni 
élet és kultura, nem is olyan utolsó. Sőt Budapest egyáltalán nem utolsó. Nekünk például nemcsak 
kötelességből, de szívből az első. HGy] 

[ANYÁM PÁRIZSBAN – első változat 

Paris 1937. okt. 8-án kezdtem irni. [Sok műemlék leírása. A kiállításról:] „A világkiállítás sok 
fényt és modern levegőt hozott Parisba, este kivilágítva olyan mint egy ezer egy éj mese 
megelevenülése mindenféle szinű világitó reklámjaival és ragyogó színes szökőkutjaival. Egyik 
pavillon a másikon akar túltenni modernségben ellentétben a várossal. Az uj Trocadero 
alkalmazkodik a kiállitáshoz szép modern épület, csak ezen a kapun szabadna bejönni először olyan 
szép perspektiva nyilik a látogató előtt, vizmüvek és a leg szebb pavillonok itt vannak. A modern 
stilus remeke a Musée des Beaux Arts is, képviselve van itt az egész francia festészet az első 
századoktól a mai korig össze hordva a világ minden tájáról, Amerikából Leningrádból 
Németországból stb. 

Hatalmas az orosz pavillon, impozáns szobraival belül propaganda az egész minden tele 
Sztalinnal. Szemben vele a német szintén propaganda, de legalább komoly munka eredményei is 
láthatók. Mind a kettőbe tódulnak az emberek, hogy a két ellentétes világnézet munkáját meglássák! 



Az olasz a munka propagálása rengeteg képpel. A magyar pavillon diszkrét izléses, egy kicsit 
sokallom a népies ízt, de hát ez tetszik a külföldnek. Az étterme tele van állandóan némettel, 
angollal sőt franciával is ugy látszik mások is rájöttek hogy igazán jól csak a magyarok tudnak 
főzni. ... lehetetlen mindent végig nézni de persze ezt alig hiszi el aki nem látta... Az Eiffel toronyba 
felvitettük magunkat hatalmas vasszerkezete imponáló, onnan gyönyörködtünk egy részt a 
kivilágitott kiállitás változó szinű szökőkutjaiban másrészt csodálkoztunk rajta hogy a hatalmas 
több milliós város milyen sötét, ívlámpák sehol sincsenek hanem olyan a város mintha most is csak 
gázzal lehetne világitani. Legnagyobb fény még a Concorde téren van és este hihetetlen csendben 
tudnak suhanni az autók ...] 

[ANYÁM PÁRIZSBAN – második változat 
 [16 számozott lap. Ezt valószínűleg már itthon írta. Inkább a cselekmény.] 
Páris 1937 okt 2–14-ig 
Utirány; Sopron–Bécs–Salzburg–München–Strassburg–Páris 
Megállás nélkül utaztunk oda is, vissza is. 
Hosszú hat esztendő mult el utolsó külföldi utunk óta, sok nehéz időt éltünk át, de lélekben 

talán gazdagabbak lettünk, vagy talán csak sok minden lekopott rólunk, ezt nem tudom és nem is 
nagyon akarom eldönteni. Még sem olyan buta madár az a strucc! 

Készültünk boldogan, de azért bizonyos szorongással mert nem mertem hinni hogy semmi 
akadály sem fog utunk elé gördülni és tényleg eljutunk Parisba. A gyerekeket is nehéz szivvel 
hagytam itthon, de másrészt meg nagyon vágytam szabadság után, a mindennapi életből egy kicsit 
kiemelkedni! 

Végre okt. 2-án délután 5 órakor minden baj nélkül elindultunk hazulról, még az állomásról 
telefonáltunk vissza és utolsó rendelkezésünket megadtuk. Mennél ritkábban megy el valaki hazulról 
annál nehezebb a válás. 

Bécsben csak annyi időnk volt, hogy egyik állomásról a másikra menjünk és jól 
megvacsorázzunk. Hála biztositott helyünknek dacára a tömött vonatnak végig jó ablak melletti 
helyünk volt. Ki beszálltak az emberek éjjel nappal, weekend volt érezhető mindenütt! Igy persze 
csak keveset és rosszul aludtunk. Münchenből semmit sem láttunk, de azután már szép rendes német 
tájakon robogott velünk a vonat, kinézve az ablakon igyekeztünk mindent meglátni amit csak lehet. 
Sok sok várost látunk a házak mind zöld fákkal körülvéve mert zártsorú építkezés csak az egész nagy 
városoknál van ott is csak a belvárosban. Tehenet a rendes szép legelőkön sehol sem láttunk úgy 
magyarázták hogy az intenziv tejgazdaság folyománya képpen istállóban tartják őket, de azt hiszem 
még igy sem lehet belőlük valami sok, mert a tejeskávénkhoz alig kaptunk egy cseppet. Az egész 
ország piros zászló diszben pompázott, horog kereszttel a közepén, mint ahogy egyik utitársunk 
megjegyezte, hogy most már nem kényszerből, hanem igaz lelkesedésből akasztják ki, mert annak az 
zászlónak köszönhetik életüket! Valami nemzeti ünnep volt. 

Kehl határállomásnál átléptük a határt, mindenütt udvariasak a vámtisztek, csomagjainkat 
meg sem nézik.  

Strasburgnál mintha megváltozna a világ, patinás házak, lehullt vakolatok fekete tüzfalak, a 
mezőkön költöi össze-visszaságban nőt bokrok között fekete fehér tehenek legelnek, egyik elnyulva 
döglötten. A vidék szép dombos erdővel, de kezd esni az eső és lassan sötétedik a vonatunk pedig 
esze-veszett száguldással visz bennünket célunk felé, az állomásokon azonban annyit áll, hogy nem 
értjük miért kellett annyira rohannia. Lassan egész besötétedik, csak az eső csapkodja az ablakot és 
minket mindjobban megül a fáradság. Alapos késéssel érünk Párisba. 



Sehol semmi fény alig akarjuk elhinni hogy megérkeztünk. Taxiba ülünk halkan zaj nélkül 
elérjük szállonkat azt hisszük a fülünket érte baj az uton, mert a forgalom nagy.  

A szobánk nagy csalódást okozott első percben mert a fürdő szoba csak üvegfallal volt 
elkeritve igaz hogy ott azután minden meg volt, amellett meg direkt a kapualjból nyilott.  

Ki se pakoltunk hanem rögtön elindultunk kissé széjjelnézni a Tuilleriák kertje mellett, autók 
tömkelegén áthaladva megpillantottuk a Louvre-t hatalmas impozáns épületsoraival, innen a 
Tuilleriák kertjén át nézve gyönyörű perspectiva nyilik egészen az Arc de Triomphig. Átsétáltunk a 
Szajna hidon megbámultuk a meseszerű világitó reklámokat melyek a kiállitás helyét jelezték. 
Leültünk egy kávéház terraszán és szandvichet fogyasztottunk, amelyik hatalmas hosszukás zsemle 
közé tett sonkábol állt. Utána haza mentünk ...  

Első reggelünkön ... a nagy szökőkutakban gyerekek usztatták vitorláscsonakokat nagy 
botokkal irányitva őket, ha ezt a mi jó Deáktéri őrünk látná!! 

... Itt vettük észre először hogy minden középületre, templomokat is beleszámitva rá van festve 
vagy vésve „liberté, egalité fraternité!” Itt ütött meg a nagy forradalom emléke. ... Az igazságügyi 
palota kapujában vettem először észre hogy mennyi macska van Párizsban ... Francia 
tudományunkat itt próbáltuk ki először a Saint Chapelle keresésénél. ... A Sévérin városnegyed 
düledező régi házaival a Quartier Latinnal együtt képezte további bolyongásunk tárgyát. ... A St. 
Etienne du Mont templom ... nekem különösen emlékemben maradt, mert meghalt és beteg 
gyermekekért rengeteg gyertya égett egy Mária oltár előtt, mint megannyi anyaszivtől lángra kapott 
könyörgés. A St. Sévérin templom román tornyával hozzá ragasztott épületével melynek kis fehér 
függönyös padlás szobájában pupos ember dolgozott szorgalmasan, most is előttem van. 

Meglehetős fáradtan értünk haza. Kis pihenő után a Café de la Paix-ben mentünk egy kis 
mondain életet nézni. Sok amerikai angol és német volt itt de kevés francia. sporolásunkra 
ráfizettünk, mert mivel csak Hors d’oeuvre-t rendeltünk drágábban számitották.  ... Az amerikaiak 
közönségesek voltak, a németek egyszerűek öltözködésükről meg lehetett őket ismerni, az angolokat 
főleg kifestett idősebb hölgy tagjairól lehetett felismerni. Ez volt az első párizsi napunk, a többit is 
hasonlóképpen töltöttük el. 10–5-ig mászkáltunk akkor haza mentünk pihenni utána vagy szinház 
vagy mozi stb. vagy egyszerüen a hotelban vacsoráztunk és utána jól fűtött szobánkban irtunk 
olvastunk és jókor lefeküdtünk.  

A Luxembourg muzeum szép modern azaz mult század beli képek gyűjteménye melynek 
anyaga változó és igy sok mindent nem találtam meg ami gyerek korom emlékeként reprodukciók 
utján emlékezetemben élt, amikről Kisapa olyan szépen tudott mesélni. 

Bemászkáltuk a Marais-t is régi piszkos utcáikban sok értékes házat találtunk. Egy régi 
favázas házat vagy 3 száz éves lehetett ...  

Mikor már a metroval megbarátkoztunk vigan csináltuk a leghosszabb utakat, felmentünk a 
Sacre Cour uj román templomhoz, hatalmas szép, fehéren világitó épület és egész Párizs a lába 
előtt fekszik, de azt hiszem ritkán lehet tiszta a kilátás. Dacára annak, hogy sütött a nap a párás 
levegőben csak halvány körvonalak látszottak. Rengeteg autó kiránduló autobusz volt előtte. A kis 
St. Pierre templom szerényen húzódik meg mellette. ... Gyér közönség előtt prédikált egy pap, Gyuri 
masináját hallottam a háttérben időnként csattanni aggódtam hogy botrány lesz belőle, de 
szerencsésen baj nélkül kijutottunk a szabadba. A Montmartre temetőbe mentünk innen, áhitattal 
léptük át a kaput, de egy túl túl zsufolt semmit se hangulatos helyet találtunk. Nem értettük a kapus 
túl buzgalmát aki elvette Gyuri fotografáló gépét. Ezen utunk alatt láttuk a hires Moulin Rouge-t is, 
kopott elnyűt malom, nem csodálom, ha csődbe jutott. Különben ma már az egész Montmartre 
rosszhirű mulatok és hasonlók helye a művészek egészen elhagyták ... Innen a Metroval a dom des 
Invalides-hez robogtunk ... kellemesen csalódtam, mert nagyon tetszett. Előtte a place de Vauban 
előkelő házaival a követségi negyed ez az egész rész rendes és tiszta. Szemben az Invalidusokkal egy 



kis Caféban aránylag jól megebédeltünk párizsi tartozkodásunk alatt egyedül itt volt udvarias a 
pincér. ... 

A Rodin muzeum a kis rokoko Biron palotában van a mellette levő kápolnával együtt. Rodin 
összes műveit őrzik vagy eredetiben vagy másolatban. Leirni nem lehet ennek a nagy művésznek 
márványba vésett erotikáját nagyszerű kompozitiói minden várakozást felülmulnak. Valóságos 
extázisba hozott, csak egyet furcsáltam, hogy pl. Victor Hugót nyirott szakálú ismert fejével ruha 
nélkül mintázta meg. A kiállitásra vasárnap nem birtunk behatolni annyira tele volt a kis bourgois 
tagjaival, itt volt elég francia! 

Egyik este moziba is voltunk, folytatólagos előadás volt szép kis szinház szerű helyiségben, de 
a jegyszedő aki helyre vezetett itt is borravalót kért ... és állt amig nem adtunk előttünk. Mikor 
kijöttünk este 11kor egyik mellékutcában fenyegető morajlást és fekete szinű tömeget láttunk, az 
opera téren rendőrautók álltak készen létben. Kiültünk a Café de la Paix terraszára, tele volt és 
vártuk, hogy valami élményben lesz részünk, de szerencsére nem lett semmi. 

Voltunk persze a Louvreban is ... öröm volt a reproduktiókból ismert szép képeket tényleges 
alakjukban viszont látni. ... csak annyit még, hogy sem a Mona Lisa sem a miloi Venus nem kapott 
meg különösebben, az utobbinak Capitoliumi verseny társa Romában sokkal nagyobb hatással volt 
rám. ...  

 ... minden ami Napoleonnal van összefüggésben nagy méretű a francia „Glorie”t 
képviseli! ... 

A Börze körül és a Boulevardokon imponáloan nagy a forgalom nem csak auto de járda is 
ember ember hátán, minden üzlet előtt kirakott portéka, hogy vásárlásra csábitsa a járókelőket, én 
ezt pláne élelmiszereknél nem találtam vonzonak.  

A ChampElysée-n jól esik a modern előkelő élet levegőjét szivni. Itt van az Elnök palotája is 
szép parkkal. 

Ezek volnának nagyjából párizsi élményein[k].  
Vissza felé ugyanazon az uton jöttünk csak az volt az érdekes hogy amint német földre értünk 

valami megkönyebbülés vett rajtunk erőt mintha haza értünk volna. Itthon a gyerekek nagy örömmel 
fogadtak élünk emlékeinkből, de élvezzük az otthonunkat is. De éjjel álmomban sokat járok szép gót 
és renéissance paloták között. Élvezem az álmaimat.] 

A III. füzet folytatása 
1937 II. rész 
„1937 nov. 10-én Ugy veszem észre Pötyikém szorgalmasabb és ambiciózusabb az iskolában 

az uj osztályfőnökénél bent voltam azt mondta, nem várt tőle annyit a bizonyitványa után, eddig 
még meg van vele elégedve, csak az első számtan dolgozata lett 4es, de azóta akármit kérdez Tőle 
tudja sokszor olyat is ami nincs a leckében csak valamikor magyarázta. De a biztonság kedvéért 
latin és algebrából egy ötödikes fiút ajánlott melléje, mert mondtam hogy ebből a két tárgyból nem 
tudom kikérdezni. 

Nagyon büszke rá hogy németből a többi gyerekek hozzá fordulnak dolgozat iráskor és eddig 
minden dolgozata egyes. Itthon most velem tanul még külön amióta instruktora van nem jön külön 
németre csak zongorára. Magyarból is 1-es dolgozatot hozott haza előző nap kidolgozta a témát 
itthon már amit eddig sohasem tett ugy látszik felbuzdult apija párizsi ujság cikkei hatásuk látszott 
rajta drukkoltam nagyon az egyesért, mert annyi örömmel irta és olvasta fel! A lába fájt 
mostanában vittem doktorhoz csak a ludtalpára toltak mindent. Uj cipőt csináltattam neki, az majd 
megszünteti talán.” 



„1937 nov. 11-én magassága 154.2 cm.” 
„1937. dec. 31-én Pötykom nagy bánatára 2 négyes mennyiség dolgozata lett de intőt nem 

kapott az osztályfőnöke készakarva elfelejtett küldeni mert remélte a javulást erre api az igért 
karórát attól tette függővé hogy a legközelebbi dolgozat 1-es lesz-e nagy örömére azonban 1-es lett 
és igy a távoli ketyegésből valóság lett!! Az öreg tanárja azt mondta van érték benne, de ugy veszi 
észre hogy a nem figyelése beteges de hiszi hogy idővel javulni fog és még prima tanuló lehet sőt 
mint prematurusz végezhet!! Adja Isten, neki is megmondtam hogy ha igy megy tovább a javulás 
utján amit remélhet! Fő lenne az ambició és tanulási kedv és önbizalom felébredése nála.” 

„A Karácsonyt olyan izgalommal várta mint egy kis gyerek, talán még jobban számolta a 
napokat mint a Másik kettő és szörnyen boldog volt mert mindent megkapott amit kivánt vonatot 
sineket sőt még meglepetésnek katonákat is.” 

„Szegény mindig dirigálni akarja a többit, de nem hallgatnak rá és azután ha verekedés lesz 
persze még ő kap ki.”  

„Mi már túl nagynak kezeljük pedig még egy nagy nagy gyerek, akinek csak játékon jár az 
esze és a Donászy meg May könyveket bújja.” 

Pista, 1938. jan. 30.:  ... „Ma a János vitézbe voltunk borzasztóan érdekelte a kis öreget.” 

„1938 febr. 23-án. Pötykonak aránylag egész jó bizonyitványa volt nagy örömére fizika 1-es 
lett csak latin számtan és torna 3-s de reméljük az év végére ez is jobb lesz. Erős nagy fiu de nem 
tudja hová tenni a kezét lábát, rémes lakli az öreg de azért már a kikupálódás jelei mutatkoznak 
nála, leg alább egy kicsit kezd magára adni. Ő is 3 napig influenzás volt a mult héten.” 

Pista, 1938. jan. 30.: ... „beleszeretett a társasjátékjátszásba ... Emlékszem 1933 
januárjában életének tragikus periodusában amikor mindennap sötétedett akkor 
társasjátékjátszás volt náluk divatban. ... Vendégségbe is voltak gyerekzsuron szépen játszott 
rendesen viselkedett és kijelentette máskor is elmegy ... Szombaton tánciskolába megyek vele, 
úgy örülnék ha ez is sikerülne!!! – márc. 24. A tánciskolába járás nagyszerűen sikerült, 
amennyiben nagy örömmel megy a kis öreg.” 

„1938 márc 25-én Kis Pötykom már egész nagy fiu kezd lenni, érzem hogy sok minden megy 
végbe a lelkében amiről nem szól. Zsebpénzéből összespórolt egy mozigépre valót 28 pengő volt, 
hónapokon át örült és várt[a] hogy a névnapjára meg legyen. Azt hiszem ő mindég spórolós józan 
kis ember lesz, azt hiszem az ivástól is elment egy életre a kedve. Jelenleg  legszebbnek találná ha 
Amerikában prémvadász lehetne, és mikor azt kérdeztem, hogy a bátorságot honnan venné hozzá 
azt mondja »olyan feleséget vennék aki mindég felbosszantana és magamban még a vadaknak is 
neki mernék menni.« Ugy látszik a dűh rohamokat apinál az én rovásomra irja!! Különben azt 
állitja hogy nem fog megnősülni mert az asszony sokba kerül és a gyerekek pedig utba vannak! Ez 
se valami hizelgő meg állapitás ránk nézve. Fáj is nekem nagyon amikor minden időm és 
gondolatom az övék, de Gyuriban annyira nincs családi érzés, hogy szereti a gyerekeit de 
foglalkozni és együtt lenni velük nem kiván. Ezt érzi már Pötyi, nincs baráti bizalmas kapcsolat apa 
és fia között. Ha ilyen irányban próbálkozom apinál azt mondja ő se szeretett az apjával lenni 
minek erőltesse a fiát. Pedig Pötyi annyira csak az otthonában él ha emlitem hogy Ausztriába 
kellene mennie nyáron, könnyes lesz a szeme »ne még, ne küldjetek.« A játékait sajnálja azt hiszem 
itthagyni és mint itthon ülő gyerek fél az ismeretlenektől, ez utóbbit azt hiszem tőlem örökölte és 
nekünk és mégis korán meg kellett az ismeretlennel a világgal ismerkednünk tiz éves koromba árva 
lettem!!” 



„A könyveket falja, sok fantáziával bir minden félét próbál csinálni de sok naivitással ugy 
hogy rendesen nem sikerül ugy ahogy elgondolja. Szeretném ha futballozna és barátai lennének, de 
sajnos az nincs.” 

Pista, 1938. márc. 24.: ... „Kijelenti hogy ahoz az utálatos ronda Benedek doktorbácsihoz 
nem megy el Pesten, majd valahogyan ügyesen megcsináljuk mégis!” 

„1938 ápr. 3-án Pötykóm tanárjánál bent voltam és nagy bánatomra értesültem róla, hogy 
matematikábol 2 szekundája van dacára annak hogy a dolgozatai jók igy bizonytalan az év végi 
eredmény. Rosszúl esett, hogy nekem nem vallotta be ez mindennél fájóbb, de most a fő hogy 
igyekezzünk a csorbát valahogyan kijavitani!! Örömömre szolgál az hogy a természet szépségeit 
élvezni kezdi ma egy nagy kirándulást csináltunk és ezalatt állandóan felhivta figyelmemet a szép 
tájképekre szinekre, és nagy örömmel szedte az ibolyákat és csináltuk a terveket a nyárra! Ő is nőlt 
2.4 centimétert egész nagy fiu már 156.6 centiméter.” 

Pista, 1938. ápr. 3.: „... Hitler még mindég nagyon izgatja a fantáziáját ahoz mit szólna 
stb. Hitler pl. ha egy gyerek bele kiabál a szónoklatába stb.” 

„1938. máj. 3-án ápr. 16-án sarlachot kapott. Eleinte sulyos gennyes mandulagyulladásnak  
nézte az orvos 40 fokos láza volt 2 napig mire kijött a kiütés! Tulajdonképen nagy szombaton reggel 
[...] 37.6 volt de estére már felszaladt, 1 napig nem birt meg semmit a gyomra, rém unheimlich volt, 
a pulzusa rendetlen és őrült gyors volt. Mikor kijött a kiütés lement 38.3-ra, de viszont hogy a 
többiek meg ne kapják apja kivitette a kórházba amielőtt agyon sirtam magam, mert féltem hogy 
felizgatja magát és baj lesz. Másnapra Pista is kiütéses lett akkor vissza hoztuk a kis öreget. Okosan 
helyesen viselkedett a kimenetelnél is, szépen beletörődött sorsába csak azt kérte, hogy az ablaknál 
majd én is látogassam meg. Persze örült amikor 1 nap mulva visszajöhetett. A hetek gyors egymás 
utánban multak, keresztrejtvény, rajz, város név irás, kivágás papirból, ugyszintén autók házak 
készitése, olvasás, mindég rövid volt a nap. 3 hét után tanulni kezdett 8–11-ig. De, hogy most mi 
lesz a bizonyitvánnyal nem tudom, nem feleltetik, pótlólagos vizsgáztatásról beszélnek, de azt nem 
akarták hogy megismételje az osztályt, pedig mi azt proponáltuk, azt mondták kár lenne érte, mert 
nem olyan rossz tanuló stb.” 

„Csak az idegei izgatnak a vizsgálattól mindentől felszaladt a pulzusa, sakkozástól 
hőemelkedést kapott annyira izgult. Féltem őt az élettől.” 

„Tegnap gipszmintát vett az orvos a lábáról és Pestre küldte és onnan kap betétet, remélem jó 
lesz neki! Rém boldog, hogy a tengerre megyünk nyaralni, napló irás és rajzolási no meg 
fotografálási tervei vannak”. 

„A betegség alatt nem fogyott azaz amit eleinte fogyott 6 héten belűl vissza is hizta súlya 49 
kg”.  

Pista. 1938. jún. 4.:  
„20-án ha semmi nem jön közbe megyünk a Dalmát tengerpartra.” 
„Többet szivja a fogát és ha elgondolkodik grimaszt csinál, ezt tragacs pofinak neveztük 

el az autók nyomán és ilyenkor azt mondom „Pista áramvonalas pofit!” És akkor kisimitja a 
vonásait”... 

1938. jún 16-án: „Kis Pistám szépen levizsgázott ... büszke volt nagy fius fehér ruhájára. 
A bizonyitványa olyan volt mint tavaly.” ... 

„Hétfőn 3 nap mulva megyünk Zelenikába, remélem jót tesz a kis öregnek!” 



Rólam: 
„1938 jun 16-án A sarlach alatt csak ½cm-t nőlt. Sokat panaszkodott a lábára de mióta új 

betétje meg van nincs semmi panasza 157.1 centiméter jelenleg igazán nagy. Csak annyira nem 
szereti a gyerek társaságot ez a bánatom hiába mondom hogy menjen vagy hivjon barátot. 
Legboldogabb ha nincs idegen a házban. Még nem tudom mi lesz a bizonyitvánnyal. Őrült 
érdeklődéssel olvassa jelenleg Horthy Miklós életrajzát!” 

Pista és a nyaralás. 1938. júl. 19-én: „... nagyon élvezte az utat Zelenikába minden 
érdekelte mindég az ablaknál volt örült a szép mozdonyoknak alagutaknak stb. A tengeri út is 
nagy öröm volt számára rengeteget kérdezett minden felelet után az ő kis »miért«-jével. 
Eleinte az az első nap nem mert bemenni a tengerbe csak a lábát dugta a vizbe és sirva fakadt 
amikor beljebb akartam vinni, nem erőltettük és harmadik naptól fogva már annyira bátor 
lett hogy én kezdtem érte drukkolni! Kis vitorlás csónakját messzire eltolta egy szikláig 
amelyiket az ő kikötőjének nevezett el, nyakig ért néha neki a víz de ő csak boldogan és 
bátran halladt előre. Legnagyobbakat nevetett amikor api este a vetkőzésnél viceket mesélt 
aval alig tudtak betelni és pláne az én szörnyülködésemen. Hazafelé még jobb kedvük volt 
nagyon tetszett Pistának a hajókabin ő meg Pötyi fönt aludt és kiláttak a kis kerek ablakon a 
tengerre. ... Az nagyon jót tesz neki hogy már a sarlach alatt is meg Hercegnoviban nagyon 
összeszoktak Pötyivel és Antival és nagyszerűen eljátszanak együtt. Pötyi nem is hagyja 
bámészkodni ...”  

Antiról külön cédulán: „1938 jul. a tengert szerette de csak ha csendes volt ha kis hullámzás 
volt vette a fürdőkabátját és felment egyedül a szobába felöltözött és leült rajzolni. Rém büszke volt 
kis fehér matrózruhájára a hajón azt képzelte hogy őt is matroznak nézik és nagy komolyan ragyogó 
szemekkel járkált. Ha api meg Pötyi rajzolni mentek ő is velük ment és tájképeket festett.” 

„1938 jul. 19-én Nagy utat tettünk meg bent voltunk a Cattaroi öbölben nyaralni. Pötyi  
rettenetesen élvezte az utat persze leginkább a vonatok és hajók érdekelték őt is ugy mint a 
kicsinyeket, de Pötyi azért nagy érdeklődést mutatott a műemlékek iránt, rendes naplót vezetett. A 
hidroplánok gyakorlatozása volt azt hiszem számára a legérdekesebb, bombát dobtak le stb. Azt 
hiszem azért a gyönyörű vidéket sem fogja soha elfelejteni. Nagyon ügyesen rajzolt apija nyomán 
ugyanazt amit ő csak félek hogy kissé elment a kedve, hogy neki nem sikerült ugy. Persze a kosztot 
is nagyon élvezte, hogy más volt mint itthon! Papival néha matematikáztak és api meg volt vele 
elégedve, hogy végeredményben mindent tud, de valószinűleg félszeg modora miatt kelti a rossz 
benyomást. A bizonyitványa nem is volt olyan rossz, 3 hármas, igy megy tovább a 4.-ik osztályba. 
Pár napja egy csinos tanitónőjük van aki németben perfekt igy most az öreg délután sokat beszél 
németül remélem jó eredménnyel! De jövőre azt hiszem már igazán múszáj neki Ausztriába menni. 
Olyan helyesen könyörgött »érzem hogy már ez az utolsó nyár amikor még szeretek a játékaimmal 
játszani hadd maradhassak itthon!« Ping-pongoztunk Hercegnoviban párszor azóta ahoz is megjött 
a kedve és boldogan rohan át Ödiékhez játszani csak az a baj hogy mindég veszekedés a vége. 
Nagyon rendes jó megbizható fiu volt egész uton, tulságosan is a korára, idegenekkel szemben 
kettőig se tud számolni de Pistát Antit tudja dirigálni és pedig meglehetős eréjjel [!]! „ 

„1938 aug 23-án Pötykom minden iránt érdeklődő okos nagy fiu és borzasztóan el van 
keseredve, ha valamiért megszidom. De kűlső únformokkal mindig tele van most a szájával csinál 
rágó grimaszokat ami semmit se előnyös. Amellett mindent megkritizál és mindenkit, tényleg sokat 
tud a kis öreg olvas rengeteget és bármit kezdek mesélni a kis öregeknek ő beleszól hogy nem ugy 



van, persze nem fontos végeredményben de nekem a kicsinyekkel szemben szőrszálhasogatása 
kellemetlen. 324 viadukt és alagut van-e Gotthart vasuton vagy alagut külön még 88 igazán 
mindegy. Ilyeneken hadakozunk mert a tulzásba vitt szőrszálhasogatást senki sem szereti. Mondom 
neki ha vele beszélgetek mondja meg a véleményét nyiltan de ne szóljon mindenbe bele ami nem rá 
tartozik. Amellett nagyon hálás vagyok neki hogy annyit és örömmel játszik a két kicsivel, vonattal 
katonákkal ilyenkor nagy nagy gyerek. Nagy nehezen elvittem Kubinszkyékhoz igaz hogy Mihályka 
csak II. gim. de jól nevelt gyerek ugyanazokkal a passziókkal mint ő. Persze azután nagyon jól 
érezte magát Mihállyal aki szintén koránál sokkal érettebb! De osztálytársaival sehogyan sem 
barátkozik kijelentették Antival együtt, hogy »elegen vagyunk mi hárman nem kell nekünk senki 
idegen.« 

„Az iskolára persze nem szivesen gondol, zongora gyakorlást is szivesen elhagyná, de ha már 
annyit tanult szeretném, ha egy bizonyos laikus tudásig elvinné és az után hagyja abba, ha akarja és 
inkább rajzzal foglalkozzon mert abban bámulatos és soha semmit minta után nem csinálni és amit 
lát, egyszer, azt pontosan le is tudja minden apró részlettel rajzolni hogy én csak bámulok. Ezen a 
téren határozottan tehetséges a kis öreg, karikirozott alakokat is nagyszerűen csinál. Ödivel párszor 
csunyán összevesztek az idén ugy hogy velük is kevesebbet volt mint máskor igaz először mi nem 
voltunk itthon azután meg ők is elmentek 2 hétre Reichenauba. Istenem annyi felelősség egy gyerek 
annyira fél tőle az ember hogy milyen lesz a gyerek sorsa ha kikerül a szülői háztól amikor már 
ingyen nem adják az emberek a szeretetet.” 

Pista, 1938. szept. 15.: „... Csak a pálya választási gondjaim nagyok, mert kétségtelen 
hogy mesterségre lehetne tanitani ... a mi életfelfogásunk pedig olyan szerencsétlen, hogy 
mesterség nem uri embernek való!” 

„1938 szept. 15-én 
Pötyi bánatára megkezdődött az iskola 9-én, az öreg tanárjukat ujra nyugalomba tették, sok 

az új tanár aki eddig őt nem tanitotta. Első napokban rémesen drukkolt itthon is ingerlékeny volt a 
testvéreivel, de most már mosolygósan állit be délben. Könyveik még nin csenek meg azért még nem 
olyan komoly a tanulás. Az ujság borzasztóan érdekli pláne a mai világesemények cseh–német 
összeütközések stb.” 

„Ha játszik egész szivvel és lélekkel benne van, visit izgul és üvölt és ilyenkor azután néha 
goromba anélkül hogy észrevenné és kész a verekedés. Az új német kisasszonnyal sehogyan sincs 
kibékülve, mert mindég dirigálja őket és nem akar azt játszani amit ő akar.” 

„Uj beosztást csináltunk és igy délután 1½ órát neki is a szabadban kell mozogni és csak ½4-
kor kezdi meg a tanulást, ami azután kb. estélig eltart.” 

„1938 okt. 23. Pötyi számára elég jól indult az esztendő a mennyiségtan tanára azt mondja 
kinyilott az esze a félelmes uj tanárjukat aki latint magyart és hittant tanit sikerült szorgalmi 
rajzokkal leszerelni és jóindulatát megnyerni ti. Toldiból azt mondta aki tud, rajzoljon minden 
énekről le egy jelenetet, senki nem csinálta meg csak Pötyi pedig van még pár jó rajzoló az 
osztályban. Az első rajz benyujtása után latinból 4 volt a dolgozata pár kivétellel az egész 
osztálynak, Gyurit beküldtem érdeklődni a tanár megnyugtatta, hogy ez az egész osztálynak szólt 
senki nem tud semmit de Pötyinél méltányolni tudja másirányu tehetségét és nem veszi tragikusan 
ha nem is valami jó latinista. Azóta dupla ambicióval dolgozik az öreg. Máskülönben pedig az a 
bánatom hogy nem rendes és mindenből csak annyit csinál amennyit éppen múszáj. A németet se 
ambicionálja amióta a német kisasszonnyal végleg hadilábra helyezkedtek.”  

„De most már pályaválasztási gondjai vannak, persze olyan pályát szeretne ahol lehet sokat 
keresni hogy utazhasson majd. Más részt meg rajztehetségét is érvényesiteni tudná. 



Pannonhalmán voltak iskolai kiránduláson, utána megbetegedett valószinűleg meghült, a 
veszekedős erőszakos gyerekek között háttérbe kerül, zúgos helyre a vonatba és kész a megfázás. 
Ezért féltem az élettől hogy nem tud egyedül megállni a lábán és azért hivatalnok pályára szeretném 
adni, de persze csak ugy, ha kedve van hozzá hiszen még 4 év alatt sok minden történhetik.” 

„13-ik születésnapján itt voltak iskolai barátai és nagy vonatozás és katonázás volt olyan jó 
hogy a játékban még annyira gyerek és a kicsinyekkel is primán eltud vasárnaponként játszani.” 

„1938 nov. 22-én Pötykom mindenképpen nagy fiu kezd lenni. Semmi komoly baj nincs vele 
megcsinálja a leckéit, zongorázik németet tanul, de semmiben nem erőlteti meg magát De a drágám 
azért mindenkinél mindent jobban tud, el kell azonban ismerni hogy tényleg általános műveltsége a 
korabeli fiukénál nagyobb, történelmet, földrajzt nagyszerűen tudja. Toldi illusztrációi nagyon jól 
sikerültek, csak azt sajnálom hogy a tanárjánál vannak és nem tudom elteszi-e vagy visszaadja. 
Nagy passzióval csinálta őket, annál is inkább mert igy megmenekült a feleltetésektől, meg azután 
én sem szólhattam semmit a sok rajzoláshoz tanulási időben. Ödihez Mikihez ujabban nem megy azt 
mondja neveletlenül viselkednek az utcán és mindig verekesznek. Itthon az öccseitől megkivánja 
hogy szót fogadjanak neki és meglehetős erőszakos de az iskolában annál kevésbé. Boldog ha api 
heccel velük ilyenkor torka szakadtából üvölt és rohangál, izgul, menekül és ezt szereti és könyörög 
hogy engedjem meg!”  

„Reggel 10 perccel 7 előtt mindég felkel magától öltözik reggelizik tizóraiát megcsinálja és 
azután izgul hogy Pista lassan eszik és elfognak késni, de persze ez még soha meg nem történt! 
Szófogadó jó gyerek, ha haragszom kétségbe van esve!!” 

„1939. jan. 22-én Hosszú betegségem miatt nem tudtam naplót irni! Pedig mióta utoljára 
irtam volt Mikulás, Karácsony intő osztás! Kezdjük az elsőn; Pötyi nagyfiúsága abban nyilvánult 
meg, hogy töltőtollat kért, persze olyan olcsó diákfajtát és lemondott a csokoládé Mikulásról csupán 
pár cukrot kért azt is csak a gyerekek kedvéért! A legjobb barátjának már volt igy ő sem 
maradhatott el mögötte. Karácsonykor pedig szintén nagyfius allurjei mútatkoztak amennyiben az 
volt az első év amikor nem kért se katonát se vasuti felszerelést, hanem csak társasjátékot, könyvet 
és optikát ami már komolyabb munkának számit.” 

