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ELÖLJÁRÓBAN
Mint ahogy a szobrász egy természetformálta kőből kifejti megálmodott alkotását, úgy
próbáltam a nyersen maradt anyagról lehántani gyarló esetlegességeit, s ábrázolni az
egyszervolt, megismételhetetlen embert. Az itt-ott felszínre csillanó palák jelzik, mi húzódott
össze a betegségtől gúzsba kötött mélyben: az épnek látszó test mögött a soha egészen ki nem
fejlődött lélek. Mögött? Igen, mert én is csak kívülről vagyok képes befelé hatolni.
Egy – betűhíven közölt – kristálytiszta példa:
000. „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.”

MEGTARTOTT ÜNNEPEK (001–019)
001. 1946. 06. 17.
Vasárnap szentelték püspökké Papp Kálmán városplébánost. Először misét hallgattam a
domonkosoknál, hazamentem, megtízóraiztam, fölmentem a Szent Mihály-templomba.
Bementem. Próbáltam látni a püspökké szentelést, de nem sokat láttam belőle. Bertalan bácsi
mesélte: szemét bekötötték, lefektették, majd felállt. Sokan voltak bent is, kint is. Sok falusi is
volt, úgy láttam. A kórus tele volt lánnyal. Papp Kálmán beszédet intézett a néphez a
templomban. Püspöksüveggel, pásztorbottal, mikrofonnal a szószékről. Hangszórók is voltak
a templomon. Előtte, az utcakanyar előtt egy nagy zöld kapu volt levelekkel, kék színű,
fehérrel díszített díszmagyar ruhások, csákójuk is fehér volt, álltak sorfalat a zöld kapunál,
rendőrökkel mindkét oldalon. A templom kapuja is zölddel volt díszítve. Az előtérben lengett
a pápai zászló. Tengernyi tömeg volt. A püspökbotot odaadták Papp Kálmánnak, fejére rakták
a püspöksüveget és végigment a templomon, három püspök kíséretében. A magyar
hercegprímás, Mindszenty, is jelen volt és megáldotta a népet. Mikor kijöttem a templomból,
szép autó várta a püspököket. Mindszenty autója szép autó volt, ezüstözött, fekete. Ekkor
láttam a magyar ruhás lányokat. Előre mentem. Mellettem elhaladt Mindszenty autója.
Délután Mindszenty beszédet intézett a Petőfi téren Sopron népéhez. Sok lány, nő, férfi
volt jelen, cserkészek, soproniak. A hercegprímás pirossal díszített fekete reverendában,
mikrofon volt előtte.
Egyszer csak beborult az ég sötét fellegekkel. Elkezdett esni az eső. Szétoszlott az egész
tömeg, csak a cserkészek állták meg a helyüket., bátran masíroztak az esőben és dalokat
énekeltek rendezett csoportokban. Anti mondta, hogy délelőtt a cserkészek sorfalat álltak
Mindszenty fogadásánál. Meg is éljenezték.
002. 1948. 05. 29. Pannonhalma.
„Voltam egyszer” Pannonhalmán a kertészeti iskolával, teherautón. Meglátta a kolostor
kapuját. Ott látta a foglalkozásokat szépen kiformáló díszeket. A kaput megnyitották és
bement a többiekkel. Megnézték a régi épületben a szép képeket és az ősi ebédlő tükröződő
falait. Hosszú asztalok voltak, szépen megterítve, régi bőrszékekkel, soronként párosával. A
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plafonra volt festve Szent Péter, amint négy lóval vont tüzes szekéren megy a mennyekbe. A
képtár termeiben megcsodálták a menekült Lónyay hercegi család képeit, fönt a falon egy
fehér ruhás huszárt nemzeti szalaggal. Jézust a lábától nézve ábrázolta a festő egy festményen.
Utána megnézték a hatalmas könyvtárat, szép oszlopos erkélye volt. Megnézték a kicsit sötét
templomot is, ahol gregorián éneket hallgattak. Felfigyelt arra, hogy a templomnak és a
folyosónak szép színes üvegablakai voltak. Felment a diákokkal a toronyba is, megnézte a
szép kilátást. Az új gimnáziumban benn világos volt. Van mozi, színház, ahol színdarabot
mutatnak be, mutatták a papok. A szertárban emberi csontváz, kitömött madarak és „merev
bogarak”, végig az üvegfolyosókon, üveges szekrényekben, a kémia szertár is. A tanári asztal
mellett akvárium, különböző fűfajtákkal és piros hallal.
Nagy Levente bencés tanár, eszterházai plébános, hitoktató magyarázott, ő mondhatta,
hogy a torony empire stílusban épült. A „bencés temetkezési helyet” azért érdemesítette
feljegyzésre, mert oda a koporsókat oldalról csúsztatják le. A bemutatás végére kerül az új
gimnázium „egyszerű” ebédlője és „modern egyszerű stílusú” kápolnája. Utána hazamentek
azzal az autóval, amelyikkel jöttek. Kérdés, hogy az ezután olvasható győri látnivalók időben
előbb, vagy a kirándulás végén kerültek-e sorra. Itt csak a „freskós” templom és a püspökvár,
valamint annak temploma szerepel. Az utolsó mondat: „1948 év május 21-én voltam
Pannonhalmán.” Ezzel a füzet betelt.
003. 1951. 02. 25. Lelkigyakorlat III. és IV.
Pogányok negyven keresztény katonát kényszerítettek próbatételre úgy, hogy befagyott
tó jegére állították őket, meztelenre vetkőztetve. Ha megtagadják Krisztust, mehetnek a meleg
fürdőbe. Nem tagadták meg. A legenda folytatásában éjjeli őr látomása, megtérése is
található, de nehéz kihámozni az eredeti mesét belőle. Különben pedig jobb a leírás, mint volt
a (nem közölt) 1949. évi lelkigyakorlaté. Külalakban is. „Aztán mondta a pap: minden
vasárnap menjünk misére. Hétköznap is jó, nem kötelező.”
Mind a négyszer a pap szószékről beszélt és oltártól kis vízszóróval megáldotta a népet.
A befejezés vasárnap a reggeli misével történt meg. Akkor Kárpáthy Atya misézett, a
főoltáron négy gyertya égett, négy fiú ministrált. „Szép zene, ének volt hozzá. Kitűnő volt az
egész.”
004. 1952. 02. 02. [Gyertyaszentelő ünnepén, Domonkos-templomban.] „Szentbeszéd is
volt gyertyaszentelés előtt. Hogy gyertya fénye örök világosság jele mondta a pap. Akkor
mutatta be Szűz Mária Jézust a templomban akkori szokás szerint embereknek
Jeruzsálemben. ... Sok hívőnek is gyertyája volt, mind égett. Szépen nézett ki: templomi
padokban gyertyás nők, férfiak ültek. ... minden szépen ki volt világítva. Főoltár is.”
005. 1954. 12. 08. Mária-év végén.
Szeplőtelen fogantatás. A Szent Mihályban nagymise, kilenc ministránssal, részben
latinul énekeltek. Három pap misézett. „Litánia lett mise után körmenet is egy kisdeddel ...
egy Szűz Máriát kék ruhában ... körül vittek a templomban. ... Négy pap vitte a szobrot, kettő
elől, kettő hátul, utánuk gyertyás nők, urak vonultak. ... Kint szép havas háztetők voltak. Hó
volt. Reggel olvadt és megfagyott. Jeges járdán mentem oda. ... anyával ... Gyönyörű havas
fák voltak és fenyők. Ablakon át, üvegen lehetett látni. Zongoráztam is délutáni mise előtt ...
Szűz anya fejénél fényességben ki volt világítva fej köré lámpásokkal is világítottak. Drót
nem volt látható távolabbi, csak feje körül. Elevenen nézett ki. Gyönyörű volt mint Szűzanya.
Végén Szent Mihály templomban volt ez és a Pápai himnusszal végződött. ... Otthon Rotweiss-rottal rádión volt a Mária-év vége.... Pápa mondott szentbeszédet, beteg lett, ágyból
mondta. ... Utána zenét hallgattam, olvastam Kék Adriából, könyvből, egy kicsit, vége lett a
napnak. ...”
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006. 1955. 04. 09.
„Körmeneten voltam.
Szent Mihály-templomban is voltam, a végén szép, gyönyörű gyertyás körmenet volt,
közel Szent Mihály utca végéig és vissza. Oltári szentség előtt ministránsok vittek gyertyákat,
hátul urak, utána nem vittek már, járdánál mentek, utána jöttek vissza. Utána templomban
zenés mise volt, orgona, jó mély hangokat is adott ki, mindenfélét. Ez volt 1955. év Április 9én. Sopronban. Nagyszombaton feltámadáskor Isten-szobrot is vittek. Vörös keresztes,
hosszúkás függőleges zászló volt kezében. Pap vitte az oltáriszentséget baldachin alatt.
Ministránsok vitték azt. Úgy emlékszem rá. Húsvétkor volt ez. Félhét órakor este volt ez.
[Akkor] kezdték.”
007. 1957. 02. 03.
[A karmeliták templomának szószékéről szentbeszédet mondott „Tiszi”, vagyis Kövér
Imre plébános.] „A katolikus vallás megmarad örökre. Isten alapította, ezért marad fenn. ...
Tetszett nekem a beszéd. Világ végéig is fennáll a vallás. ... Balázs-áldásban részesültem,
gyóntam, áldoztam ...Tiszinél.”
008. 1958. 10. 05.
[Nagymise a Szent Mihályban a templom felszentelésének 701. évfordulóján.]
„Vasárnap 9 órától reggel volt a mise, 701. évfordulója felszentelésének. Azt ünnepelték és
Terézt is Lisiöi [Lisieux-i] kisterézt ünnepelték, ajánlották fel a papok a szentmisét.”
009. 1958. 10. 08. A pápa halála.
„... Halt meg szerdáról csütörtökön. Szombaton volt temetése, közölte rádió. Ott olaszok
közvetítették temetését, három koporsóba temették ... Római Szent Péter templomban volt ez,
középen leeresztették. Aztán előtte bécsi Szent István templomból volt 6-kor. 5-kor is volt
valami közvetítés szép zenéje volt. ... Mozart rekviemet orgonálták ... Rekviem hegedűkkel
volt előadva, inkább Bécsből. Ami szépen szólt. Dob is volt néha. Vége lett a napnak utána.
1958. október 11-én temették el a pápát templom alá 6-kor. 1 millió zarándok volt Rómában,
azt is mondta rádión keresztül egy férfi. 1000 ezer ember mehetett[be]. ...templomban bent
rendőrség is, ott voltak rendet ellenőrizni Szent Péter templomnál Rómában. Római katolikus
egyház feje, XII. Piusz halt meg akkor.”
010. 1958. 11. 04.
„Pápai koronázási mise, nagy mise volt a domonkos templomban. Szépen énekeltek,
gyönyörűen énekeltek, orgona is volt ... Aztán volt az oltáron sok kis zászló, sárga-fehér pápai
zászló ...”
011. 1959. 02. 01.
[Nagy Gyula kanonok aranymiséje a Szent István-templomban. Sok plébános volt ott.
Részletes leírás. A püspök levelét felolvasták. Bürchner beszéde. A végén szentképeket
osztogattak.]
012.. 1959. 02. 05. Körmenet, gyertyás, domonkos templomban.
„... félnyolckor lehetett este, gyertyát is vettem előcsarnokban, hosszút. Bent szépen
énekeltek papok, Frenk, Bausz vezette őket. Még egy is volt. Szépen szólt az orgona, nagy
orgona, padokban gyertyák égtek. Én is meggyújtottam. Gyertyát nő odatartotta és
meggyulladt gyertyám is. [Leírja a papok vonulását oltártól oltárig az Oltáriszentséggel.]
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Vasárnap este volt ez. Előre mentem, csöpögni kezdett gyertyám, megfogtam, nagyon égett és
elfújtam, mert csöpögött a viasz róla, nem volt tányér rajta.”
[Új bekezdésben beszámoló a dómtemplomi keresztúti ájtatosságról. A kálvária
képeinél a pap elmondta, mi van a képen. Szerdán lourdes-i szentmise volt. a Dómban.]
„Vezényelt hozzá Koloszár tisztelendő. Főtisztelendő. Érdemes volt meghallgatni. Aztán
társaság elment. Megnéztem, ki orgonált. Karzaton orgona tovább szólt. Fiatal nő és egy
barna hajú tisztelendő úr sínadrágban orgonáltak. Nő, férfi. Benéztem. Behívott egy hegedűs
és a pap orgonista is. Addig néztem, míg zseblámpa kíséretében pappal orgonistával másik
kíváncsiskodó hegedűssel sikerült csak hátulról kimenni. Be volt zárva a templom-kijárat felé
az ajtó, úgy látszik, sekrestyés bezárta, észrevettem: idő elmúlt, háromnegyed nyolc lett.
Lementem, visszamentem lépcsőházban orgonához. Aztán előre tessékelt pap káptalannak,
főoltár felől mehettem csak haza. Végül orgonista lány levilágított templomba előre,
zseblámpával világított balra, hazamentem. [Alighanem Bürchnernek] mondtam orgonálást
néztem, mondta, lehet azt. Főpap mondta, aztán hazamentem. Elköszöntem. [Olvashatatlan
szó]. Ez történ[t] szerdán 1959-ben Febr.” [Olvashatatlanra javított szám.]
013. 1959. 03. 28.
Szent Mihály-templomban történtek. Nagyszombaton, negyednyolc óra előtt volt.
Negyedhét után elmentem, kicsivel, Szent Mihály-templomba. Fel is érkeztem, valamit
énekeltek már latinul, szenteket, szent emberek neveit énekelték. Orá Petrusz Orá Paulusz
satöbbi. Utána Vízszentelés következett. Két ember, férfi, sekrestyéből aztán behoztak egy
lavort, kancsót két kis üveg vizet. Aztán három pap hívőkkel, várossal szemben állt középen,
oltárlépcső előtt. Plébános kereszt alakban rálehelt, aztán keresztet vetett rá a vízre a pap,
főpap. Középen volt. Aztán keresztalakban két fiatal papfélére spriccelt csöpp vizet. Aztán
közben latinul imádkozott. Aztán kereszt alakban üvegekből lurdi [lourdes-i] vizet
csepegtetett. Utána vége lett. Kivitték férfi ministránsok sekrestyébe szenteltvizet asztallal.
Két pap mellett kétoldalt hat ministráns fiú is állt gyertyákkal kezükben. Jobb kézben. Utána
következett be a nagymise. Szép orgonás volt. Három pap volt az oltárnál, plébános,
ministránsok kétoldalt, aztán gyertyák is égtek. Hívek között is voltak gyertyás emberek. ...
Magasan kezdődött csengetéssel orgonálás, előtte is volt ének, utána orgona és zenekar ...
Végén körmenet volt templomban. Fő ajtón ki, oldalajtón mentek be. Jöttek vissza elölről
ministránsok, utána gyertyákat vittek ministránsok. Utána jött baldachinnal plébános úr, utána
konventtagok mentek. És két fiatal pap is ment előtte. Úgy emlékszem. Először oldalhajóba
mentek ... felvették végén oltáriszentséget és elvitték ki a szabadba és vissza főoltár
tabernákulumba tették be, szentségházába. Jó mélyen szólt az orgona , mély zenei hangon. ...
Gyönyörű volt ez. Aztán vége volt. Papa is oda volt híva, hozzá mentem. Konvent hívta
negyednyolcra Papát. Ott volt Czájlik bácsi is. Azokkal, másik bácsival mentem haza.”
„Aztán vasárnap Szent Mihály-templomban voltam. Húsvétvasárnap. Szép zenés mise
volt. Gyönyörű volt. ... Három papos volt. Gyertyás. Piros gallér, vörös szoknyarész volt
rajtuk, fehér karing. Gyertyákat vittek padok előtt, sorbaálltak, kimentek, visszajöttek,
kimentek pap és plébános. Főpap, Sopron város plébánosa misézett. Gyönyörű volt ez.
Templomban, gótikusban tizenkét ministráns volt ... 26 ministráns volt összesen. ... kicsit
felnéztem. Klaszki [Klafszky] vezényelt középen. Aztán vége lett misének. Felnéztem, mikor
legtöbb ember lement. Feljött másik orgonista is. Pap izzadt volt. Szokott. Szent Mihály
karmester kicsit izzadt volt. Ő orgonált. Fiatal orgonistával elbeszélgettek, lecsukta előtte
orgonát a pap. Ő is szeretne majd orgonálni. Lehet – mondta, de az orgonát nem nyitotta ki a
pap, erre hazamentem. Ott tanácskoztak két férfi, szőke, meg a szemüveges, fekete hajú pap.
Sötétes szőke civil volt az orgonista.” [Húsvéthétfőn a Dómban. Koloszár vezényelt. Egy
kislány is orgonált, ha igaz. Kicsit megnézte, hogyan orgonál. Aztán a Szent Mihályhoz.]
Felnéztem, hallottam Szent Mihály orgonáját megint kicsit. Fiatal orgonistát köszöntöttem,
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aki hazament. Karzatra Szent Mihály karmester mondta mikor ráérek, felmehetek mondta
egyszer régebben. Misék latinul, magyarul nem igen voltak, csak néha. Katolikus misét
hallottam Sopronban.”
014. 1962. 08. 19.
„Kecske-templomban voltam 10 órás nagymisén. utána hazamentem. Kimentem
Kópházára kerékpárral egészen a [kegy]templomig. Belülről szép freskók voltak.” [Kereste a
templombejáratot. Lányoktól kérdezte: arra, amerre a nép megy.] „Szép kilátás. Vissza eléggé
szeles volt, így nehezebb volt hazaérni. Éppen ebédre hazaértem. ¾ 12 felé indultam el,
negyedkettőre lettem otthon. Hosszú nadrágot összekötöttem spárgával, aztán egyik szára
zöldnek kicsit olajos lett. Tyúkleves, tyúkhús krumplival sárgarépa, almakompót, bor, szóda.
Utána jóllaktunk. Kórháztól egyenesen, Deák téren haza.” [Kópházán zarándokok. Szűz
Mária jelenése.]
015. 1962. 09. 16?
[A Szent János templom felszentelésének ünnepén nagymise. A városplébános középen.
Karzatról nők, férfiak énekeltek. Harmónium. Máskor csak reggel van nyitva. ...
Karácsonykor van délután nyolcadban litánia. ... Utána kiállításra ment.]
016. 1965. 06. 20. „Körmenet a Szent István-templomnál.
,,... hátul főbejáraton ki, aztán leghosszabbi úton ki nagy útra és másikra és toronynál,
keleti bejáratnál oltárok voltak láthatók. Szépen virággal feldíszítve. [Olvashatatlan szó] is
zöld levelekkel voltak díszítve. ... Szépen énekeltek. Lassan vonultak, közben példabeszéd is
volt. ... három oltárnál megálltak ... baldachinnal plébánossal visszamentek. [Megnézte az
orgonát.] Minden Úrnapja után van ez a körmenet, mondta plébános. Szép napos idő volt
távol nyugaton fátyolos volt, fehér felhőfoszlányok voltak. Jó meleg volt körmenet alatt. Nő
volt [az orgonista:] apáca, apáca lett civilbe, az is maradt az orgonánál, barna hajú ... Virág
volt [az oltároknál?], piros rózsa.” ...
017..
„1966 július végén halt meg Papp Kálmán győri püspök. Domonkos templom ajtaján
vastag fekete betűs gyászirat jelen[t] meg.”
018. 1966. 08. 03. Püspöki gyászmise.
„... 81 éves volt. Augusztus 1-jén temették. Délután szombahelyi püspök temette.”
019. 1970. 12. 26. Karácsony másnapján.
Délután Wallonéknál gesztenyepüré volt tejszínhabbal. – Előtte betlehemeket néztem.
Szent Mihály-templomban várépület is volt ott hozzá, Szentlélekben egy barlang,
Julianneumban ilyenféle házikó. [Kis csúcsos tornyú ház skicce.] Picibe formás művészi
állatokkal, szürkéknél nagyba formás művészi nagy bárányok, kis Jézus volt. Karácsonykor.
Láttam Domonkos-templomban szép betlehemet művészi figurákkal közép nagyságban,
szemközt néz kisjézusnál két szamár. Szentlélek templomban sziklabarlangban van a kisjézus
jönnek hozzá báránykák kis Jézushoz, Szűz Máriához, Szent Józsefhez. Ez volt látható
Sopronban. Szent János kápoln[ában], [és] halász utcaiban betlehemet megnézni nem lehetett.
Be voltak zárva.
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KERTÉSZKEDÉS (020–026)
020. 1949. 12. 03. Mért szeretek kertészkedni.
Azért szeretek kertészkedni, mert levegőn szemezni is lehet fákat. Nagyon érdekelt a
szemezés, oltás, ezeket megnéztem a kertészeknél, hogyan végzik el és utánuk cselekedtem.
Jól mentek a műveletek nekem, már sok fát beszemeztem, beoltottam élvezettel. Virágokat,
dísznövényeket megtanultam, hogyan kell szaporítani. Virágokat ültethetek és érdekel a
kertészkedés. Sokat lehetek levegőn, szabadban. Ezért szeretek kertészkedni. [Anyám látható
beavatkozása egyes átírt betűk aláhúzásában mutatkozott. A valóságban nyilván az írás
késztetésében is.]
021. 1952. 10. 09. Munka a főiskolai kertes parkban.
„Kis Lajos mondta: ideiglenesen felvesznek ... Bognárné, akitől függött, nem vett még
fel. Aztán október 9-én felvett. ... Hivatott, kérdezte tőlem, hol dolgoztam, balfi szőlőben,
mondtam. Bátyám műszaki rajzoló és bírom a kerti munkát. ... aztán takarítónővel elküldött.
Kis Lajos meglátott. Rögtön egy szemüveges kertész, sötét szőke, beállított. Virágágyak közt,
dombtetőn, kis utakról gazt saraboltam, szép sorjában elvégeztem két utat, lepucultam a gazt
róluk. Egyszer csak jött arra két kertész, elhívtak nagy utat sarabolni. Saraboltam is egy
másik, hosszú nyelű sarabolóval. Jól ment. Meg is mutatta egy legény, hogy[an] dolgoznak
vele.” [Hírt ad arról a sokféle munkáról, amiben részt vesz. Hazament ebédelni és jónak tartja,
hogy szombaton délben véget ér a munkaideje. ... Összesen hét dolgozó volt, egy főkertész,
egy kertészeti felügyelő (ez a Kis Lajos) parancsolt nekik. A bejegyzés vége felé leírja azt a
felfedezését, hogy latin nyelvű táblák vannak a fák, bokrok tövében, fehérek, fekete betűkkel.
Észreveszi, hogy a hársfa latinul Tilia.]
022. 1952. 10. 16. Főiskola épületében
[16-án, csütörtökön a pincéből puttonyban szenet hordott föl a második emeleten lévő
ládákba. Egy újonnan jött „legény” is ezt a feladatot kapta. A pincében fát is vágott, aztán
amit a fűrészgép felaprított, dobálta le a pincébe. Másnap is. Félnégyig. A berakott fát pedig
szépen sorba rakta. Fűrészport zsákokban hordott a pincébe. Rőzsét a melegházba. Kapott
ebédet. A kis étteremben ette meg a zöldséglevest, tökfőzeléket, száraz kenyeret és egy almát.
Szombaton maltert kevert, téglát hordott a garázsoknál. Homokot, meszet, cementet hordott.
Társa egy nyugdíjas vasutas, ismét szénhordás sok lépcsőn. Közben szép képeket látott. Ez
már a következő héten történt. Volt még energiája arra, hogy több filmet is megnézzen és
részletesen beszámoljon róluk.]
023. 1953. 02. 27.
[Szombaton délután a kertben retket, előtte borsót, utána sóskát ültetett. Dávidházy Pista
bácsi kertjéből március 12-én hozott karos kosárban epret.] „Földlabdával belenyomtam a
földbe őket ... Utána havazott, szép fehér lett a következő napon, 13-án szép fehér lett a táj,
házak és fák teteje és a föld is. Hét darab palánta hiány lett. Kis liliputi ásóval készítettem kis
gödröket nekik, úgy ültettem őket. Falnál maradtak ki palánták, ... az ágyást, füves volt,
felástam és megtrágyázással és gereblyével elegyengettem epreknek, négy földgáttal
körülrámázva.”
„Március 17-én ültettem cserépbe, 2-be, 4 citrommagot.”
024. 1959. 01. 11. „Délután ültettem vasárnap datolya pálmafa magot négy cserépben.
Karmelita templomban megnéztem betlehemet. Középen bölcső volt kisjézussal. Balról álló
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Szűz Mária karján kisjézussal. Jobbról Betlehem bölcsővel, Szent Józseffel és Szűz Máriával,
tevével volt. Bárányok előtte. Játszó furulyás is, elefánt mellette, jobbra az volt. Nádtetős ház
volt felette. Oltár előtt voltak ezek.”
025. 1969. 07. 08.
„Datolya magok kibújtak.”
026. 1978. 11. 06.
Muskátlikat hazahoztam, meg ne fagyjanak. Három cserépbe ültettem azokat, konyha
asztalra helyeztem. Aztán újságpapírra tettem a földet, beleöntöttem cserepekbe, jól
megöntöztem azokat. Szekrénytetőt letörölgettem lexikonoknál, előtte ez volt. szünetben.
Vasárnapot hétfőre tették. Rajzra mentem. [Olivér fiam megjegyzése: (KÉSŐBB? MÁR
EGYEDÜL IS EGÉSZ DZSUNGELT NEVELT A LAKÁSBAN) ]

