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ELŐHANG
Pistáról ez a harmadik összeállítás. Az első –Anyánk és mi – bemutatja azt a családi
környezetet, amely megpróbálta életre való polgárrá nevelni Pistát. A második összeállítás a
benne ébredező művészi hajlam öntudatosítása. István, a festő azonban nem csak a színek
iránt érdeklődik, hanem a hangok iránt is. Apja zongorázik, kis Pista minden szülői ráhatás
nélkül széket fog és odaül hallgatni a zenét. Ez az út meglátjuk a templomokhoz vezet. A
közölt példák között sok az ismétlés, de egyre több a kíváncsiság. E mögött pedig ott a
titokzatos orgona. Nem elfelejtve a Gyertyafény-keringőt, de Bachot sem.
A ZONGORA
Amiről alább énekelek a lényeg. Egy eszköz, a huszadik század jobb módú családjainak még
mindig elmaradhatatlan eszköze, a zongora. Nincs róla rajz, vagy fénykép, de beleszól
minden családtag, vendég és alkalmazott életébe. Első feltűnése számomra a Magyar Történelmi Társulat 1990-ben meghirdetett Családtörténeti pályázata volt. Ekkor írtam meg az
Egy építészmérnök pályakezdése századunk első felében c, munkámat. Az anyag
összeszedése közben néhány iratot találtam arról a hangszerről, amely gyerekkorom szívhez
szóló muzsikáját szolgáltatta, vagy éppen rémítő ujjgyakorlatokkal ejtett búskomorságba.
Pályamunkám is zongorázással kezdődik. Apám Bajára hajóval utaztában Doromlás puszta
erdészlakában megéjszakázva a háziakkal zongoraszóval emlékeztetett arra, hogy 21 évvel
előbb ott, abban a szobában látta meg a napvilágot. – Lalala– talán az újszülőtt is így próbálta
ki a hangját, mint Anti fia Anyám feljegyzése szerint? Ez persze másik zongora. A mienkére
Khoórék adtak kölcsön 1 180 000 koronát, egy 1923 novemberi adat szerint. Végjegyzetben
írom: 2.1.20, A fekete zongora jó zeneszerszám volt, annak ellenére, hogy a Czapka nevű
bécsi céget nem jegyzik a piacon. Az esküvő utáni első hétköznapjuk az eszterházi kastély
szolgálati lakásában 1922. május 10. péntek. Talán ez a zongora megérkezésére is
vonatkoztatható? A sógorék pénze csak a következő év novemberében érkezett házhoz, de
alig hihető, hogy nem a már bejáratott zongora szava fogadta volna. Hangolók sora – köztük
egy vaké is – tisztította hangjait hosszú éveken át, míg el nem érkezett az a nap, amikor el
kellett hagynia minket. Apám 1971. március 24-én halt meg, Anyám és Pista nem sokkal
később kisebb lakásba költöztek Pistával (Egy időpont: 1976. április 16-án a színházból (a
Szöktetés a szerájból-t látta), gyalog ment haza a Köztársaság [1948–1989] utca 13-ba,
Anyám nem érzett magában akkora késztetést (halála 1982. 07. 19.), hogy felújítsa diákkori
skálázásainak emlékeit. Előbb-utóbb vevő után nézett.
Hangszer? Annyi tarhonyát pedig nem volt érdemes szárítani az alája, a három láb és a
pedálok közé terített lepedőn (emlékszem rá, időnként forgatni is kellett, de hiába próbálom
időponthoz kötni az eseményt Valószínű, hogy Németh László Égető Eszter c. regényében ír
ilyesmiről, de eddig csak utalást találtam rá és internetes ajánlatot: (talán inkább erdei
gombát…). A gurtnis szállítók a Russ-palotába [2003-ig itt volt a zeneiskola] cipelték, ha
ugyan oda cipelték. Szakértő kutatja. Egy biztos: jelenleg nyoma sincs, még a zeneiskola
pincéjében sem. A zeneiskolások örültek volna neki. És Pista? Nem találtam feljegyzést a
naplójában a folytatásról,. A kis lakásban nem fért el. Helyette pianínót szereztek.
I. FEJEZET
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[ELKÉPZELT BESZÉLGETÉS EGY ISMERŐSSEL……………………….6
• Hallod?
• Már megint.
• Kényelmesen elhelyezkedett az ágon. Most jól érzi magát.
• Meddig tart a most?
• Amíg neki most a most. Ez a természete.
• Nézd, átrepült egy másik ágra, miért jobb az neki?
• Mert zavarja, hogy bámuljuk. Különben nem tudom.
• De ugyanúgy gerle, mint eddig, Nem értem.
• Nem fázol? Menjünk a napra. A napokban gyereklátogatáson voltam. A szülők büszkén
figyelmeztettek, ugye hallod, ha jóllakott, már énekel, hallod: – Lalala, a végtelenségig.
Ismerősőm hitetlenkedve rázta a fejét: – csak nem kottából? –eddig a mese.]
A valóság az Anyánk és mi 38. oldalán 1933-as feljegyzésben olvasható Antiról: : „Ma aug.
23-án már 390 dkg csak a gyomrát el ne rontsa a kis telhetetlen! A Khoór gyerekek azt
mondják ez nem is sír, hanem énekel, mert mindég azt mondja „la la la”. – Nagyobb diák
korában, ha leült a zongorához, a La Paloma szintjén jól és szívesen szórakoztatta a
társaságot. Ehhez anyám többszöri biztatása, gyakorlásra azért kellett az évek során.
Anyámnak köszönhető, hogy idézhetem, hogyan viszonyult a zenéhez: 1941. okt. 12.
jelentkezett cserkésznek. „A Gyergyói bál című operettbe volt az iskolával [Sopronban!],
nagyon élvezte, azt mondta, hogy olyan szépet még nem látott! „Mami azt hiszem Te
némelykor könnyeztél is volna!”[Huszka Jenő operettjének budapesti bemutatója 1941. január
4-én volt.]