„Latinból sajnos intőt kapott, de ez nem volt meglepetés miután majd az egész osztály kapott 
mert az új tanárjuk konstatálta hogy nem tudnak semmit. De meg van a remény rá hogy fog 
javitani.” 

„Egészségileg nem vagyok annyira meg elégedve vele Karácsony előtt náthás volt azután 
köhögött amit kisebb nagyobb hullámzással mind a mi napig meg tartott, néha volt kis 37.4 láza pár 
napra próbáltuk itthon tartani ágyban de nem használt 10 napon át 37.1 37.2 volt ugy hogy azért 
ment iskolába, de este kapott kalmopyrint és napjában 3x 1 kávéskanál szirolint! Nagy örömömre az 
iskolába járással nem rosszabbodott sőt 2 napja 36.9-e van délután már. Igy most már remélem 
rendbe jön. Decemberben kezdett el vivni tanulni, őrült nagy örömmel és passzióval ment eleinte 6–
8-ig 3x hetenként, de egy idő mulva panaszkodott hogy vivásnál gorombák a fiuk és ő már nem 
szeretne járni. Mikor azonban nézetemet kifejtettem, hogy mennyire szeretném, ha menne ez neki 
annyira előnyös és hogy milyen öröm volt nekem hogy passzióval csinálja »Jó vedd mintha nem 
szóltam volna semmit.« – mondta a kis öreg előtörő könnyeit lenyelve. Más izben rettenetesen 
leszidtam hogy csak akkor csinál valamit ha fél attól aki parancsol neki, máskülönben hanyag és 
felületes, az iskolába is csak azoknál a tanároknál igyekszik akiktől fél. Másnap maga mondta hogy 
»belátom igazad van, csak akkor dolgozom ha félek máskülönben lusta vagyok. De hát ilyen a 
természetem.« Amire azután férfiui akaraterőről prédikáltam, ha nem is egyszerre de idővel csak 
meg jön az esze. Öreg tanárja azt jósolta hogy majd a felső osztályokban! Reméljük a legjobbat.” 



„1939 febr. 28-án. Amióta utoljára irtam naplót Pötyivel több tragédia történt jan. 31-én 
megkapta a bizonyitványát latinból megbukott minden ellenvetésem dacára apjától pipaszárral 
kapott ki. Komoly verés volt, még most is végig fut rajtam a hideg!! Pár nap mulva meg a 
fürdőszobába játszódott le jelenet apa és fia között a fogmosás körül aminek az lett a vége hogy 
Pötyi a forró fürdővizben leforrázta a karját. Rémes volt 3 hétig tartott a begyógyulása sebének. 
Abból látszik hogy jó gyerek hogy semmi apprehenzió nem maradt benne apjával szemben sőt 
igyekezett amikor idegileg összeszedte magát kedves lennie. Ezen tragédiák után Gyuri megigérte 
hogy nem nyúl fiaihoz csak külön felkérésemre!! Ezt persze ők nem tudják!” 

„A hónap közepén ujjólag influenzán esett át. 38 körüli hőmérséklettel, egy hétig itthon volt és 
élvezte a vakációt, minden napra valami más szórakozást talált ki, rajzolt irt, mekkánózott, 
katonákkal játszott sőt ujabban verset ir. Egyes tanárokról és osztálytársairól szól a nóta. Az öccseit 
nevelné ha engednék magukat, de igy azután minden prima játék veszekedéssel végződik. Reggel 
mindég izgul hogy Pista miatt elkésik, de betegsége óta Pista megszokta az egyedül járást igy most 
boldogan előre rohan hogy első legyen az osztályban. Sokban magamra ismerek nála, én is akartam 
kisebb koromban dirigálni testvéreimet kiállhatatlan lehettem!!!” 

„Január közepétől csukamájolajat szed testvéreivel együtt. Még most is hangoztatja hogy nem 
nősül meg csak az olyan mozikat szereti ahol nincs nő és szerelem!! Tanárai panaszkodnak hogy 
mafla és nem tudja a tudását érvényesiteni, amennyire jó a stilusa irásnál annyira nem tud 
előadni!!” 

„Febr. 1-től a zeneiskolába jár zongorára nem tudom fog-e itt többet tanulni, csak azt 
szeretném hogy egy bizonyos nivót elérjen ha már eddig vesződött és azután, hagyja abba hogy 
inkább rajzzal foglalkozhasson amikor határozott tehetsége van pláne a karikirozott figurákhoz.” 

„Németre is most minden nap jön egy urilány hozzájuk egy órára szintén febr. 1. től, 
meglátjuk hogy halad! Eddig nem dühöng benne az ambició!” 

„1939 ápr. 1-én Pötyi is állandóan influenzával küzdött, március elején 1 napig 40 fokos láza 
volt, egy hétig volt itthon. A hónap végén megint rosszúl érezte magát, de nem akart lefeküdni, mert 
félt hogy az osztályfőnöke megsokalja délután és este kalmopirint kapott pár nap alatt rendbe jött, 
ugy, hogy a vivóóráira is eljárt! Ujra nagy örömmel, mert a tanár meg dicsérte, hogy jól támad! 
Most kissé jobb idők kezdenek lenni remélem ezentúl többet lehet ő is a szabadban. Utolsó vivóórán 
megránditotta a lábát épp a húsvéti vakáció első napján és igy megint pár napi szobafogságra van 
itélve és borogatjuk az az prizniceljük a lábát!” 

„A névnapjára márc. 19-én mindenféle rajzholmit kért és nagy ambicióval rajzol mostanában. 
Szénnel, ceruzával vizfestékkel, sőt nekem régi olaj festékeimet is boldogan vette birtokába. Rólam 
egy egész jó ceruza rajzot csinált, meglehet ismerni. Jövőre tényleg zongora helyett muszáj lesz rajz 
órákra átmenni sőt talán a reálba is a rajz miatt. A németben nem igen halad, nyáron ki kell majd 
adni. Nagy ambicióval tanulmányozza a római történelmet az összes császárok uralkodási idejét 
pontosan tudja, ilyen korba vágó regényekért nyuz, de nem tudok megfelelőt találni. Minden 
szőrszálhasogatása mellett is nagyon jó indulatú gyerek erős spórolási hajlammal! Soványabb mint 
tavaly, mert sokat nőlt és mégis csak 50 kg téli ruhában.” 

„1939. május 16-án 161.2 cm magas cipő nélkül.” 

„1939. május 21-én Kis Pötyim latin–magyar tanárja kiugrott a húsvéti szünetben most a III-
ik kézbe került szegény gyerek. Intőt kapott latinból bementem az új tanárhoz aki megnyugtatott 
hogy nincs semmi baj ezt csak elődje dolgozataira adta. Látszik hogy dolgozik a gyerek csak 
folytassa igy tovább. Nagy örömmel jöttem haza hát nem egy 4-es dolgozatott ir németből! Ez 
igazán váratlan volt hogy éppen most amikor minden nap ½ óra németje van itthon. De ugy látszik 



éppen ezért külön már nem tanul és az a kis német uri lány meg nem ér semmit. Ezentúl szigoruan 
utánanézek. 

Az a baj a kis öregnél hogy nagyon hirtelen elfutja a méreg és a fejébe vette hogy arról ő nem 
tehet mert ilyen a természete és igy nem uralkodik magán amellett nagy kritikus mindent kritizál, 
ami szintén nem kellemes. Énekkarjuk részt vett egy hangversenyen ami prima énektanárjuk 
nagyszerű modszere révén fényesen sikerült. Ez valahogy növelte öntudatát fellépése önérzetesebb 
lett pláne hogy jegyek eladásával is megbizatott! Ujabban beleszeretett a keresztrejtvény fejtésbe 
mivel elég könyvet nem tudtam neki adni, nagy ambicióval és ügyesen fejt. Étvágya nem olyan jó 
mint tavaly igaz hogy kezd válogatós lenni, amit szeret abból sokat eszik és mivel nem főzethetek a 
gusztusa szerint hát nem eszik sokat, mert a porcióját igy is ugy is meg kell ennie! A vakáció azért 
biztos majd neki is jót fog tenni! Pünkösdkor lesz a bérmálás!!” 

„1939 jun. 28-án Szerencsésen átesett a vizsgán bukás nem volt de 5 drb 3-as azért mégis van 
a rendes tantárgyak közül csak történelemből van 1-se, igaz hogy azt tényleg nagyon tudja. Nagyon 
ambicionálja hogy jövőre tiszta kitűnő legyen, adná Isten én ugyan egyenlőre meg elégszem, ha a 3-
ok eltűnnek! Apja nagyon szerette volna, ha reálba átmegy, de hallani sem akar róla!!! Oly büszke a 
gimnáziumi énekkarra stb. hogy lebeszéltem Gyurit az áttevéséről! Zongorához is megjött a kedve, 
kezd egész helyesen játszani! A zeneiskola mégis jót tesz neki vizsga is volt bizonyitvány is stb. Ugy 
látszik a tanárnője szimpatikusabb neki.” 

Pista, 1939. jún. 28-án.: „Pistám 13-án levizsgázott és elbucsuzott a kislétszámu 
osztálytól! Kicsit elfogult volt a vizsgán de azért minden jól ment, 2 drb 3-t kapott számtanból 
és beszéd értelemgyakorlatból, a többi egyes és kettes!” 

Folyt. rólam: 
„Nagyon pulykakakas a kis öreg és Antival sokszor tettlegességre vetemedik. Naiv játékos 

kedve meg van. Amellett szeret olvasni és most Néróról olvasott egy könyvet, komoly 
tanulmányszerű mű addig könyörgött mig oda adtam neki »csak nem gondolod, hogy utánozni 
fogom a rómiakat romlottságukban.«”  

„Az aggaszt hogy köhög már hetek óta, de az orvos nem talál semmit, levegő változástól 
nagyon sokat remélek!!” 

„1939. jul 25-én Nagyon élvezte Badacsonyi utunkat, a vonatokat, hajókat pontosan 
tanulmányozta, az uszást is nagyon élvezte, de hamarosan beleunt és egy hét mulva ment volna már 
haza »mégis csak más városban lenni.« Azt hiszem a játékai hiányoztak amivel itthon mindég 
eltudja magát foglalni! Baját főleg a jó koszt miatt élvezte és az állatokat szerette, a disznókat 
beszélni próbálta tanitani. Nagyszülei el voltak tőle ragadtatva, hogy milyen fess jó modorú fiú. 
Néha azért két balkeze van és ügyetlenségből bajt csinál a kicsinyeknek vagy méregből amikor 
azután kikap tőlem nagy bőgés van. Ideges gyerek, amellett nagy kritikus és szokásaiban nagyon 
konzervativ. Badacsonyban őszintén meg volt botránkozva a sok becsipett emberen, hogy »mért 
engedik meg a korlátlan bor fogyasztást.« Jelenleg minden vágya az lenne hogy pilóta lehessen!! 
Azon ellenvetésemre hogy azért neveltelek, hogy lepotyogjál azt felelte »ha minden anya ezt 
mondaná akkor mi lenne a repüléssel!« Nem tudom mért, de most nem rajzol jó formán semmit, a 
húsvéti nagy neki buzdulásnak semmi nyoma!” 

„Jelenleg nyári ruhában 51 kg.” 
„Szeretném kiküldeni Ausztriába 3 hétre legalább, de nincs semmi kedve hozzá pedig még sem 

jó a fejlődésére, ha állandóan itthon a kicsinyekkel van!” 



Pista, 1939. aug. 16.: „Pötyi neki is nagyon hiányzik hogy 3 hétre kiment Németországba. 
»Nem lehet jól játszani a Pötyi nélkül.« »Ha sajnálod hogy nincs itthon akkor mért küldted 
el?!« mondja nekem amikor én is sajnálkozom távolléte felett!”  

„1939 aug. 16-án Pötyit mégis sikerült Reichenauba elvinni, saját Öreganyától kapott 
dugpénzemből reszkiroztam rá! Mielőtt elment megnézettem, hogy nincs-e garatmandula tul tengése 
vagy valami orr polipja, de szerencsére egyik sem volt pedig már 3 orvos hivta fel a figyelmemet rá. 
A fogait azonban rendeztetni kell, mert a szemfoga ugy nőlt, hogy nem tudja tőle egészen becsukni a 
száját, amellett 8 lukas foga van amiket be kell blombálni. Nagy fiam pedig minden fájdalomtól fél 
és nagy tortura neki fogorvoshoz járni, azért is egyezett bele a végén és könnyen abba, hogy 
Reichenauba kimegy! A fogrendezés vagy 3 évig elfog tartani, de igy igazán nem hagyhatom! 10 
napja van kint, de mivel rossz az idő azt irja hogy nagyon únja magát, szóval már szeretne 
megjönni. Helyesen ir 3 naponként, jó stilusa van a kis öregnek csak szörnyű az irása! Nem tudom 
mit kellene vele csinálni.” 

„1939 aug. 25-én Pötyit már 22-én haza hozta apija Reichenauból mert annyira kesergett, 
hogy a németek kicsufolták a gimnazista sapkája miatt »Papst Pius« stb. a hálójukat is 
felrobbantották és Másik szobába helyezték át. Itthon is nagy volt a boldogság hogy Pötyi haza jön. 
Azóta is állandóan játszanak se uszodába se sétálni nem hajlandó menni az öreg csak játszani 
folyton! Külön élvezi a kosztot és különösen a kenyeret. Németeket megutálta ugy hogy most a bécsi 
rádiót se hallgatja már reggelenként! Két magyar barátja volt azoknak már irt is. Nincs szerencsés 
természete az öregnek nem látja a jót csak a rosszat mindenben, Ödivel és Mikivel is mindjárt 
összevesznek azaz Pötyi elkeseredve elvonul, igaz a gyerekek vadak és nem tudnak semmire se 
vigyázni ő pedig annyira félti mindenét! Világtól elvonuló agglegény tipus! Nem tudom mi lesz 
később. 1.75 kg-ot fogyott Reichenauba. Most azután ambicionálja a hizást. Lehet hogy fiunak én is 
ilyen lettem volna mint ő, csak az bánt hogy nincs benne ambició ami bennem rengeteg volt mindég. 
Kritikus lélek amellett mindenbe! 162 cm magas” 

Pista, 1939. aug. 25.: „Kis Pistámat ma reggel sirva találtam az ágyban, este is későn 
aludt el. Sokat gondolkodik ugy látszik saját állapotán, nagyon bántja hogy nem a 4-ik 
osztályba kerül. »Miért nem járok a negyedik osztályba.« »Ilyennek lettem teremtve?« ... 
Pötyi és Anti is olyan hamar rá mondják »buta vagy«. ... megkezdődött szept. 4-én az 
iskolája” ...  

„szept. 25. ... Egy kis osztálytársával találkoztunk az utcán azt mondta „a Pista tanulni 
nagyon jól tud”. Leginkább az olvasással van elmaradva azért azt most nagy ambicióval 
gyakorolja.”” 

„1939 szept. 25-én  
Szerencsésen egy pár új tanárral megkezdte Pötyi az iskolát. A franciát nagy ambicióval 

tanulja, ugy veszem észre több érdeklődéssel viseltetik tantárgyai iránt mint tavaly. Azonban legfőbb 
érdeklődési tárgya a »világpolitika«. Ezért azután az ujság olvasást el nem mulasztaná ugy szintén 
a rádióban a hireket. Reggel képes ¼ órával korábban felkelni, hogy a 7 orai hireket 
meghallgathassa. Félek hogy a tanulás rovására megy mert evvel az energiával jó tanuló is lehetne 
azért próbálom redukálni a rádió hallgatást, de akkor meg olyan szerencsétlen üldözött arcokat vág 
hogy megsajnálom. Borzasztó érzékeny mindjárt sirva fakad ha ugy érzi túl szigorú vagyok hozzá 
ellentétben az öccseivel. [...] a németeket is változatlanul utálja semmi jót nem hajlandó a 
számlájukra irni! Elvesztett kilóit már vissza hizta majd egy fejjel nagyobb mint Miki. A levente 
oktatás is megkezdődött első alkalommal nagy kétségbeeséssel indult utnak, de azután egészen 



kibékült vele, szinte katonának érzi magát. Tüsszög utána éjjel, mert a nedves földre is leülnek 
közbe amitől anyai szivem nincs elragadtatva, de ő avval érvel »mit gondolsz a katonák nem ülnek 
le a földre!« A cserkészetre is jelentkezett, de még nem hivták be.” 

Pista, 1939 okt. 27-én: „... Reggel soha sem kell biztatni a felkelésnél magától ugrik ki az 
ágyból sokszor előbb is mint én, hogy időben az iskolába legyen! Most nem akar beteg lenni 
mint tavaly „még ha beteg leszek is megyek iskolába” ... »A Mihálovich bácsi ... engem szeret 
a legjobban« ...” 

Rólam: 
„1939. nov. 17-én.  Egészségileg eddig minden jól megy, ma van egy kis hőemelkedése de 

remélem nem lesz komoly! A tanárait sorba látogattam. Félelmes osztályfőnöke, egyúttal 
számtantanárja kivallotta, hogy hogy mikor 3-ikba átvette az osztályt, Pötyi mint a legbutább 
gyerek lett neki bemutatva, de ő rövidesen rájött, hogy ez nem áll, fizikában olyan kérdésekre tudott 
felelni, amire a többiek nem. A legutolsó dolgozat irásnál is azért kapott egyest, mert olyan példát 
is meg tudott csinálni, amit az egész osztályból csak öten értettek meg! A francia–magyar 
tanárjánál 1-re van felirva kicsi jegyzőkönyvébe amiben utánna nézett tekintve hogy új ember! Csak 
igyekeznie kell továbbra is! A latin szintén új ember, kétségbe van esve az egész osztály butasága az 
az tudatlansága felett, de nem hibáztatja Pötyit és vigasztalt hogy majd csak lesz valahogyan! Igy 
állunk a fő tárgyakból. A torna tanárja azt mondja hogy ő nem erőlteti mert látja, hogy se tehetsége, 
se ambiciója  nincs tornához, de jó gyerek!” 

„A cserkészgyűlésekre egy darabig eljárt, de azután apja látta, hogy mennyire nincs kedve 
hozzá és amellett mint góliát emelkedett ki a többi ujoncz közül ugy hogy kilépett atyai engedéllyel, 
őrült boldogan.” 

Pista, 1939. dec. 31.: „Novemberben Dóra néni magántornaóráira járt Antival ... 
boldogan számon tartotta ha megdicsérték. Sajnos azonban egy pár gyerek ... kinevette hogy 
még csak 3-ik elemista és már olyan nagy. ... olyan megható volt amikor azt mondta »ugy 
szeretnék megint pólyás lenni hogy ne legyek beteg és már 3-ik gimnáziumba járjak 12 éves 
koromba!«” 

„Karácsony előtt azt mondja »figyelmeztessél szombaton hogy elmenjek gyónni mert azt 
akarom, hogy Karácsonyra tiszta legyen a lelkem!«” 

„Öröme nagy volt, nem csak a saját játékait vette észre de mindenkiét rögtön megnézte 
ragyogott a boldogságtól és mosolyogva mondta: »gondoltam, hogy kisebb lesz a karácsonyfa 
a cukorhiány miatt!!«” 

„... az egész szünet alatt gyönyörü volt az idő ugy hogy minden nap vagy ródlizni vagy 
korcsolyázni mentünk. Ezt is nagy ambicióval és fáradhatatlanul csinálta. Api szerint 
hármójuk közül a leg jobban korcsolyázik. 1½ óra alatt egy percre se megy a melegedőbe ... A 
bizonyitvány kiosztáskor rém boldog volt mert neki volt a legjobb bizonyitványa 1–1–3.”  

Rólam: 
„1939 dec. 31-én. 
Nagyon izgatja az abroncs és az állandó fogorvoshoz járás sajnos étvágyában is meglátszik 

sokkal kevesebbet eszik, de ha már el kezdtük az egészet nem akarom csak ugy abba hagyni.” 
„Sajnos 2 intő befutott latinból és természetrajzból!! Latinból az uj tanár kivánságára 

instruktort kapott és valamit javult is már! A természetrajz tanárával pedig nem sikerült beszélnem 
közismerten lehetetlen ember akire kimondja, hogy semmit sem tud azt nem is felelteti! Ezt az intőt 



Gyuri sem vette komolyan! De a forma kedvéért betiltotta egy időre az ujságolvasást! A politika t. i. 
legjobban érdekli angol párti a nyár óta erőssen!” 

„Minden érzékenysége és jósága mellett is önző gyerek, ha valami izlik neki nem néz a 
többire. Sokszor sajnálom, mert el van keseredve, hogy ő mindenért kikap, pedig soha rosszat nem 
akar. Szegény ha látja, hogy haragszom mindent megtenne hogy a tetszésemet megnyerje!” 

„A Mikulást Jézuskát most is nagy örömmel és izgalommal várta boldog a viking modell 
csatahajóival és a Capitaly társasjátékával. De most már huzamosabban nem szeret se katonákkal 
se vonattal játszani!! Meghivásokra mindenhová elment a két kicsivel, én örültem  neki ő pedig mint 
nagy fiu ünnepelve lett!” 

„1940. febr. 18-án Január végén szerencsésen befutott a várva-várt bizonyitvány, szerencsére 
nem volt bukás semmiből, de francia és történelem kivételével mindenből 3-as, kapott amellett még 
találkoztam osztályfőnökével aki azt mondta hogy ha igy folytatja év végére könnyen bukás lehet!! 
Amilyen jól indult év elején számtanból annyira nem tud ujabban egy okos szót se kinyögni. 
Szerettem volna vele a zongorát abba hagyatni mert ott se mutat semmi szorgalmat és mégis sok 
idejét elveszi, de apija ugy határozott, hogy már ezt az évet csak fejezze be! A latin tanárja azt 
mondja hogy valamit halad de még nem kielégitő! Most majd sorba járom őket megint, de 
egyenlőre állandó szénszünetjük van!! A hiba ott van hogy Pötyi nem is akarja magát megerőltetni, 
mert azt mondja »a sok tanulás butit« ezt tapasztalja osztálytársain.” 

„Azt hiszem talán a természet önkéntelen védekezése gyenge idegrendszere miatt ez az 
ambició nélküliség!! A fog kérdés is izgatja és idejét veszi! Bár már vége lenne! Azt állitja a 
fogorvos nője hogy nagyon szépen tágul a fogsora és előbb rendbe lesz mint remélte!” 

„1940. márc 15-én A második szénszünetet Pötyi arra használta fel, hogy megtanult 
zsinórirással irni! Persze az én ideám volt, de ha Gyuri nem talál egy jó kézikönyvet és Pötyinek 
nem tellik benne öröme, hiába találtam volna ki! Nagy ambicióval dolgozott és határozott sikerrel! 
Francia-magyar tanárja nagyon megdicsérte és példának állitotta az osztály elé. Azóta sokkal több 
kedvvel dolgozik, ez a tanár az ideálja, »a legműveltebb az intézetben stb.«” 

„A tanárokat végig látogattam mind az összeset homlokegyenest különböző kritikákat 
hallottam. Fő rossz akarója a természetrajz tanár egész butának látja és nem jósol neki semmi jövőt 
de rábeszélésemre megigérte, hogy gyakran felelteti és akkor majd meglátja hogy tényleg elmulik-e 
a félszegsége. ennek a disz tanárnak az a szokása, hogy egyszer feleltet és evvel vagy jobbra vagy 
balra el van örökre intézve a gyerek. Hogy a latin gyenge az nem lepett meg magam is meg leszek 
egy 3-sal elégedve. A mathemathika bántott csak, mert ott nagy a visszaesés és szorgalom abszolút 
hiánya miatt haragszik rá a tanár. Most azután megkezdődött a húsvéti szünet és Pö 3–2 órát 
naponta foglalkozik apjával együtt a számtannal. Apja szerint »nem is olyan buta« számtanban csak 
az alapműveleteknél csinál egyszerű hibákat és a példája azért nem jön ki. Az egész anyagot 
átveszik remélem, eredménnyel, mert azt is nagy passzióval csinálja az öreg! Általános panasz, 
hogy nem figyel és lusta!!!  Csukamáját kap, fizikailag nem elég erős nem fejlődik eleget!” 

Pista, 1940. ápr. 17-én: „Egy hét előtt voltam Pistával fogorvosnál ... szemfogai felett már 
jön a rendes foga. ... Másnap kihuzattuk a két szemfogát is »essünk túl rajta« »Minek várjunk 
sokáig« Mondta nagy hősen ... amikor megtudta hogy Pötyi kis gyerek korában kifutott a 
fogorvostól és később is bőgött foghuzásnál! Erre persze ő szépen kiengedte huzni!” 

„1940. jún. 17-én. Pötyivel fizikailag sehogyan sem voltam megelégedve és elvittem orvoshoz, 
átvizsgálta, azt mondja, semmi szervi hibája nincsen, csak ideges. Intellektuel tipus  akiből sport 
embert sohasem fogok tudni csinálni de etetni kell és mozogni bizonyos fokig! Idegerősitőt kapott és 



Vitapricot ajánlott neki naponta 2x. Úgy veszem észre idegileg nyugodtabb, de nincs étvágya, olyan 
mint egy vérszegény bakfis, járásban is lustán huzza magát. Az orvos szerint nincs jelentősége 
ebben a korban gyakori panasz! Egy hét múlva lesz a Te Deum. Kiváncsian várom a bizonyitványát. 
Ő reméli hogy sokat javitott tavaly óta!!” 

Pista, 1940 jun. 17.: „Ma volt a bizonyitvány osztás és Te Deum! Szegény kis Pistámnak 
könnybe lábadt a szeme amikor Antinak csak 2 kettese volt neki meg több hármasa. Fáj neki 
hogy ő mért olyan buta! Erre aztán elmeséltem saját történetemet amikor rám is azt mondták 
hogy »nagyon jó kislány de szegényke nem tud tanulni«. Mikor édesanyám halála után 
intézetbe kerültünk. És hogy mennyire bámult a II. évben az osztályfőnököm ... hogy hiszen ez 
egy okos gyerek és tud tanulni. ... Ez használt és szivből nevetett rajta. ...” 

„1940. aug. 14-én.  
Pötyinek nagy csalódást okozott a bizonyitvány csak történelemből van egyese, hittan, francia 

kettes, a többi 3-as. Úgy láttam igazságtalannak érzi az osztályozást és minden ellenvetés nélkül 
belement, hogy apja áttegye a reálba!!”  

 „Annyira nem barátkozik senkivel, hogy egész kétségbe esem miatta, amellett minden 
mozgást csak parancsra végez a kertbe ásni vagy ilyesmit, tornázni sétálni sőt még uszodába is csak 
az én kivánságomra megy!! Ott is forszirozni kell hogy ússzon. Az utcán nem szeret a többiekkel 
menni mert attól fél, hogy Pista feltűnően viselkedik és ha velük van állandóan dirigálja. Pedig ha 
idegen nincs jelen szereti és játszik vele!! Talán jót tesz neki majd az új iskola, esetleg ott szert tesz 
barátra, mert itt a tanárok olyan rossz véleménnyel voltak róla, hogy azt hiszem nem is ajánlották 
barátkozásra. Olvasni szeret, ha engedném egész nap, rajzolni és zongorázni se szeret rendszeresen. 
De velem szemben udvarias és igyekszik segitségemre lenni! A gyerekeket rá lehet bizni ha 
elmegyek. De a szomszéd 5 éves lányhoz szivesen át bujik labdázni pedig Anti barátait akik már 7 
évesek nem tűri, mert olyan buták , de a kis lányra azt mondja  »olyan helyesen buta!« A kedvéért 
még az olvasást is ott hagyja!! 

Nyári ruhában 53 kg.” [A III. füzet vége.] 

Pista, 1940. szept. 26-án: „4-én fent voltunk Pistával és Antival Pesten. A Kissvábhegyen 
laktunk. Mellékesen elmentünk Benedekhez is persze ez volt a fő ok, de Pista nem tudta. Igy is 
haragudott a kis öreg »miért kell ahoz a hülye Benedekhez menni« ugy is mindég ugyanazt 
kérdezi stb. Két órát vártunk és akkor nagyon hamar elintézett bennünket. Tényleg 
ugyanazokat az intelligencia próbákat csinálta, amit máskor igértem Pistának egy szép kis 
olasz modell hajót ha mindenre szépen felel! Primán megfelelt erreföl mindenre, az 
idegreakciók is jól működtek hiba sehol nem volt! Meg volt vele elégedve Benedek semmi 
hibát nem talált, de én annál kevésbé felületességével Brinét [?] módszer szerint kérdez de 
arra sem vesz magának fáradságot hogy a feltehető fejlődés szerint tovább menjen és lássa 
hogy mennyire van elmaradva! Pl. Pista azt mondja »biztos megint azt a buta képet mutatja 
avval a rossz gyerekkel aki eltörte az ablakot!« Tényleg pontosan ugy is volt minden ahogy 
előre jósolta Pista.”  

Az iskolában „... nagyon boldog, szereti a tanitóját avval jött haza első nap hogy »a Radó 
bácsi törődik velem! Mindenkivel egyformán!« ... minden nap eljön hozzá délután egy órára 
az alatt annyira igyekszik hogy figyeljen, mert ... attól fél hogy nem jön többet! Bizonyítványa 
soha ilyen jó nem volt 1–1–2. Tanitója szerint örömkönnyek jelentek meg a szemében és 
boldogan hasonlitotta bizonyitványát a többiekéhez, mikor kézhez kapta. Adja a jó Isten, 
hogy annak a doktornak legyen igaza aki azt jósolta hogy 14-15 éves korában megindul nála a 
rendes fejlődés!!” 



Pista, 1941 febr. 6-án.: „... Egy reggel avval ébredt hogy olyan furcsát álmodott, és szépen 
elmesélte, hogy mit, utána mivel aznap nem volt tanítás fogalmazási gyakorlatnak le is irta 
amit én viszont ide mellékelek ... 

Mit álmodtam? II. 1. 
Mami mondta, hogy beszédet fogok mondani. A torna teremben sok gyerek gyült össze. 

Én kimentem a sorból és Radó bácsi előtt leültem egy székre. Az igazgató bácsi meg a 
harmónium előtt ült. Én pedig bámultam és fütyültem és csak annyit mondtam hogy 
„vérszerződés”. Radó bácsi azt mondta hogy nem szégyelled magad Pisti? Hogy nem tudtál a 
leckéből többet mondani!” 

... [Vége a III. füzetnek.] 

HÁRS ANTAL ÉLETTÖRTÉNETÉBŐL 
RÉSZLETEK HÁRS GYÖRGYNÉ FELJEGYZÉSEIBŐL 

II. füzet 
„1938 jul. 21-én 
Kicsi Antikám nagyszerűen birta a hosszú utat Zelenikáig, aranyosan aludt a koffer hálóban 

egész éjszaka, őt is minden érdekelte mindent birt, de azért mégis kicsit kicsi volt a nagy utra. A 
tengert csak akkor szerette, ha egész csendes volt ha egy kis hullám volt, szépen vette a fürdő 
kabátját és ott hagyott minket felment egyedül a szobába levetette a nadrágját annélkül, hogy 
mondtam volna megette a tizóraiját és szépen leült rajzolni! Aranyos volt amikor Pötyi és api 
rajzolt ő is mindig velük dolgozott, tájképet festett mindig egyformán talán 9-szer ugyan az van a 
füzetében. Mielőtt haza indultunk csunya gyomorrontást kapott és nagyon aggódtam érte a haza felé 
menő uton fáradt volt, nyügös borzasztóan aggódtam érte hogy valami komoly baja lesz de azután 
itthon 2 nap alatt kikoplalta magát. Szegénykém 1 egész kg-ot fogyott, de remélem ezt hamarosan 
ujra vissza szedi, mert most már megjött az étvágya. Remélem a levegőváltozás jó hatása télen 
mégis meg fog majd nála mutatkozni. ...” 

„1938. aug. 23. ... Ha a gyerekek iskolába mennek majd óvodaszerűen előveszem a kis öreget. 
Szeretném óvodába járatni csak nincs megfelelő igy azt hiszem majd Dóra nénihez megy tornába és 
Mária nénihez zenejátszó órára hogy gyerekek között legyen. ... Sok unformot összeszed mindkét 
bátyjától amellett ideges kis jószág ő is. ... Leganyásabb azért a három közül, és ha hallja a külső 
ajtót csapódni amikor ők a kertben vannak rögtön ott terem »már megint elmész, mindég csak 
elmész.« Ilyenkor azután alig tudom visszaküldeni ...” 

„1938 szept. 16-án 
Kis Antikámnak hiányoznak a bátyjai, délután is tanulás van. ... és nekem kell vele vagy 

sakkozni vagy malmozni, a figurák járását ismeri és mindenáron játszani akar. Egy órát 
foglalkoztatom, papirhajtogatós stb tegnap két nadrággombját egyedül varrta fel persze 
figyelmeztetnem kell, hogy vigyázz most fent a szál stb. verset is tanulunk 2-3 napig egyet amig 
primán nem megy. A németben ő halad a legjobban mert legjobban akarja és amellett leg többet 
van az Ili nénivel. Kossow Máriához ő is jár Pistával zeneovodába Mária szerint ő a legügyesebb 
valamennyi közül. Telefont fel veszi ha nem vagyok bent és jelentkezik ... A fogait is megnézettem azt 
mondta a doktor hogy manapság ritkán látni enyire épp hibátlan fogakat mint az övé. Bánatomra az 
utcán ha idegen gyerekkel találkozunk az az neki idegennel még csak kezet sem akar adni és 
borzasztóan tartózkodó semmi sem látszik az itthoni nagy erőszakoskodásból. A rajzban is sokat 



ügyesedett utóbbi időben, várat katonát autót vonatot már egész jól rajzol. Hála Istennek még nem 
volt beteg mióta hazajöttünk a nyaralásból. ...” 

„1938 okt. 23-án ... Francia tanárnőnk kislánya egyszer itt volt nála játszani és azóta minden 
szombaton várja, egyben kijelentette hogy »most már a lányokat is szeretem mert látom hogy 
azokkal is lehet jól játszani!« ... Az izgalmas háborus hirek és légoltalmi gyakorlatok alatt ideges 
volt a kis öreg és este amikor meg szólaltak a szirénák éktelen bömbölésbe kezdett. Hála Istennek 
komolyra nem fordult a dolog, mert nem tudom mit csináltam volna 3 beijedt gyerekkel egyedül! ... 
nagy örömömre németben szépen halad dacára annak, hogy aránylag keveset hall, azért okvetlenűl 
ragaszkodom a németnyelvű kisasszonyhoz, ha a mostani 1.én elmegy. Most már lassan belejön az 
egyedűl létbe és ujra szépen eljátszik magában. Sötétben fél és ha messzebb megyünk az erdőbe 
sétálni szintén ijedten tekintget a sűrűbe. Félelme még a kéményseprő, ha azt meglátja kezes lesz 
mint a bárány. Néha a Dédinél ebédel és akkor nagyon büszke, mert mikor mi ebédelünk ő ujságot 
olvas és negligál minket.” 

