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Egy önéletírásról – néhány sorban 

 
 
Dr. Balázs (Rziha) Gyula betegen, késő öregségében vetette papírra visszaemlékezéseit. A 
huszonegy számozott oldalnyi kézirat, amelyhez csillag alatt még két oldal csatlakozik, 
családja birtokában található. Tatabányán az eredeti, Sopronbánfalván az özvegynél, illetve 
Sopronban élő lányánál egy közös xerox-másolat. (Ebből dolgoztam.) Az üregúr 
röplapgyűjteménye Bécsbe került. 1 
Az írást jól lehet olvasni, csak néhol akad nehezen betűzhető javítás vagy toldás. Fejtörést 
inkább a másolás szűk mérete következtében lemaradt sorszélek vagy megcsonkított utolsó 
sorok okoznak. A magától értetődő pótlásokat nem jelöltem, a bizonytalan vagy hosszabb 
kiegészítések szögletes zárójelek közé kerültek. Közlésem különben betűhív, legfeljebb a nem 
mindig egyértelműen hosszú vagy rövid ékezetek esetén tértem el a mai helyesírás javára. 
A stílus világos, egyszerű, nem tör irodalmi babérokra. Célja nem több, mint az események 
megörökítése, főként a két súlypont – 1921 és 1945 – körül. A külső történésekre általában jól 
emlékezik vissza, a belső mozgatórugók leírásával sajnos sokszor adósunk marad, Ezek jobb 
megvilágítására idézek néhány egykorú levélből, s összevetem állításaikat a mai 
helytörténetírás eredményeivel. A legrészletesebben tárgyal 1921-hez elsősorban a korszak 
kitűnő feldolgozójának, dr. Fogarassy László pozsonyi kutatónak Soproni Szemlebeli 
közleményeit használtam fel.2 

A kézirat tulajdonképpen töredék, hiszen a 21. oldal középen, mondat közben, abbamarad. 
Nem lett volna sok értelme a kapuvári ismételt letelepedéstől a sopronbánfalvi kertes családi 
házig, a jegyzősködéstől a figuránsi tevékenységig kanyargó életutat családtagok szóbeli 
visszaemlékezéseiből kiegészíteni, megrajzolni. Még csak annyit ehhez a képhez: Gyula 
bácsival sok évvel ezelőtt fölméréseken találkoztam. Komlós Géza tanítóval, egykori 
Barankovics-párti képviselővel együtt szinte állandóan alkalmazott figuránsai voltak a 
tervezőirodának. Egy alkalommal valamelyik gyár csarnokának tetején tartottuk tízórai 
pihenőnket, s míg süttettük magunkat a kora nyári nappal, a két öreg – mert hozzám képest 
öregek voltak – a régmúlt időket emlegette. 
Sokáig semmi sem történ egyszer csak levelet kaptam Gyula bácsitól.  
 

A levél 
 
„Régen volt – kezdődik a levél -, de még bizonyára Te sem felejtetted el azokat a napokat, 
amikor Komlós Géza bácsival mint figuránsok tevékenykedtünk körötökben. Szívesen 
olvasom a […] ben megjelent írásaidat és ezért gondolom – szívesen veszed talán, ha 
segítenék a port letörölgetni az 1921. év olyan eseményeiről, amelyek nem kerülhettek a 
nyilvánosság elé. – A két pályaudvar rendőr-parancsnoka voltam (mint 22 éves joghallgató)3. 
                                                 
1 A másolat rendelkezésemre bocsátását dr. Szádeczky-KardossGyuláné Balázs Zsuzsának köszönöm. 
2 A Soproni Szemlének 1921-gyel kapcsolatos írásairól bibliográfia készült: soproni szemle XLV. (1991) évf. a 
továbbiakban így. SsZ. 1991), 378—382. LAP. Kiegészítésül az azóta megjelent tanulmányok: Mollay Károly A 
soproni népszavazás tanulságai (1921. dec. 14—1991. dec. 14.) SSz. 1992, 97—105., Metzl János 
Dokumentumok a soproni népszavazásról (ASoproni Múzeum kiállítása a Lábasházban), SSz. 1992, 183—184., 
Fogarassy László Nyugat-magyarországi vonatkozások Mailáth-Pokorny János alezredes emlékezéseiben SSz. 
1992, 355—370. lap. 
3 A határrendőrség állományában, ld. a visszaemlékezést. 14. jegyzet az önéletrajzhoz. Ez az alakulat az 1903. 
évi VIII. tc. alapján 1906. jan. közepén kezdte meg működését. Államrendészeti és közbiztonsági szolgálatot 
látott el a határszéli vasúti állomásokon, 1918 elejétől Sopronban is. Élén a határszéli rendőrkapitány, 
fogalmazói és kezelőszemélyzettel. A külszolgálati személyzet eleinte a csendőrség. 1920 körül váltotta fel saját 
személyzete. Baksa János (szerk.): Rendőrségi almanach 1923. Bp., 1923, 215—252. lap. 