[1943. jún. 20-án.] Antikám szerencsésen levizsgázott a zeneiskolában, tiszta kitűnő! Nagy
ambícióval készül a gimnáziumra persze ő különb akar lenni mint a bátyja…. Sokat
gondolkoztunk rajta hogy melyik gimnáziumba adjuk, de a végén mégis az állami mellett
döntöttünk legjobb barátja is oda ment a kedvéért. … ott [a bencéseknél] meg esetleg
hátrányára lenne, hogy bátyját a 6.-ból áttettük [az államiba], amellett meg a sok fiatal
paptanár agyonfoglalkozik velük, az egyik aeroklubot alapított, a másik bősz cserkész, a
harmadik énekes és így tovább, szóval agyonfoglalkoztatják őket! Így több ideje marad
zongorára és nyelvekre. A zeneiskolában házi hangversenyen vett részt, adta az elfogulatlant
pedig lelkében drukkolt, ő volt az első szereplő, helyes magabízó ragyogó szemekkel hajtotta
meg magát. Nagyon sokat fejlődött fizikailag az utolsó évben 40 kg-ot nyom, pedig nyáron
Lellén csak 33 kg volt.
[1943.aug.22-én.] … 19-én voltunk először fürdeni, mégpedig a nagy uszodában! Antikám
olyan hamar belejött az úszásba, hogy az ismerősök „kis cápának” nevezték el. Mély vízben
magabiztosan úszkál, lebukik a víz alá, szóval egész otthon érzi magát. … az úszáson kívül az
is vonzotta, hogy Báthy Annával összebarátkozott és mellette úszkált itthon megjegyezve
hogy”hogy fel fogok én evvel az iskolában vágni!” [A híres operaénekesnő az egy sarokkal
odébb lakó húgaihoz jött a fővárosból pihenni.]
Egy alkalommal rávették a hatalmas termetű szopránt, hogy ugyan már dicsérje meg apámat,
hogyan bánik bariton hangjával. A meghallgatás azzal zárult, hogy ezt a jó nyersanyagot
fejleszteni kell. Lehet, hogy múlt időben kellett volna mondani, mindenesetre apám előszedte
fiai kottáit és egy darabig bőszen gyakorolt. Mi együtt nem izgultunk annyit, mint ő akkor.
Pedig szerepelt a Kaszinó nagygtermében. is. Igaz, csak egyszer. Sógora, Khoór Ödön szavalt
Ady-verseket, ő pedig – Chopin műdalok után – a nagy költő néhány versét Reinitz Béla
megzenésítésében adta elő. A kotta ma is megvan. Kéziratban. Ceruzával megjelólve a
műsorba kerülteket. Kórusban viszont többször is besegített. De hát annyi ideje nem volt,
hogy szilárd oszlopa legyen a szólamának
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1928 novemberében jegyzi fel Anyám a kővetkezőket: „Most már tud [Pötyi] egypár szép
nótát és sokat énekel, csak Api szerint a dallamot sehogyan sem találja el, de a szöveget azt
tudja: gazdaasszony, hagyd a rétest stb. Komám asszony meg ne mondja az uramnak és még
így egy pár szép nótát, Amit apitól a nyakba lovaglások alatt tanult. Mialatt vacsoráznak Api
mindég zongorázik és Pötyi diktálja a nótákat.” A folytatás az 1. forrás 14. oldalán található.
Sajnos hasonló idillt nem igen találni, tulajdonképpen ebben a folytatásban sem.

II. FEJEZET....................................................................................................................7–8
[István, a festő… Hát megírtam. Véleményezték, értékelték, besorolták. Talán mégsem
fölösleges a két forrást elővenni, s ezúttal összeszedni, ami Pista és a zene cím alá,
segítségükkel közreadható.]
A három forrás:
1. ANYÁNK ÉS MI. A Szülőföldünk pályázaton 2012-ben kiemelt első díjat nyert munka
140 szövegoldalon és végére fűzött 34 táblán ad bepillantást egy Sopronban élt polgárcsalád
mindennapjairól az alcím szerint 1919-től 1945-ig. A két történelmi dátum csak annyit jelent,
hogy családunk története a kettő között zajlott, hiszen apám a házasságig bajainak számított,
anyám pedig budapesti. A három gyerek közül a legidősebbet, vagyis engem, s ehhez anyám
sokáig ragaszkodott, Eszterháza lakosainak létszámába jegyezték fel. A Hárs család
megjelenése a Hűség városában a hivatalok papírjain 1927-től kezdve mutatható ki. Anyám
rólam szóló füzeteinek sora az ötödik elején 1952 augusztus 11-én befejeződött. Pistáét a
negyedik füzet végéig 1951. január 7-ig vezette. Anti naplója azon a napon ért a végére,
amikor az enyém, pedig a harmadik füzetnek több mint a fele üresen maradt.. Ezzel azonban
nincs vége a naplóírásnak. Sőt. Előlép Pista öcsém. De erről szóljon a második forrás
ismertetője.
2. ISTVÁN, A FESTŐ Élet A/4-ben Amit Ő írt és amit Rőla tudtak. – Ez a hosszú cím mégis
rövid, hiszen csak 51 oldal a szöveg és húsz tábla tartozik hozzá. Bőven ad anyagot Pista és a
zene cím kitöltésére. Így válik ismételten forrássá új szerepkörben az Anyánk és mi. Honnan
is venném Pista gyerekkoráról az adataimat mint a legilletékesebbtől: elsősorban tulajdon
édesanyjától. Tehát 1927. május 17. A helyszín ugyanaz, mint 1925-ben, az én szülésznőgyógyász főorvosom szintén (az 1933. aug,. 5-én született Anti sem volt kivétel). Pista
mint naplóíró 1945-ben kezd és eleinte anyai ellenőrzéssel, majd 1979-ig egyedül.