„1938 nov. 22-én. Antikám 2 hét előtt ujra egy kis enyhe influenzán esett át legalább is az 
orvos annak mondja ha lázas és semmit se lehet konstatálni 3 nap alatt rendbe jött! Szenvedélye a 
malmozás ... és legkomolyabban meg kell magamat erőltetni vele szemben és akkor is előfordul 
hogy megver ami azután nagy öröm! Sokat rajzol is sőt helyesen stoppol nem össze-vissza mint 
azelőtt, szépen egymás mellé fűzögeti a szálakat. Emlékszem én is stoppoltam ilyenkor már 
harisnyákat! A németbe is szépen halad délután míg én Pistával tanulok ő a tanitónővel németül 
diskurál. ... a napokban azt mondja »Tudod hogy 3 x 3 = 9? de ezt nem a dudoromtól tudom hanem 
a malmozástól!« Egyszer mondtam hogy a számtantehetségeknek hátul kidudorodik a koponyájuk! 
Egy kislánnyal nagyon összebarátkozott, Hering Marika kis szőke okos 6 éves kislány pont olyan 
nagy mint ő. Marika azt mesélte otthon hogy a Hárs Anti mindig engem néz és velem akar 
barátkozni. Tornába ennek az az eredménye hogy sokszor néz a Marikára és nem figyel a Dóra 
nénire! De azért az első tornában, senki se olyan ügyes mint ő!! ... A kedvenc étele a szalonna és a 
zsiros kenyér, csak ne lenne mégis olyan keskeny az arcocskája és olyan vékony, ha izmos is a kis 
ember!” 

„1939. jan. 22-én ... sajnos hosszú betegségem miatt nem irhattam 2 hónapja naplót.  Nagy 
öröm és emóció volt a Mikulás, Karácsony! Karácsonyra teljes katona felszerelést azaz hintalovat. 
csákót, kardot és pisztolyt kért! Valami édes volt amikor majd-nem egész este félrecsapott csákóval 
és derekára kötött karddal sétált egész este büszke megelégedett kis mosolygással! Mindég valami 
unformot vesz fel és igen agressziv kifejezéseket használ de amellett nagyon tud hizelegni. 
Betegségem alatt Pistával a kisasszony tanult és addig nekem kellett vele társasjátékot játszani 
persze Pötyiével. Kis okosom minden szabályt, valami 20 lapon a felirásokat mind tudta kivülről, 
mintha olvasná. ... az a baj, hogy a gusztusa mindég a nehéz ételek felé vonza, amellett meg sok 
cukrot is evett a karácsonyi időben. Tegnap csuka májat kezdett szedni, más gyerek irtózik tőle de 
neki kedvence! Nagy esemény volt számára hogy korcsolyázni kezdett!! Eleinte panaszkodott hogy 
»nagyon sikos a jég« de azért itthon nagy hős volt! De már a harmadik nap bámulatos ügyes volt, 
sokat potyogott de az nem zavarta egyformán rugta magát mind a két lábával ami pedig ritka a 
kezdőknél sajnos 8 szori korcsolyázás után elolvadt a jég, de talán még lesz!” 

„1939 febr 28. ... „Schlaráfenland” ról olvastak valamit, kérdezem miért tetszik neked ez a 
könyv? »Mert nem kell a gyerekeknek szót fogadni.« Influenzás kis hőemelkedései miatt nem járt 
sehová és egy napon avval a meglepő kijelentéssel állt elő hogy »meguntam már Magyarországot, 
szeretnék kivándorolni!« »Ha tiz éves leszek köss egy batyut a hátamra és elindulok világgá! 



Addigra már nem fogok félni a kutyáktól sem!« Jelenleg gépen ir és legnagyobb bámulatomra a 
következőket irta önállóan és hibátlanul: »Anti, Ödi, Miki Mami Erzsi Éva Hárs Pista«, Néha 
összeirta amit nem kellett volna akkor fogta a radirt »ki kell radiroznom mert mit szólnának hozzá 
hogy ez a gyerek mindent összeir!«...”  

„1939 ápr. 1-én ... a hónap közepén 3 napig volt 40 fokos láza állitólag influenza de 
mindenféle mellék tünettel, első nap azt hittem vakbélgyuladás mert annyira sirt hogy fáj neki... ... 
Legnagyobb öröme az olvasásban van, félre vonul és olvas közbe egy-egy betüt kérdez hogy mi az 
mi az, amelyiknek egy hasa van stb. Már annyira van, hogy lassan ugyan de egész komplikált 
szöveget eltud olvasni, »Felvirágzott harc kocsik Fülek főutcáján.« Számtanban önálló példákat 
csinál 7 + 4 = 11 stb. Ilyenben nagy öröme tellik. »Ugy szeretnék egy kicsit Pötyivé változni« 
mondja a kis öreg ha rajzban valami nem sikerül ugy neki ahogy szeretné! ... pl. verstanulás 
mégsem erős oldala” ... 

„Patikába megmérettem téli ruhában 23 kg” 

„1939. május 16-án 119 cm magas cipő nélkül!” 

„1939. május 21-én. ... az első szép tavaszi időkben. Vigan rollerozott persze az utcán mert ott 
jobban ment. Egy csomó barátra tett szert és folyton kint lógott. A szomszéd doktor 3½ éves kis 
lányával is nagy barátságot kötött ...” 

„1939. junius 28-án Antikám nagyon boldog, hogy beiratkozhatott az iskolába. Nagy öröme 
volt hogy a zeneiskolába bizonyitványt kapott! Nagy bánatomra azonban még mindég köhög!! Egy 
fiatal gyermek orvos telepedett le azt hivattam el hozzá! Tuberkulin probát csinált nála. Az 
eredmény negativ volt, a legcsekélyebb reagálást sem mutatta. Igy legalább ez teljesen 
megnyugtatott!” 

„1939. julius 25-én. 1-én lementünk főleg Anti kedvéért Badacsonyba. ... Kis szájhősöm ... a 
Balatonban nagyon gyávának mutatkozott első napokban különösen, azután már a vizzel 
megbarátkozott, de uszni semmi áron sem volt hajlandó tanulni. Itthon pedig folyton csak arról 
mesélt hogy ő milyen nagyszerüen fog uszni!! ... Három nagyobb fiúval sokat voltak együtt, Anti 
passzióval nézte hogy halásznak este felé és boldog volt ha a horgot tarthatta. Csak az ágya után 
vágyakozott »de jó lesz otthon az én kis ágyamban!« A bor nagyon izlett neki, mindég könyörgött 
egy csöppért, az antialkoholista Pötyivel ellentétben, ha cigarettáztam egy szippantást kellett neki is 
engednem!! Baján is nagyon jól érezte magát ott is összebarátkozott egy házban lakó kisfiuval A 
disznókat főleg megszerette. rövid négy nap alatt bátyjaival együtt fő örömük az állatokban volt. Ha 
valamelyik eltünt a disznóknál kellett keresni! ...” 

  
„1939 augusztus 16-án Antikám mióta hazajöttünk 1 kg hizott ... mindenütt vannak barátai ... 

Nincs türelme egyfajta játékhoz hosszabb időre! Szereti ha valakinek ki van festve a haja azt mondja 
ő csak olyan nénit vesz majd feleségül, óvatlan pillanatban saját magát is bepuderozza, sokat ad a 
ruházatára de amellett mindjárt piszkos! A napokba vacsoránál azt mondja »Mami ne egyél sokat 
mert ugy fogsz kinézni mintha gyereked akarna lenni, olyan kövér leszel!« ... Ha apija heccelni kezd 
vele, mint egy kis kakas védi magát, rug kapál boxol. Ödinek Mikinek is neki megy mérgében és 
akkor se lát se hall. ... Pötyi ... elment 3 hétre németszóra azóta nagyon kesereg utána, hogy „csak a 
Pötyivel lehet jól játszani.”... Két kis fogát beplombáltattam persze hős volt mert leakarta főzni 
Pötyit és amellett az a kis luk tényleg nem is fájt! Mikor már azután nem kellett neki fogorvoshoz 



menni csak Pötyinek és nekem bőgve követelte hogy ő is akar még oda járni. Éppen mint jó anyja 
kicsi korában!” 

„1939 szept. 22-én Drága kis Antikám boldogan tánclépésben ment iskolába! Első nap kellett 
csak érte mennem hihetetlen büszkén jött végig az utcán senkivel szóba nem állt csak nekem mondta 
»mond hogy már iskolába járok.« Azóta is egyedül jön és megy, azaz reggel Pistával mennek ketten, 
de délben különböző időben jönnek haza. A tanitó bácsija nagyon meg van vele elégedve azt 
mondja hihetetlen fegyelmezett gyerek mindent megért és megjegyez Nyugodt, csendes dicsérő 
jelzőket is alkalmazta és mikor Antinak meséltem azt mondta »és Te mit szóltál hozzá, birtál ekkorát 
hazudni!« Mondtam, hogy nem akartam az iskolai renoméját elrontani A leckéjét szépen 
megcsinálja egyeseket kapott, amit azután az egész családnak megmutat. ... A napokban irógépen 
másolt Pötyinek egy könyvéből majdnem hiba nélkül!! ... Németben is kezd már kicsit pötyögni! A 
világ politikát persze ő is megvitatja Pötyivel.” 

„1939 nov. 17-én ... Csupa egyes az iskolában itthon csak éppen ir, a kathekizmust az 
iskolában megtanulja a bibliai részek is majdnem szóról szóra mennek, ha néha próba képpen 
kikérdezem. A Hiszekegy, Miatyánk Üdvözlégy Esteli és Reggeli imák hiba nélkül mennek. A 
tanitójának csak az a panasza hogy beszédértelem gyakorlatnál magától sohasem jelentkezik, de ha 
felszólitja mindég tud felelni! Bámulatos utánzó képessége van. Mikor fájt a derekam és nehezen 
tudtam felkelni ugy utánzott a kis huncut hogy mindenki agyonnevette magát. A multkor ebédnél 
meg azt mutatta be hogy apija amikor kész az evéssel hogy tollja el a tányérját és könyököl fel. 
Gyuri még másnap is nevetett annyira magára ismert. Tornába persze most is első megint viszem őt 
Pistával a »Dóra nénihez«. A tizparancsolatot is elkezdték tanulni, kérdezem Tőle hát a 4-ik-et 
tudod és elmondom neki Atyádat és anyádat tiszteljed! Erre azt mondja »még nem tanultuk pedig ez 
éppen nekem való lenne!« ... A lecke tanulásnál az az irásnál rém lassú közbe minden mással 
foglalkozik, órával próbálom a gyors munkára szoktatni. Szereti az osztálytársait de azt mondja 
hogy buták és inkább a 3.-kkal azaz Pista osztályával szeretne barátkozni. ... Összesen 27 iskola 
napot mulasztott ... 4 drb 2.est kapott, mert unalmában már nem is figyel az iskolában! Nagyon 
röstelte magát a kis öreg!! Apija is nagyon csalódott volt!” 

  
„1939. dec. 31-én ... Tekintélyt nem ismer egyedül csak tanitóját respektálja „olyan nekem a 

Szarka mint Pötyinek a Schaller!” A korcsolyapályán édesen, bátran szalad, de persze csak roller 
módra egy lábbal rugja ki magát. Ma végre én is felcsatoltam korcsolyáimat 7 éves szünet után első 
pillanatokban nem éreztem a legbiztosabban magamat a jégen a kis öreg erre oda jön hozzám 
»Mamikám hajolj le sugok valamit! Menj ki és ne korcsolyázzál, mert ki nevetnek!« »Majd délután, 
ha sötét lesz gyere le.«” 

  
„1940 jan. 2-án Holnap kezdődne az iskola Antika megbetegedett...” 

„1940 febr. 18-án. Január elején 1 hétig volt influenzás, febr. 1-én ujra megbetegedett és 
azóta még nem volt iskolában. Ha nem lenne ilyen nagy hideg akkor már mehetne, de igy még pár 
napot rá kell adni ne hogy ujra kezdje. Az ágyban aranyos volt mindég olvasott! „Kicsit lassabban 
megy mint Neked, de már két mesét elolvastam!” és azontúl buzgalma az olvasás terén nem ismert 
határt. Ujabban már városneveseset is játszik velünk őrült passzióval persze előnyt kap, hogy egy 
bizonyos betűvel ki tud többet irni! Verset is irt ide mellékelem [sajnos nincs meg] Gyuri 
meghatottságtól agyon nevette magát! Mesélni kell neki családi történeteket a saját és az ő gyermek 
korukról, amellett történelmet »királyokról«” 



„1940 márc 15-én Antikámnak kiesett az első foga helyesen kis megilletődött arccal hozta 
»nézd mi történt!« ... A tintával való irás nem megy szépen neki, széjjel huzza a betüket! Iskolába 
alig volt ebben a hónapban a bizonyitványában biztosan beleszámitják! ...” 

„1940 junius 17. Ma volt a bizonyitvány osztás! Kis öregem 2 kettest kapott énekből és 
számtanból, sokat mulasztott és nem ismerte az énekeket csak igy magyarázható, mert amilyen jó 
füle van és a német marsokat énekli nevetséges a 2-es. Számtanból még pláne direkt tehetséget 
mutatott mindég, hányszor sugott Pistának, de a tanitójának valami külön módszere van a 
harmadok és negyedek kiszámitására amit mulasztásai miatt nem tudott, és amint a vizsgán kisült 
nem is logikus! Persze barátait inkább Pista osztályából választja azok szellemileg jobban 
megfelelnek neki. ... most végre vége az egy éves köhögésnek Pedig rollerozik heccel stb. ... olyan 
nagy mint Pista osztálytársai!” 

„1940 aug. 14-én 
Hála Istennek Antikám ezt a csunya nyarat minden betegség nélkül töltötte. Össze-vissza csak 

12 x voltunk uszodába. Uszni még nem mer pedig parafát is vettem neki azt mondja nem eléggé 
tartja fenn! Nagyon összebarátkozott a szomszéd 5 éves kis Gogi lányával, édes kis szelid gyerek és 
abszolut imádattal viseltetik Anti iránt. A nagy mamája ijedelmére még a keritést is próbálja Anti 
utmutatása szerint átmászni. Kérdezték a kis lánytól a gyerekek »mi leszel ha meg nősz«. Kis zavart 
mosollyal felelte »feleség« és a »Hárs Antihoz« megyek férjhez!! Pötyi pedig este beárulta Antit 
hogy meg is csókolja a Gogit!! Erre Antikám zavartan lesütötte a fejét és mondá »csak viccből!« 
Ilyen epizódok a két nagyobbik életében sohasem voltak! 

De amennyire szeretett rollerozni a nyár elején, most elment Tőle a kedve, hogy mért nem 
tudom pedig ugy robogtak Pistával mint a veszedelem!  

Pista és Pötyi barátai is szeretik, mert olyan okos, hogy mindent lehet vele játszani az egyik 
fiu azt mesélte róla, hogy »az Anti egy életvidám fiatalember lesz!«” 

„1940 szept. 30-án 
... Az iskolát nagyon könnyen veszi »az igazgató bácsi olyan lagya! [lágy, engedékeny] Nem 

olyan szigoru mint a Szarka bácsi.« Hamarább haza is jönnek. ½1-kor mindig itthon van.” 
„Nagyon élvezte, hogy 4-én 3 napra felmentünk Pestre a Kissvábhegyre szálltunk. Minden 

nagyon tetszett neki, mindjárt jó barátságot kötött nagybátyjaival különösen a 10 évessel 
nagyszerűen megértették egymást. »Olyan érdekes ez a Budapest minden utcán mindig megy 
legalább 1 autó.« »Nem olyan tragacs mint Sopron.« ... mind nagyon tetszett, az állatkert, cirkusz 
stb. Este 8-kor kezdődött az előadás féltem hogy blama lesz és az én fiam elalszik ½1-re került 
ágyba, de egy csepp álmosság sem látszott rajta. »Ugy érzem mintha délután lenne.« Beszélt 
mindenkivel okosan helyesen és nagyon boldog volt!! Pötyivel ha nem beteg rém sokat veszekesznek 
a nagy le kezeli ő meg nem hagyja magát és mindenbe bele üti a kis orrát!! Apijával is nagyon 
szemtelen ő persze nevet rajta mitől még inkább neki bátorodik. Keresztanyja Katanicsné volt itt pár 
napig. nagyon megszerette a kis ... csirkefogó keresztfiát. Anti pedig boldog volt, hogy vendég van a 
háznál és mindent kritizált, hogy nem eléggé vendégnek valót főzetek stb! Amivel engemet hozott 
zavarba. Igyekezett a vendéget mulattatni!” 

„1940. okt. 30-án Antikám nagyon elkanászkodik ugy hogy szigorubban kell vennem A 
tanulásban sem elég lelkiismeretes! Képességeivel első lehetne de csak 6-ik. Az igazgató bácsi 
gyengesége is hozzá járul ehez, a leckéi után kell néznem, mert máskép meg se tanulja, de azért jól 
felel és akkor minden prédikációm hiába való. Mostanában sok vendég volt Öreganya 
születésnapjával kapcsolatban, ezt nagyon élvezte a kis öreg!! Az osztályából is el-el jön egy kisfiu 



akivel kicsit hányi vetien de alapjában boldogan eljátszik! Örülök, ha valaki jön hozzá hogy ne 
legyen olyan emberkerülő mint a bátyja!” 

„Sokszor zavarba hoz minden lébe kanál voltával. Pl. megyek az utcán vele, egy ismerős urral 
találkozunk, sablonosan megkérdezi hogy hogy vagyunk, erre Anti beszól „jól, csak az a baj, hogy a 
maminak nincs pénze, most is csak 50 fillérje van!!” ... 

„Tulajdonképen ő is ideges gyerek és nem jó hogy a legkisebb, mert igy mindég többet akar 
mint ami neki való volna!! Unja hogy az iskolában Piroskát mesélik mikor ő a világ politikával 
történelemmel stb szeret foglalkozni!” 

„Csunya szavakat használ mérgében amiről mindenképen szeretném őt leszoktatni, de 
nehezen megy! Pötyi pénzbirságot hozott be, de igy se sokra megyünk, mert az apija még tóditja!!”  

„1940 dec. 26-án Szegény kis Antikám nagy eseményen ment át. 15-én délután minden 
bevezetés nélkül a gyomrához kapott, hogy »fáj fáj«. Lefeküdt a diványra és nem volt elmozditható 
az orvos miután Pötyihez jött, őt is megnézte azt mondta annyira a vakbél táját panaszolja hogy 
hivassunk specialistát hozzá. 15-án délután eljött Király főorvos kijelentve hogy kimondottan vakbél 
gyuladásról van szó legokosabb megoperálni mert igy is feküdni kellene vele ugy is előbb utóbb 
esetleg rosszabb körülmények között jön ujra elő. Tekintve azon körülményt, hogy Antinak 
hascsikarásra különböző bélhurutokra mindég hajlama volt és lázas betegségeknél mindég a vakbél 
tája érzékeny nála sorsát el nem kerülheti. A kis öreg persze büszke volt hogy ő az első a gyerekek 
közül akit operálnak és már semmiért el nem engedte volna! »Legalább túl leszek rajta.« Mondá kis 
bölcsem. 17. reggel bevittem avval, hogy 24-én estére haza jöhet. Mosolygott, minden érdekelte a 
félelem eszébe se jutott mosolyogva feküdt rá az operáló asztalra. De szegénykének annál nagyobb 
volt a csalódása!! Altatás hatása alatt még betolták az ágyába, de ott már jajgatni kezdett és 
dobálta magát, persze hiába szóltam hozzá, azt még nem értette. Mikor kinyitotta a szemét azt 
kérdezte »hol vagyok?« Kórházba Antikám! »Nem otthon? Valami ugy fáj!« Persze hiszen 
megoperáltak! »Azt hittem álom volt csak.« Az egész délutánt félig ébren, félig alva nyöszörögve 
töltötte. Jobbra balra forgott de az orvos azt mondta gyereknél nem baj. Az éjszakát aránylag jól 
töltötte csak 5 x 6 x kiadta a teát amit kortyonként ivott semmit nem birt el a gyomra. Köhögött is 
párszor annyira telitve volt éterrel, ilyenkor persze kicsit sirt, mert fájt neki! »Nem gondoltam hogy 
ilyen csunya hely ez a kórház.« »Igy fog fájni.« »Nem álarcot tettek rám, hanem egy büdös vattát és 
le is kötöztek ilyen csunyák!« Panaszolta a kis öreg. Második, harmadik napon nem igen mert 
forogni és nyugodtan feküdt de a 4-en már vissza kellett tartani és vigyázni hogy lassabban 
mozogjon. 5-ik nap 15 percre már felkelt hősen és egyenesen járt, mert látott egy kis lányt akire azt 
hittem hogy pupos annyira meghajolt, ezek után persze ő már semmiért meg nem hajtotta volna 
magát. Mert ő hős férfiu! 6-ik napon 2 órát fent volt, 7-én kivették a varratokat, akor is csak 
mosolygott amig ki nem mentek a szobából, de akkor elkezdett pityeregni hogy nagyon csip!! Igy 
tudott uralkodni magán!! 7 nap karácsony délutánján haza jöttünk. este 9 órakor alig birtam 
lefektetni annyira nem akarta a játékait elhagyni!! A kórházba persze mindég kellett vele 
foglalkoznom! Néha már reggel 6-kor kezdtük. Mondjál; állatot, keresztnevet, hegyet vizet várost a 
betüvel és igy tovább. Bámulatos sokat tud a kis öreg! És olvasott ő maga is Dugó Danit! A 
bizonyitványában szorgalomból 2-se van irásból és nyelvtanból, amit igazán meg is érdemel, 
annyira nem erőlteti meg magát Most boldogan játszik egész nap mászkál a padlón mintha semmi 
se történt volna, csak nagyon sápadt és megsoványodott.” 

„1941 febr 6-án 



Betegségem miatt soká nem irhattam kis fiam naplójába. A vakbél operáció nyoma sem látszik 
rajta! Szaladgál, havat lapátol, 20-tól már korcsolyázni jár. Ha senki nem mehet vele egyedűl megy, 
de ilyenkor nehezen jön haza mert nincs aki a jégről lezavarja. ... Most szintén nagyon boldog, mert 
a népszámlálás miatt nem kell iskolába mennie. Sajnos iskolai munkáját nagyon felületesen veszi 
rendetlenűl ir a legszükségesebbet végzi csak el! Igazgató bácsija tulságosan elnéző vele 
szemben. ... Itthon nagyon szeret olvasni, persze lehetőleg a bátyja könyveiből.” 

„1941 márc 18-án. Antika 29.80 kg és 1 m 30 cm. ... Minden érdekli ami nem tartozik az 
iskolai tanuláshoz. Pl. tizpercekben egy napon 70 sziget nevet irt össze! Igy megy ez a város növény 
állat hires ember nevekkel. komoly előnyöket a játéknál legtöbb esetben nem adhatok már neki. 
Egyik fő szenvedélye a sakk. Ismeri a figurák mozgását terveket csinál ugy hogy egyhamar nem 
lehet leverni. Másik fő öröm az olvasás »Robinson« May Károlytól a »vezér« stb. persze lehetőleg 
Pötyi könyveit szedi elő. Dacára hogy kint van a vakbele gyomorgörcsei vannak ... orvos azt mondja 
ideges gyomor kólika. Azt hiszem nagyon is szereti a sajtot, kenyeret a nem neki való nehéz 
ételeket.” ... 

„1941 ápr. 8-án  ... nem is ambicionálja a tiszta kitűnőt ... Iskola után szeret barátaival 
elhancúrozni a Deák téren ... A világ eseményei őt is nagyon izgatják azaz érdeklik minden repülőt, 
katona vonatot látni kell neki! Kis szájhősöm nagyon henceg hogy ő nem törődik a légi támadással 
ő nyugodtan fog aludni, nappal pedig nézi hol csap be a bomba! De mikor tegnap megszólalt a 
sziréna és ő utólag tudta meg, hogy komoly volt, nagyon különösen csillogtak a szemei a kis 
öregnek. És este nem mert egyedül a fürdőszobába menni, de persze azért ő nem fél! Szegény kis 
fiam vajon mi vár rá a következő hónapokban!” 

„1941 máj 6-án A világ körülöttünk elcsendesedett és egyenlőre kint vagyunk a veszélyből, 
api is már megjött a délvidékről de még a leszereléssel van elfoglalva igy már az ötödik hete nem 
láttuk.” ... 

„Antikának 20-án volt az első áldozása. Aranyosan és abszolút naivan készült rá megmutatta 
a gyónó céduláját és segiteni kellett a bűnök keresésében. Áldozás után szinte angyali jó volt, de 
délután azért már mégis veszekedett Pötyivel és este lefekvéskor hogy ezt jóvá tegye felinditotta 
magában a teljes bánatot. És boldog ragyogó szemekkel ujságolta nekem »találd ki mit 
imádkoztam.« »Most már eltalálhat a bomba, tiszta a lelkem, legjobb lenne most meghalni!« Azóta 
azért már több nap elmult és Antika megint a régi kicsit szemtelen kicsit erőszakos és amellett ha 
nem teljesűl az akarata hamar megy a sirás is. Ilyenkor haragszik rám és dacos kis arca semmi jót 
sem igér de ha jó kedve van akkor hizelgő is tud lenni. Legnagyobb boldogsága jelenleg a 
biciklizés. Eleinte csak állva ment pár harisnya és kék foltok árán nagyon hamar megtanult. Ödi 
lejjebb tette neki az ülést és most már megy mint a veszedelem le fel szállás inditás nem okoz 
nehézséget!!! Ügyes és merész! Barátai gyakran jönnek játszani hozzá! ... Antika erős aktivitása jó 
hatással van Pistára. Tanulásnál mellette kell lennem mert máskülönben elkalandozik és nagyon 
soká tart a munkája. ... Nagyon szeret vásárolni!” 

„1941 jul. 19-én 
Junius 13-án meg volt Antika vizsgája. Határozottan be volt gyulladva kis szájhősöm. 

Haragudott, hogy »minek ez a buta vizsga«. Két kettese volt irásból és helyesirásból, sehogy sem 
volt megelégedve vele mert azt mondta, hogy »ő rosszabbat érdemelt volna, mert sohasem tanult 
rendesen és nem volt szorgalmas!!« Barátai állandóan jöttek soha vendég gyerek nélkül nem 
voltunk amig 26-án el nem utaztunk a Balatonra. Nagyon élvezte Antika a fürdést alig lehetett 
kiparancsolni a vizből egy párszor parafával próbált uszni azután szabadon, néhányszor tartottam 



mire letelt a három hét primán uszott! Persze még nem kitartóan de szép nyugodtan. A kutyával első 
nap barátságot kötött, mert az gyáván megfutott előlük azóta semmi féle kutyától nem fél. Ha 
kerestük biztos a baromfi udvarban volt található a kacsák és csirkék között. Közben egy hétig 
szintén Lellén voltak a szomszéd doktorék akinek a kis 5 éves lányával itthon jó barátok »Mami, ha 
már a mennyasszonyom eljött utánam kellene neki egy kis cukrot venni!« Egy délután el is játszott 
vele, de azután jött a penzionkban egy soproni kis fiunak az unokatestvére 9 éves kis szőkeség, erre 
Antikám mindjárt hütlen lett a kis Gogihoz és nem ment át hozzá többé játszani, hanem reggel ... 
szaladt reggelizni, hogy a Marikával játszhasson. Nagyon helyes volt amint állandóan a Marikával 
beszélgetett udvariasan felajánlotta neki a biciklijét stb. Nagyon sajnálta a kis öreg otthagyni Lellét 
és a Ruff pensiot, de amióta 2 napja itthon vagyunk ki se lehet mozditani hazulról Pistával együtt 
annyira belejöttek az itthoni játszásba! ... Mikor megtanult uszni azt mondta »Ma ünnepeljetek mert 
uszom és jutalmul kapjak tejszines kávét kaláccsal!!«” 

„1941 aug. 15-én. Kétszer voltak már a papival bicikli turán jól birta a kis öreg. Nagyon 
szeret a Tómalomra járni fürdeni hamar vacog de azért csak biztatásra jön ki a vizből. A barátaitól 
elszokott most legjobb szeret itthon játszani Pistával és Pötyivel aki szintén gyakran velük tart. Az 
egész kertet utakkal vasuttal és városokkal építik be és akkor se nem látnak se nem hallanak alig 
lehet őket kimozdítani hazulról, még a szomszéd kislány is hiába hivja nem megy át. ... A jobboldali 
közlekedés miatt nem szeret az utcára kimenni biciklizni azt mondja az unheimlich ha az autóbusz 
elmegy mellette. Nem is erőltetjük. Születésnapját 5-én csak családi körben Ödi és Mikivel bővitve 
óhajtotta megünnepelni. Persze a torta elmaradhatatlan ilyenkor és az éljenzésre kis büszke arccal 
vonult be a kis öreg büszkén számlálva meg a 8 gyertyát! Anti súlya 31 kg, magassága 134 cm”.  

„1941 okt. 12-én ... Jelentkezett cserkésznek, aminek nagyon örülök hadd szokja az 
önállóságot. ... A Gyergyói bál cimű operettbe volt az iskolával, nagyon élvezte. azt mondta hogy 
olyan szépet még nem látott! »Mami azt hiszem Te némelykor könnyeztél is volna!« De elmesélni 
azért nem tudta. Az iskolába nincs panasz rá csak hogy szebben irhatna. Nagyon rossz beosztásuk 
van az idén, egyszer délelőtt megy iskolába egyszer délután, ami különlegesen korai ebédet jelent. 
És rendszertelen életet jelent! Kis öregem azonban nem bánja mert igy minden második nap tovább 
aludhat. Igazgató bácsija, aki tavaly tanitotta meghalt és most más tanárjuk van. Anti szerint 
komolyabban veszi őket!! Pista régi osztálytársaival ő is tartja a barátságot és nagy játszásokat 
visznek véghez!” 

„1941 dec. 7-én 
... nagyon valószinű, hogy kanyarója volt! Ezért azután tovább fektettem és 2 hétig nem 

engedtem ki! ... Nagyon élvezi a cserkészetet, szeret barátaival egy kicsit ellógni, sokszor jönnek 
hozzá gyerekek játszani amit api már sokal is, de én nem bánom ... Pista 1 reálista barátaival 
továbbra is fenntartja a barátságot ... Nagyon szeretne még testvérkét »azt sem bánom ha lány lesz, 
csak legyen mert kevesen vagyunk! Este mindég imádkozom érte a Jézuskához!!« ... Ha valamit el 
akar érni letérdel és ugy könyörög mert tudja hogy akkor nem tudom neki megtagadni! ... 

„1942 jan. 1-én elbucsuzunk a régi esztendőtől és csak azt kérem a jó Istentől hogy ez az év se 
legyen rosszabb az elmultnál. A mai világégés közepette ennél nagyobbat és jobbat nem kivánhatok 
drága gyerekeimnek! Antika nagyon élvezte a Karácsonyt örült is és izgult de azért nem volt ugy 
meghatva mint mikor még azt hitte hogy mindezt a Jézuska csinálta. Papirrózsákat segitettek 
csinálni a kis öreg nagyon büszke volt ügyességére. Ping pong asztalt is kaptak ebben is ügyességet 
mutat Antika. A Szilveszteri estét különösen azért élvezte mert soká fenn maradhatott és dacára 
hogy lefektettem az éjfélt még ébren töltötte és egy kis kupicával ő is ivott pezsgőt! Keskeny kis arca 



nem akar meghizni de amugy hál Istennek egészségesek! Még a szokásos influenza se érte utol őket. 
Lehet hogy a finom balatoni nyárnak köszönhetjük. Bizonyitványa jó volt csak irásból volt 2-se a 
többi mind egyes.” 

„Végre beköszöntött a tél, korcsolya szempontjából is és kis Anti rohan a jégen mint a 
veszedelem, nem törődve a potyogással!” 

„1942 jan. 25-én Antikának 3 hétig tartó sárgasága volt. ... Most már vidám, élénk jár a jégre 
dacára az őrűlt hidegeknek. Tegnap reggel is 22º hideg volt! Étvágya prima, rengeteg mézes 
kenyeret megeszik!!” 

„1942 febr 10-én ... Most mint egyetlen egészséges jár szenvedélyesen korcsolyázni, 
iskolába ...” 

„1942 márc 25-én ... Vidám jó kedvű szeret iskola után elcsavarogni! Pötyi szerint egész 
utcagyerek tempói vannak! Állandóan neveli de ennek csak az az eredménye hogy mindég 
veszekednek! ... Tervezgeti ha majd bácsi lesz, sok pénze lesz és engem el fog vinni utazni, vadászni 
jár majd és az ejtett zsákmányból majd csináltat nekem szép bundát stb. ... a térképet bujja. Nem 
csak Magyarországon ismer minden valamire való helységet hanem Amerikában is! ... 

„1942 ápr. 21-én 
... A húsvéti bizonyitványban csak irásból kapott 2-est. Amióta némi meleg van boldogan és 

passzióval biciklizik! Egyedül mászkál össze-vissza hogy sokszor aggódom érte.” 
„Az első cserkész kivonuláson vett részt 19-én, délelőtt az országzászlónál vonultak fel és az 

ujoncok felesküdtek stb. Este tábortüz volt az Erzsébet kertben, apró játékokkal este 10-re ért haza! 
Rém boldog és büszke volt de annyira elfáradt, hogy ¼9-ig felsem ébredt dacára annak hogy a 
bátyja öltözködött. Dédanyánál volt este az meg kinálta süteménnyel de nem evett mondván hogy 
vacsora előtt édeset enni nem szabad!!! Ennek nagyon örültem!! ... jószivű a barátaival megfelezi 
az enni valóját.” 

  
„1942 jun 30-án 
Kis Antim naplóját nagyon elhanyagoltam, de annyi dolgom volt májusban Pistával, az első 

vizsgájára kellett előkészíteni! Juniusban pedig hosszabb ideig nem volt személyzetem és igy 
iráshoz nem jutottam! Kis öregemmel szerencsére semmi bajom sincs. Cserkész kirándulásokon vesz 
részt Győrbe is volt komoly egy napos kiránduláson sőt Pannonhalmát is megnézték ennek főleg 
azért örült mert valamikor ott Pötyi is volt ő pedig semmibe sem akar Pötyi mögött maradni! Ebből 
származnak az örökös surlódások is közöttük! Pistát is állandóan dirigálni akarja!! Mit bámulsz 
stb.” 

„Nagyon büszke mert vastag betűs lett!! Csak szép irásból volt 2-se, össze-vissza 44 
osztálytársa közül csak 5-en lettek vastag betüsök!! Api is nagyon boldog hogy végre egy fia jó 
tanuló, pedig a kis öreg igazán nem strapálta magát. Sőt!” 

„Jelenleg nagyon élvezi a Lellei nyaralást, második napja vagyunk itt! Korán kel, megy 
barátkozni a kutyával és baromfiakkal a vizből alig lehet kibiztatni! Ma addig szekált míg kénytelen 
voltam neki 2 tizfilléres regényt venni! ...” 

„1942 jul 8-án Antikám rém édes, két contesz nyaral a penzionkban 13-15 évesek egyformák 
finomak és szőkék Antikám az egyikbe beleszeretett és az is mindég mosolyog rá. Egyik reggel 
titokzatos csillogó szemekkel szaladt hozzám, hogy ő a bemutatkozást már elintézte Filléres 
regényei közül az egyiket odatette a conteszék asztalára egy kis papirra ráirta hogy «küldi Hárs 



Antal ». De azután Pötyi közbejöttével meggondolta magát és mielőtt a contessek jöttek volna vissza 
vette. De azóta is mindent megtett a barátság megkötésére, ami sikerült is. Állandón együtt keresik 
reggel a tojásokat a jégverem tetején, együtt fürdenek bicikliznek és étkezések alatt mosolyognak 
egymásra. Anti rém boldog és büszke «hogy felfogok én az iskolába vágni!» Az ő révén azután mind 
megbarátkoztunk a kontessekkel. Ez volt a nyár legnagyobb szenzációja! ... az utolsó hetünk olyan 
pocsék volt hogy nem lehetett rendesen fürdeni.”  

„Badacsonyi kirándulásunk alkalmával meg becsipett Antikám ugy hogy aggódtam érte, 
nevetett, énekelt, dülöngélt, a hajón aztán lassan kitisztult és mire Lellére értünk rendes volt, rosszúl 
nem lett, csak nagyon büszke volt, mert ezt valahogyan az igazi férfiasság jelének tartotta, hogy ő 
bort ivott, még részeg is lett!” 