A soproni főiskolások – a felkelők – mind jóbarátaim, így helyzetem kényes is volt. Együtt 
örvendezhettem Ostenburgékkal és közvetlenül Károly királyék Sopronból elindulásakor 
mellette álltam. – Még változatosabbak lettek napjaim, amikor még egy szakasz francia 
katona segítségemre lett kirendelve a népszavazás előtti napokra. De írásból egyelőre elég, ha 
érdekel a téma: szívesen látlak egy délutánra, még sok minden volna elmondandóm, de 88 
évemmel írásban már nehezen megy, de szeretném megmutatni egy doboz népszavazáskori 
propaganda iratokat is. […] Várom értesítésedet és barátsággal üdvözöl a Gyula bácsi. 4 
Idáig a levél (a kihagyott részben gyakorlati tanácsok, hogyan lehet kijutni hozzájuk). Sajnos 
közben egy újságíró is megneszelt valamit, hogy pl. Szamuelly Tiborról megtudhat egyet-
mást. Gyula bácsi erre óvatosság vált, nem nyilatkozott, csak ígért további adatokat arról, 
hogy Szamuelly nem lett öngyilkos, sőt meg tudja majd mutatni egy csoportképen a 
gyilkosát5. Újabb beszélgetésünkre sajnos már nem kerülhetett sor: rövidesen kórházba 
szállították, ahonnan többé már nem térhetett haza. 
 

Diákévek 
 
Nem mondhatnám, hogy bővelkednénk jegyzők vagy a régi világ rendőreinek 
visszaemlékezéseiben. Az elmúlt évtizedek egyöntetűen feketére festett képet állítottak ki 
róluk. Vagy azt hibáztatták bennük, hogy visszahúzódtak az állásfoglalásoktól, s engedelmes 
szolgái voltak a reakciósnak bélyegzett hatalomnak, vagy azt, hogy „befurakodtak” a 19-es 
tanácsköztársasági szervekbe, a 45 utáni földosztó bizottságokba és bomlasztották a népi 
hatalmat. Józan ember már akkor sejthette, hogy a valóság másképpen fest. 
Hogy lesz valakiből rendőr? Ennek egyik lehetséges útja az, amelyet Balázs (Rziha) Gyula 
bejárt. Életét a sokat költöző, kevés pénzű, ezért mellékkeresetre szoruló vasutas családok 
egyikében kezdte, ráadásul sokan is voltak testvérek. A közlekedés munkásainak anyagi 
helyzetéről szóló humoros formában a”Sopron” c. lap 1901. október 17-i száma, Államvasúti 
hivatalnokok humora címmel. „Egyik államvasúti hivatalnok, aki sopánkodik a fölött, hogy a 
fizetésemelések még mindig késnek és nem igen bízik az ezen irányban megindított 
mozgalom eredményében, most a következőkben kelt az államvasutak legfőbb intézőségének 
védelmére (?), többek között ezeket irván: sietek önt [mármint a szerkesztőt] értesíteni, hogy a 
vasúti tisztviselők iránt saját minisztériuma sokkal előzékenyebb és liberálisabb volt és a várt 
fizetésjavítást legalább parcziális [részleges] előléptetések alakjában megadta. Ugyanis, mint 
hiteles forrásból értesülök, áthelyeztetett a kislaki állomásfőnök Nagylakra, a félegyházi 
Kétegyházára, továbbá a barátfalvi Apátfalvára, az apátfalvi Püspökladányra, a püspökladányi 
Érsekújvárra, az érsekújvári Pápára, végül a pápai Menyházára. Ennyit a méltányosság és 
igazság érdekében. Egy vasutas.” Ha már a ranglétra magas fokán is így tréfálkoznak a rossz 
anyagi helyzetükön, mit szólhat egy pályamester? Az egyenruha, a nyugdíj,s addig is a 
konyhakert, a kisállattartás jelenti más munkavállalókkal szemben az előnyt. 
Amikor a családfőt Rajkára helyezték, a kerek 2500 lakosú községről semmi különöset sem 
tud feljegyezni Az Osztrák—Magyar  Monarchia képekben c. sorozat XIII. kötetének írója. A 
többség akkor már német ajkú, holott régebben itt tömörült Moson megye magyar 
köznemessége. Értetlenül áll szemben azzal a ténnyel, hogy a megyének jóformán  nincs ipara 
(a Kühne gépgyáron kívül). Rajkán (németül Ragendort) egy 1830-as évekbeli posztógyári 
kísérletről tud (443. lap), az is hamarosan megbukott. 
A pápai iskolaévek sokszor áthidalhatatlan ellentmondása, hogy későbbi érvényesüléséhez 
több tanulásra lenen szüksége, viszont a napi gondok nem adnak erre elég időt. Segítenie kell 
                                                 