MUNKA A HATÁRBAN (027–031)
027. 1952. 08. 27. előtt
„Munka a Tómalmoknál.
Sokat kerekeztem ki a Tómalmokhoz. Ott sokat kapáltam, dolgoztam dombnál,
dombon, dombos gátrészeket kapáltam meg, karalábékat és kelkáposzta palántákat.
Trasztásnál [Árasztásnál] is segédkeztem, földgátakat raktam víz ellen fiznél [fűzfánál?]
Takács bácsi volt a megnyitója gátaknak, egymás után folyt csatornából víz lefelé. Izgalmas
volt, kitűnően ment ez. Por [Poór] bácsi is volt régebben, ő is kapál, Megyesi Miklos, Takács
bácsi, két nyugalmazott nyugdijas ezredes is, Szabó Vince volt jegyző is kapált. Hagymát is
kapáltam, spenót földet is, mikor kicsi volt, [mikor] nagy lett, spenótot szedtem ládákba. 37
kg egy nap elsőre harmincat, huszonegyet, tizennyolc kilót is szedtem. Többet is szedtek
mások. le bokrokhoz [?]. Először közepes teherautó vitte el az árut, spenótot nagy Rába autó.
Aztán lányoknak, szépeknek vittem karalábé-, kelkáposzta-palántákat, régebben aztán
országút felőli részen paradicsom-palántákat vittem ládákban dolgo[zó] lányoknak fel
dombon, utánuk később, szombaton, májusban, közepe felé diáklányoknak. Kicsi, nagyobb
lány is, nagylány volt köztük, szintén palántákat vittem nekik. Szép lányok voltak, soproniak.
Jezsuita kertből jöttek is lányok, azoknak is hordtam palántákat, mongolos lányok is voltak
köztük. Szépek is voltak. Aztán paradicsom sorokat, amiket lóval vontatott kapasaraboló
kihagyott. Már egyiknek spenótszedéskor reggel hiányoztam. Lóval vontatott kapát vezettem,
ló után lenyomva kicsit. Jól ment. Lovat fiatal bajusztalan kocsis vezette. Fekete ló volt, szép
is, kocsiló, közepes fajta, nem muraközi, nem teherló. Egy nagy téglalapot meg is kapáltam
eléggé. Pihenés kétszer is volt benne, pedig ezer négyszögöl meg is volt. Előtte Kőhidánál is
gereblyéztem kupacokba lekaszált füveket, gaz is volt köztük. Felmenő dombra, egyenes
dűlőúton. Aztán Pacolai brigádvezető parancsára paprika palántákat öntöztem, be ládákat
árokba is tettem, bele szép sorjában paprika palántákat is öntöztem még a Tómalmoknál.
Aztán Kőhidához kerékpárral mentem. Ott fedett előtérbe raktam be, le is lakatoltam. Aztán
pincéből kapákat vittem lányokkal Gerzonics Pista bácsival. Szabó bácsival (Vincével) és
Helén[?] öreg bácsival kimentünk egy földágyhoz, jó nagy területhez lovas sorhúzó soraiba
Nagy Feri brigádvezető elhelyezett két sorhoz egy kapát és paradicsomos ládákat helyeztünk
el, két fiú, Helén bácsi, én palántákat, paradicsomosakat. Egy laposkocsi hozta az elsőt
szállítmányban. Aztán egyszer csak teherautón. Vontató kocsit húzva gumikerekű traktor is
pöfögött ki egy jó csapat lánnyal, ott legény volt a vontatósban, összegyűlt legalább 100 lány
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száz is és kiszálltak, elhelyezték őket, soproni diáklányok voltak. Szép lány nagyon sok volt
köztük, nem volt egyik se nagyon csúnya. Paradicsompalántával megrakott ládákat hoztam
nekik. Csak úgy kapkodták el a palántákat ... Tómalmoknál dolgozó különböző vidéki lányok
... lettek kinevezve, brigádvezetők voltak. Járművek is megjelentek, visszavitték a népet.
Teherautó kétszer is fordult lányokkal. Kerékpárral mentem haza. [Ha] nem hoztam volna,
teherautó is hazavitt volna. Két oldalt pados volt. Amerikai fajta. Elég nagy autó volt. Még
egy férőhely is akadt nekem, hívtak is a fuvarozók, akik megismertek. Egyik házat bontott
Jezsuita kertnél. Vízhordó is lettem Pacolai brigádvezető parancsára Tómalomnál.. Kicsi és a
nagy közötti forrásból hoztam vizet, öntözőkannában tiszta ivóvizet. Dombra mentem fel Visi
Gabriellának. Beszéltem is vele, meghívtam sétálni. Tudok zongorázni. Neki mondtam.
Németh Ilonának vittem vizet. Fiatal lányok fel a dombra ... paprika palántákat árasztottak
Megyesi bácsinak, Takács bácsinak, akik lejjebb kapáltak, mint Visi Gabriella és Németh
Ilona. Délután volt ez. Délelőtt öreg nénik is ... vittem ivóvizet. Szép lányok voltak ott, ittak is
vizet egymás után. Visi Gabriella eljön sétálni vasárnap délután erdőbe, megígérte.
Szagosbükköny virágot is adtam csatornán Tómalmoknál. Piros virágot. Egy szált. Örült
biztos. Pados teherautón utaztam oda-vissza, szekéren, laposkocsin, autóbuszon
tizenháromszor csak haza munkából. Laposkocsit lovak húzták, két ló. Sokan voltak rajta.
Szent Mihály temetőnél vagy a Szentlélek-templomnál volt a végállomás. Kerékpárral is
közlekedtem egész a Vörösmarty utcáig.
028. Egy érdekes lap, ami itthon maradt:
Visy Gabriella
pedagógus
Rábapordány, Vöröshadsereg útja 63.
1952. július 2.
Kedves Gabriellám!
Jól vagyok! Sokat gondoltam rád. Nagyon hiányzol nekem. Megszoktam már egy szép
fürdőnadrágos Nőt, aki tetszett nekem. Jó lenne veled cikláment szedni az erdőben,
soproniban. Jer, gyere el majd. Negyednégyre hamar a Vörösmarty utca 10. számú házhoz.
Szeretlek nagyon, te leszel a feleségem biztosan, gondoltam ezt. Csókollak! Köszönöm a
karalábékat, amit adtál nekem enni. Vízhordó vagyok. Kislányoknak, 14 év körüliek is
vannak azok, vizet hordok. Kúttól, a kis és nagy Tómalom között. Rakodó voltam,
karalábékat raktam lapos kocsira.
Üdvözöl szeretettel Pista.
Feladó: Hárs István Vörösmarty utca 10.
029. Balfi szőlőben munkában.
„1952 év július végén helyeztek oda. Először Niki és Takács bácsi mondták, hogy a
Palatinusban jelentkezzek. Az Ikvahídnál találkoztam velük. Elmentem oda hazulról. Először
gyalog mentem ki oda. Hatan voltunk a Fertő-strand fölött. Ott két szép fehér ház látszott. Az
egyik közelebb, a másik távolabb, zöld rámás nagy ablakokkal. Az előbbinek két nagy ablaka
volt. Bent szép sorjában tíz ágy is volt és két asztal padokkal. Aztán a brigádvezető összeírta
az embereket név szerint. [Akkor] vettem egy kapát és a dombok között álló dugványokat
szabadítottam meg a gaztól. Eleinte négy sort kapáltam, gyomláltam [ki a] nagy gazokat.
Később több hosszabb-rövidebb sort is kapáltam meg. Aztán a dombon egy háromszög alakú
részt. Aztán felmentem a dombra a Rax felé. A Schneeberget, a Károly-várat, a Várhelyet, a
Fertő tót is szépen lehetett látni, a nádtömeget is egy öbölrészen. Három napig voltam kapáló,
gyerekek szolgáltak vízzel. Szekéren mentem Sopronba a legényekkel, gyerekekkel és ki a
szőlőbe. Egyszer lapos kocsival, két ló húzta, egyszer gyalog, egyszer egy darabig pados
teherautón utaztam, nagy teherautó volt. ... Aztán vízhordó lettem: legényeknek, a szőlőben
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kapálóknak, szőlőt kötöző lányoknak hoztam kannában vizet. Először egy szemüveges fiúval
találkoztam a kútnál, szintén vízhordó lett. Aztán gyalog mentem haza. Később kerékpárral
jártam ki és vissza Sopronba, a Vörösmarty 10. számú házba. [Kifelé a] Deák térnek, a
kurucdombi iskola előtt a téglagyáraknak, a Pihenőkereszttől balra vezető első széles úton
kerekeztem munkahelyemre.
Almát, körtét, szőlőt is ettem ott, a szőlőben, a gyümölcsös, fás részben. Munkások
kínáltak meg velük, gyümölcsökkel. Lányok és legények, brigádvezető is kínált, adott szőlőt.
Megettem azokat a szőlőfürtöket. Másik szemüvegtelen lett később a vizes, avval találkoztam
többször is. Kerekes kutat hajtottam, felhúztam kerékkel egy vödröt vízzel tele, beöntöttem
kannába, kannákba. Lánc volt a vödörre és egy tengelyre erősítve. Kerek cső ment mélyen [le,
ahol] a víz volt ott a cső összeszűkült. Láttam, hogyan kötözik a szőlőket a karókhoz a lányok
és legények, hosszú karos vadszőlőt [?]. Szőlőben kis hordágyon Kálmán Józseffel szőlőt is
hoztam dombon le a házhoz. Nyolc ládát.”
030. 1952. 09. 10–11. Munka a Nyugati majorban.
[Egy alkalmi munkás hétköznapja 1952-ben. Naplójának szövegét alig-alig igazítva.]
Hétfőn mondták még a szőlőben, hogy menjek ki a Nyugati majorba, [ott] kellene
lennem. Aztán még ott dolgoztam [a szőlőben], és hazamentem. Másnap Vönöckinek
megmondtam az irodában (a Palatinusban, odamentem). Aztán megkérdeztem, milyen a
kijárat oda, az út. Azt mondta, jó út van oda, kerékpárral is lehet közlekedni, menni.
Hazamentem. Másnap reggel elindultam kerékpárral, A vámháznál mondott út sáros volt,
tovább kerekeztem. A Hubertusz alá értem. Kerestem jobb utat, amelyik a Nyugati majorba
vezet, nem találtam. Találtam egy sorompóházat. Az úton lezáró sorompó volt, piros-fehér
csíkokkal. Visszakerekeztem. Két katonát láttam, egyik vizet öntött ki vödörből. Aztán
visszaértem a sáros úthoz és azon egy darabig kerekeztem a Nyugati majorig, aztán füvön is
kerekeztem. Fű végül ritkás lett, gazok széjjel ágazók lettek, aztán termények. És a kerékpár
kerekeire ragadni kezdett a sár és ezért vittem a kezembe a kerékpárt egy szénakazalig, ott
letettem, szalmát tettem a kerekeire, aztán leszedtem róla. Árnyékba állítottam a
szalma[kazal] nyugati oldalára. Aztán továbbmentem kerékpárral. Egyszercsak hátulról
berregés hallatszik. Hátranézek. Egy teherautó jött. Megvártam. Egy legény szavára felálltam
a sofőr mellé, a lépcsőre. Úgy értem a majorba [ezzel]. Kicsit kisebb volt az óriás
teherautóknál, de duplán volt két kereke egymás mögött. Az ablaktól gömbölyű volt az orra,
aztán egyenes szellőzőrésszel. Aztán egy épülő ólhoz értem. A kerékpárt egy legény letette
nekem. Árnyékba tettem kerékpáromat, aztán megtaláltam a munkaegység-vezetőt és az
visszaküldött teherautóval. Már irodájában leigazolt és visszaemelték kerékpáromat a
teherautó szállítórészébe. Mikor a meszet lelapátolták a munkások, fölszálltam. Még a
majornál a padot lehajtották, mikor egy hídhoz értek, ott lelassítottak és a kerékpárt fogva
leültem, elhelyezkedtem egy padra. Aztán gyorsan csuszkorálva kiértünk a sárból, az aszfaltos
útra. A motorja jól dolgozott az autónak. Nem szóltam időben, nem jutott eszembe, [csak] az
Ógabona térnél szálltam le. Kerékpáromat egy legény leemelte. Hazakerekeztem. Letettem
táskámat, elsétáltam a Palatinusba, kértem írást. Vönöcki elvtárs adott pecsét nélküli írást.
Haza mentem. Már késő volt. Nem mentem ki, hanem a következő nap reggel gyalog mentem
a nyugati major irodájába. Oda is adtam a munkaegység-vezetőnek a pecsét nélküli papirost.
Át is vette. Aztán elküldött egy legényhez, az elő[vette] egy lelakatolt ajtózár [kulcsát],
előadott egy sarlót és elküldött a kukoricát aratókhoz. [vagyis] vágókhoz, [hogy] ott
jelentkezzek a brigádvezetőnél. El is mentem. A Hubertusz alatti részben voltak. Jelentkeztem
[nála], be is mutatta, hogyan megy a kukorica [vágása]. Vagdaltam sarlóval. Fel nem sokat
néztem. Traktor is szántott, gumikerekű. Jó hosszút sarlóztam, kupacokat raktam
kukoricaszárakból. Egyszer csak két kerékpárost láttam, zöld ávósok voltak. [Az egyik] kerek
[arcú], fekete hajú, fekete szemöldökű, sötét szemű középmagas legény volt, a másik
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hosszabb arcú volt. Egyforma magasak voltak. Elmentek és munkálkodtam tovább.
Egyszercsak visszajöttek, megjelentek a brigádvezetővel [vagyis] munkaegység-vezetővel,
aki lovagolt szép fehér lovon [és] nézte a dolgozókat. Azt mondták az ávósok [nekem]: –
Szedje össze a holmiját és jöjjön velünk. Az egységvezető azt mondta: – Jöttek az ávósok egy
kis megbeszélésre. Aztán elkísértek. Haza nem [mehettem még]. Futni kellett, lépésben
menni. Fekete kerek arcútól hallatszottak a szavak. Elkísértek az ágfalvi laktanyába.
Bekísértek. Közben pihenőt is tartottak. Egy úton vékony drót volt átvezetve. „Nem szabad
rálépni, mert robban: akna.” Átkeltem velük rajta. Tisztáson le is heveredtek. Pisztolyát
rámfogta, hogy lelő. Megmutatta, eltette és továbbment a kíséret. Láttam ismét Ágfalva
házait, templomát. A falusi laktanyában egy pici szobában ültettek le. Előbb irodába vezettek
[be], ott az ávós parancsnoknak kérésére odaadtam az igazolvány[oka]t, megnézte azokat.
Aztán ebédet is kaptam a kaszárnyában: leves volt fehértésztával. Másik teremben leültettek
le (tizedes ültetett le), kövér marhahúst kaptam szafttal. Babfőzelék elfogyott már. És padon
(hosszún) ültem. Tányér volt, abból ettem és kés is volt, villa is. Kenyeret többet vettem. És
aztán a kövér tizedes visszahelyezett a pici szobába. Még mikor [az] ávósok kísértek Ágfalva
felé, énekeltem is gyertyafény-keringőt, mert mondta nekem fekete hajú, kerek arcú: nagy a
feje búsuljon a ló. Aztán kérdeztem tizedestől, [hogy] mikor mehetek haza. Mondta: öt óra
felé. Parancsnok meg azt mondta: majd négy óra felé. Aztán azt mondta: vissza is mehetek, de
nem engedtek, nem adták vissza táskámat, [az] oldaltáskát. Viharkabátom övét elvették,
irodába vitte valaki. Visszakaptam egyszercsak. Ott a szobában kérdezték: hogy hívnak, kik a
szüleim, hol vannak, hol lakok. Mindezekre feleltem. Katonák, ávós is nézett be hozzám.
Katonai sofőr is bejött, mondta, mindjárt megyünk. Elautóztam nagy dzsippel, szélessel [a]
48-as laktanyába. Az már jó volt.
Ott egy kövér zöld ávós parancsnok kérdezte: ugye azért ment [a] nyugati majorba, mert
ott akart a határon átmenni. Azt mondtam: nem, nem, ahányszor kérdezte. Várni kellett egy
folyosón, egy széken. Sok iroda is volt kiírva. [Egy] ávós elvitte az oldaltáskámat és az
igazolványomat és átnézte. [Az ügyeletessel a kapuhoz kísértetett és hazamehettem.] ...
Autóból kiszállva is kísért egy ávós. Hazamentem [a] Kossuth utcának [a] Vörösmarty utca
10 alá. Sötétedésre hazaértem, mire egész sötét lett, szemetelő esőben. [Még hozzáfűzi: Az]
autón kérdezték, másik zöld ávós, fekete hajú, mellettem ült, kit ismerek, milyen lányt
Sopronban. Szekendi Valit, Erzsit. Ebbe megnyugodott, így mielőtt elmentem [a] kövér
parancsnok azt mondta: többet a nyugati majorba ne menjen, mert agyonlövik. Így mondott
végén csütörtököt a munka a nyugati majorban szeptember 11-én és szerdán, 10-én.
031. 1952. október 3. után.
Ismét: munka a Balfi szőlők közt.
Ott utoljára három napon át. Szombaton vizet hordtam és ittak emberek a szőlők közt.
Sok mustot ittam, édes piros lé volt. Két brigád dolgozott egymás mellett. Itt egy hordóból
merítve lábasból ittam. Délután távolabb. Aztán kedden az út mentén, az országútnál
szőlőzúzót hajtottam és tüzet raktam egy kipödrött bajuszú hosszú Gyuri bácsival. Szőlőkaró
törmelékkel és szőlő indákkal tüzeltem egymás után. Ez volt szerdán. Lucerna táblák voltak a
szőlők közt. Száraz indákkal tüzeltünk. A bajuszos gyújtotta meg öngyújtóval a tüzet. Jól
égett, nagy lángokkal. Élveztem. ... Sárga lángok voltak. Kerékpárral jöttem és mentem haza
Sopronba, Vörösmarty utcába. Szőlők közül is szedtem össze a törmelék karókat. És a tűz
mellett melegedtek néha sokan is. Főleg én és a bajuszos bácsi. Nem hagytuk kialudni a tüzet.
Egy[-egy] tűz lobbant fel, ahogy a szüret ment. Később csak édes zöld színű mustot ittam, egy
fél lábassal is, jó édes volt.
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1956 SOPRONBÓL (032–034)
032. 1956. 10.24.
„Háboru, belháboró 1956. Október 24. Kezdödöt sok lövéssi hir halatszott hirből.”
[Így kezdi. A szokottnál is izgatottabban próbálja rögzíteni az eseményeket. De már ezt
is értelmezni kell. Sok lövésről szóltak a rádió híradásai? Ez lenne az egyik értelmezés. Vagy:
maguk a lövések hallatszottak a rádióból? Netán nem is rádióból, hanem Sopron városából?
Élőben? A következő három mondat erre utal:] „Aztán kaszárnyánál lödözés let. két napig
tartot. Aztán továb 4 napig is.” [A következő mondattól kezdve már látszik, hogy máshonnét
hozzájutott hírfoszlányokat ír le. Gerő, Sztálin szobor, védtelen emberekre lövetés, öt darab
repülőgép, aztán békés felvonulás lett, aztán utakon Budapesten folyt a vér. Végre a forrás:]
Mondta aztán rádió. [És mondott még sok pillanatnyi érvényű hírt. A bécsi rádió minden
órában közöl magyarországi híreket. Vasárnap Krisztus király ünnepe. Mondta a pap, de mit
mondott? Az nem derül ki. Harcok, halottak, romok Budapesten. Átállnak az oroszok a
szabadságért, függetlenségért küzdők oldalára.] „Repülőgép. Röpiratokat kaptak
soproniak. Láttam levegőben. Utasszállító repülőgép volt. Aztán magyar jelzéssel farkán
Sopronban 1956. év október 29-én lett ez.”
033. Hantó László.
„1956 novemberében volt.
Beszámolt Budapestről, Sopronba érkezett. Budapesten felvonulás volt Országháznál,
onnan elmentek követségre, oroszra, kiabálták: Ruszki menjen ki. A követek lehúzták a
függönyt. Aztán elmentek. A Kossuth téren ávósok lőttek sortűzzel fegyvertelen tömegre és
több sebesült, halott lett. Mentők jöttek, azokat is összelőtték.” [Értelmetlen szöveg.
Kihagyom.] „Aztán csönd lett. Köd volt, nem lehetett látni. Jó – mondta Laci. Később
hallottam ávósok voltak, nem lehetett látni, kik azok. Laci gondolta, ávósok voltak, mondta is
16. novemberben. Este mesélte ezt. Reggel érkezett teherautón. vonulás ... ember ... zászlóval,
magyarral ... Reggel aztán hazament, ágyuzás hallatszott. Asszonyok kenyérért mentek,
bevásároltak, hazamentek, házból mentek, Laci mesélte. Üllői út rom lett. Kálvin tér, Baross
út, Rákóczi út, Nagykörút romos lett. Szomorú képe lett mint bombázások után ... Veres Pálné
utca megmaradt épen. Környéke is. Október 23. történt ez. Délután, este.”
034. 1956. 12 [?] Hír Budapestről.
[Hősök emlékművét, Petőfi szobrot is meg akarták koszorúzni, de az oroszok nem
engedték. Szabad Európa-hír. Mindenesetre bizonyítéka annak, hogy hallgatták az adót.]

BALESET ÉS BETEGSÉGEK (035–040)
035. 1966. 10. 02.
[Fájt a füle, különösen evésnél. Hönigschmidt felszúrta a bal fülét.] „... előtte semmit,
felszúrás után újra balfülön át is bejött a hang félkettő után volt ez magasföldszinten tolóajtón
át kellett menni ott volt az. Aztán megmondtam mi a panasz mondtam rágásnál fáj a fülem
főleg, máskor hol nem, hol igen. ... munkahelyről kéredzkedtem oda” ... [Utána még
dolgozott, részletezi.]
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036. 1969. 04. 13.
„Hat nap voltam beteg 20-án voltam próba sétára, szedtem ibolyát délelőtt, még kopasz
fák voltak a lombos fák, fél órát kint voltam. 21-én már dolgoztam. feküdtem majd két napig
aztán ismét vissza jött 37,5 fokos hőmérős láz volt ez. Vasárnapra elmúlott. Torok kaparás és
hasmenés. ... egy hongkongi influenza
fajtája ... Nehogy negyven legyen: Mama otthon
tartott, igaza volt, igy jobb volt”
037. 1976. 05. 01.
„Kitört a fogam. Május 1-jén este vacsoránál. Mamám kedden, Május 4. délután
elküldött Horváth Klárihoz, fogorvos, az lereszelte koronára, 5ten voltak előttem, félöt felé
mentem oda, félhatra haza is mentem. Kedden kell újra menni, mintát vett róla gipsszel, aztán
hazamentem. 2 nő volt előttem, 3 férfi.”
038. 1976. 05. 11.
„... lett koronázva a fogam, jobbra középtájt lett meg Horváth Klárinál maganosan [?] 5.
otthon lettem, 2 voltak előttem, két lány”.
039. 1976. 12. 28. Szemészeten.
„Hollósiné segédnője egy szőrszálat szedett ki a szememből a baloldaliból. 8 mentem
oda, 9 készen lettem, fertőtlenítő cseppet kaptam, ...lámpával, vattával szedte ki. ... Bökés a
szememben meg is szűnt.”
040. 1979. 03, 08.
„Horváth Klári betömött két első fogamat, 10 éves tömés ki volt esve. Lakáson 100
forintba került. Anyám is kapott fogakat, vele együtt mentem oda Május 1. térre. Jól
rendbehozta a fogaimat. Betömött két első fogamat 1 órát nem szabad enni, öblíteni
vele,mondta fogorvosnő.”