„1942 aug. 2-án Majd két hete hogy eljöttünk Lelléről nagyon rossz volt az idő .. a kontessék 
is éppen aznap reggel utaztak haza és Antikának ez sem okozott szivfájdalmat. ... Lellén 1 kg-ot 
leadott Anti ... Az egy heti kánikula alatt naponta 3 x is fürdött a koszt meg már nagyon háborus 
volt pláne az adagok nagysága. Szenzáció volt a cukrászda ahol jegeskávét lehetett „tejszinhabbal” 
inni, ez külön nagy élvezet volt Anti számára.”  

„1942 nov. 3-án ... nem dúl benne az ambició ... Nagyon erősen fog kelleni fogni jövőre, ha 
gimnáziumba megy. Zongora órára jár szept. közepe óta ... Nagyon önálló képes moziba is egyedül 
elmenni, jegyváltást mindent elintéz!” ... 

„Mindenszentekkor itt volt régi ismerősünk, H. Vili aki már tábornok lett. Antival alig lehetett 
birni olyan büszke volt vendégünkre, legboldogabb volt amikor séta alatt kardját vihette! »Hogy 
felfogok én az iskolába vágni Mit gondolsz Sopronban egy tábornok.«  Mikor Vili bácsi elutazott 
iskolában volt, de egyszerre csak megjelent az állomáson »elkéredzkettem« jelentette ki »Azt hiszem 
a tanitó bácsinak imponált a tábornok« Kijelentette hogy visszamenni már nem érdemes az 
iskolába, és az én aggodalmamra hogy mit fog másnap szólni a tanitó bácsi kijelentette: »azt bizd 
csak rám, majd én elintézem!«” 

„... A cserkészetet élvezi büszke, hogy már helyettes őrs vezető! Bátyjai nem imponálnak neki 
főleg Pötyivel harcban van és igen tiszteletlen! A sötét szobába és sötét erdőbe fél azért kishősöm! 
Intézkedik otthon és kritizál ha nem vagyok véletlenül itt fizet helyettem szóval nagyon megbizható 
kis ember ilyenekben!” 

„1942 dec. 25-én 
Kis Antikám, aranyos melegszívű gyerek minden erőszakoskodása mellett is. Igyekszik apival 

kedveskedni, karácsonyra nekem is vett ajándékot igaz hogy a pénzt rá tőlem kérte. Papinak rajzolt, 
persze utolsó percben valamit »ugy-e az nem lehet, hogy a legkedvesebb fiától ne kapjon valamit!« 
Iskolából jövet kirakatokat néz és elég nehezen jön haza, sok barátja van. Szeret kissé felvágni. 
Jelenleg angolul akar tanulni »mert szeretnék művelt híres ember lenni.« Zongorában nem erőlteti 
meg magát túlságosan de mégis a legjobb tanitványa Atala néninek, karácsonyra már aranyosan 
játszotta a Stille nacht-ot, pedig csak októberben kezdett tanulni.” 

„Nagyon izgult a Jézuska várás alatt pedig már tudta, hogy nem a Jézuska jön!! A cserkészet 
nagyon jót tesz neki, látszik, hogy igyekszik minden nap valami jót csinálni előzékeny, szolgálatkész 
stb.” 

„1943 febr. 2-án Kis Antim továbbra is szépen fejlődik, napközben mindég talál alkalmat a 
kedveskedésre! Sokat kell hajtanom mert borzasztóan elpocsékolja az idejét. Szeretne nagy korában 
vezető ember lenni ugy legalább is mint Kisapa! Angolul tényleg tanul Etus nénitől de persze ebben 
is nekem kell a lecke csinálást forszirozni ugy szintén a zongoránál is. Olvasni nagyon szeret főleg 



May Károlyokat akkor a legboldogabb ha kényelemben olvashat! Pistával is nagyon szeret játszani, 
de persze ő dirigál! Evésnél van a legtöbb nézeteltérésük Pötyivel mert Antinak semmi érzéke a szép 
evés iránt Pötyi meg nagyon kényes rá! [?]” 

„Apija szerint a legjobban korcsolyázik ambicióval tanul bógnizni, rengeteg barátja van a 
jégen is, kislányokkal is barátkozik. ...” 

„1943 márc. 7-én 
Antika tiszta kitűnő volt a félévben! Hosszan csengetett végig rohant a folyosón, kivágta az 

ajtót és ugy kiáltotta el magát »Tiszta kitűnő vagyok!« Apitól 10 pengőt kapott! »Mégis csak 
érdemes kitűnőnek lenni, most azután vigyáznom kell mert egy kitűnő tanuló nem blamálhatja 
magát!« Végre elővette egyszer a földrajzot is és átolvasta! Szülői értekezleten bent voltam a 
tanitója nagyon meg van vele elégedve, mert a magyarázatoknál csupa fül látszik, hogy nem tanul 
könyvből, hanem a magyarázatok után felel. Hogy megy majd ez a gimnáziumba arra vagyok 
kiváncsi!” 

„1943 ápr. 25-én Antikám nagyon szépen fejlődik, helyes figyelmes velünk szemben is húsvéti 
meglepetésre ő gondolt vett titokban cukrot nekünk az ő biztatására festettek tojást is nekünk!” 

„Az iskolában nagyon élvezi hogy ő már 4.-es, szertár rendezésben nagy buzgalommal vesz 
részt. Édes amikor Pötyit utánozva nem jön be rögtön a kapun mikor jön az iskolából hanem megáll 
és beszélgetnek a barátjával!” 

„A világ eseményei nagyon érdeklik, ujságban persze el kell olvasni a harctéri eseményeket. 
Nagy ambició dúl benne, Kisapa a mintaképe ő is ügyvéd, politikus, és a végén miniszter szeretne 
lenni! Ezért tanul angolul is, mert »az világ nyelv«. Most már a zongorában is öröme tellik amióta 
neves zeneszerzők darabjait játsza. ... Elkérte a kis szent Antal arany érmét láncal mert a többi 
gyereknek is van és most ő is viseli. Édes volt amikor Pestre mentem »ki fog akkor engem 
megcsókolni este?«” 

„Lelki gyakorlatok alatt szinte látszott hogy különösen jó akar lenni. Rengeteget olvas, 
minden szabad percében könyvet vesz elő. Kért tőlem egy darab veteményes ágyat, oda mákot és 
retket ültetett, mert azt én nem ültettem és igy majd pénzért eladhatja nekem!” 

„1943 jun 20-án Antikám szerencsésen levizsgázott, tiszta kitűnő! Nagy ambicióval készül a 
gimnáziumra, persze ő különb akar lenni mint a bátyja, ott is folytatni akarja a kitűnőket. 
Igazgatója és tanitója nagyon szeretik, mert közvetlen őszinte gyerek! Sokat gondolkoztunk rajta 
hogy melyik gimnáziumba adjuk, de a végén mégis az állami mellett döntöttünk legjobb barátja is 
oda ment a kedvéért. Pötyi itt már becsületet szerzett ott meg esetleg hátrányára lenne hogy bátyát 
a 6.-ból áttettük, amellett meg a sok fiatal paptanár agyonfoglalkozik velük egyik aero-klubbot 
alapitott a másik bősz cserkész a harmadik énekes és igy tovább, szóval agyonfoglalkoztatják őket! 
Igy több ideje marad zongorára és nyelvekre. A zeneiskolában házi hangversenyen vett részt, adta 
az elfogulatlant pedig lelkében drukkolt ő volt az első szereplő, helyes magabizó ragyogó szemekkel 
hajtotta meg magát. ... Nagyon sokat fejlődött fizikailag az utolsó évben 40 kg-ot nyom pedig 
nyáron Lellén csak 33 kg volt.” 

„1943. aug 22-én  
... eleinte annyira hideg volt a nyár, hogy csak jul. 19-én voltunk először fürdeni még pedig a 

nagy uszodában! Antikám olyan hamar belejött az uszásba hogy az ismerősök kis cápának nevezték 
el. Mély vizben magabiztosan uszkál, lebukik a víz alá, szóval egész otthon érzi magát. ... az 
uszáson kívül az is vonzotta hogy Báthy Annával összebarátkozott és mellette úszkált itthon 
megjegyezve hogy »hogy fel fogok én evvel az iskolában vágni!«” 



[... megrántotta a lábát ...] „A röntgenre meg nagy örömmel ment ki a kórházba »legalább 
tapasztalok egy kicsit. Még ugy sem voltam röntgenen, pedig Pötyi is meg Pi is voltak már!«” 

„Kb. 5. napon magas lázzal megbetegedett ... Három napon át reggel 39-en felül volt a 
hőmérséklete kalmopirinre lement majd délután ujra fel. Az orvos nem volt tisztában vele hogy mi 
baja, de én a mindig bevált hashajtóval diétával és kalmopirin adagolással mégis rendbe hoztam.” 

„Legjobb szeretne egész nap olvasni, May Károly a kedvence azt hiszem minden könyvét 3 x 
olvasta!” 

„1943 okt. 18-án Kis Antikám iskolája nem kezdődött még meg miután ugy látszik várjuk a 
légitámadásokat. Hogy valami komoly elfoglaltsága legyen német és angol órákat vesz Etus nénitől 
és rendesen jár zongorára mert az szerencsésen megkezdődött! Ha nem is túl szorgalmas, de azért 
mégis elég jól megy neki minden, de most már vágyik a rendes tanulás után, hasonló korúak közé.” 

Nyáron legnagyobb élménye volt, hogy lent volt apival és Pistával Baján 10 napig aranyos 
leveleket irt amiben fő szerepet játszott hogy milyen jókat esznek!! Mikor haza jöttek legtöbbet egy 
kis lányról beszélt aki persze 4 évvel idősebb volt mint ő és erősködött hogy ő azt fogja feleségül 
venni. De mellette még 5 jelölt szerepelt!”  

„... okt. 8-án lementem vele és Pistával Aranyospusztára. Antika nagyon élvezte mert nagyon 
szereti a változatosságot. Mindenkivel barátságos beszédes kissé nagyon is de csillogó fekete 
szemével olyan élénken és értelmesen néz, hogy mindenkinek megtetszik. Kis 5 éves unokatestvére is 
átölelte »ugy szeretlek Antikám.« A kis öreg meg főleg azt élvezte, hogy szalmakazalra mászhatott 
kocsikázhatott és nagy szabad réteken jobban mondva legelőkön rohangálhatott. Kijelentette »a 
pusztai életet soha nem tudnám megunni!« Volt egy szamárfogat is kis szájhősöm vállalkozott a 
hajtására. Pistával fel is ültek, de a szamarak bevitték őket a szántásba a rud eltörött, szóval volt 
nagy ijedelem, de élmény is!” 

„Holnap azaz 19-én Gőgös tanár úr és két kis osztálytársa társaságában megkezdi a komoly 
tanulást név szerint Seregély Zoli és Török Lacival. Minden délután 3–5-ig lesz nálunk az 
ebédlőben a tanulás amig az iskola meg nem kezdődik, amiről egészen különböző hirek vannak!” 

„1943. dec. 28-án Már megint nagyon elhanyagoltam kis Anti naplóját, pedig lett volna mit 
irni nov. 3-án megkezdődött végre az iskola! Antikám boldogan jár azóta is, csak a tanulással nem 
erőlteti meg magát! Osztályfőnöke nagyon dicsérte, hogy csak egy fiu van az osztályban aki Antinak 
komoly vetélytársa, az meg szinte jó Antinak, mert máskép túlságosan elbizná magát. Az a két hét 
külön latin nagyon jó volt neki, mert nagy önbizalmat adott neki! Összebarátkozott a torna tanár 
fiával is párszor elment hozá leckét megmutatni. Lassan itt is mindenki megismeri és kiváltságos 
helyzetet viv ki magának ugy mint az elemibe. A konferencián azért 2 kettesre állt, hittanból és 
számtanból, de persze ezt még kijavithatja ugy hogy Pötyi régi osztályfőnöke gratulált Gyurinak a 
fiához. Zongorát és angolt is nehézség nélkül folytatja csak persze mindig biztatnom kell a 
gyakorlásra! Az angolba is kezdi örömét lelni annyira hogy most a szünetbe is feljár órára Etus 
nénihez »mert kár lenne felejteni!«” 

„Siket kapott és Pistával együtt a szünetben 3 x voltak kint, de sajnos elolvadt hamar a hó! 
Miki tanitotta őket, api is kint volt megnézni, nagyon meg volt velük elégedve. Pötyivel azonban 
továbbra is nagyon szemtelen a kis öreg ha együtt vannak unokatestvérek ő mint legkisebb 
szájaskodással akar túl tenni a többieken de rendesen a rövidebbet húzza és utána nekem sirja el 
bánatát, de ugy hogy más ne vegye észre! ... Adja Isten hogy a jövő év is ilyen jól tellyék el 
számára!” 

„1944 febr. 6-án ... Büszke latin és angol tudására apit latinból engem angolból vizsgáztat. 
[Vége a II. füzetnek.] 
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 „1940. szept. 30-án 
Pötykom életében nagy változást jelent, hogy másik gimnáziumba került át. Egyenlőre minden 

nagyon tetszik neki. Hogy szép és világos, hogy barátságosabbak a tanárok, családiasabb a hang! 
Sok a lecke, de azt nem bánja, egész délután tanul. Történelemből már sikerült itt is jó benyomást 
keltenie. Kiváncsi vagyok a többire, egyenlőre még nem igen feleltetik, hogy szokjon az új 
környezethez. Nagy munkát jelent számára az olasz, amit itt már tavaly elkezdtek és neki 2 hónap 
alatt be kell pótolni az egészet. Bámulom, hogy milyen passzióval csinálja és aránylag jól megy 
neki. Az igazgató elfelejtett szólni és igy nyáron azt nem tudtuk bepótolni. Külön rajz órájuk is van, 
az egyenlőre még nem okoz neki nagy örömet, mert érzi, hogy a többiekhez képest el van maradva, 
de remélem, később majd belejön. Mindig rengeteg mesélni valója van. A zongorát abbahagyta, 
nem volt neki nagy kedve, ambiciója hozzá, amellett meg rengeteg munka többletet jelentett, amit 
most az olasz mellett lehetetlen lett volna tőle meg kivánni! Apja nehéz szivvel egyezett bele, de 
aztán belátta, hogy a mai világba, ha egy fiunak nincs különösebb kedve a zongorához, más 
rovására fölösleges tanulnia. Igy inkább a rajzot forszirozzuk, amihez kimondott tehetsége van. 
Egyik osztálytársa jön hozzá olaszt tanulni, akivel már az elemibe is együtt jártak és jóba voltak! 
Igy a barátkozást ez is előmozditja talán.” 

„1940 okt 30-án. Itt volt Pötyi osztályfőnöke, nagyon szimpatikus, modern ember. Pötyi 
vigyázott rá, hogy ne találja játszva a gyerek szobába, mert mit szól hozzá, hogy ő még milyen 
gyerekes! Azonban az osztályfőnök első szava az volt, amikor meglátta Pistát és Antit játszani, hogy 
ő bizony még VI.ikes korában is játszott! Erre Pötyi boldog felszabadultsággal szintén neki látott! 
»Jámbor emberkének«, jellemezte Pötyit, akire soha semmi panasz nincsen! Dolgozataiban van 
önálló gondolat, de stilusa darabos, nem tudja eléggé kereken kifejezni magát. Természetesen még 
rövid ideje ismeri ahoz hogy biztos véleménye legyen róla. Szeretné, ha sportolna egy kicsit, télen 
vinné az osztályát sielni stb. A fogai miatt megállapodtunk hogy még az idén nem jár tánciskolába, 
majd csak jövőre. Vivás is lesz majd szeretném ha arra is menne! Az olasz különbözetije meg lesz 
hamarosan, majd beszél a tanárral, hogy kérdezze az az feleltesse azért és inkább enyhén 
osztályozza, ne csak mint tervezte fél év után! Német dolgozata 1-es volt, de külalak hármas, a latin 
bármennyire igyekezett 3-ra sikerült csak, de leg alább most dolgozik és ambicionálja. A magyarra 
2est kapott ott is baj van a külalakkal elsieti elhuzza a betüket! Persze mozogni most sem igen 
hajlandó csak nekem óhajt szivességet tenni, ha megy vagy tornászik! Hiába magyarázom, hogy az 
hozzátartozik még a szellemi fejlődéshez is. A mozgás által minden fokozotabb müködésbe lép! De 
persze mind ez hiába van!” 

„Persze a barátkozás szintén nehezen megy nála nem szereti az idegeneket azt is némileg 
forsziroznom kell. De a modora most már nagyosodik a többiekre is vigyáz és rém röstelli, ha 
valami helytelent csinálnak akár utcán akár vendégek előtt.” 



„Nagyon boldog lennék, ha a foga már rendbe lenne, mert az evésére káros, rágni nem tud 
mindég rendesen és igy régi jó étvágyának nyoma nincsen! Ami bizony aggaszt az ő korában!” 

„Olvasni most is nagyon szeret, Schakespeare-t olvassa sorba utmutatásom szerint. Ennek 
nyomán Ceasárról balladát irt hellyel közzel egész jó. A Giovinezzá-t is leforditotta magyarra uj 
olasz tudománya nyomán határozottan ügyesen!” 

„Remélem továbbra is jól megy majd minden!!” 

„1940. dec. 26-án 
Szegény Pötyikém amennyire jól indult az iskolai munkájával, olyan peche van. 4-ik hete van 

itthon, először hörghuruttal, amelyből azután gennyesen üreg gyulladás lett.”  
„Az iskolában 3 hetet mulasztott, igaz, hogy pótolja és tanulgat, de az mégsem ugyanaz! 

Délután 37,1 körül van a hőmérséklete, azt mondja az orvos, hogy a gyuladás ezt egészben 
indokolja úgy, hogy nem kell más okot keresni! Sokat volt egyedül, mert az elején én is 1 hétig 
Pesten voltam, utána meg Antikával kórházba vakbél operáción. Olvasott és költött verseket és 
szindarabot. Dante Divina komédiájának mind a három részét elolvasta. Kozma Andor 
honfoglalását versben, amit apija nem birt elolvasni! Karácsonyi kivánságai: Homeros Illyasa és 
Odysseája, Vergilius Aeneis-e magyar forditásban Villon balladai Janus Pannonius versei Tell 
Vilmos németül. Nagyon érdeklik a versek és a legunalmasabb dolgokat képes élvezettel elolvasni. 
Ilyen szempontból még apija is kezd vele kibékűlni. Felajánlottam neki, hogy minden egyes 
dolgozatért 1 Pengőt kap Tőlem, azt mondja mindent meg fog tenni, hogy sikerüljön, de azért pénzt 
nem fogad el Tőlem, mert nekem ugy sincs soha elég!!” 

„Egy dolgozatot kellett nekik Petőfiről irni anélkül, hogy valahol utána néznének. Oly 
becsületes volt, hogy még azt sem nézte meg 1822 ben vagy 1823 ban született-e. Gyuri ezt 
maflaságnak minősitette, de én nagyon örültem becsületességének! Egészen zárkozott különc tipusá 
fejlődik és nem lehet vele semmit csinálni. Egyetlen reményem ha esetleg jövőre Pestre kerűlünk a 
teljes környezet változás, más emberek, talán jó hatással lesznek rá. De hát a nagy világ eseményeit 
előre nem lehet látni igy nem tudhatjuk mi lesz velünk egy fél év mulva!” 

„Játszani amióta osztályfőnöke beismerte hogy 6.-as korában még ő is passzióval játszótt 
azóta Pötyikém se röstelli mások előtt sem. A gyerekek meg minden veszekedés mellett is boldogok, 
ha velük játszik. Sajnos amióta nem jár zongora órára nem is zongorázik és igy azt hiszem lassan 
mindent elfelejt. Talán csak annyiból használt, hogy kis érdeklődést keltett benne a zene iránt és 
némi hallás és ritmus érzeket fejlesztett ki!”  

„A bajusz helye kezd sötétleni már, röstelli a kis öreg.” 
„Elfelejtettem megirni hogy az olasz vizsgája jól sikerült meg voltak vele elégedve. Intőt nem 

kapott! Ez ugyan némileg az új fiunak is szól!” 

„1941 febr 6-án Betegségem miatt nem tudtam irni. Pötyi jan 7-én ment végre iskolába de 
röktön meg is fázott annyira hideg volt az osztály és ujra 1 hétig itthon volt. Mulasztásai 
következtében a bizonyitványa német és történelem kivételével csupa hármas, avval a megokolással 
hogy betegsége miatt nem ismerhették meg és nem tudták feleltetni! Magyarban nagy csalódást 
okozott a 3-as, mert azt olyan ambicioval tanulta jobban mondtva irta a dolgozatokat és ujabban 
annyira az irodalom felé terelődik érdeklődése. Meglátjuk mi lesz az év végén!” 

„Két hete először volt operett előadáson, azóta annyira megszerette a zenét, hogy a rádióban 
minden operát és érdemes operettet meghallgat Pillangó kisasszonyt, Tannhäusert stb. Szeretne 
olyan foglalkozást találni ahol csak zenét hallgatni, olvasni, irni és rajzolni lehet! Sok pénzt, hogy 
békében és zavartalanul élhessen az előbb felsorolt passzióknak. Az amerikai Szing-sing fegyházzal 
is megelégedne, mert az modern és zene szinház van de az élet zaja ki van zárva!” 



„Nem mondom hogy mind ez nem tölti el aggodalommal anyai szivemet csak az a reményem, 
hogy 2 év még nagy idő és, sok minden történhet addig.” 

„Szegény a fogaival sokat vesződik még mindég rajta van az abroncs és hetenként 2x 
csavargatja a fogorvosnő. Nagyon rossz hatással van rá az egész mert az evésben gátolja! Csak 
már vége lenne!!” 

„Nagyapja halálára egy szép kis verset irt van egy „titkos” füzete amibe mindenfélét ir 
szindarabot novellát stb. de senkinek sem mutatja meg!” 

„1941 márc 18-án. Pötyi életében nagy változás állott be, amennyiben szerelmes egy 14 éves 
szőke kis lányba! Minden héten kétszer látja, amikor fogorvoshoz megy. Akkor megy a kislány 
zongoraórára. Minden áron meg akart vele ismerkedni és mivel éppen izenni valóm volt a régi 
zongora tanárnőjének, bizalma jutalmául vele küldtem el a levelet. Rém boldogan csinositotta 
magát és rohant el, de dacára annak, hogy együtt vártak a tanárnőre, a kislány az ablaknál, ő az 
ajtónál nem mert neki bemutatkozni, csak zavartan forgatta fejét! Azóta nem kell biztatni, rohan a 
fogorvoshoz ½órával előbb és a Csengeri utcában sétálgat, hogy meglássa szive hölgyét, legalább 
levegőn van, de az emlitett találkozás óta hiába várja!!” 

„Balladákat, verseket ir sőt dalokkal is próbálkozott, de azokat Api nagyon leszólta, igy az 
utobbi szerzését beszüntette. Ujabban már németűl is olvas. Tell Vilmost nagy kinnal kezdte, azután 
nem is találta olyan nehéznek, utána B. Schaw Cesár és Cleopátráját adtam neki ami már szinte 
élvezetet okoz neki, nagyokat nevet közbe.” 

„Itt volt osztályfőnöke sajnos semmi jót nem mondott csak kétségbeesését fejezte ki Pötyi 
hihetetlen idegessége felett, hogy ő fél felhivni, mert kinos ideges zavarát látni. Elbuktatni nem 
akarja, mert tudja, hogy nem buta gyerek, és látja, hogy szorgalmas, mert ahányszor erre megy, kis 
iróasztal lámpája mindég ég! (Igaz, hogy legtöbbször verset ir! De azt megmondani még nem volt 
szivem!)”  

„Egészségileg hála Istennek most jól van de azért már nagyon várom a tavaszt főleg a nyarat 
hogy kint mozoghasson, úszhasson mert az az egyetlen sport amit szeret! Súlya [nincs beírva], 
magassága 169 cm.” 

„1941 ápr. 8-án 
Pötyi életében ujra nagy esemény játszódott le amennyiben Pista biciklijén pár napos 

szorgalmas próbálgatás után megtanult biciklizni!! Nagy passzióval ment egész nap húsvéti 
szünetjének első 2 napját a biciklin töltötte. aminek persze mindnyájan örültünk de azóta az idő ugy 
megromlott (esik a hó stb.) hogy most legnagyobb sajnálatára nem tud kimenni. A külpolitika 
eseményei őt is izgatják jobban mondva lekötik érdeklődését. Német csapatszállitó vonatok 
mindenféle járművek, repülőgépek, légi veszély és mind érdekli egyenlőre nem fél semmitől de a 
nyugodt munkát akadályozza. Tragikus sorsú miniszterünk Teleki Pál halálára irt megint egy jól 
sikerült verset. Ugy látszik az sikerül neki amit érzelmi kényszer alatt ir. Pötyivel is Promonthát [?] 
kezdtem szedetni ma!” 

Pista, 1941. IV. 10.: „Fogalmazás. 
Első sziréna hétfőn reggel megszólalt. Mami fönt volt a padláson a Pötyi meg az Anti is 

vele voltak. Gyorsan leszaladtak a padlásról és mind kinéztünk az ablakon. Cseppet sem 
voltunk megijedve!” 

„1941. máj. 2-án. Pötyivel sok izgalmam volt az utóbbi hónap alatt. Szemorvosnál voltam 
vele, nem talált semmi hibát szemszerkezetében, nem örökölte anyja asztigmatizmusát. Ellenben 
figyelmeztetett, hogy ideges a gyerek, vigyem orvoshoz. Elhivattam Varvasovszkyt, aki úgy találta, 



hogy fel kell hizlalni. Májpástétomot és vasat rendelt neki. 3 napig szedte, 22-én magas lázzal 
megbetegedett! 40 felett volt két délután és éjjel, reggelre lement. Borzasztóan izgultam, hogy tifusz 
lesz, de szerencsére egy hét alatt rendbe jött. Az uradalmi orvosunk rossz pulzusa miatt csak elsején 
engedte iskolába. Most már újra vigan biciklizik.”  

„Közben idegeimet nagyon elővette, hogy rovót kapott latin, számtanból, mig hittan, 
magyarból intőt. Sirva panaszolta, hogy nem érdemli meg, mert nem is feleltetik. Ahelyett, hogy 
jobb lenne a helyzete, mint a gimnáziumban, rosszabb, mert senki sem hiszi, hogy nem úgy 
tanácsolták el! És mindenki avval az előitélettel néz rá, hogy »na ez úgy sem tud semmit.« 
Osztályfőnöke avval magyarázza, hogy muszáj volt neki intőt adni a többiekkel szemben igazolja 
önmagát, mert egy csomót kidob, de azért ne féljek Pötyit nem buktatja meg abban a reményben, 
hogy jövőre állitunk melléje valakit és komolyan nekilát a tanulásnak. Én persze megigértem, de 
apja mit fog szólni, azt nem tudom! Annyira felizgatott a dolog, három napig nem aludtam és a 
szivem egész rosszul működött, végül is brómra szorultam. De drága fiam amint hallotta, hogy el 
nem buktatják, megvigasztalódott. Aggódom érte, hogy annyira ideges, zavarban van, rossz a 
fellépése, mi lesz vele az életben?! 56 kg, újra szedi a májat és vasat, kiváncsi vagyok, mi lesz az 
eredmény, este külön pohár tejet is kap! Az operákat most is nagy passzióval hallgatja! Ir 
elbeszéléseket, a stilusa nagyon jó, de a tartalom, élettapasztalatok hiányában nagyon naiv.” 

Pista, 1941, máj. 6.: „... legnagyobb öröme a biciklizés megtanult egyedűl fel és leszállni 
de utcára egyenlőre még csak Pötyivel merem engedni a közlekedés miatt. Pünkösdkor fog 
bérmálkozni, Ödi lesz a bérmaapja ... Antival jól játszanak ... Anti dirigál és Pista... 
engedelmeskedik. Apit már nagyon várja a délvidéki katonai szolgálatból 5-ik hete van már 
távol.”  

máj. 26-án.: „... Két alkalommal hivott barátokat a születésnapjára 3 osztálytársát 
rákövetkező vasárnap 4-et. Nagy játszást és felfordulást csináltak! »nem akartam hogy azt 
mondják, ehez a Hárs Pistához nem érdemes elmenni, mert nem beszélget senkivel!« Második 
alkalommal túl vadak voltak a fiuk ... »én is megzavarodtam a vadulástól!«” 

Pista, 1941 jul. 20-án: „... Nagyon boldog volt hogy olyan jó bizonyitványt kapott csak 4 
db 2-e volt a többi 1-es! Pár osztálytársával nagyon összebarátkozott, annyit hivta őket 
Antival együtt, hogy már kérnem kellett a mai kenyérszük világba hogy egyszerre csak 
legfeljebb 2 drb-ot hivjanak. Ilyen esetekben t. i. nem olyan vadak de ha 5-6 van itt mindent 
felforgatnak és én nem birok velük.” 

„jun. 26–jul 18-ig Balaton Lellén voltunk a Ruff pensióban. Pista nagyon élvezte ... első 
naptól fogva parafa nélkül úszott ... kitartóan a fáradság minden jele nélkül ... már csak kis 
fehér pontnak látszott a feje. ... A kertbe is szeret foglalkozni ... mint leendő kertészhez illik! ... 
Lellén annyira szeretett lenni hogy azt proponálta hogy »fogadjon engem a néni örökbe és 
akkor ingyen itt maradhatok!«” 

„1941 julius 20-án”  
„Sajnos sok jót nem irhatok Pötyiről. A bizonyitványa rosszabb volt, mint valaha az előbb 

leirt okok miatt! Az osztályfőnökével abban egyeztünk meg, hogy karácsonyig próbát teszünk vele, 
ha birja a 7-ik iramát, jó, ha nem, a félévben kivesszük, elküldjük, ha a viszonyok engedik, valami jó 
helyre téli sportot űzni, fejlődni, mivel ugyis túl fiatal. Az előző osztályfőnök nem olyan vad ember 
és nem kiván annyit mint ez, talán ott jobban megállja a helyét. Úgyis minden évben van télen 
valami súlyos influenzája, ezt okul lehet venni. Ha az osztályfőnöke időben szól, az idén is már 
megtehettük volna, hiszen annyit mulasztott és olyan rossz bőrben volt.”  



„Nem szeret semmi mozgást, sportot, mindenre nekem kell külön ráerőszakolnom. Szereti a 
magányt és a mindig korrekt viselkedést. Júniusban voltunk családi sétán unokatestvéreivel persze 
azok hancuroztak, vicceltek, Pista orrát bekenték aludttejjel és mind nagyszerűen mulattak csak 
Pötyi volt kétségbeesve, hogy közfeltűnést keltenek, bár egy nevelőnővel kellene nekik rendesen 
párba menni az sokkal jobb lenne!”  

„Regény tervezetet csinált, és mikor lementünk a Te Deum után Lellére, neki látott nagy 
művének, szép elgondolásai voltak, a nemes lelki nagyság felé való törekvés, de vagy ötven oldal 
után ő maga is belátta, hogy nem birja a komplikált szálakat tovább bogozni! Kikérte véleményemet 
mire én is kénytelen voltam megmondani neki hogy regény még nem neki való inkább kis rövid 
novellák elbeszélések ahol a stilusát érvényesitheti és gyakorolhatja. Neki még inkább tanulni 
olvasni kell nem lehet már annyi kincse összegyüjtve hogy azt magából kiadhassa. Amugy 
megbizható, jó gyerek, de kerűli a hasonló koruak társaságát, mert túl vadak vagy lányokkal 
vannak elfoglalva. Moziba nem szeret menni, csak egy-egy különleges darabra tudom elvinni, mint 
például a »Kék madár«, a futballt megveti, soká uszni se szeret, csak mértékkel. Lellén megtanult 
regattába evezni, apja meg volt vele elégedve, persze ezt is muszájból, tenisbe is haladt, biciklizésre 
nem is kellett biztatni. De a nyelvekkel nem foglalkozik, holnaptól beosztom az idejét, azaz múszáj 
lesz neki minden nap bizonyos ideig tanulni! Viszont bámulatos türelme van elpepecselni, pl. csinált 
egy hajót kartonból, aprólékosan kifestve, még a szurkozott padló is megvan, lejárat, kapitányi 
fülke, minden, igazán szép és nagy türelmet igényel. Mikor mondom neki: Te szegény, mennyit 
vesződsz! »Ez nem vesződség nekem, hanem élvezet!« Api malac viccein rémesen megbotránkozik, 
megveti a szeszes italt és a cigarettát butaságnak tartja, spórolós, sajnálja mindenre a pénzt, de 
tekintélyt nem tud magának szerezni! Ilyen az én nagy fiam csak tudnám mi legyen belőle!  Nekem 
nagy segitség itthon, mert annyira jó, megbizható gyerek, tiszta ártatlan lelkű!” 

Pista, 1941. aug. 15-én: „Élvezi a nyarat, a tómalmi kirándulásokat autóbusszal, a 
papival meg már 2x biciklin voltak 4-en. Primán sikerült a turájuk Pista csak a tehén csordán 
nem mert átmenni hanem ugy tolta át a biciklijét! Másik alkalommal mérgesen jött meg a kis 
öreg, hogy »a papi hegynek fel is dolgoztatott benünket pedig attól szivtágulást lehet kapni!« 
Egész tüzelt az arca a melegtől és méregtől, de csak itthon mert szólni.” 

„Uszni nagyon szeret és már egész megbizhatóan úszik. ... A kutyáktól Lelle óta ő sem fél 
már! Miután az ottani betyárral nagyon összebarátkoztak!” 

„1941. aug. 15-én. Pötyi július 24-én fent volt Erzsi nénivel és Mikivel Pesten. Azaz a Kis-
svábhegyen!! Kisapa bőkezűségéből kifolyólag nagy élmény volt számára az ut. Első sorban a 
Kissvábhegy vadregényessége fogta meg és a szép kilátás, reggel, amikor a többiek még aludtak, ő 
már kint bolyongott! Volt a Szépművészeti muzeumban, a királyi várban, Gellért hegyen, családi 
összejöveteleken, az angolparkban és ami a leg nagyobb élmény volt számára a Margitszigeti 
szinpadon megnézték a »Három a kislány« előadását. Erzsi néni szerint viselkedése nem volt 
arányban intelligenciájával, félszeg volt és elfogult, azt mondja, most már érti, tanárai mért 
becsűlik le. Amellett a kis öreg már nem is spórolós, hanem smucig, semmit sem költött, sőt 20 fillér 
többlettel jött meg, amit valami játékon nyert.”  

„Czimbalmos ortoped orvosnál volt a ludtalpa miatt, kapott megint betétet, azt ajánlotta 1–2 
évig még viseljen t. i. a soproni doktor ugy gondolta hogy már felesleges neki! Tenniszre itthon 
szorgalmasan jár, de nem örömmel! Lányokkal játszik, amit nem szeret, de én meg örülök, ha 
megszokja. Uszoda vizébe úgy megy be, mint egy öreg, először a lábát dugja be és igy lassan azután 
végre úszik valamelyest. Igaz az idén a viz a változó időjárás miatt elég hűvös. Novellát irt megint 
többet, nagyon jó stilussal, de még nem elég élet ismerettel! Pő súlya 54.20 dkg. magassága 171 
cm.” 