4 1. sz. kép 
5 Szamuelly tibor (1890—1919) a Tanácsköztársaság rettegett népbiztosa.  Környei: Sopron és vidékének 
munkásmozgalma 1919. aug. 1—1924. győr, 1981, 24. lap szerint öngyilkos lett Savanyúkúton. Balázs szerint 
meggyilkolták. A tettes egy határrendőr, Balázs jó ismerőse volt, nevét sajnos nem tudtam meg. 



otthon a mezőgazdasági munkákban, sőt a pápai állomás mellett álló dohánygyár előtti piaci 
árusításban is. A jóképű, de szemüveges fiatalembernek nagyobbak a sikerei a jégpályán, mint 
az algebra rejtelmeinek megértésében. Az ebben az időben húszezer lakosú város nem csak 
református kollégiumáról és az Esterházy grófi család várkastélyáról híres. Nevezetes 
tanintézet a bencések gimnáziuma is. Balázs Gyula tiszteli a felsőbbséget: osztályfőnökéről 
elsősorban azt jegyzi meg, hogy később pannonhalmi főapát. Blazovics Jákóról, aki 
negyedikben algebratanára volt, tudja, hogy Ottó trónörökös nevelője lett. Hetedikben a 
mumusnál, a matematika szakos Kovács Adolfnál korcsolyázásával szerez jó pontokat mint 
azon kevesek egyike, aki törődik a testedzéssel.  
Folyik a nagy versenyfutás az idővel. A gyerekek saját belső törvényeik szerit nőnek, 
erősödnek, alkalmassá válnak arra, hogy feltöltsék velük a hadseregben keletkezett hiányokat. 
A háború homokórája is pereg, de sehogysem akar elcsendesedni. S egyszer csak Balázsék 
nemcsak az érettségi előtt állnak, hanem a kaszárnyák kapui előtt is. Jó szolgálatot tesz a 
szemüveg: nem az első vonalba, hanem pusztán őrködni küldik a montenegrói hegyekbe. 
 

A front 
 
Fiatalkoromban társaságban – az abesszin hadjárat, a spanyol polgárháború, a második 
világháború borzalmainak láttán – úri háborúnak nevezték az elsőt. Az egymással szemben 
beásott seregek között szinte mindennapos volt a békés érintkezés, harcban pedig nem 
hiányoztak a lovagiasság szép példái. A szinte idilli képhez nagyban hozzájárult az, hogy a 
hátország lőtávolon kívüli területei – szerencsés esetben – harci cselekményektől sohasem 
szenvedtek. De még a tűzvonal mögötti szolgálati helyek egy része is szinte békésnek volt 
nevezhető. Irodai munka közbeni kiadós fürdések a közeli folyóban – erről ír 
visszaemlékezőnk. Ennek valóságtartalmáról annyit, hogy az eseményekkel egykorú tábori 
levelezőlapokon sem olvashatunk mást. N. Gy. zászlós a 8. honvéd huszárezred 1. századából 
a bukovínai frontról ír haza 1917. november 11-én: „Szerencsésen megérkeztem  az ezred 
székhelyére. Ma megyeik ki a vonalba. Szinte furcsa, hogy lövöldözást nem hallok. Azt 
mondják, itt egyáltalán nem divat…” Persze azért harcok is vannak. Szeptember 8-ról szól a 
lap: „Kedves Szüleim! Tegnap nem irtam Nektek semmit, mivelhogy pont amikor akartam, 
akkor küldtek ki járőrbe. Egy nagy felderítést kellett végeznem és mivel a fliengerek nem 
engedik magukat lefotografálni felszállás előtt, én sem irtam levelet járőr előtt. A felderítés 
kolosszál sikerült, egy lövés sem esett és mégis mindent láttunk, amit akartunk. Kaptam egy 
óriási dicséretet. „Ezt a veszteség nélkül lezajlott akciót néhány évvel később a zászlós 
parancsnoka - a vitézi cím elnyerése érdekében – igazolja6. 
Balázs Gyula menetszázadával Zelenikiben, a keskeny nyomtávú vasútvégállomásán száll ki a 
pöfögő szerelvényből. Ez a kis halászfalu, illetve üdülőhely a cattarói (kotori) öbölbejáratával 
szemben, Hercegnovitól délkeletre található. Bizony még keservesen hosszú az út az öböl 
csipkézett partjai mentén Cattaro (ma: Kotor) városáig, s az onnan kiinduló szerpentinig, 
amelyet a Bosznia Hercegovinát megszálló osztrákok 1879-től 84-ig építettek. Itt az öböl 
végében volt a Monarchia haditengerészetének egyik nagy bázisa. 1918 tavaszán, amikor a 
menetszázad erre járt, már túl voltak a szomorú nevezetességű matrózlázadáson. Hogy aztán a 
negyvennél több szürke hajó között az 1917 májusában, az otrantói csatában megsérült 
kiscirkálót, a Novarát, vagy annak két ikertestvérét, a Szaidát, illetve a Helgolandot látta-e 
visszaemlékezőnk, netán az egészet csak utólag képzeli el, ez kérdés. Horthy akkor már a 
flotta főparancsnoka, s nem itt, hanem Polában készül az utolsó hadműveletre.7 
                                                 