HÉTKÖZNAPOK (041–048)
041. 1956. 02. Olvasztások.
[1956 év februárban nagy hideg miatt befagyott vízvezeték vízórától második emeleten
vécénél. Nálunk olvasztottak, hosszú dróttal vezettek fel áramot. Hamar meglett. Később, két
hét múlva megint befagyott a vízvezeték, pincéből áramgyűjtős résszel. Kádalakú volt, óra
volt rajta, mérő mutatta áramerősséget, drót végét, vízórára volt rátéve, csöveket nagy meleg
adással olvasztották. Soká tartott. Moziban voltam, hazamentem. Február 25. szombaton
délután még mindig működött, este utána elvitték. Nálunk csőrepedés lett első olvasztás után.
Pa ezt lehajlította és összenyomta a cső végét, így lett víz a lakásban. Vasárnap, 14-én volt ez
valamikor. Érdekes volt, csőre ráerősítve is volt a drót. Emeleti olvasztás három éve is volt.
Ez pincébe nem. 2.-nál Szakáléktól pincébe ment, vezetett a drót, úgy kellett átbújni alatta.
Vízvezető cső lépcsőház- és kis éléskamránál, vécében lett felvezetve. Belülről folyóvíz
befagyott. Olvasztó erősítő sűrűn lemezekből állt láthatóan. –25° volt és –15 is és –22 is volt
ekkor. Hallottam nőktől. Mama is mondta. Rajziskolában, ahová jártam, onnan jött férfi, úgy
emlékszem –25° volt, Sopronban volt ez. Alföldön rádión át 30-at is hallottam. Mondták.
Cseheknél –40°is lett nappal.”
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042. 1964. 11. 02.
„Épült fel nálunk ... egy cserépkályha. Szép barna, kicsit alacsonyabb, mint a nagy
szekrény. Egy mester, meg segéd, meg egy tanonc építették fel. Néztem kicsit utána moziba
küldött anya, el is mentem” ...
043. 1966. 07. 04.
„Kiscicákat láttam.
Kicsit nagyobbak voltak az egereknél. Mariskának kosárban voltak... második emelet
után padláslépcső torkolatánál lapos részen voltak, aludtak. Lent Mariska házmesterné őket
vette, egyik is fehér, másik is. Helyesek voltak, felső kosárba felette cica is volt látható. Fát
vittem, felvittem fákat ez volt hétfőn, felmentem, zongoráztam és olvastam. Aztán vége lett a
napnak.”
044. 1967. 03. 25.
„Nagyszombaton lett gáz beszerelve kályhába. Délelőtt. Gázosok szereltek fúrás
helyeket falon begipszelték. Kályhánál átfúrták a falat. ... Aztán tábla részen gombot kell
megnyomni, először csavart lángot kell beállítani, aztán gombot megnyomni, alul lendíteni
alsó kerek gombon. Gombot felsőt tíz másodpercig kell tartani, mondta a szerelő. Aztán jó
húsz-huszonegy fokra felmelegedett a szoba. Kályhának alsó ajtaját becsukva tartva. Nyitva
akkor nem igen lett úgy meleg a kályha.”
045. 1970. 10. 25.
„Óriási püspöki szentmise” [délelőtt a Szent István-templomban, toronyszenteléssel és
szoborkoszorúzással. Utána erdőbe ment, de nem talált cikláment. Ebédre hazaért.]
[Még aznap:] „Otthon. Nagy nap lett. Régen hangolt zongorát, kijavította, kiporszívózta
fiatal zongora-hangoló, már több zongorát hangolt, javított meg. Pár zörgő hangot egész sor
hangot megerősítette, már meg voltak lazulva. Mama mesélte, el is feledkezdtem
zongorahangolóról, mire újra zongoráztam, zörejmentesen, tisztán szólt a zongora, jobban,
mint előbb, kisebbet kellett volna sétálni, hol szemetelt eső, hol nem. – Utána tévét néztem
Bátyáméknál. – Utána hazamentem, olvastam, angoloztam Mamámmal. Vége lett a napnak. ...
vacsorával” ...
046. 1971. 01. 12.
„Szerelő volt, gramofonszerelő volt Erdősi bácsi. Rendbe hozta villanygramofont. Meg
volt lazulva egy csavar. ... 20 forintot kért. Rákóczi utcában, Hirschler üvegessel szemben
lakik. Ez volt szombaton, három óra tájt. Borbély Kris[ch] is odajött Papát borot[vál]ni, utána
bátyám jött, később aztán Czájlikné mesélni Erzsi néniről, Khoór néniről. Zongoráztam
közben Gyermekem ó aludjál, aztán Stille, Szent éj, előtte fejből gyertyafény-keringőt,
Röslein rózsát, aztán még Bachot, Voltemperklávir részét. Bach Ave Mariát” [És még
valamit, amit nem lehet elolvasni.]
047. 1976. 11. 22. Hétfőn Borgulya.
„Délelőtt 9 órától egyig hangolta 4 órán át, mert elcsúszott hárfa egy hétig rosszul szólt,
visszajött zongora szép hangja. Feledékenységből Hárs Olivér kihúzta tartóját balra dugót és
ezért hárfa tartó dugó hiányzott és leesett. Halk, rekedt csembalóféle hangja lett. Hangja
hangolás után legjobb bécsi zongoráé lett, mint volt. Mama volt otthon, én munkában voltam,
nem láttam Süket faiparban Sopronban Pannónia mellett.”
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048. 1978. 11. 13.
„Gosztonyi villanyszerelő úr [állólámpát] dudorosat javította meg, indította meg
elzárókat, azóta jól folyik a víz. Tust kiböködte. Mamám volt csak otthon. 2 órakor volt ez
Sopronban, Köztársaság utca 13. alatt, 1. emelet.”

KISAPA (049–050)
049. 1955. 03. 18. Kisapának nevezett nagyapa!
„Története. 1955 év január 27-én érkezett este Anyával. Után már egy napig ágyban
volt és angolul beszélt. Utána fölkelt és szobában sétálgatott. Utána meg sokat angolozott
Anyával ... vasárnap Pa kíséretében elment az Erzsi néniékhez. [Közel minden nap.] Kicsit
sok szalonnát evett. Egyik reggelre sárga arcú lett. ... egyszer délután 39 fokos láza lett. Nem
tudott felülni. 1955. év március 11-én délután félhat felé elvitték mentők egy sárga vajszínű
vöröskeresztes autó állt meg a ház előtt. Két mentő hordággyal feljött, gyorsan előttük ajtót
nyitottam. Pincéből fát hoztam és láttam hordágyon hogy vitték le, ablakból: hogy teszik a
mentőautóba. Egy szobát kapott, egyedülit a kórházban. Oda vitték a belgyógyászatra. ...
Késett vonat akkor két órát. Judit akkor érkezett gyorssal, motorossal.” ... [A szótömkelegben
valamelyik fia is előfordul. Együtt jöttek ? – A téma a sízésére vált.]
050. 1956. 08. 20. [egy filmről számol be. A végére írta:] „Júliusban halt meg Struglits
karnagy a Szent György plébánia karnagya. Szent Istvánkor 20-án dél 10 Kisapa halt meg.
Pesten, kórházban 85 éves korában ... úgy hallottam. Jóska elvette Editet Budapesten 18-án,
szombaton feleségül katolikus házasság szerint.” ...

KATANICS MARIKA (051)
051. 1952. 07. 22. Katanics Mária érkezése.
„Pénteken, 22-én estefelé hat óra után hazakerekeztem a balfi szőlőktől. Otthon
megmosdottam ... szandált kipucoltam kefével. Meguzsonnáztam. Zongoráztam. Gyertyafény
keringőt és egy szép Bachot lejátszottam. Jobb kéznél kétszer ismétlődő más-más hangzat
van. Kétszer egymás után bal kéznél tartani kell. Mikor a dallamnak, műnek vége lett és a
vasalónő is vasalt a konyhában, egyszer csak csöngetnek. Bejön egy szép lány, megjelenik a
zongoránál. Szürke szoknya, fekete lakkcipő, fehér ing volt rajta, fehér harisnya, rövid.
sötétszőke haja, szép kék szeme [itt most csak egy i betű áll.] helyes lány. Megmutattam neki
festményeimet, nappaliba előbb átvezetve és fényképeimet. Új albumomat. Tetszettek neki.
Unokatestvérem elsőfokú lett: Katanics Mária. Aztán meséltem neki, hogy[an] voltam nyáron.
Végül elmentem vele Khoórékhoz. Ott [=oda?] már elmentek Anyáék Pa, Ma. [A bejegyzés
további tetemes részében sok az időbeli és térbeli zavar. – Aztán elmennek Khoórékhoz. –
Erre az egyedüllétre még visszatér a fogalmazvány végén. Idézem:] „Nagyon boldog voltam
hogy ismét láttam Katanics Máriát, Marikát. Kitűnő volt, hogy Sopronban, Vörösmarty utcai
lakásban megjelent este felé és élveztem vele az egyedüllétet. Sajnos elfelejtettem vele
énekelni, nem jutott eszembe. Marika hét óra felé érkezett, úgy háromnegyed hétkor érkezett.
Körútján falvakban kapott enni, mondta. Parasztoktól. Katanics Mária unokatestvérem,
elsőfokú.” A bejegyzésnek ez a vége. [Helytörténeti szempontból azonban a szó szerint
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nehezen idézhető középső rész a fontos. Hogyan került egyáltalán ide Marika? A Pannóniában
lakott, mint Lajtha László titkárnője, segítője népdalgyűjtő körútján. Kis Opel Kadettal
közlekedtek Sopron környékén. Kőszegen is jártak. Vasárnap reggelitől délutánig a Hárscsaláddal töltötte az időt, esernyő védelmében kísérték vissza a szállóba, ahonnét főnökével
haza, Budapestre utaztak. Véget ért a népdalok lekottázása, gyűjtése. Cigánnyal lejátszatták a
falvakban megszokott népdalokat és lekottázták. Biztos könyv lesz belőle – mondta Marika.
Lajtha akkor is, talán máskor is járt a Deák étteremben muzsikáló Tendl-cigányzenekar
hallgatására és egyszer előadást is tartott a Kaszinóban, lásd a 139. bejegyzés,. Marika egy
másik látogatásáról szól szeptember 14-én, Séta Katanics Máriával címen. Marika akkor volt
23 éves, egy lapon meg is gratulálta, de az még nem érkezhetett meg Pestre. Sopronba 12-én
jött, gyorsvonattal. Ebben az írásban Lajtha és a népdal nem kapott helyet.]

CSALÁDI ÜNNEPEK (052–060)
052. 1953. 04. 06. Húsvét hétfő.
„Délután voltam öntözni lányokat, mert délelőtt iskolába voltak. Félnégykor átmentem,
megöntöztem kis parfümös autóval, egy ismerős lányt, erdészt, Barna Évát, szőke. Nem volt
otthon. Ibolyát is szedtem neki a kertben. Czájlikéknál Erzsikét, utána megöntöztem Esztert és
utána templomban voltam Dóm templomban. Utána Bencze Piroskát öntöztem meg. Kaptam
egy piros tojást, hazavittem. Utána elmentem a Judithoz, Erzsi néniékhez Khoór ház[ba]. És
megöntöztem Juditot is, megöntöztem Esztert, meg volt híva oda. Kaptam tejszínhabos
kakaót. Anti öcsém is ott volt. Jó írásos szekretert játszottunk: lány- és fiúról vagy legényről,
hol találkoztak. Balatonban. Ilyen is lett. Anti olvasta fel azokat az értete [érdekes, vagy
érkezett?] írásokat. Vicces, kitűnő volt. Én is kezdtem olvasni egyet. Kitűnő volt. Haza[felé
menet] háromnegyed tízkor már a Széchenyi téren voltam. Anti, Eszter, Ma és Czájlikné, aki
ott volt vendégségben. Sokat elbeszélgettünk Juditnál. Ott is kaptam egy piros tojást. Anti is.
Délután aznap ötórás misén voltam. Félórát tartott. Egy szemüveges pap, oldalt hátul volt
haja, angyalokról beszélt. Hogy azok szellemek, nem látjuk. Testet, emberit felvesznek,
megjelenhetnek. Láthatóvá válhatnak ember előtt, bárki előtt. Szárnyakkal ábrázolt angyal
Isten parancsát gyorsan teljesítik, azt jelenti a két szárny emberi testen. Ez volt a szentbeszéd
az ötórás misén Sopronban. Kitűnően elment a nap így. Szekreter írása kis vonalas papiroson
volt hosszított téglalap alakúkon volt. Este volt a játék. A hátsó ebédlő asztalnál volt a
lépcsőháznál, Juditnál, Khoóréknál, ott volt a fiatalság. Jó volt. Négyen játszottak este egy
asztalnál Czájlik Eszter, Judit, Anti, Pista én. Jól megvoltunk. Este. Hétfőn.”
053. 1955 évtől Szilveszter este.
„Búcsúnapon este. Vacsora előtt két dalt zongoráztam. Anti jött, ő is zongorázott. Pő
bátyám áthívott lakására, szobájába. Ott angol lemezt szedett elő. Antit is hívta, de az otthon
maradt zongorázni. [Mikrobarázdás lemezen Beethoven 8. és 5. szimfóniája.] Pő
karácsonyfácskája is megvolt még. ... Hazamentünk megvacsoráztunk. Anti is. Pa, Ma.
Macskaasztalnál voltam. Pő elment MTESZ-be szilveszterezni. Három dalt, szokottat,
lezongoráztam, átmentünk mind féltízre Czájlikékhez, fogorvoshoz, lányaihoz, két lánya lett
neki. Felesége is ott voltak amikor beléptünk meghívásra. Eszter nagylánya lett, az nyitott
ajtót, szép karcsú lány. Bementünk utcára néző középső szobába. [Balról előjött Rozmán
Gabi. Pista Rozmárnak írja.] Jobb oldali szobába ment Pa, Ma. Mi ketten Antival ott
maradtam. Rádión zenét hallgattak, beszélgettek. [Leírja a süteményeket. Bólét ittak. Gabi
kezelte a rádiót. Gabi csuklott, Piros, a házvezetőnő javasolta, hogy tartsa vissza a lélegzetét.
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Pa is ezt javasolta, aztán visszament a másik szobába. A rádióban a Himnusz. Éjfél. Boldog
Újévet kívántunk egymásnak. Kezet fogott velem az összes lány. Czájlikné meggyújtotta a
karácsonyfa-gyertyákat. Budapestről jó keringőt közvetítettek. Táncolt a rádió zenéjére
öregje-fiatalja. Felhajtották a szőnyeget.] Tangó következett, letáncoltam ezt Eszterrel, majd
akkora lett, mint én... Jól ment. Szabad szóval kértem fel, meghajoltam előtte. ... Gabival
angolkeringőztem. előre egy lépés, másikat zárni és forogtunk is. ...Pa Vadas Ildikó
mamájával és Gabi mamával táncolt. ... Pa mint egy medve nők előtt széjjel tett kezekkel
táncolt és integetett közben keringőzött. Aztán kimentek helyükre. ... tangóztam ugy
emlékeztem és csárdásoztam. ... Pa bejött és zongorázott pianínón. ... Ma is mondta
Erzsébetnek, hogy táncoljon velem, felkértem Gabit és keringőztem vele, egész
megmelegedtem tőle. Nyár lett. [Leírja a ruhákat.] Pa is táncolt, kivéve a szvinget. ... Pa is jól
érezte magát. Mindenki. Bóléban őszibarack volt. [Három pohárral is ivott. ¾ 3-ra ért haza.
Czájlik kapuig kísérte szüleimet.] Feketekávét is ittam fiatalokkal közben.”
054. 1956. 06. 01. péntek. „Polgári házasságkötés után a Vörösmarty utca 10. első
emeletén koccintás ürmössel. Jelen volt a két tanú: Csatkai és Khoórné, továbbá Ödön bácsi,
Edit, Jóska, Edit barátságosan mint egy jó pincérnő csokoládés szép mézes süteménnyel
kínált. Jóskáné Hárs Józsefnének lett beírva nagykönyvbe tanácsházán, városházán délelőtt
háromnegyed tizenegykor volt ez, utca felőli sarokban volt az ülés nyugat felé északra is
kicsit. [Kínálás.] Ez volt Anya szerint villásreggeli. Csatkai Régi építészeti díszes tervrajzos
képet hozott új párnak. Előbb Editnek festményt adtam. Ráírva: Pő menyasszonyának. Örült
neki. Szép csinos nő lett Editből. Jó volt ez. Badacsonyi fehér volt ez a bor. Úgy emlékszem,
sárgás volt. Május 30-án jött este gyorssal Pővel. Június 11-én elutazott mamájával vissza
Hajdúszoboszlóra. Itt volt nálunk Vörösmarty utcában 3. sz. szobában.”
055. Szilveszter 1957–1958 évben
„Átmenőben. Este felé még rajz volt nyolcig Liszt Ferenc művelődés házában utána
haza mentem, sötétszürke ruhába öltöztem szépen. Meghívtak Wallonék, József bátyám
feleségének szülei. Szépen előkészített tálca volt kettő is tál. Sonkás tojásos szendvics volt.
Átmentünk másik szobába, harmadikba. Tojásos krémes tészta tálon volt, ettünk. ürmöst is
ittunk és feketekávét két csészével ittam fekete kávét. Két pohár vörös ürmöst. Aztán Khoór
Ödön bácsi és Erzsi néni is eljöttek. Együtt mentünk be. Beszélgettünk. Leültünk. Aztán idő
múlva átmentünk Czájlikékhoz ott közelben Kossuth úti házba bementem. Szép lányokkal
találkoztunk és egyik szobában helyet foglaltak fotelekben széken idősebbek, beszélgettek
üres teremszobában. Szélén voltak foteles szék, székek. Ott volt Berci, Horváth festőművész
fia és táncoltak fiatalok lányokkal fiúk. Brand szemorvos lánya volt ott. Dusi [Tusi?] lány.
Szépek voltak. Czájlik Erzsébet. Táncoltak aztán. Később én is táncoltam. Eleinte néztem. Én
is megkezdtem. Tangóztam többször. Csárdásoztam is. Jól ment. Élveztem. Aztán
angolkeringőztem is. Később Czájlik Eszter udvarlójával mindenki táncolt. Mindegyik
lánnyal végig táncoltam. Jó volt ez. Eszter volt a legmagasabb, azért volt legszebb, többi lány
is. ... Pihentem is közben. Közben Brand és lánya is táncoltak együtt. Czájliknéval is
táncoltam. ... Brand szemorvos főorvos aztán Papa Hárs György is tangózott Czájliknéval. Jó
volt. Először hanglemezekre táncoltak, utána rádiózenére. Budapest, Kossuth zenélt tangókat,
én is táncoltam, bólét ittam két-három pohárral. Egy tejszínhabos feketekávét ittam, kis
sósperecet is ettem rudat, cukros, kakaós kiflit is ettem. Asztalon volt rádió, villanygramofon
volt mellette, avval együtt szólt. Asztalon voltak hanglemezek, nézegették lányok. Czájlik
Erzsébet Tusival. Sarokban állt asztal, az ajtó mellett volt rádiós, gramofonos asztal, ez a
váróban volt. Mert Czájlik fogorvosnál volt ez. Aztán szekrénynél álltam, onnan ettem
süteményt, fiókosszekrényen tálcán voltak sütemények. Háromnegyed háromig is mulattam,
néztem ott. Hazamentem. Helyesek voltak a lányok mind. Beszéltem is nekik. Brand Juditnak

20
tánc közben, szvingeltem is közben. Fekete ruhákban szoknyásban volt fekete lakkcipőben
Tusi világoskék Czájlik Erzsike is fekete félcipőkben voltak harisnya vékony volt rajtuk.
Német Pista is volt ott alacsony szemüveges, két hosszabb férfi volt leghosszabb Horváth
Berci volt. Himnuszt játszottak Pestről. Új év kezdődött. Boros pohárral tartottam álltam. Ez
volt Szilveszter aztán lefeküdtem három után otthon. Kitűnően éreztem magamat.”
056. 1965–1966. „Szilveszterkor.
Jó televízió-műsor volt. Denevér. Karácsonyi énekes nagymise közepes volt. Kárpáti
Atya plébános lett ott Bürchner volt prépost helyett. Sokat beszél. Hét óra előtt értem haza
gyalog. Éjfél felé hazamentünk, mert Oli keresztfiam Bátyám kisfia lármázni kezdett Papával,
mamával haza mentünk. Pezsgőt ittunk, zongoráztam kicsit, rádió szólt előtte. El lett zárva.
Újév lett. Éjfélt megvártuk. Aztán Paval, Maval elaludtunk. Ez volt Szilveszter. ... Soproni
József orgonált ... Jó tejszínhabos piskóta volt ebédre zöldségleves hussal. Bátyámék is
nálunk ebédeltek. Jó volt ez szombaton.”
057. 1971. 02. 06-án „született Bátyám feleségének nyolc év után újabb kisfia.
Viktornak íratta be mamája.”
058. 1978. 12. 24. Karácsonykor.
„Sok szép ilyen valami legót kaptak gyerekek, villamossággal szabályzó traktor ment,
lánctalpas, padlón ... és kaptam 4 lemezt Jóskától, Bátyámtól ... kaptam meleg zoknikat két
vöröset, egy sárgát. Italt Bátyám felesége szüleinél szép karácsonyfájuk volt lett.
Bátyáméknak műfa. Mienk élő, az is szép lett”. ...
059. 1978. 12. 25.
[Délelőtt mise a domonkosoknál] „utána restiben csirkés burgonyás krumplis ebéd volt
Koka kolával”. ... [Karácsonyfájukról.] „Domonkos utcában vettem anyámmal a fát szabad
szombaton. Vízbe lett téve. Be volt fagyva, fel kellett olvasztani. Rendben lett aztán.
Vasárnap beletettem a fát a tartóba rongyokkal, papírral, spárgával, aztán csavarral, aztán
megállt. Sürített papírral, többivel. Mamával díszítettem fel. Vége lett. Karácsonyra zöldsárga harisnyát kaptam mamámtól otthon még. ... Festékeket, 2 drb 3B ceruzát is. Szenteste
bólé volt Bátyámékkal, fehér habos tészta torta, csokis sütemény, ez jó volt.”
060. 1978. 12. 26. „Bátyám felesége szüleihez mentem mamámmal ottan 2 óra után
feketekávé volt jó vajkrémtorta, hecsedlibor, aztán tévében Tarzanos film volt. [Részletesen
leírja a cselekményét.] Érdemes volt megnézni ezt a filmet. ... Bátyám fiai nézték ezt a filmet
és bátyám felesége, többiek [!] másik szobában beszélgettek. Másnap nagy meleg volt ott:
karácsonykor 27-re decemberre 37 fok hőemelkedésem lett. Hazamentem, berekedtem. ...
Boldog voltam, hogy ezt láttam ottan.”