„1941 okt.- 12-én Pötyi részére nagy erőpróba az első fél év, mert osztályfőnöke ehez kötötte, 
hogy maradhat-e a 7.-be. Nagy nehezen ment, mint utólag kisült, osztályfőnöke mindenkit lebeszélt 
Pő instruálásáról, sikerült egy rendkivül szimpatikus leánygimnáziumi tanárt kapni hozzá. Gőgös 
tanár úr azután már az első óra után beszélt az osztályfőnökkel és megmondta neki, hogy »ezt a 
gyereket egészen félre ismertétek!!« Aki 30 sor latint egyszeri leforditás után hibátlanul tud egyedül 
leforditani, annál semmi értelmi fogyatkozás nem lehet!! Gyuri a többi tanárnál is volt, mindenkit 
megkért, hogy feleltessék, igy küzdi majd legjobban le félszegségét, begyulladságát. Mind azt 
mondták, hogy semmi baj nincs vele! Gőgös tanár úr pedig kizártnak tartja a bukást, azt mondja, 
vett már ő egész reménytelennek látszó eseteket át a nyolcadikba is és sikerült jó érettségit kivivni. 
Igy képességei mellett, miután még két év van hátra, semmi aggodalomra nincs ok.” 

„Rengeteg pénzt fizetek ki tanárokra, de ruházkodáson bespórolom majd, mert a gyerekek 
nevelése mégis mindennél fontosabb.”  

„Pötyi most egész délután tanul, szorgalomból csinál fizikai kisérleteket vizsgálja a 
csillagokat, tanulmányozza a művészettörténetet. Ugy kell kizavarnom egy kis mozgásra.” 

„Vasari könyvét nagy érdeklődéssel olvassa esténként két, három vastag művészet történeti 
könyv van előtte, ahol mindjárt minden szóban forgó műnek utánanéz!!” 

„Mária néni elfogadta egy novelláját a börtönujság részére ahol az meg is jelent! Rém büszke 
az öregem most már beszélhet Guszti amit akar (osztályfőnök) Petőfinek érzi magát akit a tanárai 
szintén nem méltányolták.” 

„Tánciskolába is jár az osztálytársaival a leánygimnáziumba, persze a kezdőkhöz, mert csak 
most kezd és nagy örömömre szivesen jár. Dóra néni tanitja a táncot és pártolja őt, egyik kislány 
meg azt mondta neki »miért nem jár maga a haladókkal hiszen olyan jól táncol«. Erre nagyon 
büszke!! »Beszélgetek a lányokkal! – újságolta – most már nem vagyok zavarban!« Ideálját 
messziről lefotografálta, ami szintén már ébredő sneid!”  

„A fogairól a nagy abroncsok lekerültek, gyönyörűen kitágult a szájpadlása, de most meg 
túlságosan széjjel ment, igy egyfajta abroncsot visel, amit azonban ő maga le és fel tud rakni!”  

„Kissé vékony most is, ámbár izomzata a nyár folyamán nagyon sokat fejlődött ugy hogy 
primán feltud huzódszkodni a gyűrün! Ez, azelőtt sohasem sikerült! Zenéért és operákért most is 
rajong, ez az egyetlen alkalom amikor későn fekszik le, ha a rádió operát közvetit!” 

„Nagycenken Széchenyi ünnepélyen biciklin voltak kint és sorfalat álltak, öregem majd 
elájult, fehér volt mint a fal se nem látott se nem hallott, de azért minden ellenkező biztatás dacára 
osztálytársai részéről kitartott. Aggasztanak ezek a lányos alűrök, de doktoraim nem veszik 
komolyan!”  

„1941 dec. 7-én. Pötyi osztályfőnöke határozott rosszakarata dacára nem kapott semmiből se 
intőt! Egyenlőre ennyivel is be kell érnünk! T. i. apival összeveszett, mert az osztály előtt a tanár úr 
nem odavaló kommunista nyilatkozatot tett az Esterházy-uradalomról, erre apit alig tudtuk 
visszatartani, hogy meg ne pofozza, de a véleményét mégis megmondta neki! Miután Augusztinovich 
tanár úr hirtelen haragú, hiú és érzékeny ember, dacára annak, hogy megigérte, nem éreztet semmit 
a gyerekkel, mégis lépten-nyomon rosszakaratú megjegyzéseket csinál és saját bevallása szerint 
nem tud elfogulatlan lenni! Egy igazán jó stilusú dolgozatára ¾-et adott, ami szegényt nagyon 
elkeseritette. Annál nagyobb öröm volt számára, hogy Mária megküldte a börtönújság azon számát, 
amiben első nyomtatásban megjelent műve volt és további elbeszéléseket kért tőle! Ragyogott az 
arca a boldogságtól és ha méltónak tartotta volna VII. osztályu mivoltához ugrált és táncolt volna 
örömében. Ezért hálás vagyok Máriának és sok mindent el tudok neki felejteni!!” 

„A tánciskolák is befejeződtek, a koszorúcskán fent voltam és ott megmutatta Pötyi »egyetlen 
és örök ideálját« – Bagossy Nórit, az állomásfőnök leányát! Mivel nem bentlakó, csak a 



koszorúcskán vett részt, ott is csak mint néző! Mikor hazajöttünk, ahelyett, hogy Pő mesélt volna, 
nekem kellett négyszer-ötször több változatban elmondani, hogy Nóri milyen csinos és helyes kis 
lány! Beszélni azért nem mert vele, csak messziről nézte! Azt hiszem 4-ik gimnazista a kislány! 
Szóval Pőkém abszolút ideális alapon, de fülig szerelmes! A tanulásnál nagyon igyekszik, kulturája 
nagyon szépen fejlődik csak komoly művészeti vagy irodalmi munkákat olvas! A tanárait ezen a 
téren már többször kijavitotta. Főleg a hitoktatójának imponál műveltsége. mert őt már 2x 
kijavitotta, azt mondja, ő megadja neki az 1 es-t, mert ha valamit senki sem tud, a Hárs biztos 
tudja!!” 

„Hála Istennek egészségileg is jól van! Egy náthája volt de lábon elvitte nem mulasztott és 
nem is lett semmi komoly baja!” 

„Nagyon zárkozott befelé élő gyerek nehéz lesz neki az élet, bár tudna igazi társat találni 
majd!!” 

A zenét változatlanul szereti, ismeri az operákat, opera kalauza, zeneismereti könyvei és a 
rádió nyomán! A komoly zenét is élvezi amit apija sem tud élvezni! Jó kritikái és megjegyzései 
vannak filmekről és előadásokról a leg kisebb hibát is észreveszi!” 

„Mikulásra egy szép nyakkendőt kapott amit azóta visel a nagy fiuság jeleként! Bajusza is 
annyira »pelyhedzik« hogy nem sokára már zsilett is kell neki!!” 

„Csak idegen nyelven nem akar olvasni ezen a téren még nem mutatkoznak ambiciói!” 

Pista, 1941. dec. 7.: „Nagyon sajnálja, hogy nem a Mikulás és a Jézuska jön igazán! 
»Ugye ennek is Ádám és Éva az oka meg az a ronda kígyó?«” 

„1942 jan. 1-én Beköszöntött az uj esztendő sok sok kérdőjelével. A nagy világégés közepette 
Pötyi kis problémái eltörpülnek ha az emberiség nehéz sorsát nézzük, de az én anyai szivem annál 
jobban aggódik fiam sorsáért!” 

„Komoly tisztalelkű gyerek Pötyi, telve szent akarással az emberek megjavitására. Ezt mint 
iró véli majdan legjobban elérhetni. Sokat és komoly dolgokat olvas, de amellett ami a legszebb 
tiszta naiv gyerek ez persze egyenlőre még irásain meg látszik [nem látszik meg], de a stilusa jó és 
belső tüz füti.”  

„Sajnos osztályfőnöke egy lehetetlen goromba ember és sehogyan sem akarja beismerni, hogy 
tévedett a gyerek megitélésében és semmi, semmi jó akarat nincs benne iránta! Szegényt 
agyonijesztegeti az érettségivel, alig tudom megnyugtatni! Instruktor tanárjában van minden 
reményem, akit most már végig kell járatnunk, mert ő az egyetlen, aki fékezni tudja az 
osztályfőnököt.”  

„Naplóját odaadta olvasni, tele van Nórival és iránta érzett ideális szerelmével. Karácsonyra 
könyveket kapott többek között Mária néni elküldte neki egy »művét dedikálva mint kedves 
munkatársának«. Nagyon büszke rá! Korcsolyázni azért megy egy kicsit kevesebb rábeszélésre mert 
Nórit ott is láthatja!! Zsilettet is kapott és Szilveszterre megtörtént a nagy esett és pelyhedző 
bajuszát leborotválta!” 

„Barátai nem jönnek hozzá és ő sem megy sehová azt mondja »tudod most vagyunk a 
legrosszabb korban, már nem vagyunk gyerekek, de felnőttek sem. Nem tudunk egymással mit 
kezdeni!«” 

Pista, 1942. jan.1-én: „...Világ égésben eddig még jó dolgunk volt, azt kérjük a jó 
Istentől, hogy kiméljen meg bennünket ezentúl is ... Egyénileg kis Pistám állandó javulását 
kérem Tőle és azt hogy szerencsésen le tudja tenni az első polgáriból a vizsgát! – Az idegorvost 
elhivattam a szünet elején. Nagyon meg volt elégedve Pistával azt mondja ő csak csodálni 
tudja azt az állandó fejlődést, ami nem csak szellemi téren de viselkedésben is megmutatkozik. 



Olvasott valami ujabb orvosi kutatás eredményéről amelynek nyomán az a megállapitás 
alakult ki benne hogy Pista is csecsemő korban egy toxin mérgezésen esett át ami az agyra is 
átterjedt. Az állandó foglalkoztatás azonban szaporitja a hianyos sejt képződést és igy állandó 
javulás mutatkozik.” 

„1942. jan. 25-én 
Pötykom 1 hete 18-án lázas lett. Ezekben az őrült hidegekben 5ször el kellett mennie hazulról 

az iskola részéről sielőket várt este a vonatnál, akiket a késés miatt éjjel kellett még a Lőverekbe 
felkisérni. Én ennek tulajdonitottam a betegséget! 15–22 fokig változik a hideg már 3-ik hete! 
Másnap nem volt már láza, a legmagasabb 37.8 volt, 4-ik nap ment iskolába. És ma megint rosszul 
érzi magát, bágyadt, nem bir enni, délután 37,2 volt. Tegnap a tornán rém hideg volt az iskolában, 
fájt a háta, lába, majd rosszul lett! A doktor nem talált semmit. Ma kap[...]t és kinint kap, meg Mira 
vizet. Nem tudom, mi lesz belőle. Jön a bizonyitvány is, nagy érdeklődéssel várjuk!!” 

 „1942. febr. 10-én. Szegényen kitört a sárgaság már 26-án reggel. Azóta sem bir rendbe 
jönni. Egy hétig nem birt enni, a megengedett diétát sem, hányingere volt, szédült és nagyon fáradt 
volt. ... Lassan az étvágya megjött, kenyeret és sült krumplit szivesen eszik .... A testéről a sárgaság 
lassan elmúlt, már inkább csak a szemfehére sárga. De nyolcadikán reggelre a jobb arcidege 
megbénult.” 

[Kétszer aláhúzva. A tintával irt szövegben a »jobb« szó felett azonban ceruzával, ugyanazzal 
a kézirással: »bal«] 

„A szeme is fáradt, ennek folytán alig tud olvasni és tanulni!” 
„A bizonyitványa aránylag jó volt és a tanárai mind meg vannak vele elégedve és azt 

mondják, hogy a 4 drb 3-ast is kiküszöbölheti év végére ha igy folytatja. Hittan tanárja 1-est adott 
neki és azt mondja a legtöbbet tud az osztályban!! És most ilyen pech, hetekig tartó betegséggel!!!” 

„Türelmesen viseli sorsát, egy zokszót nem hallani tőle!” 
„Hogy a sárgasága fertőző, az most már kétségtelen, miután Pista is megkapta. 

Megállapitható, hogy Anti hozta haza az iskolából, padszomszédjától kapta. Nála még nem 
gondoltunk különösebb elkülönitésre, mert nem is álmodtuk, hogy a sárgaság influenza alapon is 
lehet! Nagyon aggódom érte, szeretném már a végét látni!!” 

„1942 febr. 27-én Pötyi arca hála Istennek meggyógyult, a szemét rendesen betudja csukni, 
nagy öröm volt, amikor az első kis vonás megjelent az arcán és nap mint nap több, ami főleg 
mosolygásnál vált észrevehetővé. Villanyozógépre addig vártunk, mig nem lett rá szükség.” [Nincs 
feljegyezve, hogy Schiller volt az orvos.]  

 „Belső fertőtlenitő szereket kapott és szigorú diétát, amellett 3x napjában meleg termophort 
az arcára. Vigyáztunk rá mint egy féltet szobanövényre. Holnap lesz öt hete, hogy megbetegedett és 
hétfőn meg is kezdi a rendes iskolába menést! Tegnap és ma már egy kicsit kivittem a levegőre egy 
sállal betakarva az arcát ..., azért a diétát még tovább kell folytatni. Se hús, se zsir, se vaj!! ..., de 
kimondott zsirosat és tejfeleset egész márciusban sem szabad ennie.” 

„1942 márc 25 én Hála Istennek Pötykom egész hónapban baj nélkül járt iskolába pedig 
közbe voltak hidegebb szelesebb napok is. Ugy látszik ma végre mégis tavasziasra fordul az idő. De 
ő meg nagy bánatomra náthás lett csak ne legyen komoly! t. i. az iskola nincs rendesen fütve és 
hétfőn délután a rajz órán egész fütetlen teremben ültek! Az osztályfőnöke nagyon lassan kezdi 
beadni a derekát, azt mondta az instruktorának, hogy »sohasem hittem volna, hogy ez a fiú le fog 
érettségizni«. Dolgozataira ugyan az egyest nem hajlandó megadni még, tisztán, mert nem akarja 
magát blamálni! De majd jövőre talán az is megtörténik!” 



„Ma volt az állami leánygimnáziumban húsvéti kiállitás a diákkaptár javára, Pötyi elment 
megnézni és boldogan jött haza egy kis favázával melynek az aljára B. N. monogram volt égetve!! 
Látta is őt de beszélni nem mert vele!” 

„Operákat és a klasszikus zenét nagy élvezettel hallgatja hetenkint legalább van egy opera 
előadás amikor ½11 ig fent van Pistával együtt! Ilyenkor apit el kell vinnem valahová, mert ő meg 
unja az áhitatos hallgatást!” 

„Tegnapi családi mérésen 173 cm volt. Már 2 cm-el nagyobb mint én, hiába a nyakamra 
nőlnek! súlya 59.90 kg.”  

Pista 1942. febr. 10: „... mégis megkapta a sárgaságot! ... Ugyanazt a kurát kapja mint 
Anti!” 

1942. febr. 27-én: „Pistám aránylag tényleg könnyen átesett a sárgaságon!”  

1942. márc. 25-én: „... Remélem husvétra azért már egészen felszabadul. ... Voltam vele a 
polgári iskolába nem is tudtam hogy egy magán vizsga ennyi komédiával jár! Éjjel álmomban 
a polgáriról és a vizsgáról álmodom...” 

Rólam: 
„1942. ápr. 21. Az orvos pontos vizsgálatot csinált és megállapitotta hogy nyoma sincs már az 

epének nála és a vesében sincs fehérje amitől féltem! Igy most már a diéta megszünt csupán ebben a 
hónapban szalonnát még nem kaphatnak! Pötyi is élvezi a biciklizést és a jó időt. Rendesen tanul, 
kis rezignációval fogadja osztályfőnöke igazságtalanságait. Pl. [aki] az instruktora kérdésére 
kijelenti, hogy a dolgozata biztos 2-es lesz, anélkül, hogy még átnézte volna!!” 

Pista, 1942. junius 30-án:  „...  12-én volt a szóbeli vizsgája. ... a portás fülkébe lestem az 
ereményt. Közben sikerült a tisztelendő bácsit elfognom akitől megtudtam hogy Pista nála 
nagyon jól vizsgázott mind közül ő tudta a legjobban a hittant akár a könyv elejéről akár a 
közepéről vagy a végéről kérdezte! Ő megadja neki az 1-est! Pedig nem is ismerte Pistát. 3/4 2 
kor volt csak az eredmény kihirdetés; Hittan 1, számtan, német és kézimunka (hogy miért azt 
nem túdom!) a többi 2-es! A vizsgázó társai közül mind megbuktak valamiből. Nagy kő esett 
le a szivemről, de kis Pistám persze nem volt megelégedve ő jobb eredményért erőltette meg 
magát. Sokat kellett neki magyarázni, hogy egy magántanulónak ez nagyon szép eredmény! 
Amikor azután mindenki gratulált neki lassan megnyugodott.” 

 „... Ugy volt hogy Pesten át jövünk le Lellére de Sándi skarlátot kapott igy 29-én hosszú 
utazás után egyenesen Lellére jöttünk. Oda ahová tavaly is! Örültek az utnak remélem hogy a 
pihenés és úszás jót tesz kis fiaimnak!” 

Rólam: 
„1942. jún. 30-án 
Két napja vagyunk Lellén, itt végre hozzá jutok az iráshoz!! Pötyi szellemileg ugy mint 

fizikailag jól fejlődik osztályfőnöke szerint »megdöbbentő« fejlődést mutat. Csupán latinból és 
számtanból volt 3-sa a többi 1-es és 2-es volt. Nem iszik, nem cigarettázik csak komoly könyveket 
olvas, időben lefekszik, mert tudja, hogy az egészséges!” 

„Irással azért még mindég foglalkozik, de most már nem annyit mint azelőtt inkább olvas 
amivel elérte, hogy osztálytársai közül, ugy irodalmi mint műtörténeti téren messze kiválik. Nagy 
plátói szerelme Bagossy Nórihoz még mindég tart szabad idejében arra biciklizik amerre vele 
találkozni vél és ha sikerül megpillantania boldog egész napja! Naplót ír! Azt hiszem Lellét azért 



élvezi mert a nagy kertben talál magának csendes helyet ahol zavartalanul megbujhat! 
Reggelenkint tennist béreltem számára és a tulajdonos fiával játszik aki vele egykoru de tovább nem 
barátkozik, mert nem talál közös érdeklődési területet.” 

„Nagyon sokat ad a jó viselkedésre, szép evésre emiatt Antival állandó harcban áll!  
Utazásunk alatt egy ismerős hölggyel és 11 éves kislányával töltöttük a 4 órás Kanizsai várakozási 
időt, Pötyi egész helyesen elbeszélgetett a kislány meg uszott a boldogságtól hogy ilyen nagy fiuval 
sétálhat!” 

„Jelenleg erdésznek készül először is mert otthon maradhat másodszor mert olyan pálya ahol 
ráér olvasni, irni, szóval nincs ugy befogva mint máshol, amellett meg egészséges és nem szabad 
pálya ami nem volna neki való!” 

„Osztálytársai közül 2-vel jóba van, de azért nem jár hozzájuk, de legalább együtt jönnek 
haza az iskolából!!” 

„Jelenleg 59 kg és 50 dkg. Nagyobb mint én, kedves hizelgő velem.” 

„1942. aug. 3-án Azt hiszem Pötyi eleinte élvezte Lellét, de miután ő nem nagy sport ember és 
az úszást tenniszt evezést csak muszájból csinálta hamar elfogta a honvágy főleg hogy ott Nórit nem 
láthatta. Az egyik kis kontessel aki csendes és már 16 éves szimpatirozott ugy láttam tetszett is neki, 
de megismerkedés után kiábrándult belőle mert finom volt ugyan de nem elég eszes és  müvelt Keats 
vagy hozzá hasonlót nem ismerte!! De én örültem hogy párszor mégis együtt volt vele! Szabad 
idejében olvasott és irt. Stilusa és elgondolásai sokat fejlődtek de a kidolgozásnál még sok naivitás 
van és tapasztalat hiány mutatkozik.” 

„Néha világfájdalom jön rá és úgy érzi, hogy őt senki meg nem érti és gyerekes önzésében 
nem veszi észre, hogy minden érte történik és az ember mennyi mindent csinál az ő kedvéért. Az 
vigasztal, hogy én is ilyen kedélyű voltam, meg nem értett valaki gyerekkoromban és testvéreimet én 
is az én komoly életfelfogásom és modorom felé akartam irányitani, aminek az lett az eredménye, 
hogy elidegenedtek tőlem! Ugyanezt a sorsot látom Pőnél is, de amig nálam az édesanya hamar 
elhagyott [meghalt], remélem az ő szerencsésebb helyzetében ezt kitudom majd mégis küszöbölni!”  

„Ujabban megint jár rajzolni Mikivel és úgy látszik passzióval, mert élvezi és önbizalmát 
erősiti, hogy jobban tud unokatestvérénél. A napokban összehoztam, hogy elmehettek egy soproni 
festőművész műtermébe Mikivel, nagyon érdekelte és élményt jelentett számára! Ami mindennél 
jobban érdekli, az a zene, operák és klasszikus muzsika, az a legnagyobb boldogság számára. Mióta 
megjöttünk elővette a régi kottáit és szorgalmasan zongorázik, persze csak akkor, amikor a papi 
nincs itthon. Sokat foglalkozik iskolai olvasmányaival, fizika anyagát átveszi és kivonatolja stb.” 

„1942. nov. 5-én. Pötyikém nagy ambicióval tanul, a háborús világ miatt délután jár iskolába 
és délelőtt itthon tanul. Kedves instruktorát behivták katonának, igy teljesen saját erejére kell 
támaszkodnia. Megtörtént az a nagy csoda, hogy egyik iskolatársa ő hozzá jött el, hogy segitsen 
neki a latin leckéjét megcsinálni, pedig az jó tanulónak számit! Osztályfőnöke szerint 
»megdöbbentően fejlődik«, amire szerintem Guszti megdöbbentően nehezen jött rá!” 

„Az önképzőkörben szerepelnie kellett, egy novelláját olvasta fel, melyért I. fokot kapott. 
Egyik barátja avval támadta, hogy nem eredeti, amire ő nagyon dühbe jött, pedig büszkének kellett 
volna lennie rá. A matematikával is nagyon vesződik, de még nem látszik az igazi eredmény. 
Énekkarba is bevették, aminek nem örült, én pedig mindennek, ami őt a társai közé viszi. Volt 
valami nagy iskolai hecc, szabotázs az igazgatóval szemben, ahol mégis az osztály összetartása 
győzött. [Megvan az egyidejű leirásom.] Pötyi persze mindenben azonositotta magát az osztállyal, 
pedig nem volt bűnös, »érdekes, hogy a tömeg milyen erőt képvisel« – mondta. Szegényt sajnálom, 
mikor látom nagy igyekezetét, hogy felküzdje magát a jó tanulók közé és amellett a tanárok 
rövidlátását és korlátoltságát amivel olyan nehéz megküzdenie! Hiába, rengeteg munkába kerül 



annak jó tanulóvá lenni, akinek az a hire, hogy gyenge! És mennyivel könnyebb annak, akinek 
eleinte sikerült megalapoznia jó hirét! Pistával szemben nagyon helyes de Antival szemben 
türelmetlen és semmit sem kedves!” 

Pista, 1942. nov. 5-én: „Valószinütlenül régen nem irtam Pistám naplójába! Pedig azóta 
szept. 1-én megkezdte Hanyvári tanár úr vezetése mellett a 2-ik polgárit! Eleinte a régi 
anyagot ismételték amire semmi kedve nem volt velem együtt. ... Az uj anyag nagyon 
érdekelte ... A ragyogó szép őszben persze nehezen ment Pistának a tanulás (nov. 1-én még 25 
fokos melegben voltunk sétálni délben a Kecskepataknál.) ... gyorsabban és önállóban tanul 
mint tavaly. Összefüggő szövegnél ... globális módszerrel tanul, nem hajlandó földaraboló 
módszerre ... Ő elolvassa egyszer a szöveget ami meglehetős lassan megy ezalatt én rendesen 
háztartási ügyeimet intézem. Ekkor bejövök és én is hangosan elolvasom a leckét azután Pista 
elmondja ... akkor avval vége is a tanulásnak.” ... 

„A vers tanulással ő maga vesződik azt már földaraboló módszerrel csinálja! ... Ez megy 
neki a legnehezebben ... olvasásnál még mindig időnként felcseréli a magánhangzókat és a 
helyesirása is sok kivánni valót hagy hátra ... Augusztusban nagyon szomorú élmény volt 
gyóntatójának váratlan halála. ...Végre papi megfelelő közbenjárással a polgári iskola 
hitoktatóját kérte meg ... Még nagy esemény Pista számára, hogy okt. 1-től kijár minden 
hétfőn a polgáriba tornaórára. Először kikisértem, de azóta egyedül jár. ... Varvasovszkyt 
szeptemberben elhivattam nagyobb fogú szórakozottsága miatt ... Pestre az utazási 
nehézségek és légitámadások miatt nem jutottunk el! Voltunk kint Farádon földjeinket 
megnézni avval hogy Pistának majd házat veszünk és ő esetleg ott kertészkedik, gazdálkodik. 
Nagy sima alföldi terület kis öregem olyan helyes volt amikor kijelentette hogy »majd minden 
szombaton bejövök Sopronba az erdőbe sétálni«! Nincs nagy kedvem hozzá szegény kis 
fiamat oda elhelyezni!” 

„1942. december 25-én. Pötyi tanulmányaiban szépen halad, semmiféle intőt nem kapott! 
Önálló és igyekvő. Egyedűl Antival való viszonyuk változatlan ő azaz kölcsönösen kellemetlenek 
egymásnak. Nekem kedveskedik, de valahogyan ebben is benne van még mindig az a bizonyos 
görög mese a kutya szamárról! Műveltsége meghaladja összes kortársaiét, persze nekem is nagyon 
kell vigyáznom, mert a legkisebb hibát észreveszi és szóvá teszi. Szőrszálhasogatónak nevezem! 
Apjával szembeni félelmét nem tudta még legyőzni, pedig Gyuri annyira vigyáz, hogy goromba ne 
legyen vele, amióta Pötyi novelláját az állatian goromba apáról olvasta. Kritikus lélek, kritikájától 
senki sincs védve, ez bizonyos mértékben apai örökség, de ő még sok tekintetben igényesebb, amit 
viszont tőlem örökölt. Hisz magában, de úgy érzi, hogy ezt senki nem ismeri fel, ezért zárkózott, 
kereső, bizonytalan lélek. Stilusa jó, de még minden tudománya mellett naiv nagy gyerek, aki 
szivesen játszik is. Egyetlen nagy plátói szerelme van az az tart, amit jelenleg örökösnek tart.”  

„Egészségileg annyira örülök, hogy eddig semmi baja nem volt, remélhetőleg megúszuk a 
telet és az érettségire nyugodtan készülhet. Ma vasárnap az az karácsony első napja is légó 
szolgálatra hivták nagyon el volt keseredve hiába volt minden hivatkozás férfiui voltára csak 
nehezen nyelte le könnyeit.”  

„Karácsonyra csupa komoly könyvet kért Manzoni jegyesek, Stendahl: Vörös fekete, Marcus 
Aurélius önvallomásai Epiktétos kis kézikönyve, Kalevala, Don Quijote teljes kiadása, mindehez 
saját légó szerzeményeivel hozzájárult.” 

Pista. 1942. dec. 25-én: „Kis Pistám nagyon örült a Jézuskának passzióval segitett 
rózsákat csinálni ...Tanulásban nagyon szépen halad, társas érintkezésben ... túl figyelmetlen 
és szórakozott a viselkedése ... Ünnep előtt 1 hétig Pesten voltam apival ezalatt Pista egészen 



önállóan dolgozott ... Nagyon boldogan nézegette az „Ókor csodáit” amit karácsonyra kapott 
»ugye érdemes volt azt kérni?« ...” 

Rólam. „1943. febr. 2. 2x volt légó szolgálaton, de azután mint 8.ik -ost felmentette magát. A 
hosszú szénszünetet nagyon kihasználta, egész nap kivonatolt, tanult, olvasott, erőszakkal kellett 
levegőre küldeni. A hosszú szünet alatt tánciskolát rendeztek a »nyolcadik osztály«. Nagy örömömre 
Pötyi szivesen és örömmel ment, élvezte a lányok társaságát. A záró vizsgára mi is elmentünk és 
megnyugodva konstatáltam, hogy nem kell fiamat félteni! Egyáltalában nem mafla. Osztályfőnöke is 
meg van vele elégedve. Azt mondja, hogy »Pötyi sokat élénkült. Ha igy halad, egészen jól fog 
érettségizni.« A tánciskola óta vasárnap délelőttönként »lóg«, ha van rá alkalom, lányokat 
hazakisér! Azt mondja »nem mintha tetszene az Ernyei-lány, de jó médium a lányokkal való 
beszélgetés gyakorlására!« »És ezt is kell tudni ugye?« Titkos ideálja a régi, de úgy látom, mind 
inkább az elérhetetlenség távolába vesz és az marad az »ideál«, amit minden széppel felruház, talán 
kiábránditó lenne a megismerkedés, a valóság.” 

„Bánt, hogy a fogainak rendbehozatala nem sikerült! Ránézésre egész szép, de harapni nem 
tud csak 2 hátsó fogpárral! Éjjel abroncsot még visel, de kevés eredménnyel! Minden gondja az 
érettségi azon nagyon szeretne túl lenni.”  

„Németül most egy férfitől tanul, azt mondja 2 óra alatt többet tanult tőle mint Ildikótól egy 
év alatt, de sajnos csak hetenként egyszer ér rá! De ez is jobb mint a semmi. Érdekes hogy 
Sopronnak annyira német hire van de olyan nehéz találni németnyelv oktatókat!” 

Pista, 1943 febr 2-án: „... December elején fent voltam Pesten de Benedekkel nem tudtam 
érintkezni mert Stockholmban volt! ... Januárban jártak ródlizni és korcsolyázni ... 
Bepanaszolta apit hogy vele nem foglalkozik a jégen csak az Antit tanitja. Ettől fogva persze 
api őt is kezdte tanitani bógnizni, nagy ambicióval dolgozott, de api szerint nem nagy 
ügyességgel! Ródlizni is önállóan rodlizott már ügyesen hibátlanul kormányzott. 
Reggelenként tornázik ... bajusza kezd már látszani!!” 

„1943. márc. 7-én Szegény Pötyikémnek megint peche volt. Nagyban készültek a kabaréra, 
amikor ép olyan féloldali arcbénulást kapott, mint tavaly! Szintén éppen úgy februárban, 13-án 
reggelre egész ferde volt az arca, szemét nem tudta egészen becsukni, meleggel, 3 napig ultraseptyl, 
utána kalmopirinnel és 6 Betapsin [?] injekcióval lett kikurálva. 

28-án azért fellépett a kabaréban! Ez volt élete első szereplése! Melák volt és sikert aratott! 
Utána tánc, amit nagyon élvezett a tánciskolai ismerőseivel. De azért még mindig kell magára 
vigyázni! Javitani félév előtt nem tudott, igy megint 3 hármas csúszott a bizonyitványába, amit 
remélem, az év végére kijavit, mert rém szorgalmasan és sokat tanul!!” 

Pista, 1943 márc 7-én: „... szegény Pinek sok a munka ½9, 9 felé neki kezd, ujabban 
öltözködés közben 10 percet tornászik, 10 órai szünettel 12-ig tanul, akkor elmegy sétálni 
legtöbbször egyedül, az erdőbe szeret menni »mert ott jó levegő van« ¼2 ebéd, utána tanár 
bácsijához szalad ½4 mire haza ér, akkor rögtön neki a németnek ½5-ig, utána uzsonna majd 
számtan mértan lecke 6-ig, 7-ig amennyi a munka akkor kis játszás Antival, 3/4 8-kor vacsora 
utána kis beszélgetés, olvasás! 1/4 10-kor lefekszik. Csendben van de azért még nem alszik 
olyan jól mint a másik kettő mert pl. a szirénázásokat is addig ő mindig hallotta! Vasárnap 
délután régi iskola társai közül 2 jön hozzá játszani. Egyszer tornába megy a polgári iskolába. 
Itthon helyes beszédes de amint kiteszi a lábát hazulról megnémul! Szórakozottsága is elég 
nagyfokú ... Sztereotip mozgásokat végez, kezével legyint evés közben, munka közben 
értelmetlenül tátog! Ez tulajdonképen mindig meg volt, de most erősebb mértékben!” 



„1943. ápr. 25-én. Nem győzzük Pötyi tanárai részéről a gratulációkat fogadni, annyira el 
vannak tőle ragadtatva »senkiben ennyire nem csalódtam, mint ebben a fiúban« zengik. Magyar 
dolgozata egyes és az osztályfőnöke külön megdicsérte, én is bámultam önálló, érdekes felfogásán! 
Nagyon önálló és jól fejlődik, egyik osztálytársával, a legjobb tanulóval jár haza (Stasney Béla). Ha 
van idejük a kapuban, vagy a Deák téren beszélgetnek, kifogyhatatlanok témában. A tánciskola óta 
a leányok körül is megjött a bátorsága. Egy zsúron is volt, ahol persze bort is kellett innia, de úgy 
láttam, nagyon élvezte. Egyik kislányt haza is kisérte. Húsvéti öntezésen is részt vett, egész nap uton 
volt barátaival, sőt egyik helyen egyedül volt annál a kislánynál, akit a táncvizsgán kiosztottak neki. 
»Túlságosan örültek nekem, alig akartak elengedni« – újságolta!” 

„Korához képest kiegyensúlyozottnak látszik, nem olyan meghasonlottnak, mint pár éve! 
Rengeteget tanul kis megszakitásokkal egész este 11-ig. Persze sok mulasztást kell neki bepótolni!”  

„Alig tudom néha a levegőre kizavarni! Külsejével is törődik »adj egy másik nyakkendőt, mert 
ez már egész héten rajtam volt.« Természete zárkozott, kissé önző, de alapjában jó gyerek. Irodalmi 
ambicióit egyenlőre felfüggesztette, de el nem ejtette! Véglegesen erdésznek készül, mert igy 
meglehetős függetlenül élhet a szabad természetben!! De újságiró ábrándjai azért megvannak!” 

Pista, 1943. ápr. 25-én: 
„Március közepén voltam Pesten Benedeknél Pista nélkül csak adatokat vittem és 

receptet kértem! Füzeteitől el volt ragadtatva, az irásától, rajzaitól »Nagyon jó 
gyógypedagógiai dresszurában lehet része.« »Ki foglalkozik vele?« – Ez volt az én dicséretem 
de én annál kevésbé voltam Tőle elragadtatva! Először is 60 P-öt kért ezért a kis 
beszélgetésért és semmi ujat se mondani, se felirni nem tudott! ...” 

 „1943. jún. 20-án. Pötyikém végre leérettségizett. 16-án volt a szóbeli, mindenki el volt tőle 
ragadtatva, indiszkrétió folytán megtudtuk, hogy magyar dolgozatától a vizsgabiztos (Bogdán Cecil 
egyetemi tanár, bencés!) el volt ragadtatva az összes közül önálló gondolataiért és remek stilusáért, 
a legjobbnak minősitette. Osztályfőnöke megsúgta, hogy jeles lesz, úsztunk a boldogságban! De 
estére Gőgös tanárja hosszú orral jelent meg, mert átjavitották az egyeseit 2-re, igy német, latinból 
és fizikából kettest kapott, tekintetbe véve a félévi bizonyitványát, valószinűleg az igazgatójának 
érdeme! Igy jórendű lett, ami igy is szép!! A bankettről ¾2-kor jött meg, szerenádoztak. Olaszba 
voltak feketézni! másnap Cenken Széchenyi sirjánál, utána való nap Erzsébet-kertben táncolni, 
amikor szintén ¾2-kor ért haza, mert sétálgattak a lányokkal, ezért már fejmosást kapott 
szerencsére legjobb barátja, Stasney Béla is. Persze avval védekezett, hogy »egész életemben 
időben feküdtem le, miért ne maradhattam volna most 2x ki!?«”   

„Örülök hogy van akivel mehet, csak azt sajnálom hogy megfelelő lánytársasága nincs. Talán 
az úszoda és a nyár majd azt is kialakitja.” 