3. Hárs István naplójának megmaradt füzetei. Ezen a címen soroltam fel azokat a füzeteket,
amelyek Hárs István sajátkezű naplójegyzeteit tartalmazzák . Amit abból átvettem, annak a
sorszámát is átvettem. A lista a 2. forrás 48–49. oldalán olvasható.
Pista és a zene
1927. júl. 30, Nincs még egy éves mikor Anyám kénytelen feljegyezni: „Az erős hangok
kellemetlenül hatnak rá ha Pötykó jókedvűen ordítoz, sírva fakad.” Ha jól látom, már
héthónaposan „a hangja rém erőszakos úgy hogy ki lehetne futni tőle a világból. Ezek a
csendesebb nappali időszakok. Éjszaka sokszor vigasztalhatatlan sírásba kezd.
Így kezdődött? Amit Anyánk leírt, s amit az orvosok megállapítottak összefoglalóan jeleztem
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A 2. forrás elejéről. idézem:
„Mint ahogy a szobrász egy természet-formálta kőből kifejti megálmodott alkotását, úgy
próbáltam a nyersen maradt anyagról lehántani gyarló esetlegességeit, s ábrázolni az
egyszervolt, megismételhetetlen embert. Az itt-ott felcsillanó palák jelzik, mi húzódott össze a
betegségtől gúzsba kötött mélyben: az épnek látszó test mögött a soha egészen ki nem
fejlődött lélek. …”
A felcsillanó anyagot a megjelölt három forrásból szedtem össze.
III. FEJEZET…………………………………………………………………………..8
Az első forrás feljegyzéseiből
. I. 17.Pötyi. 1929, 6. 30. Most kezdi a nótáknak nemcsak a szövegét, de a dallamát is
énekelni.
I. 19. Pista:1929. 9. 19. Most már ő is szenvedélyes rajzoló, de még egyáltalában nincs
értelme a sok cikk-cakknak. Ellenben édesen és nagy komolyan zongorázik egy-egy hangot üt
le bal és jobb kezének egy-egy ujjával nem úgy, mint Pötykó, akinek az a célja, hogy minél
nagyobb zajt csináljon….
I.21. Pista 1930. 3. 24. egyre élénkebb lesz … többet együtt volt a Khoór fiúkkal akik
közismerten igen eleven és kormányozhatatlan gyerekek – látszik hogy részt akar venni
hancúrozásaikban és ő is nagynak érzi magát, ha valamelyiknek neki mehet, Boldogan
nagyokat nevet … és kiabál azaz énekeL „Hies Komárom be van véve stb”
. I.32 Pista. 1932.3.13, … A rádiótól, amelyik pár napra itt volt határozottan félt … de a
másik szobából élvezettel hallgatta … magyaráztam neki hogy ez most Budapest (a pesti
jelzés lett a kedvence) feltartotta orrocskáját …és végül kibökte”ugy-e akkor mamikám most a
Dédi is hallja biztos a fülén van a kagyló.”
I.64. Pőtyi. 1935. 10. 14. Okt .1-én megkezdte a zongora órákat egész passzióval gyakorol,
csak mindég féltem a kedvét az api szigorú ellenőrzésétől igyekszem is minden befolyásomat
latba vetni, hogy pofonok ne legyenek nevelési, azaz tanítási eszközök. Úgyis nagy a
világfájdalomra való hajlam benne. Emlékszem, én is ilyen típusú gyerek voltam, pedig kis
koromban senki sem bántott, de mindég meg nem értettnek éreztem magamat.
I.64. Pista: 1935. 10. 18. Jó ritmussal zongorázik saját maga által kitalált melodiákat egy
ujjal pötyögeti ki.
I. 64. Pötyi. 1935. 11. 9. . Egész éjjel jól alszih, ebéd után 1 órát van a kertben és az után jön
a tanulás és napi fél óra zongora-gyakorlás. Egész helyesen ütöget már, nagy tempóban
haladnak, már dalokat játszik, a muzikalitásra van a fő súly fektetve.
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I. 65. Pötyi. 1935.12.27. A zongora tanárnője nagyon meg van vele elégedve. azt mondja
ilyen tanítványa még nem volt okt. 6-án kezdett tanulni és karácsonyra már a „Stille Nacht”ot játszotta, sajnos, hogy éppen előtte volt egy hétig beteg és így nem ment hiba nélkül.
I. 68. Pista. 1936. 11. 19. Újabban 2x hetenként megy zeneóvodába… hála istennek minden
jől ment és annyira tetszett neki, hogy itthon azt kérdezte „ mikor megyünk megint
énekiskolába? ” Most is idejött „mit csinálsz” én is írok ezt is stb.
I. 68. Pötyi. 1936. 11. 19. A zongorában se ambiciózus, ha rossz jegyért haragszom, mindent
ígér, de a legközelebbi alkalommal megint csak megelégszik avval, hogy a fél órát
lezongorázta! Azt hiszem, mindez a gyors tanulás azért van, mert állandóan van valami, ami a
fantáziáját teljesen lefoglalja és már alig várja, hogy kész legyen és csinálhassa azt,amit
szeretne. Egy időben ez a sakk volt, most rajzfilmet csinál zsírpapírra egész helyes dolgokat és
mindjárt ki is próbálják. laterna magikán …
I.48. Anti. 1937. 7. 26. … egészen erős a fantáziája, tegnap is Pistával néztek ki az ablakon,
amikor villámlott és ő azt állította, hogy látott a felhők között egy selyemruhás angyalkát.
Figyelmeztetően feltartott kis ujjal mondta: „Jók legyetek, mert láttam egy fényes angyalkát
beír benneteket a fekete könyvbe” Olyan kis fénylő szemekkel mondta, hogy nem lehetett tudni
vajon hiszi-e tényleg vagy csak nekünk mondja.