BÉRMAPAPA (061–066)
061. 1953. 07. 11.
Tómalmon Bérmaapjával és feleségével.
„Bérmapapa és feleségével elég hosszú lapos fenekű csónakkal utaztam Bérmapapa
felesége eveztek én meg velük szembe ültem nádasba csatornán mentünk utaztam Jó volt. Egy
olajfánál, fűzfa fajtánál álltunk meg. Ödi papa csibort fogott. Csíp – azt mondta. Láttam egy
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csónakból, hogy eszi viziszöcskét a csibor. Aztán zsilipnél tó végén kabinok közelében sekély
víznél hagytam el, szálltam ki a csónakból és végig úsztam a Tómalmot nádszigetig, utána
kiúsztam lépcsőnél haza mentem. Előbb napoztam. Egy nád felőli semmi lépcső nem volt, tó
vége felé szálltam csónakba, oda eveztek Bérmapapáék. Ez szombat dél előtt volt.
Fürdőnadrágja volt bérmapapának, nekem is. Jó szórakoztam. Pő bátyám az külön úszott és
csónakázott. Ő is hazament. Szépen sütött a nap, meleg volt. Kerékpárral jöttem, mentem is a
Tómalomra. Kerékpárőrzőhöz tettem le a kerekemet. 60 fillér volt. Belépő fürdőjegy 1.50
forint.”
062. 1960. 06. 12.
„Kiállítás a Múzeumban. Zenéről. Mende tanár úr is ott volt... Aztán haza mentem.
Bérmapapa érkezett, kikisértem autóbusszal az állomáshoz és egy motoros pulman három
pulmant húzott. Vissza utazott Pestre csak szombaton jött, utána hazament Pestre hazautazott
családjához.”
063. 1961. 11. 07.
„Délután Bérmapapa unokatestvérem felesége vetített rendelőben ... tenger alatti életet.
András vezette, pörgette lassan. Márta, Bérmapapa felesége olvasott hozzá” ...
064. 1962. 11. 04.
„Vasárnap Bérmapapa volt Sopronban (Ödi). Kék busszal felmentünk hatvanházig,
megcsodáltuk őszi színeket. Egy ismerősét látogatta meg, bent volt a tüdőszanatóriumban”. ...
[Busszal a ref. templomig. Ebédre tejszínhab is.] „Festettem tejszínes tésztát.” [Még
idesuvasztja, hogy a bálon harmonikás és dobos volt. A következő mozis bejegyzés előtti szűk
helyre. Különben pacák: hagyományos tintával, tollal írta ezt a füzetet.]
065. 1964 [tévedésből 1963-at írt] 03. 29. Húsvét vasárnap.
„Soproni József orgonált a domonkosoknál. Utána elmentem nagybácsimhoz
Khoórékhoz Bérmapapával beszéltem rövid időre papáját látogatta hazautazott. örültünk
egymásnak.”
066. 1965. 02. 17.
Vasárnap. [Mise után] „Bérmapapának segítettem rakni könyveket ... utána ládáért
mentem Magyarékhoz, padlásra elhoztam. Erzsi néninek segítettem. Délután is ott
voltam”.[Lourdes-i körmenet.] „utána Khoórék után Bérmapapával Magyaréknál” [Tévét
nézett.] „Vacsorát is kaptunk. Almát és fehérkenyeret májassal. Utána hazamentem. Hétfőn
költözködött el Erzsi néni ... Budapestre ... Este kilenc felé mentem haza Bérmapapától
elbúcsúztam az még ott maradt Magyaréknál ez történt Februárban. Bérmapapám vasárnap
Sopronban volt. Kedden reggel mamájával nagynénimmel Pestre utazott. Erzsi néni Khoór
néni pestre utazott. 1965. Február 16. Hajnalban félháromkor.”

ÖDÖN BÁCSI (067–069)
067. 1964. 04. 13. Temetés.
„Délután három órakor Szent Mihály-templomban voltam előtte Szent Mihály
temetőben. Kereszt felé balra lett eltemetve Sopronban halottasházban volt felszentelve
református pap beszédet mondott. Világ végén újra feltámad Ödön bácsi, sokat beszélt, egy

22
koszorú volt kopár síron, aztán Szenvedő Krisztus alatt volt kereszt előtt húsz gyertyás lámpa
is égett körülötte kétoldalt ravatalon, előtte jó 50 koszorú is volt. Nőgyógyász volt, azért
kevesebb férfi főleg asszonyok, lányok voltak láthatók. Aztán félretették a koszorút és jöttek a
halottas emberek hatan és rátették fogantyús hordozóra. két oldalt három-három ember elvitte
balra fal [?] felé Szenvedő Krisztushoz aztán beszédet mondott leeresztése mélybe Szedenik
orvosbarátja utána Varvasovszky előtte még beszélt református pap is utána leeresztették
halottasok és elmentünk kis földecskéket dobáltunk talajt bele lukba és elmentünk családi
házba ott voltak fiai Ödi, Miki Miki felesége Judit nevelt lánya, Emődi Judit. Beszélgettek én
elmeséltem Bérmapapának hogy volt vasárnap, feketét ittunk, csokit és süteményeket ettünk.
Utána Papa értünk jött. Beszélgetés volt, hazamentünk. Kata Evelin néni is eljöttek
unokatestvérük és mamájuk [?] Szép temetés volt. Isten veled, mondta Varvasovszky neki.
Ödön bácsi jó nőgyógyász főorvos volt. nem a pénz a beteg egésze [egészsége] lett a fontos.
szív-, gyomorbajba halt meg az Ödön bácsi! 10. áprilisban tíz órakor halt meg este Ödön bácsi
Szerdán lefeküdt és többet nem kelt fel. Ágyba halt meg. Szombat délelőtt elvitték a
halottasházba Szent Mihály temetőbe mondta Ma Pa. Hétfőn volt ez a temetés. Végén
hazamentünk. Hárs József bátyám is temetésen volt. ...Bürchner fő papja plébánosa Szent
György templomnak is ott volt katolikus keresztény pap Bausz is jelen volt Szent György
templom sekrestyése is elől álltak jobbra. Régen gyomorfájásai voltak Ödön bácsinak darabig,
elmúlt, idő múlva visszajött. Fuldokló rohama volt mikor élt, előfordult olyan nehézlégzés.”
068. 1966. 10. 09. Sírkőavatás
„Sírkőavatás volt fényképezések voltak ottan. Református pap beszélt hogy szépen
múló pillanat az élet de nem múló az a mennyország. Föld és az élet elmúlanak. Szent Pál
levelében van. Mama, Erzsi néni kis csoportot alkottunk. Brand bácsi szemorvos is ott látható
Czájlik fogorvos, Mama, Pipsi néni, Erzsi néni. Aztán félnégykor kezdődött és hazamentünk
négykor. Cukrászdában is voltunk Danicsnál vasárnap volt ez Erzsi nénivel, Mamával és Pipsi
nénivel aztán hazamentünk. Érdekes volt ez. Virágokat is tettek a sírra. Szépek voltak.”
069. 1970. 11. 01. Mindenszentek.
„... hazamentem. Zongora végén ki voltak rakva két mécsessel az elhal[t] dédi,
dédszülők, Baba néni, Aliz néni, Ödön bácsi. Aztán zenéltem kicsit és vége lett a napnak.”

PAPA (070–077)
070. 1957. 07. 29. „Színházban Sopronban.
„Hétfőn este fél kilenc órai kezdettel este volt. Egy órával előre igazított óra szerint.
Először Ruhagyári énekkar volt. Sok nő énekelt gyönyörűen Aidából. Aztán Papa is
gyönyörűen énekelt. ... Sopron város zongora és orgona művésze kísérte az énekeseket. Aztán
harmadik rész énekkar hátul férfiak voltak. Világ nem örökké áll, eloszlik, mint a buborék
énekelte Papa. Aztán szólót énekelt Mátra[i] is, aztán Mészáros Ágnes operaénekes
gyönyörűen énekelte Pillangókisasszony áriáját. ... Kóh Ferenc vezényelt. Tizenkettedik
sorban ültem bátyámmal és feleségével és apósával. ... Fekete József Schwarz zongorázott
gyönyörűen, zongoraművész.”
071. 1957. 10. 18. „Előadás Papa!”
„A Klubban adott elő, ott fotelban ültem. Papa kitűnően adott elő. Hallgatta József
bátyám apósának felesége. Érthetően magyarázta: betonkoszorúra épül a ház, betonlapra,
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magnezitpadlóra épül. Egy padlóra. Aztán tetőt elmagyarázta függövassal [?] előre gyártott
gerenda lesz rajta, tetőn. Érdekes volt. 1957. Október 18-án volt ez előadás. Táblán rajzolt a
Papa. Hozzászólások. Végén voltak.”
072. 1960. 04. 03.
„Vasárnap délelőtt. A Klubban adott elő Papa. Fekete táblára magyarázott. [Stílusok.
Vasbeton.]
073. 1970. 11. 20.
„Szabadszombat előtt mamám két szoba között elesett, vérzett orra padlóban sok
vérpogy[?] volt haza mentem kettőre Czájlikné érkezett. Sietve bemosogatott mama helyett,
aztán mama ágyamon feküdt, borogatta orrát, mesélte mama papa is sírt. Aztán piros lett
szemei alatt bőr, aztán lila. Aztán lassan tünedezni kezdett. Aztán 24[én] elment Lebovitshoz
ott orvosságokat írt fel megvizsgálta, magas a vérnyomása, pihennie kell, mondta. Ebédelni
túróstésztát hidegen ettem, kihült. Levest melegen ettem meg. Ez volt pénteken. Előadásra
mentem. Mamának, senkinek se törött el semmije. Szerencsére. Előadásra busszal mentem ...
haza mentem, közönség is elment. Előadó nem érkezett meg. ... Aztán Mama már járt mint
máskor otthon. Ez volt a hiba. Ez volt a Pénteken rossz. Buszozás jó volt. Még rosszabb az
volt Szénberakás kosárral fát kellett vinni. nagy deszkákat délelőtt kicsit fáradt lettem. Otthon
ez is hiba volt Pénteken. ... otthon esett el mamám, mialatt elvoltam. Péntek nem túl jól
sikerült lett. Buszozni jó volt és hamarább haza menni munkából. ... Vér pöttyöket Czájlikné
törülte fel padlóról. Ma[=Mama] telefonált neki.”
074. 1971, 02, 15.
„Kórházba szállították Papámat, mert elbénult, nehezen tudott fürdőbe menni, inkább
feküdt csak. Fölülni Mamának kellett segíteni ... és felállni inkább. Hétfőn 15-én
negyedkilenckor vitték mentők mentőautóval el. Nehéz lett vele. Pekovics orvos körzeti
levéllel. Kórházba szállíttatta idegosztályra, kétágyas szobába. Jól meglett ott. Mesélés után
kiültetik fotelba. Két nővér kiülteti. – 13. Estefelé szombaton Erzsi nénit, nagynénimet vitték
ki a kórházba Fenyvesből 38 fokos láz lett. Hétfőn jön hozzánk, kiszabadul a kórházból.
Sopronban volt ez.” –
075. 1971. 03. 24.
„Papa meghalt a kórházban. Mama szokásos látogatását elvégezte, hazajött papa
soványodik mindig nem tetszett nekem egyszercsak azzal jött haza meghalt. 73 éves lett nagy
közel 3 nap lett a születésnapjára, amikor ibolya szokott lenni. Szép volt ez a hónap Papánál
ibolya volt. Szerettem volna, ha haza jönne modelnek azt meg nem szerette régebben. Később
már beletörődött. Már csak Ödön bácsival világ végén érkezik vissza.”
076. 1971. 03.27. Temetés.
„Papa meghal. Elszállt lelke mennyországba, Ödön bácsi mellé. Istenhez. Ödön bácsi
után 7 évre rá halt meg papám. Szép temetés volt a halottasházban. Szép virágos arany színű
virágokkal barna koporsója volt. Szép ének volt. Kereszt volt, Krisztussal középen.
Keszthelyiné is ott velünk volt. Oda hozták utána Nelky-kriptába vitték négyen át. Szép zenés
énekes harmoniumos temetés volt és eltemették, leeresztették a mélybe papát koporsóval négy
kötéllel és ott kötelekkel aztán elmentünk onnan Pipsi néni Mama meg én. Engemet Winkler
fiú autóval haza hozott Winkler Pista. Papát nem kell már többet öltöztetni levetkőztetni.
Utána szép beszélgetés lett Pipsi nénivel otthon. Aztán Keszthelyiné taxival elutazott és
vonattal vissza Budapestre. Utána szép énekes, de csak harmóniummal volt zene szépen aztán
fiatal pap adott gyászmisét a szürkéknél halott lelkiüdvéért volt a szentmise. Szépen égtek
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vastag gyertyák, előoltáron négy is, aztán hazamentünk. Ismerősök, Wallonék is
meghallgatták azt Szürkék Isteni Megváltó templomában. Előbb sétált kicsit, meg úgy nézett
ki tavasszal majd Erzsébet-kertbe is kimegy. Aztán haza mentünk.”
077. 1971. 04. 02.
„Anti bácsi, Katanics Antal meghalt Március 29-én, hétfőn. ... Meghalt. elesett, mindjárt
meghalt.” [Minden magyarázat és átmenet nélkül következik:] „Pupi néni özvegy Gallusné
kövér, kerek arcú kedves nő volt. Valamikor dagadt Papám lába. Piócákat rendelt kistordai
orvos az tette rá az gyógyította meg papámat egy időre. Péntek este volt ez.”

SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK (078–091)
078. 1960. 03. 28. hétfő.
„Első állandó munka Süketnémáknál. Deszkákat, léceket raktam, lábakat kocsira,
húztam, raktam 8 órai munka volt.”
079. 1961. 11. 25.
Bál éjfél utánig, „süketek is úgy táncoltak mint hallók.”
080. 1962. 01. 27. Tánc bálban.
[A siketekkel. Elkésett. Keverednek az idők...] „megpörgettem a lányokat ... Végén
Palotai igazgató megjelent hazaküldött jött lányok is elmentek büfézni. Én is elmentem
süketek nagyothallók szövetségéből. Mikor hazafelé mentem kis fehéret láttam utcán, sarkon.
Szép sűrűn széllel elkezdett akkor havazni, amikor már otthon voltam. Ez volt 2. bálom
süketeknél. lányokat megpörgettem. ... Meleg nők voltak, szép barna hajú melegített, mikor
megöleltem még a bál[on]. Szőke is volt lányok közül, utána hazamentem. Sok férfi táncolt
nőkkel, cserélgették egymást.”
081. 1962. 03. 04. „3. bálban Süketek báljában.”
„Szép nők voltak Ötvös utcában kisteremben. Keringőztem velük. És tangóztam. Velük
jó volt. Szőkével barna kékszeművel is táncoltam, sötétszőkével Arankával, Annus néni
húgával voltam sokat. ... foxot is ... Helyes lányok voltak. Beszélgettem Arankával. Meséltem
mozit. ... Aztán egy harmonikás volt az, hol táncteremben zenélt, hol büfében, hátul étkező
teremben. Aztán benn a kékszemű lánynak is elmeséltem a filmet. Szilveszteri puncsot. Azt
ígérte, [ha] jön megint, megnézi. Szép ruhában volt Aranka, világos lila, fölül átlátszó volt.
Aztán zenész hangszeres is táncolt énekelve nővel, fiatal lánnyal ... Rajzoltam is szünetbe nőt
... félkilenc felé jöttem és félegykor haza mentem. Többiek Sotekszbe mentek. Jó volt ez. Nő
rajzolt arcot én is azt, letörülték. Lány szülei is ott voltak, barna kékszemű lánynak. Letörülte
lány, üres lett tábla.”
082. 1966. 03. 18. „Falban találtak ...
Szennyvízcső eldugult, kibontották a falat 1966. Március 18. táján. Pénteken délelőtt
egy díszes kőlavort [találtak]. Műemlékeseknek is telefonáltak. Kijött férfi fiatalember
megnézte Pannónia udvarában. jobb sarokban, süketek intézetében. Több alapfal is volt alatta.
Csatornát kiástak mélyre. Műemlék. Így nézett ki. [Több kis vázrajz.] Itt találták.”
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083. 1966. 10. 22. „Bálban.
Süket Szövetség termében. Szokott helyen voltam. Egy harmonikás meg egy dobos volt
cintányérral. Harmonikás férfi volt, dobos is, szokottak, legtöbbször. Aztán szép nők, lányok
voltak, nagyok és alacsony termetűek is kicsit. Volt keringő, csárdás, tangó és polka. Úgy
emlékszem. Sok nővel táncoltam. Lányokkal, fiatalasszonyokkal és néztem is őket, pihentem
is közben. Ültem, néztem, hogy[an] táncolnak. Jól ment Arankával, takarítónővel és hugával,
Katival is táncoltam. Steiner nénivel, főnököm feleségével is, fiának feleségével is
idősebbekkel csinos fekete hajú lánnyal, fehér bőrűvel, tangót. Jól ment a tánc [a] végén.
Több szünet is volt benne. Egy ősz nővel is táncoltam. Ott lévő fiatal lányokkal, összessel,
fiatal asszonyokkal, ha voltak, kevesen. Aztán párokat fényképeztek. Egyik csoportba
beálltam, fényképezett egy fiú táncos párokat közel éjfél felé. Főnököm két pohár bort adott,
elején, végén. Károly bácsi utána. Csoportképen részt vettem és hazamentem. Tizenegy
forintot kiadtam. Két mignont ettem és hazamentem. Szombat volt, nagy lőveri busz is. láttam
elmenni lőverekbe. ... Fenyveshez. Éjfél után nyolc perccel körülbelül. Azzal is haza
utazhattam volna. Nem tudtam. Gyalog mentem haza. Félkilenc felé kezdtem bálozni.
Félegyre otthon lettem. Egyre, háromnegyedegyre lefeküdtem. Ötvös utcában volt ez. Ki van
írva: Süket Szövetség. Ott volt szüreti bál. Bálterem piros fehér zölddel volt díszítve. Neon
lámpától sugár alakban. Jó volt, élveztem ott a bált. [Vázlatok.] Így volt a fényképezés a bál
végénél éjfél közelében. Sárgaruhás lány is volt. fehér kék pöttyösben volt az Aranka
világoskékben Huga Kati voltak. Világosszürke ruhában is volt lány a bálban. Jó volt
táncolni, régen volt ott már bál szokott helyen voltak a zenészek ottan jobb sarokban.”
[Anyám feljegyzése szerint 21 évesen: „szép, erőteljes külseje van” Ehhez járul hozzá, hogy
bajuszt visel, s egyébként is sokat ad magára.]
084. 1970. 05. [?] Tűzrendészet a siketeknél gyűléssel.
„Pécelt elmondta a szabályokat, utána Mágel bácsi: ki mikor kíván üdülni stb. ... ott
adtak nekem ebédet. Sóska volt krumpli szósz és hús, csontleves ideiglenesen, kivételesen.
Különben otthon szoktam ebédelni ... sokan voltak ... több asztalnál összetolva ültek. ... fél öt
után öt perccel hazaérkeztem. Rajztáblát is megmondtam, 60 cm hosszú 40 cm széles legyen
elfogadta igazgató úr.”
085. 1970. 12. 30. Szilveszterezés [Siketeknél.]
„Nappali teremben volt, hosszú asztalnál tanárok voltak régi új takarítónők, előtte 10
órakor kaptam meg fizetést. Aztán Károly bácsi is ott volt, forralt bort, vöröset is időközökben
kis pohárral jó édes volt a forralt bor, fehér bor volt ittam hozzá régi épületbe bort. Ettem kis
sós rudacskákat ... aztán guglikos[?] játékkal is játszottam. Aztán csöngettek közben többször.
Két oldalt golyót meg is lehetett fogni. Kicsit kártyáztam és hazamentem egy órára. [Skicc
kilövő gépről.] Csöngetyűk voltak középen, aztán fent jelzőtábla mennyi métert győzött és
pislogott rajta mikor ment a golyócska. Raktáros bácsik is ott voltak Feri bácsi, Gábor bácsi.
Gábor bácsi nézte hogyan sikerül nekem játék asztalnál. Aztán tökpiros kártyázás is volt,
aztán hazamentem.”
086. 1971. 02. 06. Bálban.
„Este nyolc után tangót táncoltak éjfélig belső teremben. Aztán szép lányok voltak.
Mindegyikkel táncoltam, akikkel lehetett, fiatal asszonnyal is és Szőke nevű fiú feleségével,
alacsony termetű volt. Utána tombola lett, nyertem egy doboz kekszet. Aztán F. Tóth Pistáék
is táncoltak ottan, velem is Rózsika. Aztán elmentek. Éjfél után egykor mentem haza fél egy
után tudtam lefeküdni. Süket Szövetségben Sopronban volt ez. Asztalok, székek másik
teremben voltak.” [Süket-től utólag besuvasztva.]
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087. 1976. 04. 30. Péntek. [Napfogyatkozás.]
„Munkahelyen szemetet, kosár fűrészport vittem. Szerelők sötét üvegen bemutatták:
zöld golyó volt látható, alul egy kiflivel [Skicc!] utána tovább mentem Dél felé volt ez úgy
emlékszem. [Skicc.] Így néztem a napot. Utána tovább takarítottam, lehet lapokat is raktam
egyszercsak 2 óra lett, ebédeltem és hazamentem ...Második udvarról láttam téemkánál. Dél
előtt volt ez” ...
088. 1976. 06. 14.
„Új munkaruhát, szép kéket kaptam, utcára használjam, mondták. Vietnámi ruha lett.
Délelőtt 8 óra felé kaptam, úgy emlékszem, 2 éve is kaptam egy régebbit. Gábor bácsi adta ki
és raktáros Feri bácsi raktárirodában Süketeknél Faiparban. Szép kékszínű lett a munkaruha.”
089. 1976. 12. 04. Bálban.
„Kisiparosok Országos Szövetsége házában, Csengery utcában, balra volt a harmadik
házban,4 órára kiírva plakáton, kapualjban. Karácsony, Szilveszter egyben Mikulás ünnepség
volt. Sok szép fiatal lánnyal pár kislánnyal táncoltam öt óra után. Előtte rendezés lett,
gramofon próba volt később arra volt szving [ő szvitnek írja], és polka, meg tangó. Közben
színdarabok voltak ... Süket fiú énekelt Még azt mondják részeges vagyok ... Chaplin is volt
... bohócok luftballonnal, bohócruhákban és arccal, fehérre meszelt álarccal ... Két bambit
ittam, mignonok, uborkás kolbászféle szalámis szendvicseket ittam, ettem. Szép lányokkal
táncoltam tízzel is, úgy emlékszem. Aztán féltíz felé vége lett. Hazamentem télikabátot is
[fel]vettem, fogasra akasztottam. Irénke irodás asszonnyal is táncoltam, meg a Keresztes
Mester úr kislányával ... Ez volt szabad szombaton ... alsó előadó teremben. Voltak asztalon
sütemények, előtte ültek vezetők. Tombola is volt közben, mivel már sokat nyertem, nem
vettem részt benne. ... dobozt, sámlit késtartókat, intarziás képeket lehetett nyerni. Érdekes
volt ezeket nézni.”
090. 1978. 11. 04. Ünnepségen.
„November 7. előtti ünnepségen üzemben 12 óráig ment a munka. Közel ¾ 12-ig volt
én szokás szerint forgácsot kivittem, lapokat polcra raktam, szalaggal lefedtem. Aztán segített
G. Nagyné, Szőke Bandi. Aztán Károlyok egészségére három kis pohár bort ittam. Ez is
ünnepség volt. Aztán 1 órakor ünnepség lett. Moszkváról képek voltak vetítve. Közben ültem.
Tanulókkal, szakmunkásokkal. Volt 20 éves ajándékadás igazgató úrnak, 10 Preller Pista
bácsinak és felolvasás eseményekről. Keresztes úr tette. Színdarab Leninről és énekek,
indulók. ... Szavalat pár. És orosz himnusszal vége lett az ünnepségnek. Ebéd: párizsiféle
göngyöleg rizzsel, csontleves előtte volt, utána torta szelet. Utána haza mentem. Többiek is.
...Volt ez Süket faiparban, nagy kéziműhelyben. Ittam 3 kispohár bort ünnepség előtt.
Raktárosok leültettek, beszélgettek velem ünnepély előtt. Kabát nélkül indultam vissza.
Küldtek kabátot irodába, engedték leakasztottam, fogasra vittem ebédlőbe, táskát is,
akasztósat, aztán ebédnél G. Nagynével ebédeltem. Az is volt.”
091. 1979. 01. 25. Fizetésemelés
„Fizetésemelést kaptam ... üzemben, ahol kazánt is fűtök. Írásban, kettőben. Igazgató úr
adta süketeknél. ... Nagy kéziműhelyben. ...150 Ft-tal lett több. 2077 F 80 f, ennyi volt a
fizetésem, 2227 Ft 80 f, ennyi lett a keresetem új évben. Haza mentem.”
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KIRÁNDULÁSOK közelre és távolra (092–098)
092. 1951. 07. 12. Balatonakarattyán.
Közel körbeutazta a Balatont. Szép várakat látott. Útközben odafelé repülőteret látott
repülőkkel. Délben egy órakor vonattal, egy alagúton át érkezett Akarattyára. A csomagokat
Mamával kis szekéren felvitték a házhoz. A szöveg azt sejteti, hogy egy bizonyos Gindele
húzta a szekeret. Már délután fürdött a tóban. Precízen közli, hogy ez július harmadikán
történt. Benépesült a térség: az előbbi férfiún kívül bemutatkozott Jeney Enikő, Éva néninél,
„egy szép villában” ebédeltek. Meglátta Juditot, „ő volt a felvezető”, aztán a két lány és Enikő
nagymamája levezette a megszokott strandjukhoz. Úszás után napozott Enikővel. „Szép
gyönyörű fürdő öltözékben, virágos, színes fehérben. Színes virágú öltözéke volt. Melltartók,
nadrág volt az öltözéke.” Sokat úszott, három toronyig látott el: egy gyárkéményt és két
templomtornyot látott a vízből. Előbb az alagút nyílása felé nézett. Azon a deszkamólón jött
be, ahol kiment a vízre. Felhúzta szandáljait, felkapott egy törölközőt és felment a szállására,
egy láthatóan modern ház padlásterében lévő szobába. Mamával és Antival laktak ott.] „Nem
volt túl messze.” ...
Személyvonattal, az alagúton át, elutaztak Kenesére. Ott Judittal a régi családi házat
nézték meg. A Balaton felé egyemeletes, a falu felé földszintes teteje volt, cseréppel. Belül
romosnak látszott. Egyszer elmentek hajózni, Enikő, „Pista én” és Anti. Gindele megmutatta,
hol a rövidebb út Kenese vasútállomástól a hajóállomásig. A Sió nevű motoros hajóra szálltak
fel, harmincan férnek bele. Négyen, a két lány, két legény elmotoroztak Füredig, körülnéztek,
aztán siettek, hogy a kétemeletes Kelénnel tovább utazhassanak Tihanyba, végül
Badacsonyba érkezett a hajó. Bementek a Halászcsárdába, ott málnaszörpöt ittak és szalámis
kenyeret ettek. Felmentek a Kisfaludy-házhoz, megnézték a Kisfaludy-szobát, badacsonyi
bort ittak. Egy litert négyen. A Kisfaludi-forrás vizéből is üvegpohárral, kiöblítve és lementek
göröngyös [„jelentos” szó vlsz. jelöletlent akart írni] a hajóállomásra és hazahajóztak. Vihar
keletkezett, még mikor fenn voltak. Kicsit fújt a szél. Lejjebb jobban fújt. A Kisfaludival
hajóztak haza Tihanyig. Oda jövet látták a Csobánc nevű hajót, vissza a Csongort. Tihanytól
egy új, zsúfolt motorcsónakkal Füredig. A víz beharmatozott. Utána a Sió motorossal
Keneséig. Ott elértek egy személyvonatot. Hamar otthon voltak. Judit éjszaka a Gindeleházban aludt. Nem egészen érthető, hogy a már említett villában, vagy egy másikban a
dombon ismerkedett össze Császárékkal. Később Pa is meglátogatta, vasárnap utazott el. Este
jött Pő Erzsi nénivel. 16-án, hétfőn Ma-val hazautazott Pista, a naplóíró. Zivataros eső ömlött
[ez után „celimotos”= celldömölki motoros? következik, aztán „ba láttam”.] Sok villámlás,
dörgés volt. Sopronban nem esett az eső, csak messzebbről villámlott.... 6 forintért sok koffert
hozott haza egykerekű taligán. [Az alany elmaradt.] Zavaros fogalmazású mondat következik.
Valószínű azt akarta elmondani vele, hogy Éva néni földjén, Akarattyán, paradicsomot kapált,
tisztított meg a gaztól délután. Voltak napok mikor kapált, vizet hozott [vagy húzott] és fát
vágott. „Két hétig voltam a Balaton mellett.” [Föltehető, hogy a fenti zivataros időben zajlott
hazautazás ez után történt. A következő bejegyzés július 26-i dátummal a 25-i, keddi
mozielőadásról szól.]
093. 1955. 09. 24. Látogatás a Karmelita kolostorban.
Szeptember 24-én először a templomba mentek. Motorkerékpár hangja hallatszott. [A
plébános ] motorját betette a garázsba. Pa-val, ma-val oldalajtón bement. Kövér Imre
plébános az oldalsó ajtón felvezette őket a lépcsőházba és a szobájába. Ott leültek és
szétnéztek. Utána lementek. Megmutatta a sekrestyében a forgó kelyhes szekrényt. Kinyitva
az ajtaját, lehetett forgatni. Ezüstös kelyhek voltak benne, kereszttel. Utána becsukta. Aztán a
második szobában megmutatta az ostyafőzést-sütést. Egy kerek edényt kinyitott, benne voltak
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ostyaformák. Úgy kivágják őket. Két nő foglalkozik ezzel. Volt apácák, mondta. Cső volt bele
vezetve, konnektorba volt dugva. Villannyal ment. Fordítható tető ostyáknak, mindkét oldalán
oda-vissza [olvashatatlan szó] volt. be-ki tolhatók. Aztán megmutatta az oltár mögötti
kápolnát. Szép, barna ruhás Szűz Mária volt, sok kis báránnyal előtte, üvegszekrényben,
aranyszínű korona volt a fején. Szőke haja, kék szeme is volt. Utána Pa-nak mutatta:
gombásodik. Deszkát meg is nézte Pa. „Utána felnyitottunk Tiszi és én, Pa egy csapóajtót és
lementünk a Kriptába. Ott lépcsőnél fagomba volt, félkerek, középen sárgás. Tönkreteszi a
fát, mondta Pa, csak a fát.” A kriptában voltak táblák a halottak nevével. [nem értelmezhető:
„fölötte egy alagúttal”] és kereszt volt fölöttük szenvedő, keresztre feszített Istennel. „Egyik
kereszt kápolnában volt fent, mondta [a plébános] van másik kripta csak befalazták, nem
nyitották ki. Felmentünk, becsuktuk, ahogy jöttünk, a felső terembe mentünk. Ott már gót
ablakok látszottak, befejezett és befejezetlen gót bordák voltak oldalt is, jobbra plafonon is
Sopron felé és oltárképek voltak angyalokkal úgy emlékszem rá. Aztán kilátás is szép volt
Somfalva közeli hegy felé. Megnéztük jó falépcsős lépcsőházban ajtó volt szobával,
szivarszag jött ki. Meglátogattuk Lexit, ősz papot [olvashatatlan szó] ott leültünk.
Beszélgettünk, elmentünk ki. Ott volt egy nő, festeni akart egy Madonnát, csak a vázolása
sikerült, közben meghalt. [Szénnel] volt rajzolva. Befalazott folyosón volt, táblán volt ez.
Szemei, orra, szája megvolt. Szabályos gyönyörű kép volt. Utána kimentünk templomon át,
hátul, erdő felé. megmutatta a Tiszi, Kövér Imre. a kertjét. Szegfűk, kardvirágok voltak,
egyszer hazulról hozott eprei, ő hozta, kerítés mellett voltak. Barackfa is volt a szélén, dél
felől. Piros-fehér szegfűket lehetett látni. Utána kimentünk. Nyitva volt az ajtó. Nő volt benn.
Idősebb mondta: két nő tartja rendben, ő is, mert nem nagyon ér rá, mert ostyákat osztályoz.
Elbúcsúztam az után megköszöntem Pa Ma-val a fáradozást mutatást és haza mentünk az
Almon át. Cserkész kápolna felől jöttem Papával, Mamával jöttem. Épületbe befelé láttam
meg torony belsejét. Terméskőből volt, sárgás kőből, kicsit barnásból volt épülve.
Harangkötelet karzaton, harmonium volt azt is láttam, balra.”
094. 1960. 07. 24. „Badacsonyban.
Sopronból fél ötkor korán hajnalban indultunk el,. Vonattal. Borus időben közel tisztult
már, felhők feloszlottak. Sopronban. Szép vidéken át Eszterháza, Cell dömölk, Tapolcának.
Láttuk a sümegi várat. Tapolcán kiszálltunk Mamával, Papával. Megnéztük a várost, misét
hallgattunk közel olyan nagy templomban mint a Soproni Szent Mihály-templom. Utána
cukrászdában feketekávét ittunk. Megnéztük a kékbarlangot. Szép kékeszöld volt. Csónak
három állt rajta. Azt mondta vezető, búvópatakok táplálják, aztán Balatonba megy a víz.
Aztán kimentünk állomásra, vendéglőben megebédeltünk, jó ebéd volt. Csontleves, hussal,
krumplival, rizzsel. Utána pulman kocsiba ültünk, személy volt pedig, pulmanok voltak elején
úgy emlékszem, hátul személyvonat. Aztán megérkeztünk Badacsonyba. Szépen sütött a nap,
aztán elbújt. Ott kiszálltunk. Kimentünk a mólóra, hajókat megnéztük. Tündét láttam.
Badacsony nevű motoros hajót. Sokan utaztak hajón, hajók megteltek emberrel. Helkát is
láttam. Egyik hajónál tengerész, balatoni, volt. Kötéllel készülődött. Eléggé fújt a szél. Nem
lett valami meleg a széltől. Egyszercsak belerepült sapkája vízbe, nem is vette észre csak
későn. Kikötött a hajó, sapka vízen fennmaradt. Jött a szél, sapka himbálódzott és
mentőcsónakot eresztettek utána evezett tengerész csónakkal kihalászta a sapkát és kihozta és
fejére tetette. Később mentőcsónakot helyére tették és vége lett sapkatörténetnek. Hajós
visszament hajóra. ... Sok hajót láttam ott. ... Felmentem Kisfaludi házhoz. ... Kisfaludi háztól
is szép kilátás volt ott szépen lehetett látni kicsi hajókat. ... rajzoltam, fényképeztem lent
hajót, Mamát, Papát badacsonyi heggyel. Bort ittunk, egy litert, hárman Badacsonyi bort. Jó
volt, erős is volt. Ott rajzoltam. Három léglökéses repülőgépet is láttam levegőbe menni.
Lementünk, mólónál megint megnéztük hajókat. Aztán már kevesen jöttek ... Estefelé
feketekávét ittam vendéglőben Paval, Maval. ... Sok autóbuszt láttam. Győrből is volt egy
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szép hátul motoros autóbusz. Sok autóbusz állt állomástól, egyvágányútól nem messze.
Tapolcai repülőtér felett odafelé ejtőernyős is szállt le repülőgépről. Földön volt. Vonatból
lehetett látni. Északkelet felé volt tulipán, ott táncoltak nők férfiak ... fa alatt ültünk. Nyolckor
jött be vonat háromnegyed nyolc helyett. Egy vagon elromlott, tengelye eltört, valami lett
vele. Tizenhat helyett tizenöt vagonnal ment haza a filléres. Este háromnegyedegyre értünk
haza, tizenkettő helyett. Jó volt Balatont látni, hajókat és vizibuszt. Sopronban lettem újra.” ...
095. 1961. [04?] 02–04. Háromnapos kirándulás Visegrád.
„Először Esztergom. ... Elindultunk Sopronból vasárnap reggel, félegykor
megérkeztünk Maval. Turistacsoport ment és másik széjjelnéző csoport egy középnagy
busszal.” [Győrben benzinkutas vendéglőben tízórai.] „Kétágyas szoba jutott Maval, meg egy
pót ágy, dívány. Legrégibb szállójába városnak szálltunk meg.” [Bazilika. Vár, a keresztény
múzeumba nem tudtak bemenni, helyette misét hallgattak. Másnap bejutottak, dobogókői
buszkirándulás után. Zűrös. Harmadik napon Visegrád. 8-kor indulás, tízre érkezés. Ő
felment fellegvárba, Mama lent maradt. A korona ellopásának említése. Negyedháromkor
indultak haza, 9-re otthon. Úgy látszik csak úgy lett kétágyas az a szoba, hogy beraktak egy
díványt.]
096. 1961, 05. 27–28. „Kirándulás busszal.
,.. Már tizenegykor elengedtek. Pa értem jött. Egykor indult a busz az Ógabona térről.”
[Problémák a sofőrrel, később a kisbusszal. még meg is kellett tolni.] „Autóbusszal, amilyen
ez volt többet nem utazunk. Elhatároztuk.” ... [Győr, Pannonhalma, Cuha völgye, Zirc,
Nagyvázsony, Sárvár útvonala és látnivalói. Turistaszállásokon aludtak.]
097. 1964. 08. 26. Győri kirándulás.
„Győri kirándulás Mamával. Jó volt. Hat óra előtt öt perccel induló motorvonattal. Kati
[Kathy] bácsival volt tanító úr velünk utazott. Öt perccel hét után megérkeztünk. [Maszek
út!] Bementünk Rokon nénihez, Hódosi néninél leraktuk a táskákat. Tea, vaj, szalonna, kifli.
Utána szobánál festettem le Püspökvár részletet. Megnéztem vármúzeumot.
Szantusz[Xantusz] múzeumot is megnéztük. Püspökvárat kapuból néztük meg. Bencés
templomot és a győri karmelita templomot néztük meg. ... nagytemplom sajnos be volt zárva
... Restiben jól megebédeltünk. Mama Gizi nénihez ment. Bevásároltam. ... lapok helyett csak
egy akvarell vázlatfüzetet kaptam. Bementem karmelita templomba ott orgonazenét is
hallgattam szép volt a zene. Kettőkor nem volt nyitva a győri műcsarnok, háromkor nyitva
lett. Szép képek voltak. Egy forint volt a belépő. Hazamentem Gizi nénihez. Dunát, Rábát
láttam összefolyni messziről. ... finom süteményt kaptam, kettőt is megettem. ... ötóra tizessel
haza. Jó volt érdekes volt más város nevezetességeit megtekinteni. [Lasd Anyám hajdani
feljegyzését arról, mi volt Pista lesújtó véleménye Győrről. Késett a vonat pályaépítés miatt.
Paval beültek a Borostyánba fagyizni. Elmondták élményeiket.]
098. 1965. 08. 30. „Brennbergben.
Szép volt a templom. Oda-vissza Mamával voltam. [Ugyanerről részletesen két oldallal
odébb. Ugyanazzal a dátummal:] Brennbergben voltam szabadság végénél haranglábhoz
mentünk oda, felmentem Mamámmal. Szép kilátás volt házakra, régi csille-maradványra,
hegyekre, erdőre. Szép volt ott lenni. Nap is kisütött, hazautaztunk. Délután Tómalomba
úsztam is, kicsit napoztam, kerékpárommal mentem oda. ... Délelőtt fekete felhők is mentek
el. Kitisztult, kisütött a nap, jó meleg lett.”
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BUDAPEST (099–102)
099. 1949. 04. 29. Budapesten. [Ceruzával.]
[Gyorsvonattal utaztak, a Keletiben szálltak le és autóbusszal mentek tovább a nem
jelzett cél felé.] „Autóbuszon rajtmaradt anya táskája” [Valószínű, hogy megkerült, mert a
következő közlekedési eszköz taxi volt, nyilván fizetni kellett a taxisnak. A Kálvin térről
elmentek a Diakonisszákhoz.] „egy házba ahol konyhakertek látszódtak az udvarban és nagy
fák is ott az ágyások keskeny utacskákkal. Nővéreknek és másoknak is láttam kertet.
Átmentem, utaztam villamossal hídon. ... Autóbusszal a Margitszigetig, onnan hajón voltam,
propellerrel átutaztam Pestre és gyalogoltam Ödivel, Bérmapapával. Minden zöld világításnál
átsétáltam nyugodtan Ödivel. ... ahogy hazaértem, meglátogatott engem [Anyám közbeszúrta:
Marika] mellettem is ült, kicsit elfeküdve, kényelmesen. Szép, csinos lány, tündér angyal.
Szép zöldszínű öltözete volt. Sokat villamosoztam, autóbusszal is utaztam, Vajdahunyad vára
utánzatát láttam, Állatkertet láttam papagájokkal. És állatok közül egy szarvas és kutyák
voltak. ... Szépen volt parkírozva. Földalatti villamossal is mentem. Utána földfölöttivel Sári
néniékhez, Poncogóékhoz. Onnan szép kilátás volt, de esett az eső délután. Délelőtt modern
lakásban voltam, sétáltam a kertjében. ...Taxin is többször utaztam, sebesen száguldva, Maval.
... Csokoládéfagylaltot is ettem Pesten. Második nap este restiben is ettem. Sok gyönyörű
autót láttam, szebbnél-szebbeket, egészen legeslegáramvonalasabbakat. Láttam a pesti
hidakat, piros volt a váza a felépített Lánchídnak. Győrön át hazautaztam. ...” [Anyám néhol
pótolta a kihagyott betűket, én további javításokat és három ponttal jelölt kihagyásokat
végeztem. Ugyanerről az utazásról szerencsére idézhetem Anyám naplójának ide vonatkozó
részét:]
100. „1949. máj. 1.-én.
Pistám lassan de tisztul. Egy ismerősöm vállalta hogy egy idegorvosnál előkészíti
feljövetelünket én minden naplót, rajzot stb. felküldtem neki, azt mondta húsvét után jöjjünk.
Ketten fel is mentünk Pistával azzal az elhatározással hogy eredmény nélkül nem megyünk
haza. Sajnos azonban 2 nap mulva megjöttünk. Nyírőhöz küldött, akivel azonban előre nem is
beszélt. Igy hirtelenében kellett mindent leadni. Még csak tanácsot se tudott Nyírő adni. Az
érdekes, az volt, hogy emlékezett rá hogy Pistánál annak idején 33-ban konziliumon volt, mert
skizofréniás elmezavarra volt gyanús, de ő azt annak idején is leghatározottabban elvetette,
ugyanúgy mint most is. Az emlékébe azért maradt meg, mert 5 éves gyereknél annyira
meglepő volt ez a feltevés. Elektrosokk kezelést ezek szerint elvetette és üres kézzel távoztunk
tőle. K.-né ismerősöm csinált nála pszichoanalitikus vizsgálatokat de miután orvosi
beavatkozásra nem volt kilátás, amiatt nem volt értelme tovább fent maradni. Azt mondta
érdekes mennyire preciz meglátásai vannak Pistának a részleteket illetően, de nagyban
átfogó képessége nincs, ami szintén amellett szól, hogy csökkent értelmiségű, de nem
elmezavarodott. ... Pistám Pestet nagyon élvezte sokkal öntudatosabban mint Februárban.
Hihetetlen boldog volt amikor Marika és Ödi eljöttek hozzánk ragyogott az egész arca, Ödivel
a Margitszigeten is volt, propelleren is ment. Élvezte az autóbuszt, autót, földalattit, itthon
azután le is írta élményeit. Marikáról azt írta:”szép csinos lány, tündér, angyal, szép zöld
színű öltözete volt.” Az úton is mindent megfigyelt, minden érdekelte, de a vonatban idegenek
előtt egy árva szót nem szólt úgy hogy mind némának tartották. A doktoroknál is sokkal
rosszabb benyomást tett mint itthon a megszokott környezetben. Érdekes az orvosi
vizsgálatokat annyira dehonesztálónak tartja, hogy arról a naplójában nem ír semmit, még
csak meg sem emlékezik róluk. Hogy hajlandó mégis megvizsgáltatni magát azt csak azért
teszi mert nagyon szeret Pestre menni és tudja, hogy jelenleg csak úgy visszük fel. ... K.-né

31
még azt is mondta, hogy igen erős a szexuális érdeklődése, azzal nem mondott újat, mert ezt
úgyis tudjuk.”
101. 1953. 11. 7–8. Filléressel Budapesten.
„Szombat vasárnap volt ez, filléressel érkeztem Maval Pestre...” [Később kiderül, hogy
Erzsi néni is velük utazott. Hajnali négykor indultak, előttük tolták össze a kocsikat.
Félkilenckor értek Budapestre. Felsorolja, kikkel voltak együtt: Ödi, Miki, Czájlikék, Anti,
Pa, Ma, Erzsi néni.] „Beszálltunk Ma-val egy autóbuszba Erzsi néni, akivel együtt utaztam,
meg eltűnt. Így négyen elutaztunk hosszú busszal.” [Hárséknak a Gellért Szállóban volt
szobájuk. Meglátogatták a Pucknál lakó Kisapát – Pucknak fel volt kötve a keze –, felmentek
a Móricz Zsigmond tér 7. számú házának hatodik emeletére, ahol Anti mutatta meg
építészrajzait, szombaton az egyes busszal a Szépművészeti Múzeumba. Arrafelé látott
először trolit. A múzeumba Ma és Anti lépett be vele. Számos kép leírása csupa színnel.
Utána földalattin , majd Katanicsékhoz a Veres Pálné utca 8-ba. Egyre voltak ebédre híva,
negyed kettőre értek oda, de mivel gyöngén égett a gáz, az ebéd csak háromnegyed kettőre
lett készen. Persze leírja az ebédet: csontleves, tökfőzelék,] „bőven kirántott disznóhús”,
[almás lepény. Utána zongorázott, mert ő minden nap szokott. A következők, akiket
meglátogattak, Pipsi néniék voltak. Onnan Pa és Ma a szállóba, Pí Antihoz, majd együtt mind
a négyen a Városi Színház Tosca-előadására.] „Jól láttam a színpadot. Toscát láttam, operát
három felvonásban. Szép volt végén a naplementével[?] utána és még szép díszletek voltak
gyönyörűek voltak. Színészek kitűnően énekeltek zenészek meg zenéltek. A díszletek
gyönyörűek voltak. Első templomjelenet piros gallérosak fehér reverendások. Szépek voltak.
feketében volt a Tosca mint a Soproni színházban. Oltárt is lehetett látni. volt díszes
aranyozott leveles díszítések voltak a templomban. Szoba következett utána később, az is
díszes volt. Végén kel fel a nap Rómában. Szent Péter templomnál Vatikán látható,
vártorony fallal. Őrség van. Lelőnek egy nő szerelmét szép díszes piros csákós huszárok. Mint
a Soproni színházban, úgy voltak öltözve, zöld kabát, piros nadrág. Fekete csizmájuk volt.
Célba lőttek egy legényre, egy nő szerelme leugrott várfalról város felé és utána vége lett az
előadásnak. Függöny. Leereszkedett a függöny.”
[Utána vacsora vendéglőben, tömve volt. Jó volt a vacsora.] „Panak mondtam milyen
volt a napfelkelte, jó volt mondta.” [Pista aludni ment Katanicsékhoz. Részletes leírások.
Jól aludt. A Vár meglátogatása (múzeum, Mátyás-templom misével) a következő program.
Aztán] „kimentünk a pályaudvarra ott tolatták be a fillérest ... mikor beszálltunk Béla bácsi
tévedett azt mondta fordítva lesznek a kocsik úgy voltak, ahogy jött a vonat.” [Béla bácsi a
Soproni Idegenforgalmi iroda vezetője, Gereben Béla. Az állomáson búcsúztak el Pistától a
barátai: Török Dénes és Bödecs László, de ott volt Dénes anyja is.]
[Erzsi nénitől pedig már itthon, hazafelé búcsúztak el. Pista két kofferrel. Otthon jól
aludt.] „Boldog voltam Pesten...”[ – fejezi be a bő leírást.]
102. 1965. 05. 15–17. „Budapesten
... Sopronból hat előtt öt perccel. Szép tájakat láttam a Rábát megáradtan fák árterületen
vízben voltak, majd lombig Dunánál is. Komáromnál úgy mint Győrnél a Rábánál Duna majd
a síneket érte, közel volt a töltésnél. Több uszály volt látható. Tízre Pesten voltunk. ... Első
nap Gellért Szállónál festettem a hidat Pest felőli hosszát elfelejtettem vizet vinni aztán lett
víz először vázoltam ebédeltünk Gellért Szállóban utána festettem meg a képet utána Erzsi
nénihez mentünk ... lerakodtunk ... pihentünk [Itt kellene jeleznie, ha velük lett volna Pa.]...
Anti bácsi jött Katanics tetszett neki a kép, amit festettem. Rádióhoz lett feltéve. Aztán
Mikiék érkeztek Khoórék utána Pipsi néni másik nagynéni 15 éves jó megjelenésű
unokatestvérlány akire nem emlékeztem mikor láttam elég magas lett. Aztán Khoór Ödön
érkezett és beszélgettünk, ettünk ittunk feketekávét utána. Pénteken megmutatták Miklósék a
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lakásukat ... utána alvás lett éjfél felé. [Erzsi néni lakásán.] Mohayéknál Katanics Marika várt
három fiával. pólyás volt a negyedik. Meghívott ebédelni. Jó volt. ... Kicsit zongoráztam.
Utána hazautaztunk Erzsi nénihez és ott megpihentünk. Aludtam kicsit. Operaházba mentünk.
[Megnézték a Carment az Operában. Hogy kikkel, az rejtély. Pa sem előtte, sem ott, sem
utána. Nem filléres. Látogatások, látványosságok. Mise a Mátyás-templomban. A
visszaútból:] Szép sárgacsíkos villanymozdony húzta vonatot, kanyarnál láttam Sopron–
budapesti kocsi utoljára lett odakapcsolva. Utána szép emlék lett ez. [Valami olajfinomítónál
balra jobbra állandó fáklyák tüzeket lehetett látni, csövek végén, tartályokat, egyebeket.]...