„Kapott kalapot, ernyőt és apitól 100 Pengőt, csinált szépen költségvetést, mert én is igértem 
neki 20 P zsebpénzt havonta! Meglátjuk, hogy jön ki, én adom az ellátást, egyetemi tandijakat, 
ruházkodást, ő pedig egyébb kiadásokat, mint úszoda, mozi, Erzsébet-kert, fűzetek, iróeszközök. 
Persze ehez jön a karácsony és husvét, név és születésnap és az a 17 pengő, amit Dédanyjától kap 
évente. Jobb szeretem, ha ő osztja be a pénzét, jobban spórol, mintha időnként tőlem kunyerálna!”  

„A jó Isten tartsa meg a helyes uton, hogy megelégedett és kiegyensúlyozott férfi legyen 
belőle!” 

Hárs Pista naplója IV. füzet 1945. márc. 18-án: 



„...Kis Pistán naplóját a megváltozott életviszonyaink miatt nagyon elhanyagoltam. Dec. 
6-án éppen tanultunk mint rendesen a gyerekszobába amikor felbőgtek a szirénák, de persze 
mi ügyet se vetettünk rá amikor egyszerre Gyuri aki valami ösztöntől hajtva haza jött átszólt 
»nagyon alacsonyan mennek a gépek jó lesz lemenni« és amint kinéz a kertajtón elordítja 
magát »le a pincébe oldják a bombát!« Szegény kis Pistám az ismétlődő csattanátsal [?] és 
robajok pokoli zűrzavarából ugy próbált menekülni hogy befogta a fülét! Ettől fogva sok 
izgalmas élményben volt része átköltöztünk egy szobába a templom utcába, én alig tudtam 
vele foglalkozni az atya se jött 1 hónapig, azután ujra megkezdte a tanulást. ... De mégis jobb 
ha meg van a rendes életbeosztása és ha lehet nem mulaszt már több évet. ...” 

„Hárs József IV. Füzet 1945. március 18.: 
„... November végén behivták sáncásásra, dec. 6-án ment ki először csoportjával ásni Kőhida 

mellé, ekkor volt Sopron első szörnyű napja, akkor kaptuk az első bombázást. ... Pár napon át 
romokat takaritott, majd cipekedni segitett hazulról holmikat a Templom utcába. Azután megalakult 
a munkaközösségi iroda ahová őt felvették. ...” 

HÁRS ANTAL ÉLETTÖRTÉNETÉBŐL 
RÉSZLETEK HÁRS GYÖRGYNÉ FELJEGYZÉSEIBŐL 
III. füzet 
„1944. márc 26-án 
Izgalmas történelmi időket élünk, szomszédaink 19-én váratlanul megszálltak bennünket. 

Antikám csupa izgalom és érdeklődés, ő még a riadóknak is örül, mert az is valami ismeretlen 
érdekes esemény, először vonultunk le a pincébe azaz óvóhelyünkre a héten, persze ez is csak 
érdekes volt mert hál Istennek komoly ok nem lett belőle! Antika egyedül levitte kis perselyét, hogy 
mutassa ő mennyire gondos. Szemrehányást tett nekem hogy »miért szültél olyan későn«  mert igy 
nem lehet még katona és semmi érdekes kalandban részt nem vehet.” 

„Az iskolában sok a dolga azonkivül zongora angol ugy hogy szegény gyereket folyton hajtani 
kell. Pedig a szidásért állandóan meg van sértve, mert rém önérzetes a kis öreg, de azért mégis 
eltrotlizza az idejét! ... Február végén kiosztott bizonyitványában számtanból, rajból és tornából 
volt 2-se a többi egyes ugy hogy csupa magas hivatalt tölt be az osztályba. Leckét megnézni, pénzt 
beszedni stb.” 

„1944 ápr 28-án  
... Nagy vallási láza megint alább hagyott egy héten át olvasóval ébredt és aludt is el, de most 

azt se tudja hol az olvasója. Az iskolát a bizonytalan időkre való tekintettel azaz a bombázásra 
hirtelen ápr. 12-én beszüntették és 15-én kiadták a bizonyitványokat. Antikám rém boldog volt mert 
tiszta kitűnő lett ilyen még ugy sem fordult elő a családban. Apitól 20 P-őt kapott. A nagyszerű 
bizonyitványt igazán könnyen szerezte meg, mert meg nem erőltette magát soha a tanulással. A 
zongora szerencsésen nem szünt meg igy oda eljár és naponta legyakorolja az 1 órát, de nem nagy 
ambicióval. Etus nénihez is jár német–angolra, de ott sem csinál semmivel többet a kelleténél! 
Legeslegjobban olvasni szeret ... Tanárja 3 x hetenként jön és 3 osztálytársával iskolát tart nekik, 
ami csak 1 óra latinból áll! De legalább nem felejtenek el mindent! Ilyenkor azután előtte és utána 
nagy heccelés van a kertben! ... A riadók izgatják, de érdeklik is ugy, hogy hiányolja ha pár napig 
csend van. Annyi[ra] feszült a légkör hogy ő is érzi és öntudatlanul valami eseményt vár ami a 
feszültséget levezetné. ...” 



„1944 aug 7-én Házi elfoglaltságom miatt nem jutottam az iráshoz. Antikám juliusban 
cserkésztáborban volt, api kivánta, még nem lett volna kötelező neki. A fürdéseket szerette de 
különben nem élvezte a kis öreg a nagy fegyelmet és strapát. Mikor haza jött a leglehetetlenebb 
időkben elaludt napokig nem tudta magát kipihenni. ... Aggódtam a bombázások miatt is mert 
Ácson voltak. „Kis medve” gúny nevét kapta, mert aludt volna mindég. A hosszú vakáció ellustitja, 
tanárja csak 2 hétig jött azután elment ... az évközi tanulása sem volt az igazi hiszen mindég csak 
délután röviditve járt.”  

„Fő passziója a sakk ... Már megver engem sőt apinak is nehézségeket okoz. ...” 

„1944 okt. 8-án 
Antikám szept. elejétől jár iskolába ujra délután. Reggel nehezen kel fel, este nem szeret 

lefeküdni. A tanárok azért szeretik és megvannak vele elégedve ... Kis menekült vendégünk Torzsai 
Biber Klári a jelenlegi ideálja amikor csak lehet felszalad hozzá egy percre. Ödön szerint a 
nagyfiaink hiányzó érzékisége mind belé szorult. Mi lesz vele, ha nagy lesz?  ... Fáj a szivem érte ha 
ragyogó szemekkel meséli, hogy épitész lesz és mennyit fog keresni és nekem mennyi mindent fog 
venni és minden kivánságomat teljesiteni fogja! Szegény kicsi gyerek mit fog még megérni! ... 
Amennyit veszekedtek Pötyivel annyira hiányzik most neki ... Már 3 lapot irt neki pedig még egy 
hete sincsen hogy elment a bátyja. ...” 

„1945 márc. 18-án 
Ennyi időt sohasem hagytam ki, hogy kis fiam naplójába ne irtam volna, de olyan nagy 

változás állott be életünkben hogy nem jutottam hozzá. dec. 6-án bombázták először Sopront és 
mindjárt nagyon kiadósan, 49 percen át több hullámban zuditották bombáikat szegény városra főleg 
a vasut környékére. Recsegett, ropogott a ház, zúdult le a cserép malter és üvegtörmelék mi kis 
földszintes házunk pincefolyosójának végében álltunk én átfogva Pistát és Antit, papi és a lány 
mellettünk. Ezt az órát soha elfelejteni nem fogom, de azt hiszem a gyerekek sem. Antika olyan 
helyesen mondta egy hullám szünetben »hogy én milyen marha voltam hogy kivántam egy 
bombázást.«”  

„Két napig még a házban laktunk papirral beragasztott ablakok mellett, de azután ugy 
éreztük Isten kisértés tovább a vasút mellett maradni és bejöttünk a templom utcai hercegi házba 
egy szoba konyhába. A gyerekek kis kocsin szállitottak át mindent amire szükségünk volt. Ez hetekig 
tartott közben riadokkal füszerezve amit most már nem vettünk könnyelmüen és bárhonnan 
rohantunk a Templom utcába. Antika eleinte nagyon izgult minden riadókor de azért mint kis férfi 
viselkedett, de azután mikor a Lőveri bombázást odalent alig éreztük megnyugodott. Ő lett a kis 
beszerző mert persze a lány haza ment Pistát meg a folytonos igazoltatások miatt nem akartam 
délelött sehová se küldeni. Már a változatosságot is élvezte különösen amikor Hohenlohe Lajos 
hercegnét mellénk kvártélyozták és nálunk kosztolt „ugye ilyen ismeretségre otthon sohasem tettünk 
volna szert!” Kis snob lelke meg volt elégedve ő lett a hercegnő komornája befűtött neki stb. Ennek 
fejében pár angol órát kapott Tőle és emlékül egy kis skarabeus nyakkendő tűt. Mindenki szereti 
hercegnőtől kezdve a házmesterékig aranyos mosolygós arcáért a szolgálat kész modoráért! ... 
Jelenleg nyelvekkel foglalkozik mióta a hercegnő elment magában olvas Wilde meséket. Három hét 
előtt apa ohajára valamennyien oroszul tanulunk de tulajdonképen csak Anti tudja a leckét.”  

„Két hete kiirták az iskolába, hogy aki akar jelentkezzen összefoglaló vizsgára igy most 
szegény kis öregnek is neki kell látni a tanulásnak egy ismerős fiatal tanárnő szivességből 
foglalkozik vele.” 

„Szóval szépen indult az élet márc. 4-ig akkor kaptunk egy csunya bombázást nehéz 1000 kg-
os bombákkal itt is rengett a föld hallottunk mindent több óvóhely telit kapott szegény kis Antim 
kijelentette mert megint 45 perces volt a támadás »ha bombázni akarnak dobják le egyszerre az 



összes bombát, de legyen hamar vége ne kelljen folyton izgulni hogy most, most csap le ránk, mert 
ez az idegekre megy!!«” 

„Azóta ha riadó van rohanunk ki a szabadba vagy Virágvölgy vagy erdő stb. Kellemetlenek a 
felettünk repülő gépek és nagyon hallani ahogy csomagolnak, de süt a nap és Antika azt mondja, 
hogy sokkal jobb!” 

„1945 szept. 17 
ápr. 1. jöttek be az oroszok az utolsó hét bombázás szempontjából szörnyű volt. Azt mondtuk 

bármi jöjjön csak ennek legyen már vége. Hát vége lett. ...” 

A NAPLÓÍRÁS VÉGE 

Elérkezett az az idő, amikor Anyánknak rá kellett jönnie, hogy fiai olyanok, amilyenek, s ezen 
már képtelen változtatni. Arra pedig sem rálátása, sem energiája nem volt, hogy csak egyszerű 
krónikása legyen a családnak. A világ is annyira megváltozott körülötte! Ismerősei a múlt 
emlékeiből és a mának éltek. Lezárult egy korszak, nem csak a városban, hanem a szűkebb 
családban is. Álljanak itt ennek bizonyságára a három életút füzeteinek utolsó feljegyzései: 



1. 1952. augusztus 11 én 
„Utoljára irok Pötyikém naplójába, mert zárkózott természete miatt már régen nem tudom mi 

megy végbe lelkébe. De mert a többiekébe irtam az övét se akartam elhagyni.  
Annyit meg kell még irnom, hogy az 51 esztendőben sokat szépen keresett, nekem nagy 

segítségemre volt, nehéz és kellemetlen helyzetünkben. Idegileg annyira javult hogy most 
mindenáron Pestre akarna menni tovább tanulni, de a hivatal nem akarja elengedni. Ami fölös 
pénze könyvre költi és nekem annyit ad amennyit kérek. Ebben a hónapban 1800 Ft keresett ami a 
mai világban nagy teljesítmény. Különben itthon és az irodába zajlik le az élete sohase nem jár csak 
mozi koncert de családokhoz nem. Ilyen nyugodt élete azt hiszem soha nem lesz. Külön szobába 
alszik, azt csinál amit akar, korán fekszik korán kel, rádiózik kulturája nagy ez minden amit 
mondhatok róla. A jó Isten vezérelje kiegyensúlyozott boldog életre!”[Az V. Füzet nagyobb része 
üresen maradt...] 

2.  1951 jan. 7-én:   
„Édes kis Pistám éli az egyhangu kátyuba jutott életét. Tejért megy, fát vág, bevásárol, 

zongorázik és olvas. Szemgyuladása még mindég nem mult el. Fantáziáját nagyon 
foglalkoztatja a női nem. Koncertbe megy Pővel Antival és ha főleg elfogadható film van azt 
megnézi. És várja hogy mi lesz vele!?” [A IV. Füzet hátsó borítója belső oldalának legalján.] 

„3. 1952. augusztus 11-én  
Édes Antikám elvégezte az első évet az építészmérnöki fakultáson. Több keresés után 

Haffneréknál laktak Gézával együtt. Volt arzén mérgezése gyomorrontása influenzája. Nem fogytam 
ki az aggodalomból! Három hétig itthon pihent nyáron és ment szegény dacára annak hogy rossz 
bőrbe van katonai szolgálatot teljesített Kalocsa mellett 23-án várom haza. 

„Beláttam azonban hogy a naplóírás részemről önámítás mert drága kicsi fiam akiért annyit 
aggódtam akiért fizikailag fájt a szívem mikor elment hazulról becsukott könyv a számomra. Isten 
vezérelje.” [A III. Füzet több mint a fele üresen maradt.]  

KISLEXIKON 

A francia tanárnő lánya (1938.10.23.) Özvegy Krétschyné lányáról van szó. 
A Hintsch-bolt a következő lakásunkkal, az Alsólőver utca 3-mal szemben volt. Mentem át 

sokszor tíz deka vajért. A szokás hatalma: egyszer küldtek valami másért, akkor is vajat vittem 
haza. 



Alsólőver utca 3. Heimler Károly Sopron topográfiája c., 1936-ban megjelent könyvében a 
ház adatai: tulajdonos Jakab Lajosné Thomay Gizella, a ház helyrajzi száma: 3461/3, a homlokzat 
hossza 20 m, a telek mélysége 35–30 m, területe 173 n.öl, földszintes, cseréptetős, egy fürdőszoba 
van, vízvezeték és villany van, de gáz nincs, lakások száma 1, szobák száma 5, lakók száma 4. Ezek 
mi lennénk, de mi 1933 óta már öten voltunk. Nem számítva, de tényleg nem számítva a szakácsnő/
mindenest és időnként nevelőt. A szobák a homokozó felől indulva: a gyerekszoba, az utca felé 
néző hálószoba szüleimnek, de később itt kapott helyet az a kis íróasztal is, amelynek lámpáját a 
hazatérő osztályfőnököm esténként a túloldalról  láthatta. A következő szobában volt egy nagyobb 
íróasztal, a zongora és középen a nagy ebédlőasztal. Az utolsó szoba ezen az oldalon a szalon volt a 
zölden kárpitozott fotelokkal és a könyvekkel. Ezek a szobák mind nyíltak a folyosóra is. Onnan 
lehetett megközelíteni a konyhát, cselédszobát és kamrát, meg egy külön vécét. Persze a 
lépcsőházat is. A fürdőszobának két ajtaja volt, az egyik erre a folyosóra nyílott, a másik a 
gyerekszobából. A folyosó északi végén nagy üvegajtó, ezen át lehetett kikukucskálni a házhoz 
épített zárt verandára, hogy Apánk ott ül-e a rajzasztala mellett, ha nem, megnézni ki csöngetett, 
mert onnan lehetett az utcáról a lépcsőkön feljőve hazaérkezni. 

A kontesszek (1942) Comtesse = grófkisasszony. Név nincs megadva. 
A szomszéd doktor: dr. Bognár Tibor kórházi főorvos a kertszomszéd. Emeletes családi 

házuk a gr. Tisza István útra nézett. Lásd még dr. Bognár Tibor. 
A Tűz. Gabriele D’Annunzio: Il fuoco c. regénye 1900-ban jelent meg, A Tűz címet kapott 

könyv 1914-beli fordítását olvashatták Anyámék. 
A világ eseményei 1941. április 8-án. A Pesti Hírlap a Jugoszlávia elleni 6-i német támadás 

hírét a 8-i számban  közli, Teleki Pál öngyilkosságát még ápr. 4-én. A német csapatok átvonulása 
Magyarországon és ezzel Sopronon keresztül már 3-án kezdődött el. 

Abesszin–olasz háború. Ez már a második volt. Az elsőben a 19. század végén az olaszok 
vereséget szenvedtek. Ennek ellenére a 20. század harmincas éveire már két gyarmatuk volt Etiópia 
(Abesszínia) körül: Eritrea és Dél-Szomália. Az 1935. október 3-tól 1936. május 9-ig tartó 
hadjáratban a fasiszta csapatok csak mérges gázok bevetésével tudtak nagy nehezen győzni. 

Agresszív kifejezések, Anyám csak egyet említ: a fene egye meg. 
Alagút. „Rövidesen a semmeringi pálya szépségében gyönyörködhettünk a sok alagut viadukt 

nagy szenzáció volt, állandó viccük volt a gyerekeknek ha alagutba értünk elkiáltani magukat »jaj 
de szép kilátás!« mert persze mind a kettő állandón az ablaknál volt.” – írja Anyám. 

Anti építész lesz (1944.10.08.) És valóban az lett. 
Aquileja az ókori Borostyánkő út végállomása, máig tartó régészeti feltárások színhelye. 
Aranyospuszta (1943.10.08.) Abaújkér külterületén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

északkeleti részén, a Zempléni hegység lábánál. Számomra ismeretlen. feltehetően középbirtokos 
vendéglátó, valószínűleg a vámosi Nagy családból. Nagy Ádám birtoka lehetett, de ő 1935-ben 
meghalt. Özvegye angol nő volt, úgy rémlik, hogy visszament Angliába. 

Árjegyzék (játék 1932 karácsonyára). Emlékezetem szerint elsősorban a Liebner bácsi 
budapesti áruházából érkezett árjegyzékről lehet szó. Sopronban játékbolt a Várkerületen volt, 
bizonyos Habermann üzemeltette. A „Liebner bácsi játékboltja” feliratú áruház Budapesten, a 
Bazilikával szemben volt és a 30–40-es években virágzott. Rendszeresen küldték nekünk az 
árjegyzéküket. Tudták, hogy érdemes. 

Artur Fürst–Alexander Moszkowski: A világ csodái. Építészeti csodákat színes nagy alakú 
táblákon bemutató könyv, Singer és Wolfner kiadásában (1937) 

Aszpirin (fülfájás ellen) A német Bayer-cég Aspirin néven 1903-ban hozta forgalomba az 
1899-ben elnyert szabadalom alapján.  



Augusztinovitz Elemér, lásd Osztályfőnököm. Anyám később is mindig cs-vel mondta. 
Pedig Guszti bá még az ötvenes években is állhatatosan tiltakozott az ellen, hogy ő lengyel 
származású lett volna. 

Autónk. Nyitott, Steyr gyártmányú személyautó volt. Apám meg volt vele elégedve, utaztunk 
Suránkára és Bajára is. Nem a jelenlétemben, de történt Apámmal olyasmi, hogy Sopron és Baja 
között 27-szer kellett kerékgumit cserélni, illetve javítani. Jellemző ez a magyar utakra az 1930-as 
években (parasztszekerekből, patkókból stb. kihullott szögek miatt. Dicstelen véget a Lőver körúton 
ért valamikor a harmincas évek végén, amikor kigyulladt a motorja. A tűzoltók vontatták be, apám a 
nagy autójukon ült viharkabátban, kalapban és dühösen. Házunk előtt a sarkon szállt le. Telefon-
értesítést kaptunk, azért álltunk már kint az utcán a hangulathoz illő borús ég alatt. 

Az állami Leánygimnázium a Deák térre néző főhomlokzattal, ma a Nyugat-magyarországi 
Egyetemhez tartozik. 

Balatonlelle, Ruff panzió (1940), lásd Ruff-panzió. 
Bánáthy János (Grado, 1931). egy ezredes fia. 
Bankzárlat (1931), az amerikai tőzsdekrach (fekete csütörtök 1929. 10. 24.) Európába 

később ért el. A németeknél 1930. második felében kezdődött a hatása. Az Österreichische Credit-
Anstalt 1931.05.11-én jelentett csődöt. Nálunk a kormány 1931.07.13-án rendelt el háromnapos 
bankzárlatot. 

Báthy Anna, azaz Stampf Anette (*1901–†1962), híres szoprán énekesnő. A Stampf család 
lakóháza a Jókai utca jobb oldalának végén állt (20. szám), szemben a Ruhmann-házzal. Stampf 
(anyjának lánykori nevén Báthy) Anna nővéreinek vendégszeretetét élvezve alacsony férjével 
együtt gyakran lakott itt. A fejedelmi méretű szoprán volt nálunk is és meghallgatta/elismerte Apám 
szép baritonját. Őt viszont meghallgattuk és megtapsoltuk valahányszor hangversenyt adott a 
soproniak tiszteletére a Kaszinó ngytermében. 

Beiratkozás az elemibe. Örök probléma. Talán ott kezdődött a baj, hogy fiatalabb lévén, 
korábban kezdték velem az elemit, de hogyan! Magántanulóként Szarka Gyula irányításával. 
Amikor közösségbe kerültem, apámnak mint iskolaszéki elnöknek akaratlan hatására úgy kezeltek, 
mint akit üvegbúra alatt kell okítani. Ehhez képest nagy megrázkódtatást jelentett számomra a 
bencések komor világa. Ott az akkor éppen legjobb tanulóra bíztak, hogy pátyolgasson. 
Balszerencsémre a következő évben ez a példakép váratlanul több tárgyból is megbukott. Írásom 
már ekkor is csapnivalóan ronda volt. – Mi ez a szarkafészek? – mutatott rá 1936-ban 
osztályfőnököm a dolgozat felett éktelenkedő ákombákomra, amely a római nyolcast volt hivatott 
kifejezni. 

Benedek egyetemi tanár (lásd pl. az 1935.06.12-i feljegyzést.) Benedek László (1887–1945) 
ideggyógyász, a Schaffer-klinika időrendben a harmadik igazgatója, debreceni egyetemi tanár. 
Öngyilkos lett. 

Beszéd- és értelem-gyakorlat (1939) gyerekkorunkban az eleminek az a tantárgya, amelyen 
sok érdekességet hallhattunk/láthattunk. Például Mihalovics János tanító színes krétákkal felrajzolta 
a fekete táblára a honfoglalást, Munkácsy után szabadon. 

Biciklitúra a Tómalomra (1941.08.15.), rossz állapotú, vízmosásos gyalogút a Tómalom 
utca folytatásában, a Pozsonyi úttal párhuzamosan, a Csalánkerti források mellett, legelőn keresztül, 
a Kis-Tómalom északi partján a Nagy-Tómalomhoz. 

Birobin szédülés ellen (1937) Az Interneten árulják a Chinoin-gyár 1934-beli képes reklámját 
a Birobinról, magyarázat nélkül. A Chinoin-gyárat Angyalföldön alapították 1910-ben, s 1913-tól 
használták a Chinoin fantázianevet. 

Bogdán Cecil (1943), helyesen: Bognár Cecil Pál OSB (*Csepreg, 1883.01.24–
†Pannonhalma, 1967.06.28.) pszichológus, tanár, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészeti 
Karának dékánja 1943–1944-ben. A soproni bencés gimnáziumnak is volt diákja. Bizonyára a 



rendházban szállt meg s talán beszélt is olyan szerzetestárssal, aki imert engem. Annál értékesebb a 
dicsérete. 

Bógni 1942., bógnizni: korcsolyázás közben fél lábat előre felemelve ívesen előrehaladni 
Capitaly társasjáték (1940) a kapitalista gazdálkodást kockadobós játék formájában 

népszerűsítette 1940–1949 között. A mai Gazdálkodj okosan elődje. 
Carthagói harangok. Leveldi Kozma Andor (1861–1933) költő, műfordító legismertebb 

verse, „az egész századforduló legszebb hitvallása volt 1848 emléke mellett”. 
Cattaroi öböl (1938) Dalmácia legmélyebb öble. A Monarchia idején fontos haditengerészeti 

támaszpont. A hadtörténetben tárgyalt matrózlázadás színtere.  
Cenzúra. Itt a szerb katonai cenzúráról van szó. 
Cigány a Benkőben. A Villa-vendéglő, később Gruber Szálló akkori bérlőjéről. Az 

étteremben cigányzenekar muzsikált. 
Cigaretta. Segítettem Apámnak megtölteni a hüvelyeket dohánnyal. A dobozokat mi 

gyerekek kaptuk meg. Kiváló hadihajókként szolgáltak nálunk is, Khoóréknál is. Egyszer 
gyújtottam rá egy ilyen töltött cigarettára. Néhány „slukk” után rájöttem, hogy nem nekem találták 
ki. Azóta még a dohányfüst illatát sem szeretem.  

Cooper, James Fenimore (1789–1851), a tizenkettedik gyerek volt a családban. A 
legnépszerűbb és legtermékenyebb amerikai író. Csak az írásnak élt. A Bőrharisnya, a Vadölő, Az 
utolsó mohikán a legnevezetesebb alkotásai. Nekem nem tetszett, mert a hosszú erkölcsi 
prédikációk minduntalan megakasztották a cselekményt. Még az erősen megkurtított magyar 
átdolgozásokban is. Most már nem vagyok biztos benne, hogy több, vagy csak egy regényét 
olvastam el. Mindenesetre nálam May Károly volt a „menő” a műfajban. 

Csukamáj. Divatos tápszer a mi időnkben. Az orvosok és a szülők erre esküdtek, a gyerekek 
kevésbé. 

Dédi, vagyis kenesei Kenessey Pongrácné felsőbüki Nagy Mária. A családban érdekességként 
beszélték, hogy Kenessey Pongrác először Dédi szép nővérét, Adélt vezette oltár elé, de miután 
Adél 1882-ben meghalt, a következő évben a csúnya Máriát vette feleségül. Amikor én a Sopronba 
költözött Dédit megismertem az 1854-ben született „nagyasszonyt” már nem szépség szerint 
értékelték az ismerősök. Magam is inkább a finom dobostortájára emlékezem. Nekrológja a Soproni 
Hírlap 1944. július 6-i számában jelent meg, címe: Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez 
egyben világnézetét is meghatározza. 

Donászy (1937), nem Donászy Magda.  
Donászy Ferenc (1864–1923) termékeny ifjúsági író. Talán Az aztékok kincse c. regénye 

(1909) lehetett a kezemben. A Magyar Irodalmi Lexikonban 1858 a születési dátuma) 
Dóra néni tornaórái (például lásd a 1936.10.13. feljegyzést)  
Dr. Bognár Tiborné dr. Darnóy Éva a tulajdonosa a Heimler-könyv szerint a gr. Tisza István 

út 33. sz. háznak, vagyis a kertszomszédunknak a harmincas években. Az emeletes, 8 szobás házban 
csak ők laktak, mégpedig öten. Be volt vezetve a gáz. 

Dr. Kubinszky Mihály építészmérnök, ny. egyetemi tanár, a Soproni Városszépítők 
díszelnöke, számos tanulmány, cikk és könyv szerzője. (1938-ban látogattunk el hozzájuk a 
lőverekbe.) 

Dr. Lauringer Ernő múzeum- és iskolaigazgató (1883–1944), numizmatikus, a Soproni 
Szemle szerkesztő-bizottságának tagja. A „reál” igazgatójaként ment nyugdíjba. 

Dr. Nádasi Alfonz OSB (1909–1997). A soproni bencés gimnázium diákénekkarának élén 
1939-ben is ő állott mint tanár. Az Éneklő Ifjúság soproni kórustalálkozóján ismerte meg őt Kodály 
Zoltán és bizalmas barátjává fogadta. Harminc évig együtt olvasták, elemezték az ókori szerzők 
műveit és a Bibliát. Nádasi Alfonz tábori lelkészként kikerült a frontra, hadifogságba esett. Naplója 
Hadinapló cimen Győrött jelent meg 2009-ben. Soproni évei alatt én is énekelhettem a gimnázium 



kórusában. Emlékezetes volt számomra, hogy milyen lelkesedéssel tanította be hangversenyeink 
műsorszámait és az, hogy fellépéseink előtt nagy hengeres pléhdobozban osztogatta a mézes 
cukorkákat. Az utolsó „szereplésemen”, a csornai modern nagytemplomban már csak tátogtam, 
mert mutálásom következtében zeneileg értékelhető hangok kiadása életveszélyes lett volna. Mégis 
elmentem a többivel, annyira megkapott a kóruséneklés légköre. 

Dunai hajóút nagy élvezet volt, akár a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási vállalat, 
akár a régebbi osztrák társaság hajóival. Ez utóbbiak tiszta fehérek voltak. 

Eden (1938), Sir Robert Anthony (1897–1977), mivel ellenezte Chamberlain németbarát 
politikáját, lemondott a külügyminiszterségről. Egyébiránt nagy divatfi volt. Ezzel kapcsolatos 
apróság: sáros helyen járván felhajtotta nadrágja szárát, ezt a divat felkapta, s attól kezdve 
készítették a férfi hosszúnadrágokat hajtókával. 

Elálló fülek ellen ragtapasz (1933), nem vált be. 
Elment a bátyja (Budapestre a Szt. Imre Kollégiumba) (1944.10.08-i felj.) 
Első áldozás 1941. május 20. 
Első sziréna. 1941. ápr. 8-án angol gépek repültek be az ország déli légterébe. 
Elválasztás (1933.12.10.) hathónapos korban lenne célszerű – vallják.  (1934.01.13.) 
Emilke (1932), Kisapa második házasságából. (1914–1943) Önkéntesi évét Sopronban 

töltötte le. Apámtól sokszor kért pénzt kölcsön. Később a bukaresti magyar követségen volt titkár. 
Ott autóbaleset áldozata lett. 

Erdő. Ahol csak így szerepel, ott a volt Gruber előtti zenepavilon környékéről van szó. 
Ernyei-lány. Édesapja iskolaorvosunk volt és egészségtant tanított. 
Erzsébet Kórház Sopron (néha csak ’kórház’) 
Erzsébet-kert. Piros zártszékek sorai zárták le annak a nagy térségnek a déli felét, ahol a 

legmagasabb mamut-fenyő díszlett, s ahol középen virágokból volt kirakva a magyar címer. A 
térség északi felén állt a vendéglő, mellette pavilon, a katonazene számára. Északabbra még sokáig 
halódott a hajdani maláta-gyár. A bombázások során kapott számos találatot. Onnan a sínekig terült 
el a Raffensberger család kertészete.  

Erzsit, az ikerpár másikát (párja Éva) 1923-ban vezette oltárhoz Khoór Ödön. A nagy 
református a katolikust. Fiai a bencések gimnáziumába jártak. Ödi 1924. január 29-én, Miki 1925. 
november 25-én született, tehát bő hónappal utánam. Ha nem lettek volna túlságosan is élénkek, 
talán még jobb játszótársaink lehettek volna. A vallás azért érdekes, mert ilyenformán volt 
lehetséges, hogy a katolikus Apámra bízták a soproni református templom tervezését és 
kivitelezését 1929-ben, nyilván Ödön bácsi ajánlatára. 

Eszterháza, a mai Fertőd. 
Etus néni (1944) magánzóként lakott a Károlymagaslati út, Villa sor és Winkler út 

találkozásától eggyel  beljebb. A sarkon a Füredi tervezte házban a Drobnits-féle fűszerbolt. 
Fára temetkezés. Arra emlékszem, hogy vannak Isten háta mögötti törzsek, amelyek nem a 

földbe, hanem fel a fára temetkeznek. Olvastam egy útleirás-sorozatban. Köteteit rokon küldte, 
mindig Szent Karácsony napjára, hittem én. Anyám tíz kötetről ír, amelyeket egyszerre kapott. 

Felvirágozott harckocsik Fülek főutcáján (1939.04.01.). A felvidéki bevonulás egy 
pillanata. 

Flesch Ármin (1878–1953) egyetemi tanár, Madarász utcai kórház (1933), az első 
gyermekkórház megszervezője. 

Foghúzás. Volt olyan már ityegő-fityegő tejfogam, amellyel kipattantam a fogorvosi székből 
és bőgve meg sem álltam a rohanásban hazáig (Benke doktor Fasor utcai rendelőjéből a gr. Tisza 
István út 5-ig)! 

Fogpor. Olcsóbb, mint a fogkrém és otthon is elkészíthető. Nem tudom, milyet használtunk, 
én csak az Ovenáll fogkrémre, meg az Odol szájvízre emlékszem. Hirdetésekben is. Az Ovenallt a 



Caola gyártotta. A tulajdonos, Baeder Hermann kislánya Carola raccsolt, ebből az ötlet, legyen 
Caola a márkanév. 

Fogszabályozás. Az utolsó zápfogakra húzott koronákra kis csövecskék kerültek, ezekbe 
dugta be a fogorvosnő az abroncsot, erre vékony dróttal erősítette sorba a fogaimat. Ezeken a 
vékony drótokon csavarintott eggyet-eggyet, hogy kijjebb mozduljanak a fogak. Mindez jól 
láthatóvá vált, ha csak valamennyire is kinyitottam a szám. Elképzelhető, milyen érzés volt éppen a 
legsötétebb kamaszkorban! Viszont kellett, hogy végre a felső fogaim a megfelelő alsókkal 
találkozva a rágáshoz összezáródjanak. Azon kívül még fájt is. 

Forgó a Dunán (1936). Örvénylett a víz, nem volt könnyű átúszni rajta. 
Fűszeres-könyv és még 3 (1936.07.27.). Sajnos nem maradt egy sem. 
Gellért Szálló és Gyógyfürdő 1911-től 1918-ig épült. Az első világháború utolsó heteiben 

nyitották meg. Hamarosan a felső tízezer találkozó helyévé vált. Királyi hercegek, világhírességek 
szálltak meg itt és mellesleg Apámék is. Akkor is, amikor anyagilag nem álltak olyan jól. 

Gólya hozza a gyereket. Ez nálunk élő legenda. A franciák úgy mesélik, hogy a káposzta 
levelei közül bukkan elő az újszülött. Más magyarázat: a gólyák június 21 körül szállnak el és 
nagyjából kilenc hónapra jönnek vissza. Márpedig a napforduló a termékenység, vagyis az antik 
világban Gaia, a földanya napja. Gaia = gólya. Nagyon művelt embernek kellett lennie annak, 
akinek a latin vagy görög névről a gólyamadár jutott eszébe.  

Gőgös Ferenc latin–magyar szakos tanár 1942–1948-ban tanított a „reál”-ban. 
Göllner Mária dr. Az emberbaráti szerkesztő! Nem csak az olvasóival, de (nevezzük a rokont 

munkatársnak) a munkatársaival szemben is. Kétséges, hogy az irodalom számára mi volt ennek az 
értéke... 