I. 48. Anti. 1937. 10. 1. Most már kezdi megszokni, hogy egyedül van, és egész szépen
eljátszik. Sokat zongorázik egyedül hibátlanul kiütögeti a nagyszakállú Mikulást olyan
határozottsággal, hogy nem akarják elhinni hogy ő zongorázik. Eleinte színes papírral
megjelöltem a billentyűket azaz az első két taktust a többit már egyedül utána csinálta!!
Aranyos, amikor tanít engem énekelni, és tényleg akkor megy, de egyedül nem bírok, és ő
mindent észrevesz. csak zongorán kísérve magamat megy. Ilyen zenei tudással sikerül kis
drágám tanítani!!
I. 107–108. Pista. 1942. 1.1. Világégésben eddig még jó dolgunk volt. azt kérjük a jó Istentől,
hogy kíméljen meg bennünket ezentúl is … Egyénileg kis Pistám állandó javulását kérem Tőle
és azt, hogy szerencsésen le tudja tenni az első polgáriból a vizsgát! Az idegorvost elhívattam
a szünet elején. Nagyon meg volt elégedve Pistával azt mondja, ő csak csodálni tudja azt az
állandó fejlődést, ami nemcsak szellemi téren, de viselkedésben is megmutatkozik. Olvasott
valami orvosi kutatás eredményéről, amelynek nyomán az a megállapítás alakult ki benne,
hogy Pista is csecsemőkorban egy toxin mérgezésen esett át, ami az agyra is átterjedt. Az
állandó foglalkoztatás azonban szaporítja a hiányos sejtképződést és így állandó javulás
mutatkozik.
I. 109. Pótyi. 1942. 3.25. … Operákat és a klasszikus zenét nagy élvezettel hallgatja hetenkint
legalább van egy opera előadás amikor1/211-ig fent van Pistával együtt! Ilyenkor apit el kell
vinnem valahová, mert ő meg unja az áhiitatos hallgatást! Tegnapi családi mérésen 173 cm
volt. Már 2 cm-el nagyobb, mint én, hiába, a nyakamra nőnek. súlya 59.90 kg.[Ma 2016-ban
mindkét érték kevesebb,]
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I. 109. Pista. 1942.6.30, … 12-én volt a szóbeli vizsgája… sikerült a tisztelendő bácsit
elfognom, akitől megtudtam, hogy Pista nála nagyon jól vizsgázott mind közül ő tudta a
legjobban a hittant akár a könyv elejéről, akár a közepéről vagy a végéről kérdezte! Ő
megadja neki az 1-est! Pedig nem is ismerte Pistát. 3/42-kor volt csak az eredmény kihirdetés.
Hittan 1, számtan, német és kézimunka (hogy miért, azt nem tudom)) a többi 2-es! . A vizsgázó
társai közül mind megbuktak valamiből. Nagy kő esett le a szívemről, de kis Pistám, persze
nem volt megelégedve ő jobb eredményért erőltette meg magát. Sokat kellett neki
magyaráznom, hogy egy magántanulónak ez nagyon szép eredmény! Amikor azután mindenki
gratulált neki, lassan megnyugodott.
I, 110. Pötyi. 1942. 8. 3…. Ami mindennél jobban érdekli az a zene, operák és klasszikus
muzsika., az a legnagyobb boldogság számára. Mióta megjöttünk [Lellén voltak]
elővette a régi kottáit és szorgalmasan zongorázik. persze csak akkor, amikor a papi nincs
itthon. Sokat foglalkozik iskolai olvasmányaival, fizika anyagát átveszi és kivonatolja stb.
[1943 érettségi!]
I. 111. Pista. 1942. 11. 5. …szept 1-én megkezdte Hanyvári tanár úr vezetése mellett a 2-ik
polgárit!,,
I. 83. Pötyi. 1939, 2, 28. Febr. 1-től a zeneiskolába jár zongorára nem tudom fog-e itt többet
tanulni, csak azt szeretném, hogy egy bizonyos nívót elérjen ha már eddig vesződött és azután
hagyja abba, hogy inkább rajzzal foglalkozhasson amikor határozott tehetsége van pláne a
karikírozott figurákhoz,
I.83. Pötyi. 1939. 4. 1. … Jövóre tényleg zongora helyett muszáj lesz rajzórákra átmenni, sőt
talán a reálba is a rajz miatt. A németben nem igen halad, nyáron ki kell majd adni. Nagy
ambícióval tanulmányozza a római történelmet az összes császárok uralkodási idejét pontosan tudja, ilyen korba vágó regényekért nyúz, de nem tudok megfelelőt találni…. 1939. 5.
16. 161.2 cm magas cipő nélkül.[Tehát a 173 cipővel!]
.I. 84. Pötyi. 1939. 5. 21. … Apja nagyon szerette volna, ha reálba átmegy, de hallani sem
akar róla. Oly büszke a gimnáziumi énekkarra stb. hogy lebeszéltem Gyurit az áttevéséről.
Zongorához is megjött a kedve, kezd egész helyesen játszani! A zeneiskola mégis jót tesz neki
vizsga is volt, bizonyítvány is stb. Úgy látszik a tanárnője szimpatikusabb neki.
I. 84. Pista. 1939. 6. 28. Pistám 13-án levizsgázott és elbúcsúzott a kislétszámú osztálytól.
Kicsit elfogult a vizsgán, de azért minden jól ment, 2 drb 3-t kapott számtanból és beszéd és
értelemgyakorlatból.
I. 86. Pista. 1939.10. 27. … A Mihalovits bácsi engem szeret a legjobban ..,.
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I. 86. Pista. 1939. 12. 31. … A bizonyítvány kiosztáskor rém boldog volt mert neki volt a
legjobb bizonyítványa.