ESEMÉNYEK A VÁROSBAN (103–114)
103. 1955. 06. 18.
„Lóversenyen.
1955. 06. 18. 3-kor volt lóverseny a Lőver Szálló előtti téren. Sok szép lovat láttam, alig
késtem, szépen ugrottak több hibátlan egy kevés, háromszori ugrókísérlet miatt kiesett a
versenyből kettő is, egy pályatévesztés miatt. Többen döntöttek össze akadályokat lóval.
Három és fél órát is néztem. Akadályokat egyeseket magasabb[ra] mentek emeltek. Azokat is
lóval átugrották lovasok. Tölgyes felől volt a start. Egy kötélfolyosó volt az indulás, azt
mondta emelvényről a bíró: Lovas indulj, akkor elindul. Készüljön fel előtte. Az is volt.
Sopronban volt ez. Mentőautó is állt az erdőnél közép tájt. Kitűnő volt. Élveztem lóversenyt,
még csak keveset láttam. Ez is egy, amelyiken sokan versenyeztek, olyan volt ez. Két asszony
is ugratott, úgy emlékszek. Fiatalok. Első csak két akadályt vert le, két hibapontja lett. Másik
is szürke lovon... másik barnán. Akadály bírók igazgatták akadályokat segédlettel, egy
emberrel, férfiak voltak ezek. Érdemes volt megnézni szombaton. Mezőgazdasági lovasok
voltak, traktor lovast mondtak, mondott a bíró, lóversenybíró. Egy férfi sárga zászlót föltett,
letett, elindult a lovas. Jó volt ez, kitűnő. Fehér ing, fekete nadrágban voltak a lovas nők.”
104. 1962. 04. 16.
„Bástya téren Sopronban volt 25 méteres hal volt, hétfőn délután meg is néztem ezt a
halat.” [Két kis rajz, egyik maga a bálna, a másik a bálna az öttengelyes teherautón.]
„Redőnyös nagy szája volt a halnak, kicsi szeme volt, hosszú teste. 5 tengelyen volt szállítva,
egy teherautó húzta, hozta. Bálna szállító lakókocsi volt kerítés volt” [értelmezhetetlen szó az
egy és a vagy között], „kicsi kocsinál volt négy forint belépődíj, Fizettem és megnéztem a
bálnát. Érdekes volt.” [Az állat rajza alatt:] „Sátorban volt a bálna.” [A másik rajz alatt:]
„Érdekes volt 25 méter volt ez.”
105. 1964. 08. 23. Vasárnap.
[Du. félháromkor a Győri úti mezőn ünnepség. Gyalog és busszal oda. Emelvényről a
bíró, vagy inkább műsorvezető? Egy férfi lovas és három női. Akadályugratás. Egy éve ülnek
lovon, mondta bemondó. Asztalnál egy rendőr és egy civil árulta a 6 forintos jegyeket. Aztán
15 éves kislány és kisfiú ugratott. Sokan állták körül. Kivezették a lovakat. Repülőgépmodellezők pörögtek, körbe repültek kunsztoztak. Hosszú éveken át gyakorolták mondta bíró
úr[?]. Mosonmagyaróvári motoros akrobaták. Igazi repülőgépek jöttek. Egy magyar vezérgép
körözött a város felett és el Győrbe. Három cseh maradt, ezek kunsztoztak. Dugóhúzó is.
Onnan Khoórékhoz ment, mert Judit beszámolt amerikai útjáról. Utána hazafelé
ejtőernyősöket lehetett látni] ... [Kissé zavaros. Mise és ciklámenszedés is keveredett hozzá.]
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106. 1964. 10. 27. Földrengés.
„Vacsoráztunk. Papa is megjött vacsora vége felé lettem mikor rezgés támadt. Poharak
harangozása, csészék csörömpölése és zongora is kicsit. Zongora összes hangja is szólt.
Rezegni kezdett a szoba padlója is. Földrengés lett. 5-ös volt mondta, aki szakértő lett Verő
József Anti öcsém barátja. Hallottam kiszaladtak Várkerületen pontházakból lakók. Hamar
vége lett. Kicsit. Pár percig. Nagy környéken volt. Zágráb, Bécs, Prága és az egész Dunántúl
volt földrengés Óbudáig, Budapest határáig. Utána visszamentek emberek. Későn csak még
egy volt kisebb egy órakor éjjel, este. Ritka tünemény nem szokott ezeken helyeken lenni.
Bereczéknél szobakutya földrengés előtt ágy alá bújt, utána be is következett a földrengés és
vége is lett hamarosan. Nem dűlt össze egy ház sem. Nem történt nagy baj. Sopronban
háromnegyed kilenckor volt.”
107. 1965. 04. 22–23. Árvíz.
„Sokat esett az eső Sopronban és osztrák hegyek között ... Kiáradt az Ikva. Egész folyó
lett belőle ... csütörtöktől péntekre sok víz lett Ikvában, három hidat is elvitt egyiknek,
nagyobb fahídnak csak pillérei maradtak meg, csak kicsit korhadtak voltak, másikból lépcső
lett. Kis gyaloghídból maradt nagy uszoda festőköz között mellékhídból két vastagabb cölöp
maradt egy lépcsőnél úgy látszik, sok víz volt. Lezárták katolikus konvent átjárót ott
közelében egy ház szobája fala kidűlt. Hallottam Bánfalván is. Több hidat nem láttam, hogy
romban lett volna, nem vettem észre. Másik híd ép volt Papréten egy közön megy át úgy
vettem [észre] három hidat is elvitt az Ikva, úgy látszik konvent hidat vitte el. Szentlélek felé
le volt drótozva egy ajtós kapurésszel másikon meg le volt lakatolva. Csak megnézni az Ikvát
Oroszlán Gyógyszertár melletti részen egy kis ajtón lehetett kinézni és fényképezni az árvíz
házait házát le sikerült fényképezni. Utána még hallottam előbb. Sok kárt okozott, pincékbe is
befolyt. Feljött talajvíz. Bánfalván is kidült egy szobafal. Ilyen emberemlékezet óta nem volt.
Újságban volt cikk, Répce, Gyöngyös is városokat, falvakat inkább falvakat városban is baj
lett. Sopronban, Szombathelyen pincébe befolyt. Szombathelyi kórház pincéje tele lett vízzel.
Megduzzadt patakok, Répce is több falusi házat is összedöntött, vacakabbakat. Biztosan.
Falvak víz alá kerültek. Rába átszakította gátakat gátját ez volt újságban. Sopronban tűzoltók
sok pincéből kiszivattyúztak vizet, így pincék szárazak lettek. 1965. Április 25. erdőben
voltam Sörházdomb felé szerettem volna menni ibolyát szedtem, autóbusszal mentem fel,
gyalog késő lett volna. Ott hazafelé Lőver Szállónál két úton is tóba ütköztem.”
108. 1965. 06. 03.
[Mozi után írja:] „Júniusban sok eső lett. Többször megáztam. Rajzra menve jövet haza
megázott nadrágom vége és egy hétig száradt konyhában. Ez volt májusban. Június is esős
lett. Júniusban Ikva újból folyó lett.”
109. 1965. 06. 27. „Lóverseny.
3 órától 7-ig. Ügető versenyen. Mező bal sarkánál voltak akadályok. Lőver Szálló előtti
mezőn volt ez. Lovak szépen ugrottak és magyar, osztrák csoportok mind győztek. Ficánkoló
fekete ló is volt. Lucifernek hívták. Vastag nyaka volt. Az is győzött, szalagot kapott. Egy
kevés akadály-dűlés is volt magas akadályoknál. Egyik akadály összedűlt. Aztán eső is
megeredt vége felé, fák alatt [alól] néztem ... [és] ültem ... félkor benn voltak két sorban
hordókra deszkák rakva, azon ültek emberek. Verseny után kisütött a nap, szivárvány jelent
meg az égen keletre. Aztán hazamentem. Szép lovakat, szép nőket lehetett látni, lovagolni
négy nő lovagolt először. Szép verseny is volt. Szép áramvonalas autókat lehetett látni. ...
Üvegtetős busz is ment arrafelé. Jó volt ez.”
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110. 1966. 07. 03. „Lóverseny
Délután lóversenyt láttam ügetőversenyt egyenkint melyik lovas ugrik szebben. Lőver
Szálló előtti réten. Szokott helyen. Balra Károly-magaslat felé nézve szép lovak voltak
Soproni keretében. Baj nélkül darabig. lassan kettő egy rúd szétment, egy akadály is
összedűlt. Voltak nyertesek, három nő hibátlanul lovagolt. Hat óra felé egyik valahogy
valamibe megbotlott, akadály előtt elrepült egy nő, asszony vagy lány. Szőke volt, szép volt.
Mentőautó később kijött. Nem volt kint pályán, nem ért rá. Mentőorvos kint volt. Aztán
hazamentem. Kicsit néztem, mert meg voltam fázva. Náthát kaptam vasárnap hidegben
virágot szedtem... Tavasz volt, nyári hónap. Mamám mondta ne soká maradjak aztán
hűvösödés előtt hazamentem. Szép volt az ügető lóverseny. Három csapatban ugrattak.
Később felemelték az akadályokat. Később üzemben hallottam vállát törte, elrepült nő, ló is
felborult.” [Gyalog ment haza, mert nem tudta, kijön-e a pénzéből.]
111. 1967. 02. 09.
„Január közepén kaptam IKKÁ-val golyóstollat. Várfal. Egy ház jobbra kidűlt 25
méteren át, leomlott toronyig. Öt órakor csütörtökön megnéztem vasárnap föld kilátszott
mögötte kis rondelláig dűlt, rádió pesti is bemondta. Anya volt kártyázni, hozta a hírt. [kis
vázlatos rajz.] Föld és kő így nézett ki a baj.”
112. 1969. 07. 13. „Lóverseny
A Lőver Szállótól nem messze levő mezőn utoljára, szálló fog épülni oda. Szép lovak
voltak, szépen lovagoltak osztrákok piros kabát, fehér nadrág, fekete csizma volt rajtuk és
fekete sapka. Szépen ugrottak. Magyar nő, osztrák nő is versenyeztek, férfiak is. Tíz ló is volt
ott. Felálltak győztesek, érmet kaptak. Voltak lovas szobrok, majd a díjnyertesek kaptak
lovaikra zászlót. Szobor is elő volt készítve bíró emelvény [eredményt ír] előtt. Egy férfi esett
le a lóról aztán felkelt és újra felült rá. Akadályon. Ott akadályokat mindig magasabbra rakták
később magasabbra. Aztán második szünetnél utána néha kevés akadály dűlt össze. Újra
kellett felépíteni, felépítették. Magyar nő győzött versenyben, ... utána osztrákok is. Magyarul,
németül mondta be bíró az eredményt. Nagy szél volt. Jöttek-mentek el a felhők. ...
Medárdkor esett, azért hőmérséklet tizenhárom fok meleg lehetett. Előtte több eső egész nap
esett régebben és nagy szél fújt. Magyar lovasok fekete kabátba, sapkába voltak aztán. Fehér
nadrág, fekete csizmában voltak láthatók lovasok. Hidas, sorompós különböző akadályokat is
lehetett látni. Barna színű lovak voltak láthatók. [Kis rajzok.] Szép hátaslovak.” – [Gizi néni
jött Győrből, Erzsi néni IBUSZ-szobába Budapestről.] „1969 júliusban 15. vasárnap lett vége
ünnepi heteknek, 15. jött vissza a nyár, amelyik egy hétig szünetelt. ... Lóversennyel zárultak
a 13-án vasárnap a Soproni Ünnepi Hetek” ...[Megint hivatkozik S. József engedélyére, s
megállapítja, hogy ugyanolyan most is az orgona. Le is skicceli.]
113. 1976. 03. 14.
„Városban Sopronban Szombaton Széchenyi téren Pannóniánál zöld lámpánál szabad
csak átmenni mint Budapesten helyenkint.”
114. „ 1979 januárjában
jelent meg rendszeres járattal Sopronban csuklós busz. Jobban elférnek utasok benne.”
[Skicc.]
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ERDŐBEN (115–117)
115. 1957. 10. 20., vasárnap.
[Szervezett séta volt a várhelyi emlékműhöz.] „Jóskáék Deákkút elöl eltűntek. Szép őszi
színeket láttam. Tacsi-árok völgyénél ... kanyargós úton mentem. Gyönyörű volt a völgy sötét
fenyőfák világossárga levelek között, aztán sárgásbarna, vöröses színű levelek is előfordultak.
Magas fák közé mentünk”. [Igazoltatták a társaságot, ő is előszedte az igazolványát. Az
ásatási emléknél beszélt Csatkai, Nováki Gyula és valaki az erdőgazdaságtól.] „Aztán ott meg
volt adva Nováki Gyula régésztől: mehet ki merre lát. Felmentem ...[A] Várhely kilátóról szép
volt a kilátás. Szép volt egyik oldalon alacsonyan felhők mentek. Első emeletre tudtam
felmenni, sokan voltak fenn. Aztán diákok elszaladtak. Próbáltam cikláment találni, de nem
volt. Bánfalvának erdőn át hazamentem. – Kilátás volt karmelita templom Bánfalvával és
Sopron. Fertő tót szépen lehetett látni.”
116. 1962. 08. 05.
„Hárompapos nagymise a Dómban.” [Az egyik a Bausz.] „Anti születésnapja volt.”
[Nem volt itt.] „Bátyámékkal jó ebédet ettem Papával, mamával. Erdőben négy cikláment
találtam Kecskepatak felé.”
117. 1979. 02. 24.
„Erdőt is megnéztem délután, jeges hó még volt rajta összefagyva. Sízésre nem
alkalmas.”

HÓ ÉS SÍ (118–130)
118. 1955. 04. 18.
„Hóhullások. Hó hullott, fehérek lettek a háztetők. Távolabb Várhely is. A föld nem
nagyon. 19-én reggel minden fát, földet tetőt házakon gyönyörű fehér hó fedett virágzó fákat
és kevés lett csak virágzó inkább rügyező volt. Forzíciát is hó érte kicsit összébb húzódtak a
virágok amelyikek nyílóban voltak. Gyümölcsfákon is. Szép fehér táj lett Sopronban,
környékén. Magasabban, Károly-magaslaton, Dalárhegyen tovább megmaradt a hó, látszott a
fák között. Hegyeken is hó lett. Mariazellben már járhatatlan utak lettek. Elzáródott a
külvilágtól, jelentés érkezett osztrák rádiótól. Régebben mondta Pő, abból Sopron is kapott
havat. Fotografáltam is havat. Nap kezdett sütni akkor. Délután olvadt és el is tűnt lejjebb,
városnál. Földes, nem aszfaltos utak sárosak lettek. Munka, kerti se lett. Úgy hullott a hó mint
télen, sűrű, fehér pelyhekben, közepesekben. Csoda volt nézni ablakból, tíz centi hónak is
nézett ki kerítésen, falakon, tetőn hóbucka lett. Szembe lévőn, második házon. Hófúvásosan
hullott a hó, Sopronban, jó ferdén. Nyugati és északi széllel is hullott hó. Jegessel.”
119. 1965. 11. 12., 13., 14. „Havazások.
Háztetők fehérek voltak. A föld is. Reggel havazásra ébredtem ébredtünk. Hófúvás volt
vasárnap 14-én már járda is fehér lett, előbbieknél csak vizes volt. Úttest is fehér lett és
mínusz 1 fok hideg volt. Ablak-hőmérőn. Fákon helyenként erdő felé még kisebb lomb volt.
Kopasz fák is voltak már sokan. Fákról lefújódott a hó.”
120. 1966. 11. 17. „Havazás.”
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„Sok hó hullott dél előtt, dél után 30 centiméter is lett estére. Utána összement. Fa ága
tört le Várkerületen, orosz emlékműnél. Láttam gót kapunál, Sopronban. Szép volt a hó,
vasárnap néztem meg, láttam nyomokat. Fát eltávolították. Elmentem autóbusszal
végigmentem Várkerületen. Fent helyenként őszi színek voltak. Fenyőszállóig utaztam. Új
buszállomástól. Aztán Löver körút másik oldalán és a felső úton főiskolának mentem haza.
Olvadós, vizes hó volt látható. Aszfalton mentem haza. Félegyre érkeztem.
Hó sűrű hullott csütörtökön délelőtt. Erkélyen sötétben otthon sok havat lehetett látni.
30 centimétert is. Szépek voltak a fák. Később háztetőkről zuhogott le a hó. Úgy esett, mintha
bombáztak volna messzebbről. [A régi emlékek!] Aztán hirtelen olvadt. Fokozatosan.
Vasárnap is volt még belőle földön, csak erdő földjén hó. Később is vigyázni kellett az
embereknek ez történt novemberben. ... Cseréptetőkön csúszott, palatetőkön megmaradt.
Hóbuckákban maradt a hó.”
121. 1967. 01. 08. „Havazások, sízés.
Péntek reggel kezdett havazni. Hatodikán vasárnap is havazott. Kinéztem az erdőbe. ...
Gyönyörű hó volt, nem túl vastagon ... Aztán Deákkúti út–Sörházdombon át mentem,
fenyvesen át, Fenyő Szálló mögött, fel a sípályára, szlalomra. Ott síztem. Hullott a hó
egyfolytában, szembe jöttek hópelyhek, kicsit beleestem hóba is, nem jól láttam tőlük, tovább
síztem, jól lehajol[tam], ahogy kell, ugyanazon útvonalon ... hazacsúsztam. ... Hófúvás volt
kisfenyőknél, nem lett nagy szél, csak kicsi, erdőben, máshol jobban fújt a szél.” ...
122. 1971. 01 01.
[Elsején még rendben sízett, csak az utakon el volt kotorva a hó.] „2-án Deákkúti úton
mentem fel. Felcsatolásnál alig hogy megindultam, Hernfeld panziónál baloldali szíj
elszakadt, alig tartott valamit. Spárgát találtam zsebembe és egy kicsit és azzal
megerősítettem, aztán többször kinyílott az erősítő a bal lábon. Deákkút felé és erdőn át
ritzingi úton keresztül elmentem sípálya legközelebbi aljáig, ahol szélesedik kicsit felmentem
és lecsúsztam. Aztán alacsony fenyőerdő–sörházdombnak haza sikerült csúszni, aztán már
kevésbé nyiladozott leszorítója a sínek, utána ... negyedkettőre ... hazaértem. ... Mamám adott
fölösleges régi vékony szíjt, azt többször rátekerve szorosan cipőre meg sikerült csinálni a
síkötést, hogy szoros legyen. Ez volt szombaton, téli szabadságomkor. Vasárnap hófúvás lett,
kevésbé lehetett látni hótól. Utána [mise után] otthon maradtam.” ...
123. 1976. 11. 26. Havazás
„Sok hó lett Sopronban. tetőkön, házakon, fákon, földön fehér takaró volt. ... járdán is
fehér lett. Elolvadt vasárnapra. 5 cm hó lehetett, 10 cm körül vizesen. ... Érdekes volt.
Munkában lelapátolhattam kis havat. Utat készíthettem Süket faiparban. Gyuri segédmunkás
nagy utat lelapátolta. Ez volt reggel Sopronban, később melegebb lett... csatornát is ki kellett
nekem puculni hótól földtől és akkor létráról kis lapáttal kipucultam.”
124. 1977. 03. 30. Havazás.
„Egyszer csak havazni kezdett 29-én is. Aztán kicsit utána. Délután 30-án emlékszem
erősen hófúvással havazott, minden fehér lett reggelre házak teteje, utca, fák. 31-ére havat
lapátoltam Gyuri segédmunkással és G. Nagynéval nagy úton lapátol[Félbemaradt szó]. is 30
cm hó is hullott éjszaka széllel. Jobb lett volna karácsony előtt vagy két nappal utána.
Gyümölcsösökben előre számítva kárt tett, nem lesznek, csak ha csoda történik. Délelőttre
elállt a hó. Csatornát is lapátoltam, hogy nehogy járdán víz megálljon. Üzemben Sopronban
volt ez. Kedden már mondta rádió, hűvösebb levegő közeledik és hó lett belőle. Két képet
festettem előtte Csengery utca [Skicc.] lnnen történt szabad szombaton és vasárnap
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Református templom bejáratától Múzeumi Japán birset 26–27-ével. Korán délután mind a két
kép volt.”
125. 1978. 11. 27. Havazás.
„Hétköznap volt, sízni nem lehetett. 15–20 cm hó hullott az égből. 30 cm körül is esett.
Üzemben járdákat kellett kotróval lapátolni utakat. 29. hó még mindig megvan. Erdőben több
is, hallottam Bátyám feleségétől. Munkavezetővel autónak utat lapátoltunk. Havas fák lettek
és háztetők.”
126. 1979. 01. 11.
„Havazás. Féltíz után indult meg törpe pelyhekbe, nagy pelyhekbe,. Hazamentem.
Közel 4 óráig havazott. ...Minden szép fehér lett, gyönyörű, inkább most mint márciusban
havazzon. Szakácsné mondta üzemben.”
127. 1979. 01. 14.
„Mentem szokott úton, hó fagyott volt, lenyomott. ... szánkópályán látható volt egy fán
[szánkó], gyorsan ment és felrepült. Utasai lemaradtak. Lehet, hogy kórházba kerültek. Közeli
sípálya felé sok levél lett ... Hó háromnapos is volt, egy milliméter esett hozzá. 30 cm
lehetett, ahol nem taposták le. ... Szánkó elmúlt vasárnap került a fára [14-én] Január 21 volt
ez. Láttam a fán. Bajesetek szánja. 2 személyes szán volt az, fából, vastalpakkal.”
128. 1979. 01. 24.
„Havazás esőből lett estefelé. Havat is lapátoltam szemetes autónak üzemben.”
129. 1979. 01. 27.
„4. sízés [a szokott útvonalon és helyszíneken]. Fán fennragadt szán még mindig
szánkópályán ott volt.”
130. 1979. 02. 02.
„Gyertyaszentelő ünnepen. ... Bakancsért kellett menni cipészhez, meg is lett.”