Grado. Anyám gradói tartózkodásunkról Utazásaink című külön füzetében részletes leírást 
adott. Ebből kiderül, hogy az 1931. május 22-én kezdett és a július 2-i hazautazással befejezett 
hosszú nyaralás az ő elképzelése volt és két részre osztható. Az egész család – szülők és a két 
gyerek – együtt utazott le többszöri átszállással a fürdőhelyre. Éjszaka érkeztek. A Hotel Irisből jött 
ki eléjük a vasút végállomására egy soproni lány és egy német asszony és kísérte őket a sötét 
utcákon a Hotel Irisbe, ahol „nagyon barátságosan fogadott bennünket a tulajdonosnő Kertay Kató 
néni teljes impozáns nagyságában.” Mi gyerekek örültünk a szilárd talajnak, szüleinknek lógott az 
orruk, mert nem volt fürdőszoba. Egyéb kifogásolni valóról nincs szó. Apám a strand és a városka 
megtekintése után másnap már hazautazott és csak nagysokára jött vissza. Hozta magával Margit 
nénit, óvónőnket, hogy vigyázzon addig a gyerekekre, míg ők, ha már itt vannak, egy kis körutazást 
tesznek Itáliában. Anyám ismeretlen okból addigra lázas beteg volt, csak másfél napi fekvés után 
vállalkozott a kettesben lebonyolított utazásra. Ennek sokkal részletesebb a leírása, mint a gradói 
napoknak. (Emberekkel, környezettel, némi nézeteltéréssel és sok-sok műemlékkel együtt). 
Valamelyik késő este értek vissza. Másnap búcsúfürdés és délután motorcsónak-kirándulás 
Aquilejába, majd hajnalban, 2-án, hazaút. Ez utóbbi dátum az egyetlen a Gradóba érkezéstől 
kezdve. Otthon „pár nap múlva” bankzárlat stb. Vége a pénzbőségnek. 

Gyergyói bál operett (1941.10.12.), Huszka Jenő (1875–1960) műve, bemutatója Budapesten 
1941. január 4-én volt. 

Gyöngyvirágszedés. Rengeteg gyöngyvirág volt a Hubertusz körül. Mi is kijártunk oda. 
H. (Hellebronth) Vili bácsi, Mindenszentekkor 1942., lásd Vili bácsi 
Halásznak este (1939-07.25.) vlsz. horgásznak 
Három a kislány (1941), romantikus daljáték három felvonásban. Zenéjét Berté Henrik  és 

Lafitte állította össze Franz Schubert műveiből. Bécsi bemutatója 1916-ban volt Dreimäderlhaus 
címen. 

Hárs Anti 1956-ban egy tank hátán menekült ki az egyik budapesti kaszárnyából, ahol 
építész-diplomája halasztott megvédése előtt szolgált. Ausztriában töltött idő után került ki az USÁ-



ba, ahol megszerezte az oda szóló építész-diplomát. Különböző helyeken és cégeknél dolgozott, 
majd önállóként Grotonban (Mass.) telepedett le. Kétszer nősült, első feleségétől négy 
lánygyermeke született. A Rotary Club tagja. 

Hárs György (*1898.03.28–†Sopron, 1971.03.24) a bajai ciszterek gimnáziumában kitűnő 
tanuló volt, Dante-illusztrációi az iskola folyosófalát díszítették. Két húga volt: Marietta, akit 
Babának hívott apraja-nagyja és Alice, aki tanítónőként verseket írt. Apám az első világháborúban a 
huszároknál szolgált. Már az egyetemről került oda és a háború végén szerelt le. A diploma 
megszerzése (1920. 10. 30.) után a rokon Kotsis Endre irodájában rajzoló, majd az Esterházy-
hitbizomány építészmérnöke. 1927-től 1934-ig önálló tervező és kivitelező, akkor ismét korábbi 
munkahelyére került főmérnökként, s maradt a hitbizomány megszűntéig. Különféle állások után a 
megszerveződő Tervező iroda vette föl. További munkahelyeit és alkotásait irodalommal lásd a 
harsjozsef.wahavi.hu címen. 

Hárs Györgyné Nagy Adél (*1900.12.20–†Sopron, 1982.07.19) Nagy Emil első 
gyermekeként született. Őt követték az ikrek – Erzsi és Éva – 1901. december 7-én, majd Ádám és 
Margit. Anyám mint legidősebb igyekezett rendet tartani a kisebbek között. Ez különösen az után 
vezetett kisebb-nagyobb nézeteltérésekre, miután 1910-ben árvaságra jutottak. Budai öregapáék 
gyámkodása alá kerültek. A három nagyobb lány Budapesten a francia apácák polgári iskolájában 
tanult. Amikor eladósorba jutottak, körülrajongták őket a Kis-svábhegyi villában az udvarlók. 
Anyám tüdőcsúcshuruttal öccsével együtt a Tátrába került. Nehezen határozta el magát, hogy 
legkitartóbb udvarlójához, Hárs Györgyhöz menjen feleségül. A sokáig halasztgatott esküvőt végül 
1922. ápr. 29-én tartották meg. Eszterháza után Sopron, majd a független vállalkozói lét után ismét 
a hitbizomány következett, közben a három gyerek. Apám halála után kisebb lakásba költözött 
Pistával. És még hátra volt két út Amerikába! 1971. szept. 7-től október 11-ig New-Yorkba Éva 
nénémékhez és ötórás autóuton Antiékhoz Grotonba. Antit kivéve a családdal csak angolul beszélt/
beszélhetett. Második útja 1980. ápr. 2–22-ig zajlott, odafelé Éva nénivel. Mindkét esetben 
megszervezte Pista ellátását itthon, ill. Budapesten. A második út a már özvegy Éva nénémhez, és a 
már elvált Antihoz vezetett. Vissza egyedül jött. – 1982. július 19-én halt meg a kórházban. 

Hárs István (1927.05.17–2002.03.10.) polgári iskolát végzett, Mühl Aladár rajzkörének 
tagjaként amatőr akvarellista. Kiállítása volt a GYIK-ban Elvarázsolt Krónika címmel 1999. 
decemberében. Apám halála és Anyám kisebb lakásba költözése után vele, majd Anyám temetése 
után egyedül maradt. Később felvették az Ágfalvi Szoc. Terápiás Otthonba. Innen került kórházba, 
ahol 2002. március 10-én elhunyt. 

Hárs Richárd (*1870–†Baja, 1941.01.26) a kalocsai érsekség szolgálatában állt mint 
Selmecen végzett erdész, később uradalmi erdőtanácsos címmel. 1896-ban nősült. Felesége Kobilás 
Mária (1872–1942) Lugosról került Bajára, eredetileg görög keleti vallásban nevelkedett. Húga 
Zsófi néni, nyaralásaink idejében afféle házvezetőnőként élt az öregekkel, de még akkor is rosszul 
beszélt magyarul (†1949, 75 évesen). 

Házhelyünk. A gr. Tisza István út 5. sz. telek, amire a saját házunk épült. 
Hercegi ház Templom u., ma a Bányászati Múzeum, de a következő ház is a hercegé volt, 

ahol most az Erdészeti Múzeum van. 
Hering Marika (1938. 11.22.) 
Hilda néni, Apám irodakisasszonya, a Tisza István út 5. alagsorában volt az iroda. Hilda nénit 

később Győrffy János egyetemi tanár vette feleségül. 
Himlőoltás mellékhatással (1937) 
Híres Komárom be van véve: a Klapka-induló szövegének 3. versszakában az első sor. Vö. 

Kossuth Lajos táborában. Katona Tamás összeáll. Rubicon 1998/6. szám. 
Hitbizomány 1687-től törvényileg szabályozott tulajdoni rend a magyar főnemesség számára 

azért, hogy ne lehessen elherdálni a vagyont. A 20. század elejére kerek száz ilyen szerveződést 



tartottak nyilván, a négy legnagyobb között az Esterházy hercegit. Központja az 1920-as évek 
elején Kapuvár. Szó volt Kismartonba helyezéséről, de a soproni népszavazás után Sopront 
választották. Anyámék idekerülése után a Budapestre költözés is felmerült. Apám két tisztviselővel 
tartott szoros barátságot: Haffner Zoltánnal és Rabár Ferenccel. Évszaktól függően együtt mászták 
meg a közeli hegyeket, vagy síztek a Semmeringen. Haffnerék Budapestre költöztek és Anti öcsém, 
valamint barátja, Ankerl Géza szállásadói voltak az egyetemi évek alatt. 

Hubertusz (1937), a Városszépítő Egyesület háza. Adakozásból épült. Mivel a határ néhány 
lépésnyire volt csak, nem maradhatott meg a II. világháború után. Ma kilátó van ott, s maga a 
Hubertusz mint vendéglő a városhoz közelebb épült fel. 

Húsvéti ajándékok elrejtése szobában (1937.3.30) 
Hydropirines orvosság a Richter-féle Chinoin-gyár terméke 1908-ban. 
Ildikó (1943) Szentmiklóssy Ildikó németre tanított, később az Évszakok c. Haydn-

oratóriumra szervezett énekkarban találkoztam vele. A szopránban énekelt én jobb híján a bariton 
szólamban. Amíg bírta tagja volt a Pedagógus Énekkarnak. 

Influenza. Túlságosan gyakori, egyszer ez Anyámnak is feltűnik. Vlsz. többnyire az ún. 
grippe. 

Írás tintával (1940.03.15.) vö. Pötyinél! Először ceruzával tanultunk, aztán tértünk rá a 
tintával írásra. Úgy látszik nem túl nagy sikerrel 

Iskolai hecc (1942) Félórás tornán mi nyolcadikosok nem engedelmeskedtünk a hetedikes 
ifjúvezetőnek, s mikor bejött később az osztályba szimbolikusan (mindenki egy ütéssel) megvertük. 
Két osztálytársunkat mint feltételezett felbujtókat az igazgató ki akarta zárni az iskolából, mi 
kollektíve írásba adtuk, hogy akkor az egész osztály kilép az iskolából. Mikor az akkor távollevő 
osztályfőnökünk megjött, csak nehezen tudott rendet és békét teremteni. A lázadást naplómban 
megörökítettem. 

Jákfalva. Község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Biztosan itt volt Nagy Ádám birtoka az 
1930-as évek elején.. 

Janal (két púpozott evőkanállal a 3 dl tejbe), A svájci Wander cég hirdet az Interneten egy 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt hasznos (csont)erősítőt Jemalt néven. Mind a 13 
legfontosabb vitaminon kívül 13 ásványi anyag és nyomelem van benne. 20 g por vagy 4 tabletta 
fedezi a napi szükséglet nagy részét. Ráadásul jó az íze. Magyarországon azonban nem kapható, 
Hasonlít az Ovomaltine-hoz. 

János vitéz (színház, 1938. jan. 30-án „ma”). Az első emelet baloldalközépi páhollyal éppen 
szemben ült a bencés tanári kar krémje. Másnap körmöst és intőt kaptam, mert nem kértem 
engedélyt a színházi előadásra. 

Jobboldali közlekedés (1941.08.15.) Sopronban 1941. július 6. hajnali 3-kor tértek át a 
baloldali közlekedésről a jobboldalira. 

Jó órában legyen mondva. „Babonás biztosítéka annak, hogy vminek elmondásával nem 
változik meg a dolog (helyzet)” Vöő Gabriella: Szaván fogjuk. Erdélyi magyar szólások. 
Székelyudvarhely, 1999, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Anyámnál: Pista élettörténete 1930. júl. 6. 

Kalapos mozdony. „A gyerekek a hegyek mellett még azt is élvezték, hogy ő szerintük 
kalapos mozdonyok toltak bennünket tényleg úgy néztek ki mintha egy nagy kalap lett volna a 
kéményükön, amiről magam sem tudom, mire jó.”(Anyám Utazásairól írott füzetéből a gradói 
nyaralásból.)  

Kalmopirin. hatóanyagát a piros gyűszűvirágból vonták ki. Richter Gedeon gyárának első 
nagy sikere volt 1912-ben, az ő készítményük az első világháborúban használt hyperol fertőtlenítő. 
Richter Gedeon (1872–1944) „a faji üldözés áldozata lett”. 

Katanics Antal (*1886–†1971.03.29.) főispáni titkár majd útépítési vállalkozó. 1937-ben 
nagykövezést végzett a bajai Fő téren. Badacsonyban volt kőbányája. Újításaként a kisméretű 



bazaltköveket ívesen helyeztette el a burkolatban. Budapestre költöztek. Mint útépítő magas 
beosztásban dolgozott a második világháború után országos vállalatnál. Felesége: Hárs Marietta 
(Baba *1901–†1961), gyermekeik: Alice, György (*1923–†San Francisco 2006), Mária (1929–) 

Kert (Alsólőver u. 3.), nem nagy, de néhány gyümölcsfával, ribizlivel, málnával, egressel és 
veteményes ágyásokkal gazdagított kert, első részén az épület hosszában volt hinta és a 
gyerekszoba ablaka alatt homokozó. Nagyon örültünk a sárgabaracknak és a körtének, de az előbbit 
hamarosan megütötte a guta. A hintaállvány egyszer biztosan előkelő szerepet kapott: bográcsot 
függesztettek a hinta helyére. Apám mint bajai, remek halászlét tudott főzni. Valami ritka 
alkalommal sok vendég jött el dicsérni a főztjét. Hosszú asztal mellett ültek, a hitbizományi 
központ sofőrje segédkezett. Mi gyerekek pedig jól szórakoztunk a gyerekszoba ablakából. 
Zseblámpa fényével cikáztunk felettük, amíg Anyánk fel nem jött és le nem szidott bennünket. 

Kezes mint a bárány. Anyám az ’Ártatlan mint a bárány’ közismert szóláshasonlat helyett 
használja, az pedig a Bibliából ered. Lásd Szemerkényi Ágnes im. 110–111. o. 

Khoór Ödön dr. (*1890–†Sopron, 1964.04.10.) a kis-svábhegyi gavallérok egyike, 
nőgyógyász, Debrecenből került Budapestre, majd Sopronba. Büszkén hangsúlyozta valószínű 
perzsa eredetét. Emlékszem, hogy ennek bizonyságául Cholnoky Világatlaszát tanulmányozta. 
Valóban akadt ott néhány Khor-ral kezdődő helységnév. Különben nagy támogatója volt a népi 
irodalomnak. Féja Gézától Veres Péterig mindenkit, aki Sopronban szerepelt közülük, vendégül 
látott. Egyszer ő maga is fellépett a Frankenburg Irodalmi Kör egyik estjén Ady verseinek 
elszavalásával. Társa volt a színpadon Apám. Reinitz Béla néhány megzenésített Ady-versét 
énekelte szép bariton hangján, zongora-kísérettel. 

Kis Katus minden porszemet észrevesz, lásd a koty bele szilva lé-t. 
Kisgyerek télen a szabadban. Hat hónap alatti gyereket 2 foknál nagyobb hidegben nem kell 

kivinni (értesült róla Anyám 1933-ban). A mai felfogás szerint újszülöttet 4 hetesig nem szabad 
kivinni, később ez öltöztetés. időjárás és időtartam kérdése, az Internetet nézve ma is probléma. 

Kislány kezeket fel (1935.09.05.). Foxtrott a Szlatinay–Békeffy–Nóti: Az új rokon c. 1935-
ben készült filmből. 

Kislétszámú osztály volt a még nem iskolaérett gyerekek részére elemiben. 
Korcsolya. Volt a családban cipőre csavarozható és már eleve cipőre csavarozott változata. A 

lábmérettől is függött, hogy kinek melyik jutott. 
Korcsolyapálya az ún. Bakteren, lásd tenisz. 
Korep (1936), lásd a tanya címszónál 
Koty bele szilva lé (Kotty belé, szilvalé) mindenbe beleszól, beleavatkozik formájában 

található dr. Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások c. Budapesten a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság támogatásával 1896-ban megjelent 
könyvében, az 1872-ben Nyelvőr később Magyar Nyelvőr címen megjelent folyóirat 1877. évf. 
516. oldaláról átvéve. (Minden lében kanálnak mondják.) A könyv gyűjtője és rendezője egyetemi 
tanár volt. Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások. Osiris kiadó, Bp. 2009., 823–824 old. 
szerint már Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal 1–2. köt. Buda, 1831–
1832. részletes leírással, továbbá Ballagi Mór: Magyar példabeszédek, közmondások és szójárások 
gyűjteményében is  (megjelent Szarvason, 1850-ben) olvasható. Szemerkényi meghatározása: 
szólás, népnyelvi, ritka. Ma is előfordul, lásd a Lippentő Néptáncegyüttes Győr műsorában 
Kotybelé szilvalé címen 2008.07.20-án a Kisalföld Folklór Fesztiválon játszott művet. Pötyko 
élettörténetébe alighanem a faluról, talán Eszterházáról való konyhai személyzettől került be. 
Valamiképpen a máshol előforduló Katus is ugyanezzel a jelentéssel bír. 

Kozma Andor: Honfoglalás – történeti rege 1925-ben írta versekben. (1940-ben olvastam). 
Kossow Mária zenetanárnő. Játékos zeneóvodát vezetett Sopronban. Soproni József 

zeneszerző így szól róla: „Kossow Mária lett a zenetanárom. Régi soproni család sarja volt. Lánya, 



dr. Szeles Endréné Basinszky Erzsébet otthonában ... ma is házi hangversenyeket rendez. 9. 
vonósnégyesemet is náluk mutatta be néhány éve az Auer Kvartett. Kossow Mária játékos zenei 
óvodát vezetett ... Ezután következett a zeneiskola...” Lásd Csengery Kristóf: Omnia ex uno az 
Irodalomjegyzékben. 

Költözés 1932. nov 8. a gr. Tisza István út 5. sz. alatti, eladásra került házunkból a bérelt 
Alsólőver u. 3. sz. alatti házba. 

Központi fűtés (1933. dec. 5-én írja Anyám.) volt a gr. Tisza István u. 5. alatti házunkban. 
Krampusz. Osztrák eredetű szó, a jó Mikulás ördögi kísérője, aki virgáccsal ijesztgette a 

gyerekeket és veréssel büntette őket. 
Kürthy Dezső fényképészeti műterme a mai Rossmann-áruház felett, a tetőtérben volt, a 

Várkerületre néző nagy üvegablakkal. Valószínűleg nála zajlott le a fényképezés. Mindenesetre 
emlékszem rá, hogy jártam ott a családdal. Antit lefotografáltatták 1934.04.30 előtt egy héttel 

Laborál (1938.03.25.) = vesződik, kínlódik 
Laterna magika. üvegre festett színes képsorokat vetítettünk vele a falra.  
Lehúzós képek. (1937) Kis színes képek, halavány színeik elrejtőztek a rajtuk levő papír 

alatt. Ezt ha óvatosan bevizeztük, lassan le lehetett húzni, és előtűntek a ragyogó színű alkotások. 
Papírboltokban árulták az íveket. 

Leichtnéhez, egy ügyvéd feleségéhez jártam a közelben (Fácán u.) zongoraórákra. 
Lúdtalpbetét. A fa félgömb a hajlat alá, hadd nyomja a lábat, legalább kénytelen úgy 

helyezkedni a delikvens, ahogy elviselhetőbb ez a kínzóeszköz. Egyszer ha betettem a cipőmbe, 
akkor sokat mondtam. 

Madrid eleste a spanyol polgárháborúban 1939 március végén következett be. Franco 
elfoglalta a köztársaságiaktól a spanyol fővárost. Anti álma csak azt jelzi, hogy az akkor már 
javában dúló polgárháború mennyire foglalkoztatta a kis Antit is (Anyánk feljegyzésének dátuma 
1936. nov. 18.). 

Malom-játék. Táblán, világos és sötét korongokkal. A dominóval együtt a sakk előszobája. 
Mária néni (1941), Göllner Mária. 
Mária néni zeneóvodája (1938.08.23.). lásd Kossow Mária. 
Maria Schutz, a legnagyobb Mária-búcsújáróhely Alsó-Ausztriában, a Semmering-régióban. 
Märklin, összecsavarozható darabokból álló játékszekrény. 
Mata néni = Hódossy Matild, rokon †1943. 
Matador játék a meccano- és märklin-építőszekrények rokona, de fából, a csavarok helyett 

pálcikákkal. 
May Károly (Karl Friedrich May *1842.02.25–1912.03.30.) négy éves koráig nem látott, 

akkor megoperálták és kezelték. Írással hosszú ideig sikertelenül próbálkozott. Népszerűsége 1875-
ben kötött szerződésével indult és ért el óriási, világméretű sikereket. Háza ma múzeum. 
Könyveinek nagyobb részében a vadnyugatot és a kizsákmányolt indiánokat ábrázolja olvasmányai 
alapján, pedig csak élete végén látogatott el Amerikába. Diáktársaim körében egész indiánláz tört ki 
és jó sokáig tartott. Példaképünk volt Winnetou az indián és Old Shatterhand a rézbőrűek nagy 
fehér barátja. 

Meccano. A perforált festett fémlemezkékből és kiegészítő alkatrészekből számtalan 
szerkezet csavarozható össze. A Meccanot 1898-ban kezdték Liverpoolban gyártani, ma több mint 
50 országban van üzeme, a legújabb árúcikke egy mindentudó robot. A 150 éve játékvasutakat és 
építőszekrényeket gyártó cégnek ma Győrött is van fiókvállalata. 

Ment föl a gyertya. Másképpen: leesett a húszfilléres. Megvilágosodott. 
Merezskovszkij: Michelangelo. Az Internet szerint novella! 
Mihalovits János (1894–1968) élete Esztergomtól Esztergomig ívelt. Pedagógus volt és 

képzőművész. Sopronban 1924-ben telepedett le, s mint aPetőfi téri elemi ikola tanítójs került 



velem mint diákjával és Pista öcsémmel mint magántanulóval kapcsolatba. Egyik méltatója szerint 
„a soproni erdők, vizek és terek festőlírikusa.” 

Minotaurusz (1931. dec. 12-i feljegyzés), Minosz krétai király bika formájú gyermeke. 
Georg Frederic Watts (1817–1904) 1886-ban festette vászonra a The Minotaur c. olajképet 
szimbolista stílusban 117 x 93 cm méretben. 

Mohainé Katanics Mária (1929–) karnagy, a Szilágyi Erzsébet Női Kar alapítója (1959). Mi 
csak Maresznak hívtuk. Lajtha László zeneszerzőnek segített, mikor Sopronban népdalokat gyűjtött 
a Tendl-féle cigányzenekartól, a Deák Vendéglőben. 

Nagy Éva. Kisapa első házasságából az ikerpár egyike. Ő ment előbb férjhez mégpedig 
rokonhoz. Emődy József Suránkán volt földbirtokos. Három lányuk született: Éva (1923), Klára 
(1925) és Judit (1936.07.04.).  

Nagy Sándor, Kisapa harmadik házasságából származott, akkor 10 éves, Antinak 
nagybácsija, akivel Kis-svábhegyen, 1940-ben barátkozott össze. Sándi Ausztráliába települt ki. 

Nagy-uszoda (1943.08.22.), a Bécsi-domb alján az Ikvából kialakított létesítmény. A második 
világháború végén pusztult el. 

Négus: I. Hailé Szelasszié (1892–1975), Juda törzsének hódító oroszlánja, az etióp Királyok 
Királya és Isten választottja, 1916–1936 és 1941–1971 ténylegesen abesszin (etióp) császár. Ha jól 
emlékszem, megvolt papírmasé figurában. 

Nemesség. Kisapa csak nehezen tudta bizonyítani nemes voltát, amikor első feleségét csak 
ennek megléte esetén vehette nőül. A negyvennyolcas eszmékkel nem fért össze a név végi y sem. 
Lásd Görgei/Görgey, vagy Jókai/Jókay. 

Német marsok (1940) Ezek harsogtak a bécsi rádióból, ha valami győzelmet jelentettek be. 
Nem éppen induló, de számomra kínos volt, amikor a bruttoregisztertonnák elsüllyesztését Liszt 
Les Préludes c. szimfonikus költeményének dallamai kísérték. 

Német óvoda (1932 és 1937). Az Alsólőver utcában, néhány házzal feljebb mint a lakásunk, 
volt ez a magánóvoda. 

Néróról könyv (1939). Anyám az olvasott könyvei között említi Kosztolányi Dezső: A véres 
költő c. művét. Megjegyzése: „Kissé stilszerütlen az a sok pesties kiszólás.” Különben érdekesnek 
találja.  

Oltás (1934.05.17.). Mellékhatások! 
Opera-közvetítések rádióban. Csak hetente egyszer maradtam fenn féltizenegyig, amikor 

operaközvetítést hallgattam a rádión. Ilyenkor apámék elmentek hazulról. Apám únta: mindig 
ismételnek. Mondom: a nótákban is. El kellett ismernie. 

Osztályfőnököm a „reál” hatodik osztályában kezdett iskolaévem elején. Hiába töröm a 
fejem, hogy ki lehetett az az osztályfőnök! Ugyanannak kellett lennie, aki a következőkben éppen 
nem mutatkozik rokonszenvesnek. A. E. tanár úr, vagyis Guszti bá’, az osztályfőnök, az Alsólőver 
utcát lezáró keresztutcában, az akkori Balogh-Kovács Sándor utcában jobbra lakott Tóth GYSEV-
főfelügyelő házában, albérletben. Valóban el kellett mennie az Alsólőver utca 3. sz. földszintes ház 
előtt. Nyilván túloldalról látott be a lakásba, s a kis íróasztalra vetülő fényre. 

Ovomaltine. Malátatartalmú italpor, 11 vitaminnal, ásványi sókkal és nyomelemekkel. A 
német Wander György Albert nevű fia alapította a Wander részvénytársaságot Bernben, amely 
1904-re kifejlesztette az Ovomaltine-t. A név a latin ovum (tojás) és az angol malt (maláta) 
szavakból áll össze, utalva arra, hogy Svájcban tojást is adnak hozzá. A dobozon olvasható, hogy 
három púpozott kávéskanálnyi italport keverjünk 2 deci másfél százalékos, sovány tejbe, s ezt 
ajánlja az egész családnak italként. Eredendően csak a szellemileg és fizikailag kimerülteknek 
javasolták, de úgy nem fogyott volna elég. Most már sokféle formában gyártják: tablettában, 
kenyérre kenhetően. A német fogyasztók központjának kritikája szerint elsősorban szénhidrátot 
tartalmaz és ezt sürített formában mint cukrot, glükózszirupot és mézet. Ebből következik a magas 



energia-tartalom. Ezért újabban már ráírták a dobozra, hogy 66%-kal kevesebb fehércukorral 
készül. Elgondolkodtató. Merthogy nekem nem csak hét-nyolc évtizeddel ezelőtt ízlett, de most is, 
mivel nálunk megint kapható, s rendszeresen fogyasztom. 

Öreganya (1940.09.30.). Lásd Dédi. 
Őrült hidegek 1942 jan. A hivatalos adatok szerint a január hónap hőmérséklete a vége felé 

egyre zordabbra, -20 ºC körülire süllyedt. 
Österreich, Handbuch für Reisende von Karl Baedeker. Leipzig 1926. A könyvben 

Anyám két cédulája, rajta Bécs nevezetességeinek felsorolása. Ez a 30. kiadás. A címlap utáni 
oldalon versike Philander von Sittewaldtól 1650-ből: Wer reisen will, / Der schweig fein still, / Geb 
steten Schritt, Nehm nicht viel mit, / Tret an am frühen Morgen, / Und lasse heim die Sorgen.  

Baedeker az Österreich-Ungarn (ohne das heutige Österreich) 29. kiadását hirdeti 1913-ból 
az 1926-ban kiadott útikalauzban. Ebben Dalmácia is benne van. Sajnos nekünk nem maradt meg. 

Panhans szálloda. Grand Hotel Panhans, ma is üzemelő óriás létesítmény a Semmeringen, 
több mint száz szobával. Apám többször vonult ide vissza alkotni és sízni, amikor még volt rá 
pénze. 

Pannonhalma. A bencés apátság magától értetődő célpontja volt a bencés gimnáziumok 
diákjainak iskolai osztálykirándulásaik alkalmával.  

Papírhajtogatós. Színes rajzokkal telenyomtatott ívpapírok sokféle témában. Az ábrák alján 
két vagy több kihajtós „láb”. Körbe kellett vágni az ábrát és két irányba kihajtani a talpát, hogy 
megálljon. Ágyhoz kötött gyereknek elég jó szórakozás. 

papírmasé katonák (1937). A lisztből, sóból és vízből készített masszát drótvázra formázták, 
megszárították és olajfestékkel a megfelelő színekre festették. Valósággal szobrászi feladat. 
Vásárolni is lehetett, de otthon is elkészíthető volt. Emlékszem, hogy ólomból öntöttem néhány 
centis hadihajót. Ez már mindenképpen nehéz feladat volt. 

Papírrózsák karácsonyfára 1941 karácsonyára. Fehér selyempapírból vágtunk kb 10 cm 
átmérőjű kerek lapokat, ezekre bevágások kerültek a szirmoknak, aztán késsel megpödörtük a 
szirmok széleit. Több ilyen lapot alul összefogtunk, szárba tekertünk, középre sárga csíkokat 
alkalmaztunk bibének. Fehér cérnával girlanddá kötöztük a rózsákat és felraktuk a fenyőfára körbe-
körbe. Egyéb díszekkel együtt igen mutatós lett. Csak arra kellett vigyázni, hogy a gyertyák 
szabadon álljanak, nem beszélve a csillagszórókról. A műalkotás Vízkeresztig való megőrzése 
céljából szaloncukor és habsütemény a fa alá került. 

Papst Pius. Bencés diáksapkám miatt csúfoltak engem így Reichenauban. 
Partedli (1933). kendő a ruha védésére kisgyerekek számára. 
Pesti Hirlap, napilap. A mi időnkben Légrády Ottó a vezető, Lenkey Gusztáv a felelős 

szerkesztő. Horthy pártján állt. Nagy nevek mellett a liberális és angolbarát Kisapa is írt bele. 1925-
től jelent meg képes melléklete, kék színben., hetente. 

Pipsi (1937). Margit, Kisapa első házasságából született ötödik gyermeke. 
Polgári iskola, Anyám Budapesten a francia apácákhoz polgáriba járt. A Soproni M. Kir. 

Állami polgári fiúiskola 1904–1948, a mi ifjúkorunkban a Halász utca 25-ben működött. 
pólya (1933). Nehéz tőle megszabadulni. Anyám is szeretett volna Antinál. 
Pompeji pusztulása (1936). Az addig szunnyadó Vezuv 79. augusztus 24-én kitört és 

elpusztította a várost. A vastag kő- és hamuréteg alól 1763-tól kezdték kiásni. Edward Bulwer-
Lytton 1834-ben keletkezett regényét, a Pompeji utolsó napjait olvastam. Számos film is készült a 
katasztrófáról. 1913-ban az egy időben forgalmazott két változatot bemutatták Sopronban is. 

Priznic. Ma már kíméletlennek tartott lázcsillapító hidegvizes borogatás. Vinzenz 
Priessnitzről (1799–1851) elnevezve. A funkcionálisan analfabéta 17 éves fiú két bordáját törte, s 
hogy azok belső szerveiben életveszélyes kárt ne tehessenek, hideg vízbe mártott kendőkkel jó 



szorosan körbekötötte magát. Így indult el a priznic hódító útjára. Feltalálója élete végéig 
megmaradt autodidakta természetgyógyásznak. 

Radó Ferenc (1913–1970) igazoltan  zenei műveltséget szerzett tanító és mint karnagy a 
soproni Nyilvános Énekóra mozgalom megszervezője, a magyar népdalok terjesztője. Újságíró, 
majd politikus. A Soproni Szemle szerkesztő bizottságának tagja.   

reál (1940). Alreálból főreál, reálgimnázium, végül gimnázium a története a mai Széchenyi 
István Gimnáziumnak. A köznyelv azonban megőrizte a „reál” elnevezést, 

Reaumur (1934). R és C (Celsius) a rövidítése a kétféle skálának. Nálunk a szobákban a 
hőmérőn mind a kettő rá volt festve. Nem volt előnyös, mert a Réaumur-skála számszerűen 
kevesebbet mutatott, ezért lélektanilag télen jobban fáztunk tőle, ha ránéztünk. Amúgy is kezdetben 
alulméretezett cserépkályháink miatt hűvös volt az alsólőver utcai lakás. 

Regattába evezni. (1941) A többszemélyes versenyhajókban váltott oldalon, ritmusban 
evezni. Baján próbálhattam ki. 

Reichenau (1939) A hatalmas villában sok gyerek nyaralt. Korábban Katanicséktól is. Tőlük 
származott az ötlet. Amikor végül is kijutottam 1939-ben, már a Wermacht egyenruhásaí korzóztak 
a főtéren. Nyelvtanulás szempontjából balul ütött ki, ugyanis mindjárt az elején összevesztünk a 
németekkel mi hárman magyarok, nem vállalva a hitleri csatlós szerepét, mikor számba vették, 
melyik ország támogatna egy németek indította háborút. Megfogadtuk, hogy szóba nem állunk 
velük, s lementünk a faluba a rádiós boltba Budapest-adót hallgatni. Ha pedig fenn maradtam az 
épületben, a könyvtárszobában üldögéltem és lemezeket hallgattam-nézegettem. Volt olyan is 
közöttük, amelyiknek magas pereme volt. Ennek ellenére csak cincogott és recsegett. A másik 
oldalon semmi. 

Rendőr bácsi (1937), az akkor még rendőri körzetekre osztott városban sétálgatással 
felügyelték a rendet.  

Rézbőrűnek is mondták az indiánokat. 
Riadók (1944.03.26.) a szirénákkal jelzett légiriadóktól eleinte nem féltünk, sőt a kertekből 

néztük a felettünk vonuló kötelékeket és törtük a fejünket miért hullajtottak le annyi ezüstös 
fémcsíkot. A tájékozottak szerint a légvédelem megzavarására. 

Rizslé (1934.01.20.) a szövegben többféle receptje is található. 
Robinson Crusoe (1941) Daniel Defoe 1719-ben megjelent regénye a magános hajótöröttről 

és Péntek névre hallgató szolgájáról. Persze jócskán átdolgozott kiadása került a kezünkbe. 
Rodin, Auguste (1840–1917) francia impresszionista szobrászművész. Összes műve 

eredetiben vagy legalább másolatban egybegyűjtve Párizsban látható. Anyámék megnézték 1937-
ben. Ebédlőnkben a zongorán állt márvány másolatban az Örök tavasz. 

Ródli (1937), szánkó, a felnőttek számára is nagy divat volt. A Hatvan-háztól fel a Károly-
magaslatig kellett a kiépített pályát követő gyalogúton önerőből felhúzni a szánkót (ródlit) a Turista 
Egyesület szépen rendbetartott létesítményén, hogy aztán percek alatt leszáguldhassunk. Terpeszben 
előrenyújtott lábbal, sarokkal kormányoztunk, bedőlve a kanyarokban. A szezonban bizony gyakran 
kellett az elkopott sarokvasakat cipésszel kicseréltetni és felszegeltetni a bakancsokra! 

Rollerozni kifejezés is jelzi, mennyi német eredetű szót használtunk többek között a sportban 
is (pl. ródli, bógni). A fából való hajtánynak elől a kormányhoz tartozó arasznyi átmérőjű kereke a 
kormánnyal együtt fordult, míg a hasonló méretű hátsó kerék a vízszintes deszka végére volt 
erősítve. Luxus kivitelben még sárhányója is volt vagy hátul fékje. 

Román bojár a szellemidézésben jutott Pistának ez a múltbéli szerep. Aki a forintot 
mozgatta, ismerte a Hárs családot, hiszen Kobilás Mária felmenői között valószínűleg akadt ilyen. 

Rossz álom. Egy későbbi rossz álmom: egy orrszarvú jellegű, szarvastestű állat lehajtott fejjel 
halad a mai Ciklámen úton a Várisi út felé. Én a Zenepavilon felől néztem a testénél hosszabb 
szarvát és ma is érzem azt a bénult félelmet, ami attól a lehetőségtől fogott el, ha felém jönne. Ez az 



alsólőver utcai házban történt, de akkor már mint régen többször előfordult álmot éltem át. Lehet, 
hogy háromévesen jelentkezett először? 

Ruff panzió (1941.07.19.) Interneten árulnak 850 forintért egy levelezőlapot, amelyet 1932-
ben küldtek Balatonlellére, a Ruff-panzióba. Képeslapok árverését is hirdetik. Ruff János szállója, 
étterme, cukrászdája is van rajtuk. 

Sakk (1936). Szép sakk-készletünk volt. Alighanem Kisapától eredt. Mikor ellátogatott 
hozzánk, velem is játszott egy-egy partit. Ha győztem, kaptam tőle egy fényes pengőst. 