6 1934. máj. 15-én Schnitzler Károly ny. m.  kir. honvéd huszár ezredes, a volt m. kir. 8. honvéd huszárezred 
parancsnoka írta alá. 
7 Az 1917. febr. 1-jén meghirdetett korlátlan búvárhajóháború következtében az antant nagy veszteségeket 
szenvedett. Védekezésül halászhajókra szerelt acélhálóval zárta el az Osztrák—Magyar Monarchia 



Télen akkoriban már inkább csak az olasz front volt igazi véres csaták színtere. Ha a 
Monarchiának csupán Montenegro ellen kellett volna harcolnia, a háborút – győztesen – már 
be is fejezhette volna. Az antant azonban támadást készít elő a Balkánon. Ez szeptember 15-
én indul, s a központi hatalmak itteni seregeinek teljes felbomlásához vezet. Balázs elindul 
harafelé. „Auf ihre eigene Verantwort.” Saját felelősségére. Lázasan. 
S 20 kilót fogyva hazaér. 
 

A spanyoljárvány 
 
Hősünk láza nem egyedi eset. 
1918 „nyár végére felütötte a fejét a spanyol járvány, amely engem is elkapott” – közli. 
Betegen indul haza a frontról; szövődményként tűdőcsúcshurutot szerez be. Mi is volt ez a 
„spanyol”? Hivatalos leírás helyett forduljunk inkább egykorú levelekhez:  
(Erzsi és Éva – ikerpár – Enyingen tartózkodik rokonoknál, Nővérük, N. Adél otthon, 
Budapesten.8 
„Erzsi ma már felkelt – miután tegnap nem volt láza – pár órára. Az a fő ennél a spanyolnál, 
hogy legkisebb láznál rögtön lefeküdni mivel rém hamar lehet tüdőgyulladás!!! […] Vasárnap 
már egész napra felkel Erzsi így hétfő, kedd kimegy és szerdán haza [Budapestre], ez a 
tervünk!” 
N. Adél 1918. október 12-én: „Kedves Erzsi és Éva! Ma kaptam Sári nénitől [az enyingi 
rokontól] egy kártyát [levelezőlapot] melyben írja, hogy Erzsinek ismét láza van és Éva te 
szintén spanyol vagy. Irjátok meg expressz, hogy nem lenne-e jó ha Rozália [idős háztartási 
alkalmazott] vagy én lemennék, hogy Sári néni és a többiek meg ne kapják. Rozália t. i. ma 
délelőtt a kártya érkezésekor rögtön ajánlkozott, hogy hiszen ő a diftertitiszt sem kapta meg és 
az ő korában már erre nem inklinálnak [nem fogékonyak rá], így aztán inkább maradjatok 
egypár nappal tovább csak valahogy vissza ne essetek! Valamennyire majd igyekezünk 
nélkülözni tudni bájos társaságotokat. Ha én mennék le azon sem kell mulatnotok mert én 
ilyesmire szintén nem inklinálok, hogy néha fáj a torkom az egész más blattra tartozik. […] 
Kisapa [a lányok édesapja] vett az egész ház számára lysoformot és ha jövünk haza a városból 
kezet kell mosnunk és torkot öblíteni önkéntelenül mindenki vigyáz így aztán dacára a komisz 
esős időknek még egy egyszerű náthája sincs senkinek sem a házban.”  
Már rendesen járt varrodába, de telefonáltak, hogy mindenki beteg, majd telefonálnak, ha 
lehet menni. Jár franciaórára, de ott is félnek. Ez áll október 18-i levelében. 
1918. október 14. Éva Adélnak írja, hogy a túrót, tejfölt mindig le kellett mondaniok, mert 
ismét megbetegedtek. „S várjatok epedve bennünket majd az állomáson! S sok jóval kell 
bennünket elhalmozni s kényeztetni szegény spanyol ikreket, mert azt a pár kilót amit 
felszedtünk itt; most szépen leadtuk […] u. i. Belák [a háziorvos] rendelete szerint 3szor 
napjában kell bort innunk tízóraira, délben és este, s ezt Pesten is kell folytatni, hogy erőhöz 
jussunk, tehát gondoskodj róla! Hogy legyen (Éva is rém megszerette!)” 
 