ÚSZÁS FEDÉL ALATT (131)
131. 1978. 11. 18.
„Anyámmal [vettünk] a sportboltban sárga gumisapkát. mert már szólt egy ember. 19.
kipróbáltam uszodában, hatszor is úsztam medencét hosszában. Jó lett a fürdősapka éppen
közepes lett, sem szűk, sem túl bő, végén nem akarnak beengedni, az lehetett volna.
Várkerületen, Lenin körúton volt ez a sapka. Szabad szombaton volt ez, délelőtt. Vettünk 18án még délelőtt függönyzsinórt. Bátyámék kárpitos bácsi betegsége miatt nehezen felszerelték
Hárs Olivér, bátyám fia és felesége. Így össze-széjjel lehet húzni a lakásban a függönyt
ablakon.”
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TÓMALOM (132–135)
132. 1955. 07. 28.
„Tómalomra mentem, kerekeztem. Odafelé jegenyéknél hátsó kereke kerékpárnak
leeresztett. Kétszer. Először még föl sikerült pumpálni, másodszor már nem. Így gyalog
mentem jegenyesorban Tómalomra. Úsztam, majd kétszer. Másodiknál előbb visszamentem,
kiúsztam, hazamentem. Azt gondoltam, eső előtt hazaérek. Siettem, futottam, nem igen ültem
kerékpáron. Nem akartam tönkretenni. Homokbánya felé értem, csöpögni kezdett. Nagy
széllel, már utolsó előtti kanyarnál. Utána elkezdett esni, villámlott, dörgött és megáztam. Egy
kis jég is esett. Már az út is elködösödött, egy kicsit még jobban. A másik kanyar után esett a
legjobban. Házhoz mentem, homokbányaihoz. Ott kevésbé esett. Pár kapualjon át
hazamentem vizesen, átázva. Munkakabát volt rajtam, fehér nadrág, rövidke. Útközben elállt
az eső, megint esett. Kapualjba is bementem és onnan haza, Vörösmarty utcába, mikor nem
esett. Tómalomnál, völgyben úgy látszott, hogy elmegy egy sötét felhő. Mint a szurok. Közel
ilyen volt. Sötétszürke. Észak felé látszott a felhőzet. Világoszöld akácfák látszódtak,
sötétebbek, az út mellett. Szép festői volt. Csütörtök délután volt ez. Sopronnál.”
133. 1966. 06. 05. „Tómalomnál.
Egy felet úsztam. Ne legyen túl meleg. [Oda-vissza busszal.] Sofőrnek kellett fizetni,
kettő ötvenbe került mindkét alkalommal ... fürdőjegy 2 forint 20 fillérbe volt. Fújt a szél,
kevésbé fújhatott is volna, víz hideg volt fagyos kicsit, aztán jó lett ez vasárnap volt, sokan
napoztak inkább mint fürödtek” ...
134. 1966. 06. 11. „Tómalomnál.
Szép idő volt Egy hosszat úsztam, aztán napoztam. Kerekeztem oda-vissza délután.
Nem volt drága, kettő húsz a belépő, 60 fillér kerékpárőrzés fönt hátul Kistómalom felé.”
135. 1976. 07. 05.
„Tómalomba két fiú belefulladt. 1976. július 5-én este találták meg halva. Másikat
1976. Július 6. reggel létránál 2.-nál találtak rá. [Skicc.] Így feküdt mozdulatlanul és amikor
indultam mondták Tómalom vendégeket nem fogad, aztán mégis busszal többen leutaztak egy
padnál letakarva feküdt halott, aztán megvizsgálta orvos, hogy hogy meghalt, aztán
megállapították, halott, elvitte szürke halottszállító, bement a strandra és elvitte, megfordult és
elvitte a szombathelyi temetőbe, ahová kellett. Utána féltizenegykor érkeztem, aztán délbe
mehettem vízbe, utána ¾ kettessel sikerült hazautazni Sopronba. Gondoltam, jobb lett volna
nem lett volna Tómalomnál halott. Sokan nézték. Halott helyét fertőtlenítették is valamivel.
Bátyám mondta: 3 fiú gyerek fulladt Tőmalomba idén.”

FERTŐ (136)
136. 1976. 07. 08. Fertő
„Valami vízpumpálás volt messze látható valami kotrógép úszkált oda-vissza nyolckor
utaztam oda ki busszal. Le kellett mindenkinek igazolványt leadni, nekem is számot kell ott
majd megőrizni. Háromszor is úsztam ottan Fertő tóban. 1 m mély vízben egyik háztól a
másikig, harmadikig. Gondnok késett jó félórát. Először módat[?] egy vitorlást emlékezetből,
aztán motorcsónakot, halásszal ladikot messzebbről, többször napoztam és hazamentem
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háromnegyedegyes busszal, hátulmotorossal. Sorompónál baj nélkül megkaptam igazolványt
és hazautaztam, háromnegyed kettőre otthon lettem.”
137. 1976. 07. 31. Fertő.
„Szabad szombaton Fertő tónál voltam busszal délelőtt ott először fertői nyaralót
akvarellal festettem. ... utána úsztam. Két tanárnő is vízbe ment előttem. 11 óra után volt ez.
Aztán napoztam és visszautaztam. 6-szor voltam Fertő tónál. ... Vécé az hosszú móló végén
van, cső is van, néni is van, azt is felfedeztem. Úszás után. Víz hideg volt. Kezdett borulni az
ég. ... Mire hazaértem este zivatar lett, nagy eső dörgéssel, villámlással. Reggelre kisütött a
nap augusztus 1-re.”
138. 1977. 04. 27.
„Rendőrségen meghosszabítottam igazolványt, fertőit....a Lackner Kristóf utcában ...
egy nő rágépelte a dátumot 1978. április 26-ig érvényes.”

ZENE
139. 1954. 05. 17. Lajtha-est.
„Nyolc órakor kezdődött a Kaszinó nagytermében. A falvakból gyűjtött népdalokról
tartott előadást Lajtha László. Azt, hogy hogyan keletkeztek népdalok, nem tudjuk.
Nagyapától, dédapától szól a dal. Megkérdezték egy tudóstól, mi a villany? Csak azt tudja,
hogyan kapcsoljon. Világít és melegít. Még Krisztus urunk előtti időből, egyszerű népektől,
ezt lehet következtetni. Volt három zenésze: egy cimbalmos, egy hegedűs és egy csellós és
egy gramofonos fiú. Lemezek is voltak. Régi népdalokat mutatott be zenészeivel. Többet
pedig gramofonnal. Ha kaszáláshoz furulyázott ütemesen egy legény, gyorsabban ment a
munka. Csárdást, lassút is játszottak. Keringőt is, ha becsben volt az első. Hajrá, kuruc! –
énekelték a Rákóczi-korban indulóként a magyarok. Féltizenegy után lett vége. Egymás
mellett ült Pista, a bátyja és Czájlik fogorvos. A zenészek hangosabbak voltak, mint a lemez.
Előbb a lemez, aztán ugyanazt játszották el a zenészek.”
140. 1956. 04. 21.
Hangverseny Sopronban. [Nyomtatott műsor mellékelve.]
[A Kaszinó nagytermében. Wagner, Liszt és Kodály Psalmus Hungaricusa.] „Kevés
férfi volt, mondta Pő bátyám is, énekes férfi több kellett volna. ... Horváth József vezényelt
lelkét beleadta, haja széjjelment, minden haja külön lett, frakkja két szára előrehajolt és
mozgott minden porcikája részt vett a vezénylésben. Minden tagja mozgott. Gyerekek is
énekeltek kitűnően kórus fölött az erkélyen. ... fehér ing vörös nyakkendős úttörők voltak.”
141. 1957. 05. 19.
Orgonahangverseny. „Evangélikus templomban. Gyönyörű volt ... Hamis lett, nem volt
jó.”
142. 1958. 09. 27. este 8.
[Mellékelve a nyomtatott műsor. A hangverseny a SÜH. keretében a Liszt Ferenc
Kultúrházban volt.] „II. részben hegedült [téves! Csellózott!] egy híres tehetséges
csellóművész fiu, Perényi Miklós. ... Szombaton volt ez. Érdemes volt elmenni
hangversenyre. Fel is vették rádiós buszban, fiút egész részeket drótokon át magnetofonra
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Széchenyi téren a Rádiós emberek magyarok magyar rádiósok voltak azok terem előtt állt az
autóbusz lenn az utcán áramvonalas volt Kint motorházas láttam arra mentem haza
Vörösmarty 10-hez...”
143. 1960. 03. 21.
[Szentbeszéd a Dómban, a végén Ady-verset olvasott fel: Istennel kíván egyesülni, segít
rajtam.] „Aztán szép zenés énekes mise lett, haza mentem utána. Orgona soká szólt. Csöndbe
felmentem és megnéztem orgonálást és utána haza mentem, félnyolc után lett kicsit vége
zenével énekesek elmentek egy női orgonista, láttam már orgonálni, lány, diáklány, aztán
fiatal pap tisztelendő úr szépen orgonált hosszú arcú Anti féle. Alul-fölül lábbal felső zongora
billentyűn alsón is csak két sor zongora billentyű van. Ott alul lécek vannak és három pedál
12 regiszter. Utána hazamentem. Elköszöntem dícsértessék[kel] Laudeturral latinul. Esperes
úr ottani plébános mondta amikor ráérek megnézhetem orgonálást.”
144. 1962. 11. 10. Hangverseny Sotexházban.
„Lépcsőzetesen volt elhelyezve zenekar. ... Vezényelt Horváth József ... Közreműködött
fiatal fiu Perényi Miklós gordonkán ... nagy sikert aratott ... ráadást adott karmester mellett
balra. Józsefék Bátyám is ott voltak láthatók. Wagner: Tannhäuser-nyitány, Lalo:
Gordonkaverseny Dvorzsák Új világ szimfónia. 1962 November 10 szombat este 8 óra után
kezdődött közönség érkezése miatt. 8-kor kezdődött volna. Gyönyörű volt a hangverseny
Vége lett, féltizenkettőre értem haza.”
145. 1965. 06. 05.
„Hanglemezre vették Szent György-templom orgonájának hang[ját]. Szombaton délelőtt
[csak ennyit írt: Délett] Pestiek, rádiósok éneket is többet [felvettek] „Bach Szebasztiántól.
Délután ismételték meg a közönségnek este nyolcórai kezdettel kilenckor lett vége.”
146. 1969. 06. 08.
[Hangverseny c. zeneiskolai vizsgahangverseny. A tanárnő megdicsérte Olivér
hegedülését. Közben szó esik szárazságról, esőről, áradásról, majd ismét:] „Bach Kantátát
zenél hegedült hiba nélkül Hárs Olivér teremben sokan voltak közönség közül hívták ki
növendékeket.”
147. 1971. 07. 01[?] Hangverseny.
„Lehotka Gábor orgonahangversenye volt a Kaszinó nagytermében. Gyönyörűen
orgonált Bachot és Liszt fugát. Hosszú volt kicsit, furcsa volt, eleinte hosszított magas-mély
hangok lettek. közepes is. Aztán Mocár is volt. Úgy emlékszem. Ráadás[t] is adott én az
erkély második sor 6. székben ültem. Kottaforgató elzárta a kilátást szemüveges szőke férfi,
ahelyett, hogy odébb állt volna. Ráadásnál kettőnél elment, lehetett látni, hogy orgonál három
sor zongorabillentyűket pedálrész piros lámpát is többfelé voltak láthatók már alul, lábhangok
is. ... Soproni hetek utolsó hangversenye.”...

TÉVÉ (148–154)
Sopronban tévéműsor bemutatóját plakáton 1956. szeptember 30-ára és október 1-jére
hirdették az Őszi Vásár keretében a Bástya térre, de tudtommal ez ott elmaradt, viszont a
budapesti műegyetemi tanszék október 2-án megtartotta a Kaszinó nagytermébe zsúfolódott
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kíváncsi közönség előtt. Az osztrák tévé bécsi operaházi közvetítését láthattuk, már aki
szerencsésen közelebb tudott férkőzni a kicsi képhez. A Fideliót adták. Én láttam, de öcsém
nem emlékezik meg róla. Viszont hamarosan a találmány lelkes nézőjévé vált. Első híradása:
148. 1957. 03. 31.
[Az egész Hárs-család kiment a Sotex-kultúrházba osztrák tévét nézni. Kezdés 8, vége
negyedtizenkettő lett. Vegyes mindenféle. Néha homályos. Osztrák katonák vonultak be
Kismartonba. Első televíziós előadásként írja. Opera lett volna. Sajnálja.]
149. 1959. 02. 28.
[Házi televíziózás Münnich Gyuláéknál.] „Két pohár bor alma volt előtte három
sütemény. ... Hazamentem mamával és papával. Érdekes volt, tiszta képek voltak” [Bécsi tv.]
150. 1964. 01. 02.
[Műkorcsolyázók Bécsből
Czájlikéknál bécsi televízió. Telefonáltak érte, aztán észre se vette idő múlását. Mama
telefonált érte, hogy menjen haza.]
151. 1965. 02. 17.
[Magyaréknál nézett tévét. A Budapestre költöző Erzsi néninek kért ládák ügyében volt
ott.]
152. 1965. 03. 20.
„Bátyámnál. Televíziót vettek. Legújabbat. Pénteken hatkor érkezett Éva néni
keresztanyám. [Honnan?] „vártunk” [Kire? Mire? –Tévénézés.] „kis keresztfiam Olivér is ott
volt ... Utána elmentünk Erzsi néni érkezésére Khoór néni látogatóba érkezett Éva nénivel
mamámmal utána hazamentünk.”
153. 1965. 08. 23.
„Televízió Czájlikéknál. Liza lány férjhez ment nyugathoz és hazajött látogatóba. Úgy
visszaadtuk a látogatást Maval Paval. Hatkor mentünk és háromnegyed nyolc felé mentünk
haza. ... édes mignonokat kaptam hármat is megettem és feketekávét két és fél csészével
megittam.” ...
154. 1966. 01. 11.
Wallonéknál. [A televízió műsorában:] „Szögletes formákban festenek a kubisták ...
Picasso-csendélet is volt bemutatva.”[ Ezzel már ki is alakult a kör, amin belül műsort lehetett
nézni.]

SZÍNHÁZ ÉS MOZI (155)
[Egyes bejegyzésekben már szóbakerültek, most csak összefoglalóan annyit, hogy
Anyánk irányításával és késztetésére kezdett járni, a hangversenyek látogatásán kívül, a
színház válogatott bemutatóira, s szinte minden mozielőadás nézője és krónikása volt.
Mutatóban egy, amikor szüleimmel együtt ült be a nézőtérre:]
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155. Moziban.
„Dollárpapa magyar film volt. 1964. Augusztus 11. Mamával Papával néztem meg.
Múlt század beli női ruhák voltak láthatók. Szép nők voltak. ... Dollárpapát megtették
polgármesternek. Magyarok azt hitték, milliomos, pedig nem volt az. Szónokolt is erkélyről,
aztán az volt: éljen a haza, menjetek haza. Ez volt vicces. Aztán táncoltak is nők, férfiak.
Palotást. Szép zene is volt hozzá. Dollárpapa plakátozással kereste meg a kenyerét. Elöl-hátul
plakát volt látható. Híradó is volt előtte.”
[Ennek ismertetése után még röviden visszatér a filmre:] „dollárpapának tíz dollárja
volt, beteg lett, meggyógyult.” [A látott filmekről, vagyis – bízvást állíthatjuk – a
bemutatottak túlnyomó többségéről részletes, sőt igen részletes beszámolót ír.]
Szorgalmas fényképező és fotókiállítások látogatója volt. Felvételei egy része
albumokba rendezve maradt meg. Kifejezetten róla készített portrét Pluzsik Tamás, amint
Höfle tanár urat rajzolja a Szentháromság-szobornál. Ígéretem van rá, hogy ha a negatív
előkerül, kapok belőle.

RAJZISKOLA (156–159)
156. 1965. 08. 19.
„Grafika. Linoleum metszet oktatása volt Mende házában, tartotta Mendéné ... Először
képeket mutatott, aztán egy üveglapot bekent festékkel, azt hengerrel elhengerelte. Aztán
fekete lett nyomdafestéktől tábla, oda bele lett rajzolva egy kép egy virág lett belerajzolva
ceruzával és pengével lett kiszedve fél törött zsilettel arra paszpartuval kell körülvenni,
újságok lettek helyettük, papír rá lett dörzsölve átlátszó fésűvel és le lett véve a papír kijött
belőle a kép rajtmaradt papíron. Ezt láttam Mende-házban raktárhelyiségében asztal is volt
hozzá üveget hengert lemosta Mendéné terpentinnel, újságpapírral. Tiszták lettek,
hazamentem. ... negyednyolcra mentem haza.” [Otthon Czájlik Eszter volt látogatóban
anyjával és egy Margit nevű ismerősével.]
157. 1965. 08. 26.
„Metszet gyakorlat volt.
Volt egy kép, amelyik nyomdafestékkel be volt kenve. Fésüvel rányomtam egy papírost
és monokopia lett rajtmaradt. fény árnyékban fekete-fehér kép. Aztán hazavihetem, mondta
Mendéné, megmaradt vezető, Képzőművészeti körnek. Aztán megmutattam otthon a képet.
tetszett fekete-fehér kép is. Ez volt 1965 Augusztus több csütörtökön történt ez. Négy óra után
kicsit akkortól kezdődött félhétkor fejeződött be. Mende ház konyhájában. Augusztus 26. volt
ez a nap. Hengerel[t] festéket szé[t]hengerelt sűrűre és rajzolt egy Ikva részletet, fával és
zsilettpengével szedte ki a fényt. Aztán fehér papírt tett üveg alá, föléje is, aztán körbe
papírokkal fésűvel kész rajzot lenyomta és kijött a kép, sok lett nyomdafesték helyenkint és
Derszib ezt ahogy lehetett kijavította. Második nyomás is lett de már festék fogyni kezdett,
gyöngébb lett. Vége lett, hazamentem. Három lány. egy új nő, barna hajú is voltak láthatók és
ott hatan is voltak, velem öten. Aztán ezektől elbúcsúztam. Mende nevelt fia is ott volt
végén.”
158. 1970. 05. 25. Hétfőn volt.
„Mendéné magyarázott. tartósítóról 27 gr. 1 liter vízhez melegíteni, belereszelni lábasba
gipszet döglesztett lehet gipszet. Aztán melegíteni kell. Azt lapra kell pemzlivel alapozni
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[olvashatatlan szavak] eléggé rányomva képtartósító egy kép ezer évig is megmarad mondta
Mendéné. ... Mendéné adott 2 ív akvarell papírt.” ...
159. 1970. 06. 01. „Első rajz a Kaszinóban újra.
Nagyobb helyen központi fűtéssel kaptunk helyet Képzőművészeti Kör. Gáspárdy tanár
úr tartotta. Béla bácsit állva rajzoltuk. Két lány volt ott és két férfi. Nagyban rajztáblára
rajzoltunk. Először kicsibe én aztán nagyba. Ott Bécsi-dombra lett szép kilátás 5. emeletről.
Gáspárdy tanár úr mondta meg, mutatta, hogy vázolunk fel alakot. Félöt felé érkeztem oda.
Hét órakor mentem haza. ... Szénnel, rajzszénnel rajzoltam, jó lett ülő alakot is, az ottmaradt.
70 hossz, 80 széles centis táblák voltak körülbelül. Írta Guszti néni, nagyba rajzoljunk. Még
egy nagy előtér ablak nélkül lett emelvénnyel, az lett a rajzosok helye. Több hely lett, mint az
Ifjúsági Házban. Képeket is mutattam többieknek, tanár úrnak. Meg volt elégedve, virág
tetszett neki és festőköz kicsiben. Model kíváncsi volt képeimre, meg még lány is, tetszettek
mindenkinek. Utána hazavittem képeimet. Észak felé lett a kilátás nyugati sarokban. Ifjúsági
Házban ... rajzolókhoz egy kis szoba volt csak, most ötször akkora szoba lett ablakokkal.” ...

KIÁLLÍTÁSOK
160. 1961. 11. 02. Előadás a giccsről.
„Mende tanár úr tartotta Sotex nagytermében[?] Húsz ember fért oda. ... Azt mondta
tanár úr csak giccset csak giccskiállításon szabad kiállítani, rendes kiállításon nem szabad
kiállítani.”
161. 1961. 11. 04-től egy hétig.
„A Soproni Képzőművészeti Kör Kiállítása lett. Egy hétig szerepel kiállításon 5 képem
is. Sárgavirágos, aztán Cseresznyés, utána egy bögre kancsó csészével zöld kancsó, kék bögre
rózsaszín barnás háttérrel barnással úgy emlékszem. Meg kardvirág és egy ág magnolia,
bokorról volt ez látható rózsaszínes piros virágokkal. ... öt óra felé hazamentem Paval. Műhl
Aladár is megnézte, másik festőművész úr felesége gratulált nekem festményeimért. Utána
hazamentem, feketekávét ittam Paval, én fizettem a gyöngyvirágban, úgy mentem haza.”
162. 1962. 05. 02.
„Műteremben.
Horváth Józsefében. Bástya téren Sopronban ott út másik oldalán ültek Mendénével
aztán átmentünk Fehér ló-ház udvarán onnan a műtermében lettünk, bementünk följáratos
folyosón, lépcsőn, már ott is szép képei gyönyörű képei voltak festőművésznek. Bementünk
nagyablakos helyiségben. Gyönyörű aktok szép sora fogadott tájkép is egytehenes vagy szép
kép Ablaknál varr egy nő ablakon át halványan házak látszottak. Mende mondta képre emberi
test szép magyarázta festés menetét utána haza mentünk negyedhétkor délután 5 órától volt
ez. Mendéné mondta emberi test rendes épre mutatott az nagyon szép. Azt mondta.”
163. 1967. 03. 02.
„Kiállítási képek.
1. Bácsi szénrajz. 2. Cigány Panna. 3. Ülő fiú. Mozdulattal fiú fekve ceruzarajz. 5.
Fiúarc, szénrajz. 6. Lányfej, szénrajz. 7. Tómalom, naplemente, kicsi kép. 8. Sopron,
Templom utca kilenc számú udvar, akvarell. 9. Erzsébet- kert, tavasz, akvarell. 10. Fehér-híd,
akvarell, kicsi kép. 11. Zsilip utcai óvoda toronnyal. 12. Naplemente, Bástya utcai részlet,
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közepes, akvarell. 13. Várostorony Kolostor utca felől. Nagy kép, akvarell. 14. Szent János
templom. Akvarell. Nagy kép. 15. Karmeliták. Nagy kép, akvarell. 16. Tempera. Nagy
csendélet. Nagy sárga virágok. Első temperám. Ezt szántam választéknak kiállításra. Pirossal
jelöltek elmentek kiállításra. Áprilisra. Márciusban. 3-án 1. Erzsébet-kert, tavasz. 2. Zsilip
utca. 3. Fehér-híd. 4. Tómalom. 5. Karmeliták. 6. Tempera. Óriás kép, sárga virágok.”
164. 1967. 04. 03. Kiállítás.
„Festőteremben délelőtt tizenegykor volt a megnyitó Sopronban, színház mellett. Szép
képek voltak. Almás csendéletek első teremben sok rajz, fejek szénrajzok és festményt
lehetett látni. Második teremben nagy temperás csendéletem szerepelt virágos sárga
margarétákkal, enyém volt az, Drávai bácsi őrző megcsodálta. Sokan mások is. Más képet
nem tettek ki, nem lett hely, mondta Mendéné. Úgy látszik, ehhez társuló kiállítást lehet
rendezni. Az volt hiba győri képzőművészeti kör is kiállított csornai és kapuváriak is. Rázó
köre is. Egy képet is kiállítottak nekem, annak is örültem. Április 16-ig tartva lett. ... Aztán
városházi titkár megdicsérte rajzolókat. hozott valaki tulipánokat valahonnan valami virágot is
kaptak tanárok. Tanárokat megdicsérte vb. elnök. Aztán Mama, rajztagok mind ott voltak
láthatók. Radó bácsi, fiatal rajztanár is Rázó is fiatal rajztanárnő is volt ott. Sokan voltak
papucsba, azt kellett húzni fel közönséges padlóviasszal kenve fel. Csatkai volt
múzeumigazgató nyugdíjas bosszankodott: mindenkinek fölösleges papucshúzás, szőnyegeket
kellett volna oda rakni inkább többet. Mamával mentem oda és mentem cukrászdába,
Gyöngyvirágba. ... Mende néni megdicsért, hogy mindig rajzon vagyok én vagyok a
legszorgalmasabb. Ez történt hétfőn.” ... [Mellékletként a Kisalföld 1967. 04,12-i száma,
benne Alkotó műkedvelők tárlata Sopronban c. ismertető, de csak Mendéné nevével.]
165. 1976. 08. 01. Kiállítás.
„Hermann Lipótnak ... Mamámmal néztem meg. ...Sok szép képe volt Festőteremben. ...
Aktot vetkőző nőt, mellei látszottak ... Sopronban volt ez a kiállítás két teremben. Utána
elmentem Lokomotívba ebédelni és utána Wallonékhoz feketekávézni és haza ... mamámmal.
1976 augusztus 1-én volt ez vasárnap. Kiállítás szép volt, csak régi formájú kicsit 100 évvel
ezelőtti festőművészethez hasonlított.”