I. 87. Pötyi. 1940. 2. 18, … Szerettem volna a zongorát abbahagyatni, mert ott se mutat
semmi szorgalmat és mégis sok idejét elveszi. de apija úgy határozott, hogy már ezt az évet
csak fejezze be!
I. 87. Pötyi. 1940. 3. 15. A második szénszünetet Pötyi arra használta fel, hogy megtanult
zsinórírással írni! Persze az én ideám volt, de ha Gyuri nem talál egy jó kézikönyvet és
Pötyinek nem telik benne öröme, hiába találtam volna ki! Nagy ambícióval dolgozott és
határozott sikerrel! Francia-magyar tanára nagyon megdicsérte és példának állította az
osztály elé. Azóta sokkal több kedvvel dolgozik, ez a tanár az ideálja „a legműveltebb az
intézetben stb.”
I. 88. Pista. 1940. 6. 17. Ma volt a bizonyítványosztás és Te Deum! Szegény kis Pistámnak
könnybe lábadt a szeme, amikor Antinak csak két kettese volt neki meg több hármasa. Fáj
neki, hogy ő mért olyan buta! Erre aztán elmeséltem saját történetemet, amikor rám is azt
mondták hogy „nagyon jó kislány de szegényke nem tud tanulni.” Mikor édesanyám halála
után intézetbe kerültünk. És hogy mennyire bámult a II. évben az osztályfőnököm, hogy hiszen
ez egy okos gyerek és tud tanulni … Ez használt és szívből nevetett rajta …
I. 88. Pötyi. .1940. 8. 14, Pötyinek nagy csalódást okozott a bizonyítvány csak történelemből
van egyese, hittan francia kettes, a többi 3-as. Úgy láttam igazságtalannak érzi az
osztályozást és minden ellenvetés nélkül belement, hogy apja áttegye a reálba!! Annyira nem
barátkozik senkivel, hogy egészen kétségbe esem miatta, amellett minden mozgást csak
parancsra végez, a kertbe ásni vagy ilyesmit. tornázni, sétálni, sőt még uszodába is csak az én
kívánságomra megy!! Ott is forszírozni kell, hogy ússzon. Az utcán nem szeret a többiekkel
menni, mert attól fél, hogy Pista feltűnően viselkedik és ha velük van állandóan dirigálja.
Pedig ha idegen nincs jelen, szereti és játszik vele!! …
Olvasni szeret, ha engedném egész nap, rajzolni és zongorázni se szeret rendszeresen….
I. 88. Pista. 1940. 9. 26. Az iskolában … nagyon boldog, szereti a tanítóját. Avval jött haza
első nap, hogy „a Radó bácsi törődik velem! Mindenkivel egyformán! Minden nap eljön hozzá
délután egy órára … Bizonyítványa soha ilyen jó nem volt 1–1–2…. Adja a jó Isten, hogy
annak a doktornak legyen igaza, aki azt jósolta, hogy 14-15 éves korában megindul nála a
rendes fejlődés!! [Ide került a Mit álmodtam?]
I. 98. Anti. 1942.11.. … nem dúl benne az ambíció .Nagyon erősen fog kelleni fogni jövőre, ha
gimnáziumba megy. Zongora órára jár szept. közepe óta. Nagyon önálló, képes moz8iba is
egyedül elmenni, jegyváltást mindent elintéz! …
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I.98–99.Anti. 1943. 2.. 2. … Angolul tényleg tanul Etus nénitől, de persze ebben is nekem kell
a lecke csinálást forszírozni úgyszintén a zongoránál is. Olvasni nagyon szeret.
I.101. Anti. 1944. 2. 6. Büszke latin és angol tudására apit latinból, engem angolból
vizsgáztat. (Vége a II. füzetnek.) …
I. 104. Pista. 1941.7.20. … Nagyon boldog volt, hogy olyan jó bizonyítványt kapott. Csak 4 db
2-e volt a többi 1-es!
I. 107. Pötyi. 1941. 12. 7. A zenét változatlanul szereti, ismeri az operákat, opera-kalauza,
zeneismereti könyvei és a rádió nyomán! A komoly zenét is élvezi, amit apija sem tud élvezni!
Jó kritikái és megjegyzései vannak filmekről és előadásokról, a legkisebb hibát is észreveszi.
[Érdekes különválasztás opera és komoly zene között!]
I. 103. Pista. 1941.4. 10. Fogalmazás.
Első sziréna hétfőn reggel megszólalt. Mami fönt volt a padláson a Pötyi meg az Anti is vele
voltak. Gyorsan leszaladtak a padlásról és mind kinéztünk az ablakon. Cseppet sem voltunk
megijedve!
I.113. Pista. 1943. 4. 25. Március . közepén völtam Pesten Benedeknél Pista nélkül csak
adatokat vittem és receptet kértem.! Füzeteitől el volt ragadtatva az írását rajzaitól”Nagyon
jó gyógypedagógiai dresszúrában lehet része””Ki foglalkozik vele?” Ez volt az én dicséretem
de én annál kevésbé voltam Tőle elragadtatva! Először is 60 P-őt kért ezért a kis
beszélgetésért és semmi újat se mondani, se felírni nem tudott!
I. 101. Pötyi. 1940. 9. 30. A zongorát abbahagyta, nem volt neki nagy kedve, ambíciója hozzá,
amellett meg rengeteg munkatöbbletet jelentett, amit most az olasz mellett lehetetlen lett volna
tőle megkívánni! Apja nehéz szívvel egyezett bele, de aztán belátta, hogy a mai világba, ha
egy fiúnak njncs különösebb kedve a zongorához, más rovására fölösleges tanulnia. Így
inkább a rajzot forszírozzuk, amihez kimondott tehetsége van. …
Hárs Pista naplója IV. füzet 1945. márc. 18-án:
„...Kis Pistám naplóját a megváltozott életviszonyaink miatt nagyon elhanyagoltam. Dec.