 

A pápai kávéházban 
 
                                                                                                                                                         
tengeralattjárói elől a Földközi-tengert. Az adria legkeskenyebb részén, az Otrantói-szorosban ennek 
szétrombolására vonult fel Horthy Miklós 1917. máj. 14-én hajóival. Az ún. otrantói csatában nyolc súlyos 
sérülést szenvedett zászlóshajó, a Novara, ez után csak tíz napig tartózkodott a cattarói hadikikötőben, majd – 
sebesült parancsnokával –Polába távozott. Pilch Jenő: Horthy Miklós. Bp. 1928, 69. lap. További sorsáról nem 
tudok. Egyébként kiscirkáló, a Saidával és a Helgolanddal azonos adatokkal, vízkiszorítás 3500 tonna. Ld. 
Schematismus für das K. u. K. Hear und für die K. u. K. Kriegsmarine 1914. Separatausgabe. Wien febr. 1914. 
8 N. Éva levele 1918. okt. 4. Még aznap feladva. 



„Közben vége lett a háborúnak” – intézi el Balázs Gyula 1918 őszének eseményeit, a 
Páduában aláírt fegyverszünetet, a szétbomlott hadsereg visszaáramlását, a közbiztonság 
végzetes megromlását, az őszirózsás forradalmat. Ezt az időt részben honvédkórházban, 
részben üdülési szabadságon otthon töltötte. Említi a leszerelési pénzét is9, tehát visszatért a 
civil életbe. Napjai, úgy látszik, eseménytelenül teltek el. Hasonszőrű barátaival a pápai 
Hunágria kávéházban kártyázott, biliárdozott és – szerencséjére – böngészte az újságok 
apróhirdetéseit. 
Így akadt rá arra a közleményre, amely végül is meghatározta további sorsát. 1919 
januárjában felvették a határrendőrséghez. Leírja beosztását, működési területét10, de a 
környezetéről nem igen beszél. Villantsunk föl ebből valamit, egykorú levelek segítségével. 
MN. Adél 1921. augusztus 13-án Savanyúkútról H. Gy.-nek: „… mind ez ideig még ütött 
voltam nagyon az úttól igy irni nem tudtam! [..] Ma vagyok itt a második napja azonban esik 
az eső és fuj a szél, ugy, hogy az erdőbe éppen bekukkantam, szóval mindenfelé tájékoztam 
magamat, remek sétákat lehet majd tenni! De addig még tul fáradt is lettem volna hozzá. A 
publikum lehet mondani minden kritikán aluli, csupán egy helyes kis sorhajókapitánynénak 
mutattak ma be […] az ő asztaluknál étkezem két fiatal Grimm doktor [a szanatórium 
tulajdonosai] között […] pontos cimem Gosse Villa I. Stock 16. szoba. Ha irsz ne pansiot 
hanem szanatoriumot irj, mert esetleg sértésnek veszik az előbbit, tekintve, hogy négy kezelő 
orvos is van!” 
H. Gy. 1921. augusztus 9-én ír N. Adélnak? „Az első levelem, amit Savanyúkútra írok. […] 
nem vagyok elragadtatva ettől a helytől és pedig a politikai körülmények miatt. Ha változások 
lesznek […] úgy arra kérlek, hogy a legnagyobb flegmával tüntesd ki magadat. Ezt remélem 
meg is teszed és akkor semmi baj.” 
Egy megmaradt igazolvány a bizonyíték arra, hogy H. Gy. Savanyúkútra és Kismartonba 
hivatalos ügyben 1921. szeptember 10-én csak Eszterházán, munkahelyén kiállított és 
Lajtapordányban lepecsételt papírral utazhatott. 
N. Adél 1921. augusztus 26-án: „Lassan mind elhagytak ismerőseim, most reggel utazott el a 
főhadnagy is; szinte össze kellett minden erőmet szedni, hogy nagyon el ne szomorodjam 
amikor a magyar katonák mind beszálltak abba a pöfögő  masinába és elvitték őket befelé11… 
olyan csendbe ment minden és olyan szomorú volt! És mégis valahogyan nem bírtam egész 
komolyan elhinni, hogy az tényleg komoly dolog! Mióta elmentél [augusztus 17-e és 24-e 
között  valamikor volt ott] minden este lumpolunk t. i. mindég kellett valakit bucsuztatni.”  
N. Adél késői visszaemlékezéseiből: „Akkor volt az elős tanácsköztársaság bukása, de 
előzőleg egy asszonyforradalmat csináltam végig Győrben. Avval a megbizatással mentem 
oda hogy Matát [rokon, akinek apja súlyos beteg] ha az édesapja állapota kielégítő vigyem 
magammal haza a Kissvábhegyre. Pár napig ott voltam egy pár helyre elvittek mint Nagy 
                                                 