KÉPEKET FESTETT (166)
166.
Az Elvarázsolt krónika c. kiállításának meghívója, 1999. december 6-ra.
A szemelvények nagy részében találunk utalásokat alkotásaira. Egy önálló kiállítása
volt, amelynek meghívóját Anyánk és mi című pályamunkámban is közlöm. Utolsó éveit igen
termékeny rajzolással és festéssel töltötte. Megbecsülték és támogatták az ágfalvi Szociális
[Terápiás] Otthonban, munkáit kirakták a falakra. –
ÉS HÁRS OLIVÉR VISSZAEMLÉKEZÉSE A KIÁLLÍTÁSRÓL:
A soproni Gyermek-és Ifjúsági Központ (GYIK) akkori igazgatója, Sógor Ferenc
örömmel adott helyet kezdeményezésünknek, hogy legyen kiállítása nagybátyámnak, alig
ismert szép képeiből. A megvalósításban Martos Virág programszervező segített. Az ünnepi
hangulatban megnyílt képbemutatón sok érdeklődő vett részt, köszöntve a fáradhatatlan
alkotót. Képei sora a soproni rajziskola korszakait is jelezte a híres tanárok érezhető
hatásával. Mégis egyedi, hangulatosan derűs körkép állt össze szeretett városáról.
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KÉPEIT ELADTA. (167–170)
167. 1962. 07. 17 és 22 között. [Betűhív közlés.]
„Három képemet eladtam.
1962 Első nagyobb pénzért orvosnak Bátyám felesége szüleinek orvos ismerősének
családjának 1. egy ikva híd alol volt. II. várostorony gambrinuszal Sopronit III. uj utcát ez
volt a három soproni kép Uj utca Károly-magaslat felé. Vállalom-e kérdezte Orvos lányai
kislányai lefestését vállaltam péntekre Ez történt este felé délután Wallon szüléknél egy másik
család papa mama kislányok vették meg képeket.”
168. 1969. 05. 08.
„Képet eladtam 60 F. Ikva part Festő közzel várostoronnyal. Horváthnénak, családnak.
Ikva tetszett nekik fával. Híd is látható volt rajta. Mederből volt festve. Május 5. történt ez
Sopronban.” [Hantó-kertben álló ház első emeletén íobbra lakóknak adta el.]
169. 1969. 05. 14.
„Májusban elvitt eladtam képet Czájlikéknak lőver körutasot Szentlélek templomosat
oldalról. Festettem Bánfalván május harmadikán patakos képet. Május 11. Kistómalmot
festettem két lánnyal felülről, kerékpárral mentem ki vasárnap délelőtt és egyre visszajöttem.”
170. 1976. 11. 23. Képet adtam el
„Lap jött és lánya Svájcba került Una. Molnár Pálné lánya Andrea szobájában lóg a
Soproni Kolostor utcai képem várostoronnyal és boldog, hogy Sopronra emlékezteti.”

UTÓSZÓ
„Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2002. március 18-án, hétfőn 14 órakor a
soproni régi Szent Mihály-temetőben helyezzük örök nyugalomra. Béke poraira.” [Kisalföld
2002. 03. 10.]
Egy rokon a messzi Amerikából: „Kedves Jóska! Pista halálhíre nagyon elszomorított.
Köszönöm, hogy értesítettél róla és részletesen megírtad halála körülményeit is. Milyen jó,
hogy mellette voltatok, úgy mondják, egy haldoklónak megnyugvás és azt hiszem, nektek is.”
Olivér fiam a 000. sorszámú közlés tanítói kérdésére válaszul:
NEM, NEM TUDOTT! A TÖRZSET ÉLTETŐ TEST-VÉRÉT LEHELTE KI
HALÁLA PILLANATÁBAN IS… MEGTANULTA A LECKÉT! (Fűzi hozzá Olivér
fiam, aki eleresztette a kezét…)
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FÜGGELÉK
A NAPLÓRÓL
A hét számozott, elég vastag füzeten kívül a többi már külalakra is vegyes képet mutat.
Némelyikük eredetileg nem is erre a célra állt csatasorba. Az eszterházai kertészeti iskola
anyaga, vagy német leckék, szótárak találhatók bennük. A szöveg pedig részben ceruzával írt,
részben régi hagyományos acéltollal. A tintát kis üvegben vásárolták papírboltban. Sajnos
nem ártott volna többször tollat cserélni. Egyszer jelzi, hogy IKKA-küldeményben
golyóstollat kapott. Nem javított sokat az írásképén. Ami a fogalmazást illeti, érdekes
megfigyelni, hogy bálok, lóversenyek stb. leírásának részletei sokszor a „hazamentem” után,
esetleg egy másik közlésbe suvasztva jelennek meg. Az is jellegzetesség, hogy a szavak néha
az izgatott közlés folyományaként hiányosan – általában a végük nélkül – találnak helyet a
torlódásban. Az idegen kifejezések pedig hallomás alapján formálódnak meg. Túl nagy
feladat számára az egyházi szertartások pontos részleteinek, időbeli sorrendjének
megállapítása. Nem csodálható, hogy a fiúk, a „legények” és a „törpe” lányok kavarognak az
égtájak, a ministránsok és ifjabb, öregebb papok között.
170. 1979. 01. 06.
„Nyugdíjas Mágel Guszti bácsi igazgató helyettes ... délután megnézte képeimet,
Adriát, csendéletet. Negyedhét felé jött, félnyolckor ment el. Hívtam. Sopronban volt ez,
Köztársaság u. 13.”
Hívta, nagy sokára eljött, de nincs nyoma, hogy vásárolt volna. Egyszer már utalt rá,
hogy sokat utazik.... Most már nyugdíjban ez nem lehetett kifogás. Adria. Nem a kisgyerek
kori emlékek. Anyámmal özvegységében voltak néhány napra Abbáziában. Hogyan? Miért?
Nem maradt írás róla. De úgy látszik, Pista fontosnak tartotta. Amikor már otthon igazából
nem irányította senki, a gépies életjelenségekből Ágfalvára került. Ott végre olyan
környezetben lehetett, ahol a jóindulatú vezetőség elismerte a szintjét. Képeit kirakták a
falakra, hasonló társai a maguk módján még dicsekedtek is vele. Mi maradt nekünk? A soha
nem csituló lelkiismeret.
Olivértől: Ami a naplóból kimaradt... (Képek kívülről nézve)
A kalandos ünnepek között dolgos hétköznapokkal telt élete. A Várkerületen
rendszeresen megjelent kék ruhában, kiskocsit húzva, vagy még hétvégén is sietett eltakarítani
a havat a Paprét felőli járdán. Lelkiismeretesen gondozta a sírokat az ismerősök özvegyeinek
megbízására. És a hosszú idő alatt, amíg egyedül éldegélt, ellátta magát, precízen felkelt
hajnali fél 4-kor, borotválkozott, pakolt, aztán amikor végre hazatért, rengeteg növényéről
gondoskodott. Időbeosztása akkurátus, ruhatárában gondos rend uralkodik (kitömött
bakancsok, hajtogatott ingek)... Festések szabad ég alatt a drótból hajtogatott kisszékkel,
palettával, csíptetős rajztáblával... És maga a naplóírás is, amit ki nem hagyott volna, csak
Ágfalván kezdett hanyagolni... Tehát a másik oldala, a rendszeretet, a ragaszkodás dolgokhoz
(A végtelenségig stoppolt régi zoknik...), nem csak a laza ötletszerűség. Munkaruha
micisapkával, és öltöny-kabát kalappal. A kettő művészi keveréke!
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NÉVMUTATÓ
[Megjegyzés: A nevek utáni számok a bejegyzések sorszámai]
a bátyja 139.
Aliz néni 069.
András 063.
Annus néni 081., 083.
Anti 001., 052., 053., 092., 101.,
106., 116.
Anya 042., 049., 111.
Anyáék [Pa, Ma] 051
Anyám 020., 040., 059., 083., 131.
Aranka 081., 083.
Baba néni 069.
Bach 046., 051., 145., 146.
Barna Éva 052.
Bátyám 135., 152.
Bátyám felesége 057., 125., 131.
Bátyám felesége szülei 060.
Bátyám fiai 060.
Bátyámék 046., 056., 059., 116.
Bausz 012., 067., 116.
Beethoven 053.
Béla bácsi modell 159.
Bencze Piroska 052.
Berci, Horváth festőművész fia 055.
Bereczék 106.
Bérmapapa 061., 062., 065., 066.
Bérmapapa felesége 061.
Bertalan bácsi 001.
Bognárné 021.
Borgulya 047.
Bödecs László 101.
Brand bácsi 068.
Brand Judit 055
Brand szemorvos 055.
Bürchner 011., 012., 067.
Chaplin 089.
Czájlik 068., 139.
Czájlik bácsi 013.
Czájlik Erzsike 052.
Czájlik Eszter 052,, 156.
Czájlik Liza [Erzsike] 153.
Czájlikék 053., 055., 101., 150.,
169.
Czájlikné 046.
Czájlikné 073., 156.
Csatkai 054., 115., 164.
Danics [Danis] 068.

Dédi 069.
Derszib Eti 157.
Drávai bácsi 164.
Dvorzsák 144.
Edit 050., 054.
Edit mamája 054.
Emődi Judit 067.
Erdősi bácsi 046.
Erzsi néni 030., 046., 055., 066.,
068., 101., 112., 151., 152.
Erzsi néniék 049.
Éva néni 092., 152.
Evelin néni 067
F. Tóth Pistáék 086.
Fekete József (Schwarz) 070
Feri bácsi 084.
G. Nagyné 090., 124.
Gábor bácsi 084., 088.
Gallusné, Pupi néni 077.
Garami Lexi 093.
Gáspárdy tanár úr 159.
Gereben Béla bácsi 101.
Gerő 032.
Gerzonics Pista bácsi 027.
Gindele 092.
Gizi néni 112.
Gosztonyi villanyszerelő 048.
Guszti néni [Mendéné] 159.
Gyuri bácsi 031.
Gyuri segédmunkás 123., 124.
Hantó László 033.
Hárs György 055.
Hárs István 028.
Hárs József 067.
Hárs Olivér 047., 131.
Hárs-család 148.
Helén [?] bácsi 027.
Hermann Lipót 165
Hirschler üveges, Rákóczi u. 046.
Hódosi [Hodossy Gizi] néni 097.
Hollósiné 039.
Horváth József karmester 140., 144.
Horváth József festőművész 162.
Horváth Klári 037., 038., 040.
Horváthné 168.
Hönigschmidt 035.
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Jeney Enikő 092.
Jóska 050., 054.
Jóskáék 115.
József bátyám 055.
Judit 052., 092.
K.-né 100.
Kálmán József 029.
Károly bácsi 083., 085.
Kárpáti Atya 003., 056.
kárpitos bácsi 131.
Kata 067.
Katanics Antal 077.
Katanics Marika 051.
Katanicsék 101., 102.
Kati [Kathy] bácsi 097.
Kati, Aranka húga 083.
Keresztes mester lánya 089.
Keszthelyiné 076.
Khoór néni 046.
Khoór Ödön bácsi 055.
Khoórék 051., 065.
Khoórné 054.
Kis Lajos 021.
Kisapa 049., 050., 101.
kistordai orvos 077.
Kodály 140.
Kóh Ferenc 070.
Koloszár tisztelendő 012., 013.
kottaforgató 147.
Kövér Imre 007., 093.
Kövér Imre 093.
Kris [Krisch] 046.
Lajtha László 051.
Lalo 144.
Lebovits 073.
Lehotka Gábor 147.
lisiői kisteréz [lisieux-i Szent Teréz]
008.
Liszt [Ferenc] 140.
Lónyay [család] 002.
Ma [Mama] 052., 101.
Ma, Pa 153.
Mágel bácsi [igazgató-helyettes] 084.
Magyarék 066., 151.
Mama 036., 047., 068., 075., 092.,
095., 097., 098., 164., 165.
Mama, Papa 094.
Mamám 046.
Mamám 073.
Mamám 037., 122.

Margit nevű ismerős 156.
Marika 099.
Mariska 043.
Márta 063.
másik festőművész úr felesége 161.
Mátrai 070.
Megyesi Miklós [Niki] 027., 029.
Mende 156., 160.
Mende nevelt fia 157.
Mende tanár úr 062.
Mendéné 156., 157., 158., 162., 164.
Mészáros Ágnes 070.
Miki [Khoór Miklós] 067., 101.
Miki felesége 067.
Mikiék 102.
Mindszenty 001.
Mocár [Mozart] 147.
Mohayék 102.
Mühl Aladár 161.
Münnich Gyula 149.
Nagy Feri 027.
Nagy Gyula 011.
Nagy Levente 002.
Nelky 076.
Németh Ilona 027.
Nováki Gyula 115.
Nyírő idegsebész 100.
Oli 056.
Olivér 146., 152.
Orvos és lányai 167.
Ödi 064. 067., 099., 101.
Ödi papa 061
Ödön bácsi 054., 067., 069., 075.,
076.
Pa [Papa] 041., 049., 092., 097.,
Pa, Ma 056.
Pacolai brigádvezető 027.
Palotai igazgató 080.
Papa 013., 046., 070., 071., 072.,
073., 075., 076., 106.
Papa, Mama 116.
Papp Kálmán 001., 017.
Pécelt 084.
Pekovics 074.
Perényi Miklós 142.
Picasso 154,
Pipsi néni 068.
Pipsi néni 076., 102.
Piros, a házvezetőnő 053.
Pista 139.
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Pistám 100.
Pluzsik Tamás 155.
Por [Poór] 027.
Pő 118., 140.
Pő bátyám 053., 061.
Preller Pista bácsi 090.
Puck 101.
Radó 164.
Radó bácsi 000.
Rázó 164.
Rozmán Gabi 053.
Rózsika 086.
S. József = Soproni József 112.
Sári néniék 099.
Soproni József 056., 065.
Steiner néni, a főnök felesége 083.
Struglits karnagy 050.
Szabó Vince 027
Szakácsné 126.
Szakálék 041.

Szedenik 067.
Szekendi Vali 030.
Szőke Bandi 090.
Takács bácsi 027.
Tarzan 060.
Tiszi 007.
Török Dénes 101.
Una, Molnár Pálné lánya 170.
Vadas Ildikó mamája 053
Varvasovszky 067.
Verő József 106.
Viktor 057.
Visi [Visy] Gabriella 027., 028.
Vönöczki 030.
Wagner 140., 144.
Wallonék 019., 055., 076., 154.,
165.
Winkler Pista 076.
XII. Piusz pápa 009.

IRODALOMJEGYZÉK
Hárs István naplójának megmaradt füzetei. Mgt.. A füzetek felsorolása:
Sorszám nélkül: 1941. – Az első mint fogalmazás II. 1-én. Mit álmodtam. Ld. Anyánk
és mi XXXII. tábla. Fogalmazás IV. 10., ld. Soproni Füzetek 2012, 272. o.
1. 1945-ben kezd, az elsőnek nincs pontos dátuma, a következő 1945. 08. 30-án kelt. Az
utolsó dátuma 1948. 05. 29.
2. 1948. 04. 08.–1950. 05. 05.
3. 1950. 05. 15–1952. szerda 13.
Sorszámozatlan: 1949 körül.
1949-ből kertészeti iskolai jegyzetek. Egyháztörténet is. Német szövegek.
4. 1952. 02. 18–1953. 08. 28.
5. 1953. 09. 20–1954. 10. 12.
6. 1954. 10. 28–1956. 01. 07.
7. 1956. 01. 13–1957. 05. 04.
Számozatlan, III. o. polgáriban német, utána napló, az első dátumos: 1957. 12. 04.
Utolsó: 1958. 01. 16. Német, orosz, angol gyakorlatok után és között napló
Számozatlan. 1958. 01. 18–1959. 05. 13.
Számozatlan. 1959. 11. 09–1960. 02. 19.
Számozatlan. 1960. 02. 26–1960. 10. 12.
Számozatlan. 1960. 10. 16–1961. 07. 29–30.
Számozatlan. 1961. 08. 11–1962. 11. 18.
Számozatlan. 1963. 10. 11–1964. 07. 26.
Számozatlan. 1964. 07. 18–1965. 04. 13.
Számozatlan. 1965. 04. 18–1965. 12. 18.
Számozatlan. 1965. 12. 24–1967. 04. 18.
Számozatlan. 1969. 03. 27–1969. 11. 14.
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Számozatlan. 1970. 04? 26–1971. 02. 08.
Számozatlan. 1971. 02. 11–1971. 11. 21.
Számozatlan. 1976. 03. 09–1976. 11. 09.
Számozatlan, Hárs István naplója 1976. 11. 10–1977. 04. 27.
Számozatlan. 1978. 10. 15–1979. 05. 11.
Hárs József pályamunkája a Szülőföldünk c. pályázaton 2012-ben: Anyánk és mi.
Hárs Györgyné Nagy Adél eredeti írásai.
Alkotó műkedvelők tárlata. Kisalföld 1967. 04. 04. Lobenwein Tamás fotójával.

KISLEXIKON
Hárs család. Akik a főszövegben szerepelnek: Pa, Ma, Pő, Pista, Anti, közelebbi
adatokat lásd alább.
Rokonság. Akik a főszövegben szerepelnek: Kisapa, Ödön bácsi, Erzsi néni (Khoórné),
Ödi (Bérmapapa), Miki, Márta (Khoór Miklósné), Éva néni (Emődyné), Emődy Judit, Pipsi
néni (Keszthelyiné), Keszthelyi Éva, Katanics Anti bácsi, Katanics Marika (Mohayné), Gizi
néni (Hodossy), közelebbi adatokat lásd alább. Evelint siketnéma lányával, Katával nem
tudom elhelyezni a közelebbi családfákon (lásd 067.).
Pa. Egy időben és megszorításokkal rövidítettük megszólításainkat, csak Anti öcsém
szólt ellene. Pa lett a Papa, de az is inkább Apaként hangzott el. A családfő adatai: Hárs
György, született 1898. 03. 28, Doromlás-pusztán, meghalt a soproni kórházban 1971. 03. 24.
Építészmérnök volt 1920. 10. 30. óta. Wallon-Hárs Viktor nemrég jó honlapot szerkesztett
emlékére.
Ma. Mama. Mami, Anya változatokban is. Hárs Györgyné született Nagy Adélként
Budapesten 1900. 12. 20., férjhez ment 1922. 04. 29., meghalt a soproni kórházban 1982. 07.
19., foglalkozása háztartásbeli. Három gyermeket szült és nevelt fel.
Pő. Mert hogy olyan pötty 1925 óta! Azóta honlapom is van.
Pí. István, a festő, 1927. 05. 17–2002. 03. 10. Polgári iskolát végzett, kerti munkásként
jegyzett amatőr akvarellista. Hosszabb időn át dolgozott a siketek tanintézetében. Mikor
egyedül maradt, felvették az Ágfalvi Szoc. Terápiás Otthonba. A soproni kórházban halt meg.
Anti. Sopronban született 1933. 08. 05. Grotonban (USA) halt meg 2013. 3. 22.
Tervező építészmérnökként megbecsült tagja volt választott környezetének.
vámosi dr. Nagy Emil (*1871. 11. 16–†1956. 08. 20.) az egyébként sem alacsony
rokonágból jelentőségre és termetre is kiemelkedő ügyvéd, országgyűlési képviselő,
igazságügy-miniszterként a társasházi törvény megalkotója. Korán meghalt első felesége
nevezte Kisapának.
Erzsi néni, Kisapa első házasságából, Anyám húga, Éva néni ikertestvére, felesége, Ödi
és Miki anyja.
Éva néni a férje ellenállási érdemei fejében meghagyott kis, rostási birtokán
ténylegesen parasztasszonyként dolgozott, amíg ki nem mentek Amerikába, ahol népes
családja körében ünnepelhette meg 100. születésnapját..
Ödi (a Bérmapapa) apja reverzálist adott, ezért a bencésekhez járt, katolikusk ént.Nagy
cserkész volt. Orvos lett Budapesten.
Miki, Karácsony Sándor híres debreceni egyetemi tanár lányát, Mártát, vette feleségül,
de elváltak. és nyugdíjasként Budapesten élt.
Ödön bácsi, dr. Khoór Ödön soproni szülész-nőgyógyász főorvos, nagy református és a
népi írók támogatója volt.
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Emődy Judit. Khoórék várkerületi lakásában lakott gimnazistaként. Azzal az életrajzi
adattal vették fel az orvosi egyetemre, Debrecenbe, hogy anyja mezőgazdasági dolgozó.
Pipsi néni. Rendes neve Margit és Nagy Emil első házasságából utolsóként született.
Sári néniéknél nevelkedett. Sári néni férje volt a Poncogó bácsi, a „régi jó időkben” Veszprém
megye főispánja. Poncogó a Pongrác név ferdítése családi használatra. Pipsi néni különben
kétszer ment férjhez, a második volt dr. Keszthelyi Nándor ügyvéd, Évának az apja.
Katanics Antal bajai útépítési vállalkozó, Hárs Máriának, apám egyik húgának a férje.
Itt is hárman voltak gyerekek, a harmadik volt Marika.
Katanics Marika. A főszövegben mint Lajtha László zeneszerző titkárnője tűnik föl.
Később mint Mohay (vagy inkább Mohai) Béla felesége és négy gyermek anyja. Ismert
karnagy, ma már nyugdíjban.
Hodossy Gizi néni, Győrött lakó rokon vénlány, a háborúban magas beosztású
vöröskeresztes nővér volt. Annak a Mata néninek a húga, aki az Esterházy hitbizományi kar
tagjaként támogatta az ifjú Hársékat, majd a Khoór-ház albérője volt, de még a bombázások
előtt meghalt. Gizi néni révén jutottunk hozzá a Nelky-sírbolt sírhelyeihez. Már nem tudom
világosabban kifejezni az ügyletet.
Sopron városáról, mesélő utcáiról, Viktor fiam tevékenysége nyomán, hitünk szerint
minden lényeges adat a honlapomról megtudható. Nem csak olvasni, hanem nézni is lehet.
Soproni (Schwarz) József Kossuth-díjas zeneszerző, egyetemi tanár, orgonaművész
Néhány pap azok közül, akiket Pista emlegetett:
Bausz István a Dómban és a domonkosoknál is előfordul, békepapként emlegették
Bürchner László (1889–Sopron, 1965) prépost, prelátus, belvárosi plébános 1925–1965.
Kárpáthy Károly hitoktató, káplán, majd plébános a Dómban 1981-ig.
Koloszár György káplán a Dómban 1955–1963.
Kövér Imre kertvárosi plébános, tb. főesperes
Kuczogi Marcel OSB földrajzot tanított a gimnáziumban, káplán a Dómban.
Németh Alajos dr. hittanár, a soproni bombatámadások halottainak eltemetője.
Papp Kálmán városplébános, 1946. jún. győri püspök (1886–1966. 06. 28.)
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