6-án éppen tanultunk, mint rendesen a gyerekszobában,, amikor felbőgtek a szirénák,
de persze mi ügyet se vetettünk rá, amikor egyszerre Gyuri, aki valami ösztöntől hajtva
hazajött, átszólt »nagyon alacsonyan mennek a gépek jó lesz lemenni« és amint kinéz a
kertajtón, elordítja magát »le a pincébe oldják a bombát!« Szegény kis Pistám az
ismétlődő csattanátsal [?] és robajok pokoli zűrzavarából ugy próbált menekülni hogy
befogta a fülét! Ettől fogva sok izgalmas élményben volt része, átköltöztünk egy szobába
a Templom utcába, én alig tudtam vele foglalkozni az atya se jött 1 hónapig, azután ujra
megkezdte a tanulást. ... De mégis jobb ha meg van a rendes életbeosztása és ha lehet
nem mulaszt már több évet. ...”[atya = Kárpáti Atya, pap,, egyike a Pistával
foglalkozóknak]

13

. III. FEJEZET
Anyánk az önállóság hátterében.
II. 16. Pista. 1952. 7. 22. Péntek. 22-én estefelé hat öra 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 bal kéznél tartan. Mikor a dallamnak, műnek vége lett és a
vasalónő is vasalt a konyhában, egyszer csak csöngetnek. Bejón egy szép lány, megjelenik a
zongoránál. Szürke szoknya, fekete lakkcipő, fehér ing volt rajta. fehér harisnya, rövid
sötétszőke haja, szép kék szeme … helyes lány. Megmutattam neki festményeimet, nappaliba
előbb átvezetve és fényképeimet. Új albumomat. Tetszettek neki. … Nagyon boldog voltam,
hogy ismét láttam Katanics Máriát. … élveztem vele az egyedüllétet a Vörösmarty utcai
lakásban. Sajnos elfelejtettem vele énekelni. Nem jutott eszembe. Katanics Mária,
elsőfokú.unokatestvérem. [Eredeti kézírással a kislexikon végén.]
16. Pista. 1955. 12. 31..
092. 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. [Első mikrobarázdás lemezem: 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 nagylány 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.
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 monda
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.”
(6. füzet) 1955. 6. 10. Haydn Az Évszakok. A soproni szimfonikusok, vezényelt Horváth József,
egyik szólista Littassy György, a helyiekből alakult kórusban én is szerepeltem mint a bariton
II, tagja. Helyszín a „Kaszinó” Műsor mellékelve.- Az előadást megismételték.
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(6. füzet) 1955. 10. 9. Haydn A Teremtés. Vezényelt Struglits József a Szent Mihály- templomban, helyi erőkből.
149. 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
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 óra után otthon.
332. 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
381. 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
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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.”
168. Körmenet.
1958. 06. 08. Vasárnap. [Reggel 8-kor hárompapos nagymise a Dómban.] „Utána Belvárosi
körmenet kezdődött. Körmenet indult először Orsolya térnek. Eleje orsolyita templomba ment
be. Ott énekeltek az énekes kislányok latin misét. Elején mentek körmenetnek törpe kislányok
hat évesek ... kis kosárkákból ... rózsaszirmokat szórtak le amerre a körmenet ment. Nagyobb
lány ment velük rendet ellenőrizni. Utánuk kisebb női-férfi csoport. Utánuk az énekes
nagyobb kislányok, egy valamivel nagyobb szőke lány vezetésével mentek. A karmester úr
fiatal szőke pap volt az, aki az ének tanárjuk volt, maradt is, az kísérte őket. Az után
ministráns fiúk jöttek, ősz pap bácsi ment utánuk. Bürchner oltári szentséggel négyen férfiak
tartották cölöpeit rúdjait baldachinnak. Középen vitte Prépost Úr oltári szentséget. Kárpáty
Károly és Németh Alajos voltak párba. Utána püspöksüveget vitt egy úgy nézett ki másik
fiatal pap volt. Az után jött a nép, férfiak, tizes sorba is bácsik, utána nők fiatalabb idősebb is
volt köztük, fiatal nők és fiatal asszonyok is biztosan férjeikkel és külön érkezett lányok.
Satöbbiek. Sokan voltak aztán kicsik utcán maradtak. Nagyobb lányok elmentek és papok
énekeltek orgona ott nem szólt, orsolyitáknál mintha egész halkan valamit egy harmónium
talán orgona távolról szólt. Utána szokott rendben körmenet tovább ment. Fegyvertár utcának
és a Kecske-templom felé vették a csoportok az irányt evangélikus templom előtt Templom
utcában. Kecske-templom előtt kapualjba bementek azok a papok, akik miséztek és megint
miserészt énekeltek latinul utána menet bement Kecske-templomból Mária-oltártól. ...
fácskákkal, virágokkal Primulákkal fehérekkel volt diszitve. Aztán előtte lány énekkar latinul
szépen énekelt Karmesterük vezénylésével latinul miserész járdán kapuval párhuzamosan
felálltak. Aztán Kecske-templom oltáránál énekeltek. ... Aztán a menet elment Kecsketemplomból. Befelé. kifelé is szólt az orgona szépen. Ez a szentség valóban. Kenyér bor
színében. Király föld felett. forrassz eggyé szeretettel minden népet, nemzetet. Menet közben
is énekeltek az emberek, ezt is, mást is. Dómhoz vissza mentek énekeltek ottan templom előtt,
lépcsőn lány énekesek. Karmesterük vezényelt. Bürchner Prépost Úr misézett egy részletet.