9 A 340 K leszerelési pénz, korábbi nevén obsit, értékéről: 1 kg zsír Makón akkor 8—10 K, Sopronban viszonyt 
50—60 K. SSz. 1969. 73. lap. 1921-ben a felkelők leszerelését elrendelő Bethlen-kormány megígéri, hogy 
kifizeti a felkelők zsoldját és mindegyiküknek 400 K leszerelési díjat fizet, mintha a katonasághoz tartoztak 
volna. Az összeg 1918 óta nem sokat emelkedett. Ld. Hiller István: A soproni egyetemi hallgatók mozgalmai a 
két világháború között. Sopron, 1975, 183. lap. Ld. még az önéletrajz 14. jegyzetét. Pozsonyban, fehérterítékes 
vendéglőben egy egyszerű menü (délben leves, főzelék húsfeltéttel és tészta) 5 K 50 f. Soproni Napló 1918. máj. 
30. 
10 Ld. a 3. jegyzetet. 
11 Savanyúkútról a magyar vám- és pénzügyőrök aug. 26-án vonultak ki, katonaság itt nem volt. N. Adél elnézte 
az egyenruhákat. A vámőrcsoportról és a rendőrkirendeltségről Fogarassy László: A nyugat-magyarországi 
kérdés katonai története II. rész. SSZ. 1972, 29. lap. – A Savanyúkúti Gyógyfürdő Részvénytársaság, 6 millió K 
alaptőkével a Nagy Magyar Comapss (azelőtt Mihók-féle) XLVIII. Évf. 1920/21. II. rész 11. fejezetében (Fürdő, 
ásványvíz és szálloda rt.), a 784—lapon. Igazgatóság: Soós Géza, a herceg Esterházy-hitbizomány 
jószágigazgatója, dr. Griem Hermann, dr. Nagy Emil (a hitbizomány jogtanácsosa), Wolf Samu (kismartoni 
borkereskedő?), Szolnoky Dezső, Rimler Pál (mindketten a hitbizomány főtisztviselői), dr. Grimm János. 
Alapszabályok: 1921. január 30. 



Emil lányt és akkor volt hogy a győri asszonyok forradalmat csináltak, Gizivel [Mata húga] 
indultunk a napközibe ahol ő dolgozott és szembe talltuk magunkat repülő haju 
boszorkányokkal, ki söprüt ki sodrófát tartva a kezében, kiabálva rohantak az utcán, kifosztva 
lakásokat ahol élelmet reméltek, zongorákat dobáltak ki az ablakon  stb. Estére azután  
megékeztek Szamuelly emberei senkinek a házat nem volt szabad elhagyni. Sötétbe ültünk 
csak katonák egyenletes léptei hallatszottak! Kiadták a rendeletet, hogy minden holmit vissza 
kell vinni azaz a tanácsházára,máskülönben jaj annak, akinél valamit találnak12. Engemet 
vonatra ültettek és hosszú keserves utazás után Kelenföldre érkeztem ahol Tóth bácsi Kisapa 
bizalmasa várt és a hegyeken át nagy csendben kellett vonulnunk pár összeverődött emberrel, 
mert bejöttek,mondták, a románok és éjjeli kijárási tilalom van …” 
„A dátumot nem tudom, de Kisapa savanyúkútra küldött hízni, már menyasszony voltam, de a 
világ nagyon bizonytalan volt körülöttünk. De az entant tisztek megjelenésére a magyar 
tiszteknek el kellett menni13. Az osztrákok bejövetelére az összes fürdővendégek sietve 
elhagyták Savanyúkútat csak én és egy hölgy indiábul maradtunk. Apám rábizott Grimmékre 
ha kell menjek velük Bécsbe, de szerencsére Gyurit hivatalosan Kismartonba küldték. Egy 
másik hercegi tisztviselő: „Gyorsan összepakolni és megyünk Eszterházára Sopronon át!! K. 
úr nagyon félt, hogy osztrákokkal találkozunk, de é  biztattam, hogy olyan gyávák, ha rájuk 
szegezem a szemüvegtokom megfutamodnak! De erre szerencsére nem volt szükség és a 
soproni Pannoniába megebédeltünk, mellettünk levő asztalnál Ostenburgék vagy Prónayék azt 
mát nem tudom.14 
 

Sopron 
 
Balázs a családjának ír, magától értetődő számára, hogy nem kell magyaráznia, milyen volt 
Sopron, amikor – 1920 nyarán – idekerült, a rendőrség állományába. Pedig érdemes felidézni 
az akkori közállapotokat. Két visszaemlékezőt idézek, mindkettő az illegális határforgalomról 
beszél. 
„Hadiözvegy édesanyám a soproni határban termett borunkat éveken át csak 
borcsempészeknek tudta eladni, akik az éj leple alatt, zárt  puttonyokban a Dudlesz-erdőn át 
csempészték ki a bort Ausztriába: elbeszélésük szerint vezetőjük, aki nem vitt bort, jóval 
előttük ment, s ha magyar vagy osztrák határőrrel találkozott, a hátrafelé fordított égő 
cigarettával jelezte társainak a veszélyt. Amíg a vezető lekötötte a határőröket, addig társai 
egérutat nyertek.”15 