Sárga villamos. Fogalom volt nálunk. A zöld színű HÉV-nek még hírét sem hallottam 
akkoriban. Persze, hiszen főleg Budapest belvárosában közlekedtünk.   

Schaffer klinika Bp. Balassa J. u. 6. Ideg- elmegyógyászati Klinika, 1906–1908-ban épült, 
első igazgatója Moravcsik Ernő volt, őt követte dr. Schaffer Károly, majd Benedek László. 

Schaller Mátyás (1939) mennyiségtan–fizika szakos bencés tanár, akkor már hetedik éve 
működött Sopronban. a soproni rendház államosítása után Burgenlandban plébános. 

Schiller Sándor, gyermekorvos (1942), a gettóban feleségével együtt öngyilkos lett. 
Schlaraffenland (1939.02.28.) középkori eredetű mese, a Grimm testvérek Das Märchen 

vom Schlauraffenland címen dolgozták fel. Erich Kästner is felhasználta. 
Shakespeare (1940) magyarra fordított összes művét 19. századi magyar kiadásban 

tulajdonoltuk, de érdekes, hogy a nevet Shakspere változatban. Egy kíméletlen erkölcscsősz 
felmenőnk kitépte belőle a Szeget szeggel végét és az azt követő A vihar elejét. 

Simon Atala zongora-tanárnő. Az igazság az, hogy Simon Atala, mint afféle művészlélek, 
utálta a kevésbé ambiciózusokkal való aprómunkát. Megtörtént, hogy míg az órán a leckét 
klimpíroztam, az igazgató feleségével „főzőcskézett”. A házi hangversenyen pedig nem azt a 
darabot játszatta velem, amit tudtam is, meg szerettem is, hanem egy számára kedves, nem túl 
dallamos nevesincs etűdöt. Bele is sültem a vége felé. Néhány befejező akkorddal kivágtam 
magam, amiért megdicsértek, de menekültem a teremből. Ezzel nekem végleg elegem lett a 
zeneiskolából. 

Sínautó. Nem tudom, miért nem tetszett nekem, pedig sokszor utaztunk a GYSEV kis 
sínautóján, még többször a pullmann-változaton és nem panaszkodtunk miatta. 

Sing Sing a neve annak az 1825-ben épült hirhedt börtönnek, amely az USA-ban, New-York 
közelében a Hudson partján fekszik. Internetes közlés szerint (2005.01.14) 1938-ban  filmet 
forgattak benne és mostanság is tervezik, hogy egy részét megnyitják a civil világ számára. Nekem 
azért tűnhetett csábosnak, mert a külvilág ki van zárva belőle, de van színháza is. Gondolom, a Pesti 
Hirlapban jelenhetett meg róla valami. Anyám 1941. febr. 6-i feljegyzésében említi. 

Soproni szél (1933) Sopron legszelesebb pontjai című újságcikket idézek a Soproni 
Olvasókönyvben. 

Stasney Béla az osztály legjobb tanulója, Stasney Albert egyetemi tanár fia, önként 
jelentkezett katonának a háború végnapjaiban és hasztalan várták/vártuk vissza a frontról. 

Stille Nacht (1942). Németül énekeltük, a kotta is német volt. 
Stramplhózni (1933), vastag harisnyanadrág. 
Surányka (1932). Nyitra megyében található falu, ott volt az Emődy-birtok. 
Svájci lélekanalízis (1932), valószínűleg Göllner Mária hatására próbálták ki rajtunk. 
Szabó Béla történelemtanár a „reálban”. Azt hiszem, az első világháború történetéről 

kiselőadással „vágódtam be” nála. Csak nagyon halkan mondtam. Szabó Béla tanár úr szólt, hogy 
hangosabban, de mikor látta, hogy ez nem sikerül, biztatott, hogy mondjam csak tovább, mert 
érdekes. A többiek figyelmét is felhívta rá. Forrás: a Pesti Hírlap naptára. 

Szarka Gyula. Az órát imával vezette be, s amikor összetette a kezét, hosszú körmei 
összeértek. Játékukat az óra alatt növekvő kellemetlen érzéssel szemlélhettem. Tőle jobbra a kis 
szoba udvarra néző ablaka, mögötte fal, előtte kis asztal, aminek a vele szembeni oldalát én 



támasztottam. Nemcsak a kép él bennem, de az az érzés is, ami leginkább a végig húzott késnek 
üvegen jajduló éles nyikorgásával vethető egybe. Fia Szarka Árpád rajztanár. Lásd az 
Irodalomjegyzéket. 

Személymérleg volt minden patikában, hozzánk legközelebb a Grohmann-félében állt a Tisza 
István út–Alsólőver utca sarkán (ma: Lövér-patika). 

Szépírás. Írásom külalakjának folyamatos leértékelése 1937 elején a félévi bizonyítványban 
érte el a legeslegalsó szintet: megbuktattak szépírásból. Utána a zsinórírás megtanulása és 
alkalmazásának első hónapjai jelentik a reményteljes jövőt. Hogy pontos legyek, a későbbiekben 
csak az a változás, hogy nincs, aki osztályozná, legfeljebb én magam, amikor azon mérgelődöm, 
hogy a saját írásomat sem tudom elolvasni. A tovább élő kézírásomat a számítógép nálam 1997-ben 
induló korszaka sem tette széppé. 

Szimpatiroz (1933) = számára rokonszenves. 
Szirénák (1938) = légoltalmi gyakorlaton szóltak akkor. 
Szolnoki Zoltán dr. neurológus, Szolnoky Dezsőnek, a hitbizománynál Apám főnökének a 

fia. Innen az ismeretség. 
Szuptituló = sub titulo = valamilyen címen, valamilyen ürüggyel. 
Születésnapi versike (a Dunában stb.) (1937.03.30-i felj.), valószínűleg ez: A Dunában úszik 

egy harcsa / A jó Isten a szülinapost sokáig megtartsa! 
Tánciskola (Pista 1938). 
Tánciskola. A Széchenyi István Gimnázium és az áll. Leánygimnázium együttműködésével 

életre hívott rendezvény a két iskola felsőbb osztályai részére. Helyszín a Leánygimnázium melletti, 
a kerítésen belül különálló tornatermi épület, a telek délkeleti sarkán. Nemrég találkoztam egyik 
táncpartneremmel, Kummert sörgyári igazgató lányával. Falusi pedagógusként ment nyugdíjba. 
Patikában vártam a soromra. – Megismer? – kérdezte. – Hogyne! – mondtam és mire eszembe jutott 
a neve, eltűnt a szemem elől. 

Tanítás kezdete 1936-ban szeptember 8-án volt. 
Tanya. Katanicsék tanyája Bajaszentistvánon túl, a Sugovica mentén. Ha jól emlékszem. 

Egyszer mentem le a csatorna partjára, akkor is féltem, mert mellettem lovagolt el egy ágrólszakadt, 
torzonborz, lyukas kalapú cigány. Egészen más világ önkéntelen hírnöke. Gyorsan húzódtam vissza 
a nádfedeles, szélesen elterülő tanyára, Kopra néninek, a mindenesnek szárnyai alá. 
Unokatestvéreimmel ott tervezgettük a VEP (Vendégek elleni párt) alapszabályait. Én mint 
brancsbeli nem számítottam vendégnek. A párt mintájára szerveztem meg otthon a KOREP-et 
Khoórékkal a szúnyogok ellen. Magamat kivételnek számítottam, hiszen engem éppúgy mint 
Apámat, semmilyen rovar csípése sem fenyegetett. Apám az ártéri erdők urától, Nagyapámtól 
egyedüli családtagként örökölte ezt a védettséget. 

Tátra-Otthon. A tátrai tüdőszanatórium, amelyet Anyánk Tátra-Otthonnak jelez egyik 
levelében szanatóriumi ellátást biztosított mint fizetőknek Anyánknak és testvérének, Ádámnak 
(Öcsi) a nagy háború utáni zavaros időkben.  

Tea (1933), föltehetően pléhdobozban árult orosztea. 
Tehéntej (1933), még sokáig tejboltokban vásároltuk, ahol a hozott kannába merték a friss 

tejet. Már nem emlékszem milyen boltokba szólt az a négy könyv a konyhában, amelybe egyrészt 
be voltak írva a kérések, másrészt a teljesítettek. Fizetés havonta. A nevesített Kasztner Pál az 
Erzsébet utca Deák tér felőli vége felé létezett fűszeresnek a fia volt. A lépcsőkön elérhető keskeny 
ajtón kedvcsinálónak banánok fürtjei lógtak, vadászidény idején egy nyúl is. Könyve volt a 
szemben lévő húsboltnak. Ez a Schneeberger cég egyik fiókjaként működött. Alighanem a 
Hintschék füszerboltja birtokolt egy könyvecskét és talán lent, a síneken túl a Laschober pékség is. 
Különlegességekért, mint például az aszpikos finomságok, már beljebb kellett menni a városba. 



Teleki Pál (1941) haláláról mi gyerekek csak a rádióból és a Pesti Hirlapból (rövid i-vel) 
értesültünk. Lehet, hogy a felnőttek Kisapától többet tudtak. Mint főcserkész jól ismert volt családi 
körben. 

Telep. Amikor már bent laktunk az új házban (gr. Tisza István u. 5.), hátul a garázs mellett 
voltak felhalmozva építési anyagok, ott valahol lehetett a telep.  

Teljes katona-felszerelés (1939.01.22.), mint a békés Karácsony kelléke, egyelőre csak 
gyerekeknek.  

Tenisz. Eszterházán a tisztviselők számára volt valahol, ahol igen élénk társadalmi életet 
éltek. Itt a városban, közelünkben egyrészt a Felkelő úton a vasutasok labdarúgó-pályája mögött 
(ide nevezett be Anyám engem), másrészt az úgynevezett Bakteren. Felöntve ez volt télire a 
korcsolyapálya. Melegedővel és recsegő hangszórós gramofonnal.  

Testi fenyítés (1936.08.15) nem volt ritka iskolában sem. 
Tómalom. Bicikliző korunkban igen sokszor kerekeztünk le a bársonyos vízű kettős tó 

nagyobbik részéhez. A Kis-Tómalom a horgászok paradicsoma volt. 
Torna (Dóra néni) a Templom utcában, ahol ma a Pince-színház működik. 
Torzsai Biber Klári menekült vendég (1944.10.08.) Torzsai Biber Gyula mint egyetemista 

Anyám udvarlója volt a Kis-svábhegyen a háború végén. Családja és András nevű testvére 
ugyancsak családostul mint a Magyar Nemzeti Bank tisztviselői a fővárosból menekültek Sopronba, 
s laktak itt 1944/45 telén a Nemzeti Bank Petőfi téri épületében. Az Aranyvonattal mentek ki 
Fertőbozról az amerikaiakhoz, 1945. január 23-i indulással Spital am Pyhrnbe. Lásd Járay 
Zsigmond elismerését az Interneten. Az aranykészlet az amerikaiaktól 1946. augusztus 6-án érkezett 
vissza Budapestre. Ez tette lehetővé a forint bevezetését. 

Tóth Pelbárt magyar–latin–francia szakos bencés tanár, Sopronban 1936 óta, franciát tanított 
nekünk. Egyik órára behozott egy (természetesen húzós) lemezjátszót, becsukatta a terem ablakait 
és óvatosságra figyelmeztetve leforgatta a Marseillaise-t. Megjegyzendő: akkor már éppen folyt a 
háború a franciák ellen. Nem sokkal a háború vége után autó gázolta el. 

Tuberkulin próba, hivatalos elnevezése tuberkulin bőrpróba. Annak megállapítására, hogy a 
beteg tbc-vel (gümőkórral) fertőzött-e. 

Ultraseptyl (1943) = Ivánovics György orvos fejlesztése a Chinoin gyárban 1940-ben. 
Unform, unförmig = idétlen. 
Unheimlich = barátságtalan, kellemetlen, borzongást keltő 
Úszó lepke = felfújható segédeszköz gyávák számára, úszni nem tudóknak. Kevésbé szépen: 

úszó hólyag. 
Uszoda (1937), Lőver-uszoda. 
Vadmarci = vadóc. 
Vámosi Nagy Emil dr. (Kisapa) (*1871. 11. 16–†1956. 08. 20.) ügyvéd, országgyűlési 

képviselő, igazságügy-miniszter, háromszor kötött házasságot, az első felesége kenesei Kenessey 
Adél gyermekágyi lázban halt meg 1910-ben, a második Emődy Ilona 1917-ben tífuszban, a 
harmadikat dr. Göllner Mária antropozófust Kisapa segítette ki angol kapcsolatai révén a háború 
idején Svájcba, de ő már nem tudott utána menni, Kőtelekre telepítették ki a Rákosi-rendszerben. 
Az első házasságból született Anyám, utána az ikerpár, Erzsi és Éva, valamint keresztapám, Ádám 
(1905–1935, öngyilkos lett) és Margit (Pipsi néni). A másodikból Emil és Kató, a harmadikból 
István, Sándor (Sándi, *1926) és Kristóf. Erzsi néni dr. Khoór Ödön felesége lett, két gyermekük 
Ödi és Mikli (Miki, Miklós). 

Városligeti Panzió, a Gruber, gyermek szívszanatórium, jut az eszembe a neve. Ma 
félbehagyott átalakítás apartman-házzá a Városligeti út felső végében, szemben a Zenepavilonnal. 
Rég nem jártam arra.  



Városneves játék = egy adott, vagy kisorsolt betűvel ki tud több városnevet leírni, lehet úgy 
is folytatni, hogy felolvassa mindenki a felírtakat, s kihúzza azt, amelyiket másvalaki is leírt. 
Ilyenformán az nyer, akinek a papírján több kihúzatlan városnév maradt. Nem csak városnevekkel 
lehet ezt játszani, hanem pl. híres emberekkel, művészekkel stb. 

Varvasovszky János (1941) dr., idegorvos, a soproni kórházban osztályvezető főorvos, egy 
időben Simon Atala zongora-művésznő férje.  

Verne Gyula (Jules Verne) (*1828–†1905) apja ügyvéd, ő elvégezte ugyan a jogot, de a 
természettudományokkal foglalkozott inkább, mégpedig Párizsban. Öt hét léghajón (1862) az első 
sikeresebb könyve. Egy kiadó 20 évre kötött vele szerződést, ezzel megszabadítva anyagi 
gondjaitól. Célja a természettudományok népszerűsítése. Óriási népszerűségét jelzi, hogy máig 148 
nyelvre fordították le műveit. A csúcs talán a Nemo kapitány, Grant kapitány gyermekei és A 
rejtelmes sziget c. trilógia. Jókaira is hatással volt. Magyar vonatkozású műveket is írt, bár nem járt 
nálunk (pl. Sándor Mátyás). 

Versmondás karácsonykor (1936) nálunk szokásban volt. Annak a falusi népszokásnak a 
csökevénye, amikor végigjárják a falut, s mindenhol rigmusokkal üdvözlik a lakókat, s köszönik 
amit kapnak ezért. Városon ebből a mi gyerekkorunkra a húsvéti locsolkodás maradt. 

Veszteg marad a bőrében = a veszteg szónak hallgat, tétlenül marad, csillapodik jelentését 
hozza az Etimológiai szótár az 1354 évi legkorábbi előfordulással. Jókai használja a veszteg marad 
kifejezést, de a ’bőrében’ bővitést nem találtam a nagy Magyar értelmező szótárban. 

Vili bácsi (1935.12.27.) Krantz (Hellebronth) Vilmos a Kissvábhegyi gavallérok egyike 
(*1895–†1971.). Mérnök. Felfelé ívelő katonai pályáján vezérőrnagyi rangig jutott (1942). A 
Szálasi-kormány minisztere, amerikai fogságból hazahozták, elitélték, kegyelmet kapott, 
szabadlábra helyezték 1963-ban, majd fordítóként dolgozott haláláig.  

Visszafelé írtam a szavakat (1931. nov. 12.). Nincs magyarázat. 
Vitézi cím. Apám megpróbálkozott a megszerzésével, mert azt gondolta, hogy ezzel a soproni 

építész és mérnök társadalomban előnyt szerezhet. Úgy mint Kherndl (vitéz Ivánkay) Kálmán 
mérnök. Azonban későn kezdett hozzá, sokáig elhanyagolta kapcsolatait volt bajtársaival, haditetteit 
pedig nem találták elég jelentősnek. 

Vívás (1939), rövid szereplésem ebben a sportágban egy sikerrel járt: a tanítványok 
legjobbikát úgy sikerült egy barátságos mérkőzésen legyőznöm, hogy laikus lendülettel végig 
megleptem azzal az ellenfelet, hogy nem a tankönyv szerint hadakoztam. Ennek nem találta meg az 
ellenszerét. Hiába várta az előírásos mozdulatokat. Várhatta. Azokat nem is tudtam. Anti öcsém e 
téren (is) sokkal többre vitte. A főpostán volt a vívóterem, az oktató a kadettiskolából jött. 

Zehn schritt von Leib = drei Schritt vom Leibe halten = megőrzi a kellő távolságot valakivel 
szemben. 

Zelenika. Fürdőhely a Cattarói (Kotori)-öbölben. 
Zeneóvoda (1936) a Zeneiskola keretei között, Kossow Mária vezetésével. Hasonlót vezetett 

később Mühl Aladár is. 
Zimmerrein =  szobatiszta. 
Zongora-billentyűk megjelölése színes papírral (1937.10.01.). 
Zsilett (1942), franciásan Gilette, Apám késsel borotválkozott és maga élesítette. Ha 

megvágta magát, timsót használt a seb összehúzására. Előkészületként ecsettel hordta föl a képére a 
kiadós szappanhabot. Én féltem a borotvától, ezért a villanyborotva feltűnéséig zsilettel igyekeztem 
szőrteleníteni. A timsótól azért én sem tudtam megszabadulni. 

Zsinórírás (1940). Luttor Ignác pedagógus alkalmazása németből a magyar viszonyokra az 
az álló betűs folyóírás, amely 1932-től jelenik meg magyar iskolákban, kötelező Budapest elemi 
iskoláiban 1936–1946-ban. Elvben olyan álló folyóírás, amikor írás közben a szavakon belül nem 



szabadna felemelni a kezet. Mivel a kör az alapja, lassúbb az ellipszis-alapú régi írásnál és nagyon 
széthúzza a sorokat. Ma már kiveszőben – olvastam egy megállapítást. 
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Megjegyzés:  
A pályamunkámban idézett kéziratok eredetijei Hárs József tulajdonában vannak. 

KÉPEK JEGYZÉKE 

Címlapfotó 
Anyánkról készült műtermi fotó, valószínűleg Diebold Károly készítette 1940 körül. 

I. TÁBLA 
A hátlapon ceruzával: Hárs Richárd és famíliája. Kerti padon jobbra Hárs Richárd, balra H.-né 

Kobilás Mária, középen hátul H. György, előtte H. Marietta, előtte H. Alice. A fotós neve nincs 
feltüntetve. Az időpont sem. A hely valószínűleg a bajaszentistváni ház kertje. 

II. TÁBLA 
A hátlapon ceruzával: Nagy nővérek 1916. Műtermi fotó a fényképész neve nélkül. Középen 

ül Adél, mögötte Éva áll, balra tőlük Erzsi látható. 

III. TÁBLA 
Emlékkönyvbe tisztázott szerenád Nagy Adélnak (Baba) Hárs Györgytől 1919. február 21-én. 

Hogy miért éppen azon a napon, arra nem tudok magyarázatot. A jelek szerint dallam és szöveg 
Hárs György leleménye, a kíséret nyilván zongorára szól, mert „társasági szinten” tudott 
zongorázni. Az emlékkönyv birtokomban van. 



IV. TÁBLA 
Eszterháza (ma Fertőd), az Esterházy-kastély a park felől. Az üvegnegatívra exponált  kép 

mérete 140 x 90 mm. Fényképezte 1921-ben László Tibor hercegi mérnök. 

V. TÁBLA 
A hátlapon Anyám írásával: 1926 április 17-én Pötyko 6 hónapos korában. A fényképész: 

Glück József, Győr, Deák Ferenc utca 13. A város legjobb hivatásos fényképésze, háztulajdonos, a 
törvényhatóság tagja, „a szakma legkiválóbbja” (Horváth Árpád tudománytörténész megállapítása). 
Székesfehérvárott született 1877-ben és Auschwitzban pusztult el. [Lásd Hárs József: Győr város 
hivatásos fényképészei 1844–1948 között. Szülőföldünk-pályázaton 1987-ben díjazott munkát.] 

VI. TÁBLA 
Pötyi Apija karján, mellettük Anyám. Eszterháza, kastélypark, 1926. Ismeretlen fotós. Nincs 

kizárva, hogy László Tibor mérnök. 

VII. TÁBLA 
Apám második irodája Sopronban, a Kis János utca 3. földszintjén jobbra. Ez volt a második 

társasház, a bal szomszéd folytatása. Apám tervezte és kivitelezte mint építészmérnök és okleveles 
építőmester. Az első iroda az első soproni lakás tartozéka volt, de ez a Deák tér 36. sz. ház ma már 
nincs meg, új van helyette: az Erzsébet utca–Deák tér sarki ház falszomszédja, ahol szemorvosi 
rendelő is található. Megmaradt levélborítékra nyomtatott feladóként olvashatók az építési 
vállalkozó adatai.  

Wallon-Hárs Viktor felvétele 2012. március. 

VIII. TÁBLA 
Műtermi fotó (Kürti D. Dezső Sopron). A két Khoór-gyerek, a nagyobbik Ödi, a kisebb Mikli 

(Miki). Kezükben transzparens: Hiszünk Magyarország feltámadásában! A kép alatt dr. Khoór Ödön 
írásával: „Adél Néninek – Gyuri Bácsinak 1927. Karácsonyra a Khoór fiúk!” 

IX. TÁBLA 
A skiccpauszon színes ceruzával rajzolt, bohócsapkás felnőttek egy beteg gyerek ágyánál. 

Alul Anyám írásával: Hárs Pötyko rajza 1930 ápr. 3-án 

X. TÁBLA 
Saját házunk ma a Béke út 5. sz (akkor gróf Tisza István út 5.) alatt. 1930 júniusától 1932. 

november 8-ig laktunk benne. Családi vélekedés szerint a könyvelő machinációi következtében 
ment tönkre Apám vállalkozása. Wallon-Hárs Viktor felvétele 2012 márciusában. 

XI. TÁBLA 
Grado – bejárat a strandfürdő-telepre 1925. június 18-án. A soproniak körében népszerű 

fürdőhelyet nem csak egyénileg, hanem csoportosan is látogatták. Az a szálló, ahol mi laktunk 
magyar vezetés alatt állt. Ez és a XIII. TÁBLA egy birtokunkba került albumból származik. 
Valószínűleg Gereben Vilmos tanítótól, aki több szálon is kötődött családunkhoz. 

XII. TÁBLA 
Grado – felső kép: Pista és a guggoló Pötyi a tengerben. Ismeretlen fotós. 
Grado – alsó kép: bérelt sátor előtt a strandon Pista és Pötyi Margit nénivel. Ismeretlen fotós, 

valószínűleg Anyám. 



XIII. TÁBLA 
Aquileja 1925. június 20. Ismeretlen fotós. Utolsó gradói délutánunkon látogattunk oda. 

XIV. TÁBLA 
Fotó Lakatos Antal fényképész műtermében, Jászapátiban. Alatta Kisapa kézírásával: „Kisapa 

mint kortes 931. jun. Emlékül Adélkának.” Országgyűlési választások előtt. 

XV. TÁBLA 
Családi fotó. Felül: autónkon a két gyerek Apival az új ház bejárójában. Jobbra hátrább volt a 

garázs, mellette az építkezésről maradt deszkák, téglák, egyebek, a korábbi „telep” nyomai, 
homokozóval. Látványnak nem valami szép, de már nem igen adódott alkalom a rendbetételére. 

Alul: az emeleti gyerekszoba erkélyének délre néző ajtajában 1930 júliusában. A kedvenc 
játékokkal. 

XVI. TÁBLA 
Alsólőver utca 3. 1932. november 8-tól 1944. december 8-ig ebben a bérelt házban laktunk Itt 

értük meg a városra zúduló első bombázást, s két nap múlva költöztünk be a Templom utca 2. sz. 
alatti Esterházy hercegi házba. Wallon-Hárs Viktor felvétele 2012 márciusában. 

XVII. TÁBLA 
Az egyik oldal Anyámnak Pista élettörténetéről szóló feljegyzéseiből. 1932. dec. 14-én írja le 

Pista viszonyulását az Alsólőver utcába költözéshez, s az ottani lakáshoz, valamint a német 
nyelvtanulásban bekövetkezett változáshoz. Maga a költözés számunkra, gyerekek számára, 1932. 
november 8-án zajlott le. 

XVIII. TÁBLA 
Családi fotó. 1932 szeptembere, az első iskolanap, Pötyi hátul- és oldalnézetben. A helyszín 

az Alsólőver utca 3. kertje.  

XIX. TÁBLA 
Pötyi élettörténetéből egy oldal. 1933. július 4. Anyám megmondja nekem, hogy újabb 

kistestvérem lesz. És mellesleg: nem a nyúl hozza a húsvéti ajándékokat. 

XX. TÁBLA 
Anyánk nyitott ablaknál varr. Adat nincs, de feltételezhető, hogy az Alsólőver utcai ház 

hálószobájában, valamikor a harmincas években. Fényképész ismeretlen. 

XXI. TÁBLA 
Műtermi felvétel. A család 1934 februárjában. A gyerekek balról jobbra: Anti, Pista, Pötyi. 

Fényképész vlsz. Kürti D. Dezső. Műterme a mai „Rossmann” padlásterében, falméretű 
üvegablakával a Várkerületre nézett. 

XXII. TÁBLA  
Árjegyzék címlapja Liebner bácsi játékboltjából 1935. Karácsony előtti kívánságlisták 

segédeszköze. Lásd a rólam szóló élettörténetben pl. az 1932. december 20-i feljegyzést. A hasonló 
árjegyzékeket előbb is, utóbb is mindig átlapoztuk. 



XXIII. TÁBLA 
Pötyi magyar dolgozatfüzetéből, 1936. január. A bencés gimnázium I. osztályának voltam 

akkor a tanulója. Osztályfőnök és egyben magyartanár: dr. Hetyei Modeszt. Nyugdíjból reaktivált 
bencés tanár. 

XXIV. TÁBLA 
Ismét egy oldal az előbbi dolgozatfüzetből, a „szarkafészek” megállapítással. Elég sokáig 

tartott, mire a pedagógia eljutott addig, hogy megbuktasson szépírásból és arra késztessen: 
megtanuljam a zsinórírást. Nem mintha ez végérvényes megoldás lett volna. 

XXV. TÁBLA 
Pista álma. Lásd Anyánk tudósítását Pista élettörténetének III. füzetéből, 1941. február 6-ról. 

Az álmot bemásolta. Sőt: be is íratta ebbe az iskolai füzetbe, mint fogalmazást.  

XXVI. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban „kapuzáráskor.” – Zelenika. Június 21-én érkeztünk meg. Ugyan 

magyar volt a tulajdonos, de elhanyagolt a szálló. Június 24-én átköltöztünk egy modern szállóba, a 
Na Plaziba, Hercegnoviba. 

XXVII. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban – Június 28-i hajókirándulás a Cattarói (Kotori) öbölbe. Apánk 

térképvázlata és általa megfestett cattarói részlet. A vízfestmény, nagyobb méretben, a Soproni 
Képzőművészeti Kör soron következő kiállításán – emlékezetem szerint – felkerült a paravánra, 
társaival együtt. 

XXVIII. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban. – Kilátás a Lovčenre (1749 m magas). Azóta többször is voltam 

arrafelé, busszal a szerpentinen, át a hegy túlsó oldalán elterülő Cetinjében is. Két utazás között 
pedig buzgón olvasgattam Herczeg Ferenc Szelek szárnyán c. útleírását. – Hárs György akvarellje.  

XXIX. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban. – Hercegnovi: részlet. Hárs György akvarellje.  

XXX. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban. – Hercegnovi igazi arca (3 fénykép a szegények sikátorairól) 
Alighanem én fényképeztem le. 

XXXI. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban. – Utazás hajóval hazafelé: Dubrovnik (Ragusa). – Térképvázlat és a 

Pile-kapu, a város főbejárata. Innen indul minden városnézés. Az akvarell festője Hárs György. 

XXXII. TÁBLA 
A Petőfi téri elemi iskola I. osztálya 1940 júniusában, vizsga előtt. Vezető tanító Szarka 

Gyula, a harmadik sorban balról a mássodik Hárs Anti. Fényképész : Szigethy műterem Sopron, 
Várkerület 91? 



XXXIII. TÁBLA 
Hárs Anti mint kiscserkész. Felvétel műteremben, igazolványkép, vlsz. 1942-ből. 

XXXIV. TÁBLA 
A Bizalom c. börtönújság két oldala. Juhász Józsefnek, a Kisapáról szóló vaskos könyv 

összeállítójának köszönöm a fénymásolatot. Sajnos nem sikerült megtalálni az én írásomat. 
Lehetséges, hogy nevem nélkül jelent meg, én pedig nem emlékszem már, miről is írtam. A sok 
költözés következtében nem maradt meg sem piszkozata, sem a tiszteletpéldánya. 

XXXV. TÁBLA 
Templom u. 2. Itt voltak az Esterházy-hitbizomány központi irodái. Ma ez a Bányászati 

Múzeum. Erre a célra felújítva és belül alaposan átépítve. A bejárattól balra húzódtunk meg 1944. 
dec. 8-tól 1945. jún. 20-ig. Wallon-Hárs Viktor felvétele 2012. március. 

XXXVI, TÁBLA 
1945. június 20-án költöztünk be Vörösmarty utca 10. sz. alatti lakásunkba. A süttöri katonai 

építkezésen bújtatott Kovács László mérnök adta át helyét az első emeleten. Fölöttünk Winkler 
Oszkárék laktak. A kis erkélyféle melletti két nagy ablak jelzi a két utcai szoba helyzetét. Az 
erkélyféle mögötti kerek ablak a fürdőszobáé. Az udvar felé volt még egy nagy szoba, mellette 
cselédszoba, konyha, kamra, W.C. Ezek és az utcai szobák között húzódott az előszoba a 
lépcsőházról nyíló bejárati ajtótól az udvari szobába nyíló ajtóig. Padlás és pince tartozott a 
lakáshoz és volt még egy hosszabb erkély, kilátással a Raffensberger-kertig és a Déli vasútig, 
kijárattal a konyhából. Anyám még ír valamit ezen a helyszínen zajló életünkről, de a továbbiakról 
inkább Pista saját kezű naplója szól. Kéaőbb dolgozom majd fel. 

XXXVII. TÁBLA 
Meghívó Hárs István vízfestményeinek 1999. december 6-án, a SOTEX Kultúrházban 

megnyíló kiállítására.  



KÉPEK 
I–XXXVII. TÁBLA 



I. TÁBLA 

 

Hárs Richárd és famíliája. Kerti padon jobbra Hárs Richárd, balra H.-né Kobilás Mária, 
középen hátul Hárs György, előtte Hárs Marietta, őelőtte Hárs Alice. 



II. TÁBLA 

 

Nagy nővérek 1916. Középen ül Adél, mögötte Éva áll, balra a másik iker: Erzsi. 



III. TÁBLA 

 

Szerenád Nagy Adélnak (Baba) Gyuritól 1919-ből 



IV. TÁBLA 

 
A z 

Esterházy-kastély 1921-ben, a park felől 



V. TÁBLA 
Pötyko 6 h ó n a p o s 

korában. Glück J ó z s e f 
mű te rmében, Győrött készült 
felvétel 



VI. TÁBLA 

 

Pötyi Apija karján, mellettük Anyánk 



VII. TÁBLA 

 

Apám második irodája a Kis János utca 3. sz.-ban. Wallon-Hárs Viktor felv. 2012. 



VIII. TÁBLA 
A két Khoór-gyerek transzparenssel Kürti D. Dezső soproni műtermében.  



I X . TÁBLA  
H á r s P ö t y k o 

rajza 1930. ápr. 3-án 



X. TÁBLA 



Sopron, gróf Tisza István út 5. (ma Béke út 5.) saját házunk ma. Wallon-Hárs Viktor felvétele 
2012. március 



X I . 

TÁBLA 
Grado – bejárat a standfürdő-telepre, 1925. június 18-án 



XII . 

TÁBLA 

Grado – felső kép:Pista és a guggoló Pötyi a tengerben  
Grado – alsó kép: a két gyerek és Margit néni 



XIII. TÁBLA 
Aquileja 1925. június 20. 



XIV. TÁBLA 
Kisapa 1931-ben Jászapátiban, Lakatos Antal műtermében 





XV. TÁBLA 
Felül: Autónkon a két gyerek Apival az új ház udvarán 
Alul: A gyerekszoba erkélyének ajtajában 1930 július 



XVI. TÁBLA 

 

Költözés után: az Alsólőver utca 3. ma. Wallon-Hárs Viktor felvétele 2012. március 



XVII . TÁBLA 
A n y á m 

feljegyzése P i s t a 

élettörténetéből 1932. december 14. 



XVIII. TÁBLA 

 

1932 szeptembere, az első iskolanap, Pötyi hátul- és oldalnézetben   



 
XIX. TÁBLA 

Anyánk varr a hálószoba nyitott ablakánál, az 1930-as években, az Alsólőver utca 3-ban. 



XX. TÁBLA 

Pötyko élettörténetéből: 1933. július 4. 



XXI. TÁBLA 
A család 1934 februárjában 



XXII. TÁBLA 

 

Árjegyzék 1935 karácsonyára 



XXIII. TÁBLA 

Pötyi Magyar dolgozatfüzetéből 1936. január 



XXIV. TÁBLA 

 

Pötyi dolgozatfüzetéből: Ez szarkafészek! 1936. február 28. 



XXV. TÁBLA 
 

Pista álma. Saját 
kézírása. 



XXVI. TÁBLA 
Nyaralásunk 1938-ban – Zelenika  



XXVII. TÁBLA 
 



Nyaralásunk 1938-ban – a cattarói öböl. Hárs György térképvázlata és cattarói részlet 



X X V I I I . 
TÁBLA 

Nyaralásunk 1938-ban – 
Dubrovnik: térképvázlat és a Pile-kapu 



XXIX. 
TÁBLA 

  



Nyaralásunk 1938-ban Hercegnovi: részlet. Hárs György akvarellje. 



XXX. TÁBLA 

Nyaralásunk 1938-ban – Hercegnovi igazi arca (3 fénykép) 



XXXI. TÁBLA 
 

Nyaralásunk 1938-ban – Kilátás a Lovčenre. Hárs György akvarellje. 





XXXII. TÁBLA 
 

A Petőfi téri elemi iskola I. osztálya 1940 júniusában. A harmadik sorban balról a második 
Hárs Anti, középen Szarka Gyula tanító. 



XXXIII. TÁBLA 

 

Hárs Anti mint kiscserkész. Igazolványkép. 



XXXIV. TÁBLA 

A Bizalom c. börtönújság két oldala. Ebben a Göllner Mária által szerkesztett lapban jelent 
meg nyomtatásban első írásom.  



XXXV. TÁBLA 

Az első bombázás utáni lakásunk. a Templom utcában lévő hercegi házak egyike, a 2. sz., 
ahol ma a Bányászati Múzeum van. A kaputól balra húzódtunk meg.  



XXXVI. TÁBLA 
A háború utáni lakásunk: Vörösmarty utca 10. sz., az I. emeleti nagyobb lakás, a kapu felett és 

balra.  



XXXVII. TÁBLA 
 

Meghívó Hárs István kiállítására, Sopron, 1999. december 6-ra. 