Utána fel is tette az oltári szentséget szép kis oltárra. Levette, betette helyére Szent György
templom főoltára tabernákulumjába. Én is bent voltam Kecske-templomban, Minden oltárra
prépost úr feltette oltárra az oltáriszentséget, főoltárnál, Mária-oltárnál, orsolyitáknál. Aztán
Dóm-orgona megszólalt és szólt szépen, aztán kimentek a papok és vége lett a körmenetnek.
...”
[Új bekezdésben beszámoló a dómtemplomi Keresztúti ájtatosságról. A kálvária képeinél a
pap elmondta, mi van a képen. Szerdán lurdi 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 még 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 templom előre zseblámpával világított
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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.] 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 még 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 templom 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.] Lábnál mély hangokon
is zenélt a pap, lábnál lécrészen utolsó előtti hangon is orgonál a pap. Gyönyörű zene volt
orgonálással.”
660. 1976. 07. 11.
Verdi Aidáját láttam a Barlangszínházban. Oszlopos kőfejtőben. Gyönyörű volt. Busszal
utaztam ki sok emberrel, 8 órától tartott. 11 óráig is. ... vetítések a falra ... Végül nő férfi
került össze és félhomály végén világosságban főpapok elevenen sziklasírba temették, zárták
Radamesst és szerelmét, amelyik halállal végződött. ... Kilátás is megnéztem előtte, körbe
sétáltam a kőfejtőt felülről és szép naplemente volt. Mindenfelé szép kilátás volt, Fertőrákosi
templomot is látni lehetett. Hazafelé sok piros autólámpa volt látható az országúton. Aidában
elítélése Radamesnek árulásért volt. Ellenségnek megmondta az utat, állították róla a főpapok.
...
390. 1965. 02. 07.
„Tánc volt süket szövetségben.
Ötvös utcában, szokott helyen. Zene egy dobos délre két harmonikás. Aranka takarító lány is
ott volt, legnagyobb volt köztük. fehér ruhája volt, szoknyája is. Táncoltam többször vele és
minden lánnyal, akivel tudtam sikerült felkérni. Egyik szőke lány fehér ruhás volt, aranyosan
csillogott ruhája. ... Ifjabb Kata is ott volt, aki mosónő volt az üzemben ... Avval is táncoltam
zöld ruhás is volt ott ... tombola is volt. Nem nyertem, nő felolvasta kalapból számokat.
Tombola éjfél felé volt. Kalapból sorsolt számokat táblára teáskannát és kis poharat nyertek
Károly bácsi is megjelent a főnököm twiszt volt és utána éjfél után tíz perccel haza mentem.
... Jó volt bálozni. Csárdás volt tangó, keringő rendes cisz mollba. Csárdás is volt ott.
foksztrott is volt ott a teremben. Jó volt táncolni lányokkal
A NAPLÓÍRÁS VÉGE …
1. 117. 2. 1951. január 7-én
Édes kis Pistám éli az egyhangú, kátyúba jutott életét. Tejért megy, fát vág, bevásárol,
zongorázik és olvas. Szemgyulladása még mindég nem múlt el. Fantáziáját nagyon
foglalkoztatja a női nem. Koncertbe megy Pővel Antival és ha főleg elfogadható film van, azt
megnézi. És várja, hogy mi lesz vele!?
[Az Anyánk és mi c összeállítás 117. oldalán a 2. közlemény.]
684. 1976. 11. 22. Hétfőn Borgulya
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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.[Pista írja:1970 október végén Dévai
Zoltán hangolta, előtte tíz évig senki. Elképzelhető, hogy Pista távollétében a hosszú szerelés
közben az eladásról is szó esett. 1978 12. 10-én segítségemmel Pista rádiót vett, talán a
zongora pótlására?]
UTÓHANG
Hogy milyen mélyre hatolt benne a zene? Két feljegyzésre hívom fel a figyelmet: I.
Zongorázik, ahogy szokta, csak magának. Kívülállók azt mondanák: gépiesen, még a fogát is
szívja. És mit ír be a naplójába: „és egy szép Bachot lejátszottam, Jobb kéznél kétszer
ismétlődő más-más hangzat van. Kétszer egymás [után] bal kéznél tartani.
Mikor a
dallamnak, műnek vége lett … egyszer csak csöngetnek.” Nem álltak melléje. Én sem.
Különben Pityunak szólítottam volna. Hogy utólag mennyi minden jut az ember eszébe.
Megjegyzésként hozzátéve: apám akkor szívta a fogát, amikor Báthy Anna ösztönzésére fiai
kottáiból gyakorolni kezdett. Például Bachot.
2. Nem törődve azzal, hogy otthon várja Anyám a vacsorával, belefeledkezett a Dómtemplom orgonájának működésébe, különösen a pedálokéba. Zegzugos utrakon zseblámpával
kísérték ki. Nehogy kipróbálja?
BEFEJEZÉS?
Pista ránk maradt naplóinak azon számozatlan füzetében, amely az 1969. 03. 27–1969.11. 14.
dátumú feljegyzéseit tartalmazza, most az 1969. június 14-it választottam ki arra, hogy
pályázatomba beillesszem. Mégpedig a Pista és a zene-2 c mappából.. Idézem: „1969. 06. 14.
szombaton felvettük magnetofonra a Gyertyafény-keringőt [zűrös mondat] Pa a Meseautót
énekelte, Ma beszélt hozzá. Az én hangom, Editnek és Olinak a hangja is fel van véve. A
szalag megvan!!!” Pista neve kimaradt, de egyértelmű, hogy ő zongorázta a Gyertyafénykeringőt, mint idézhető más helyen is. Pa = Apánk, Ma = Anyánk. Hogy a szalag megvan, ez
a felkiáltás azt jelzi: előkerült valamelyik szekrény mélyéről. Mikor? Az után, a mikor
számítógépbe tettem. Anti Amerikában telepedett le, megdöbbentö, már nem él. Sem Pa, sem
Ma, sem Edit nem élnek. Ha meglenne az a szalag? Ki hallgatná? És milyen masinán
peregne?