                                                 
12 A győri asszonyforradalomról alig emlékezik meg a helytörténet. A Győri Újság 1919. aug. 1-jei számát idézi 
Az 1918—1919-es forradalmak Győr, Moson, Sopron megyében. (Segédanyag a pártoktatás számára). Győr, 
1973, 16. lap: „Nagy próbára tették a vörös őrség erejét a Győrött július 29-én és 30-án kirobbant zavargások. A 
vörösőr alakulatok hamarosan helyreállították a rendet.” Sőcze Géza—Perepatits Antal: A vörös Győr. 
Emlékezések és dokumentumok. Győr, 1964. 123. lapon mentegeti Szamuelly Tibort, hogy bár akaszthatott 
volna a győri zavargásoknál, nem tette. 
13 Entant helyesen vagy antant vagy entente, attól függ, hogy magyarosan vagy franciául írjuk. A később 
Burgenlandnak nevezett és tartománnyá szervezett területet A és B zónára osztották fel, nagyjából É—D 
irányban Savanyúkút az A-ban volt, Sopron a B-ben. Térképe a SSz. 1982, 152—153. lapon. – A Szövetségközi 
Tábornoki Bizottság, Sopron székhellyel, 1921. aug. 6-án alakult meg. Elnöke Ferrario olasz, tagjai Hamelin 
francia és Gorton angol tábornok. Az ő rendelkezésük volt, hogy az osztrákok ne hadseregükkel, hanem scak 
csendőrségükkel vonuljanak be a zónákba. Fogarassy: A nyugat-magyarországi kérdés… SSz. 1972, 24. lap. 
14 A soproni Pannónia Szálló az elavult kis fogadók és szállodák helyett és mellett az  egyetlen színvonalas 
vendéglátó- és fogadólétesítmény a városban, a Lövér Szálló(k) felépítéséig. 1892/93-ban épült., 67 szobája van. 
1918-ban eladja a város, később részvénytársasági alapon működik. SSz. 1966, 316—318. lap. És uo. 1967, 110. 
lap. – Ostenburg és társasága, fényképen, a Pannóniában: SSZ. 1991, 301. lap. 
15 Mollay Károly: A soproni népszavazás tanulságai (1921. dec. 14—1991. dec. 14) SSZ. 1992, 103. lap. Vö. 
Csempész-hadak útján. Sopronvármegye 1921. aug. 3. 