De azért van még téma Pistával kapcsolatban. Nincs megírva a Pista, a kertész. Hiszen
megfogalmazta, miért szereti a kertészkedést!
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IRODALOMJEGYZÉK
IRODALOMJEGYZÉK 2013
Hárs István sajátkezű naplója
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.
Számozatlan. 1970. 04? 26–1971. 02. 08.
Számozatlan. 1971. 02. 11–1971. 11. 21.
Számozatlan. 1976. 03. 09–1976. 11. 09.
[Hárs Antal Lelkigyakorlatos füzet 1947.]
Számozatlan Hárs István naplója 1976. 11. 10–1977. 04. 27.
Számozatlan. 1978. 10. 15–1979. 05. 11.

KISLEXIKON
Köztársaság utca 13. Az utca elnevezése csak 1948-tól 1989-ig volt ez, Azóta ismét Erzsébet
utca lett, nyitva hagyva a kérdést, hogy ezen túl kit tisztelhetünk benne. A mi szempontunkból
azért érdekes, mert Pista a Vörösmarty utcai lakásból 1989-ig költözhetett a Köztársaság
utcába. Hangsúlyozza a naplójában az elnevezést, bár akkor már szó volt a változtatásról.
A Dóm templom és orgonája>A Kalapos király katolikus egyházat érintő egyik intézkedése
következményeként a Belváros plébániájának székhelyévé alakult a Szent György templom.
nagy Úrnapi körmenetét Pista részletesen leírja (168. sz.). Hogyan hagyhatta volna ki az
orgona renoválásának eredményét előbb lemezfelvételen, majd aznap este egyórás nyilvános
hangversenyen való bemutatását! Legalább írásban, mert a felvételre mégsem engedhették be.
Én pedig csak így.
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Sotexház, Sotex Kultúrház, de volt Ifjúsági ház is. Amikor az első nagy Kaszinó-átalakítás
zajlott és nem csak a színházi előadások, de a hangversenyek is oda költöztek, a győri
szimfonikusok szereplését félbeszakította egy zivatar. Kegyetlen égzengés tombolt
Mendelssohn hegedűversenye közben, sebaj! Csak tovább! De a villám egyszer csak kioltotta
az épület villanyát. Egy darabig még tovább húzták, aztán lassan-lassan elmaradtak a küzdők.
Végül a szólista is letette a vonót. Nagy tapsot kapott.
Hárs család amikor már hárman voltunk gyerekek, egyszerűsítettük neveinket. Pa, Ma, Pő,
Pí, A, de Anti nem állt rá, Pa se mindig. .Nem arattam vele túlzottan nagy sikert, de most is
leírtam, mert magyarázatot kíván. Később némi változást vettem észre: Pa-ból Apa lett, sőt
Api. (Gyuri csak egyszer.) „Ma” már az elején a legkülönfélébb változatokká alakult: mama.
mami. anya, anyu stb. Pí leginkább Pista, de Pityu is. Az én Pőtyi becenevem felnőtt koromig
tartott, mellette a Pőtykó tűnt fel. .A nagyobb családban változatosabb volt, a becenévadományozás. Élete végéig a Pipsi néni Pipsi maradt holott Margitnak keresztelték Baba
(Mária) néni Baba, Mária neve Marika és Maresz. A legtovább Kisapa maradt Kisapának.
Első felesége hívta így vámosi Nagy Emilt,
Kövér Imre ny,. plébános Sopronbánfalván.(1954-től) Pista Tiszinek hívta, sokat járt hozzá
Németh Alajos lelkész, több beosztás vidéken, nyugdíjas, templomigazgató a soproni
orsolyitáknál, 1993-ban halt meg
Bürchner László dr. (1889–1965) soproni társaskáptalani prépost, 1947–plébános a soproni
belvárosi plébánián stb.
Kárpáthy Károly (1910–1984) teológiai doktor, hittanár (akkor is, amikor ott diákoskodtam)
, Bürchner után plébános a Szt. György plébánián, stb.
Koloszár György (1930–1994) segédlelkész a soproni Szt. György plébánián 1955–1957,
hitoktató Sopronban 19571963, aztán vidéken.
Bausz István (1900–1979) vidéken kezd, Sopronban a Szt. György plébánián segédlelkész
1947–1952, hitoktató 1952–1967, templomigazgató az orsolyitáknál 1962-től.
Rádió. Először a saját házunkban, csak néhány napra bemutatóra. Valószínűleg az a villanyos
boltos, aki az Erzsébet utcában, az Apám tervezésében és kivitelezésében épült társasházban
lakott, vagy csak üzlethelyiséget vett/bérelt. Vagyis számíthatott további kapcsolatokra.
Telefunken vagy hasonló lehetett, varázsszemes hatalmas gép.
Radó Ferenc (1913–1970) tanító. karnagy, politikus, lásd Anyánk és mi kislexikon
Mihalovits János (1894–1968) lásd Anyánk és mi kislexikona, Aranykönyv 2002
Horváth József (1900–1979 ) a soproni szimfonikus zenekar karmestere és a zeneiskola
igazgatója volt. Lásd Aranykönyv 2002
Augusztinovitz Elemér gimnáziumi tanár (1904–1984) Lásd Aranykönyv 2002)
Kossow Mária zenetanárnő Lásd Anyánk és mi kislexikona
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Hárs család egyenként lásd Anyánk és mi kislexikona, Egy szomorú adatjavítást nem
kerülhetek el: Hárs Antal Grotonban (USA) tavaly váratlanul elhunyt.
Nagy uszoda lásd Anyánk és mi kislexikona
Lellei Panzió, lásd Anyánk és mi kislexikona
Híes (Híres) Komárom be van véve, Pista énekli, Lásd Anyánk és mi kislexikona-

22

Pista eredeti naplórészlete