„A csempészek is sok fejtörést okoztak a hatóságoknak – olvashatjuk a másik szerzőnél -. A 
Déli-vasúton egy napon 197 csempészt tartóztattak le. Rengeteg mennyiségű élelmiszer volt 
eredménnyel.” Újságból idéz: „Hétszázötven ember, rendőrök, csendőrök nagy razziát 
tartottak ma hajnaltól a déli órákig a Dudlesz-erdő, Kelén-patak, Cinfalva környékén, de a 
nagy köd miatt eredménytelenül.” Persze más alaklommal meg sikerrel járt a razzia16.”Nem 
volt elég a mi bajunk, lerongyolódásunk, nyomorúságunk a háború után, még a szomszédos 
Ausztriából is ide jártak hozzánk élelmiszerért. Azok akkor még nálunk is szegényebbek 
voltak. Nagyon virágzott a csempészés a határon és a Dudlesz-erdőn át.” A visszaemlékező 
vonaton való csempészésről is hírt ad: „Egy egész sonkát kötöztek téli ruhám alá, testemhez, 
hogy a határőrök és vámosok éberségét kijátsszák. Gyermeket úgysem vizsgálnak át.” 
Sikerült kivinni…17 
Maderspach Viktor, a nyugat-magyarországi felkelők egyik parancsnoka, 1926-ban vati 
papírra hat évvel korábbi élményeit: „Ha az ember holdvilágos estéken végigmegy a belváros 
valamelyik tekervényes és szűk, de amellett kifogástalanul tiszta utcáján, szinte azt hinné, 
hogy egy színpad díszleteit látja […] Egy nyitott ablakon Beethoven kilencedik 
szimfóniájának hangjai szűrődtek át … Hallgatva és gyönyörködve haladok tovább és alig 
mosódnak el mögöttem az egyik zeneforrás hangjai, elöl már egy zongorakísérettel előadott 
Schubert-dal mélabús melódiáit hallom.” 
Maderspach – Balázzsal ellentétben – máshogy emlékezik a térzenékre: „Akkoriban 
Ostenburg volt Sopron legünnepeltebb embere. A zászlóalj zenekara mindennap délután ötkor 
adott térzenét a Széchenyi téren s ilyenkor a város előkelősége teljes számban és az összes 
distinguished foreignerek [előkelő idegenek] is ott voltak18. 
 Jó lenne tudni, hogy Balázs Gyula pontosan melyik nap került Sopronba. Ugyanis ennek a 
nyárnak történelmi dátuma június 4. Ekkor írták alá Trianonban a magyar békeszerződést. Ha 
előbb érkezett ide, bízhatott benne, hogy magyarként létesíthet itt magának – akár rendőri – 
egzisztenciát. Ha utána – már csak a csodában reménykedhetett. A jelekből ítélve nem 
valószínű, hogy kialakult nézetei lettek volna az akkori világpolitikai eseményekről19. 
Valószínű, hogy ő is úgy gondolkodhatott a világról, mint H. Gy. 1922-ben. Idézzük a levelét: 
„Itt üldögélek egy szombathelyi kávéházban20. Semmi kedvem aludni menni és csak nem akar 
mulni az idő. Irok hát Neked. […] és beveszem magam egy pamlagra a cigánybanda mellé, 
frakkos pincérek és szikrázó villanyos csillárok” közé. Levelében beszámol arról, hogy 
megnézte a város. „Ahogy kijöttem a templomból és tovább bámulom a püspöki palotát, 
látom én, hogy még valaki bámul, egyszerre csak az másik valaki nekem rohan és >Szervusz 
Gyurka< kiáltással majd a nyakamba esik. Antal Dezső volt, egy székely fiu, akivel  együtt 
róttuk a technika padjait annak idején, első éves korunkban. Persze előkerültek a régi 
emlékek, el kellett mesélnünk egymás életét históriáját, politizáltunk, szidtuk a zsidókat, 
szóval jól megértettük egymást. Antal Dezső urnak viharos multja van már. A technika 
rovására a politikára adta a fejét, annak tengerén evezett mostanáig, sok kiábránduláson ment 
keresztül, rajongó, álmodozó székely fiu lelke praktikus lélekké formálódott át. Elmondtuk 
nézeteinket egymásnak a haza fogalmáról, fajunkról, országunk föllendüléséről, szóval olyan 

                                                 
16 Németh Alajos: Sopronkőhida és az őszirózsás forradalom. Soproni Füzetek ’91, 173. lap. 
17 Uo. 181. lap. 
18 Fogarassy László: Maderspach Viktor felkelőparancsnok emlékiratai SSz. 1979, 321. lap. Viszont: 
Sopronvármegye 1921. júl. 30. E szerint a Deák téri korzón vss. ¼ 12—12, az Erzsébet-kertben péntek du. 6—
1/2 8 katonazene volt, de ez még aligha lehetett Ostenburg zenekara. Ld. még az önéletrajz 70. jegyzetét, amiből 
kiderül, hogy Balázsnak is van igazsága, Maderspach nak is.  
19 Rokonszenvez a felkelőkkel, akik egyébként a barátai és akiknek segít, viszont ezt – mint hatósági személy – 
kínosnak érzi. Névmagyarosításának indoka bizonytalanságra utal: „külsőleg is eleget tettem az akkor élénk 
nemzeti megújulásnak is.” Persze lehet, hogy ez az 1980-as évek, a visszaemlékezés írásának ideje, 
gondolkodásának, viszonyainak visszavetítése a múltba. 
20 1922. márc. 7-i levél a szombathelyi „Sabária” Kávéházból Bp.-re, N. Adélnak. 



dolgokról, amilyenekről az ember akkor mond csak véleményt, mikor érzi, hogy mások is úgy 
gondolkoznak mint ő. Ő is forradalmár, mint én, ledönti a régi bálványokat, a régi isteneket, 
új utakon, új feltámadás felé akar haladni. Fanatikusan szereti faját, a jó magyar fajt, szépnek 
látja jövendőjét és azzal, hogy nagy Magyarországból csonka Magyarország lett ő is azt hiszi, 
hogy nem veszett el számunkra az élet, mert az élet nem a területeken van, hanem 
magunkban. Épen jókor jött ez a fiu, épen jókor, mert egésznap már ilyenféle hazafias 
hangulatban voltam. Rosszul fejezem ki magamat, hogy hazafias, mert ezt a szót hogy haza, a 
mostani fogalmában nem ismerem el létjogosultnak. Mert van faji összetartozandóság, vallási 
összetartozandóság érzete, de hazaszeretet, mellyel szeretnem kell olyan földeket, amelykehez 
semmi közöm, olyan nincs. A hazaszeretet fogalmával és jelszavával kergették a magyarságot 
egy olyan háború véres ütközeteibe, amelyikhez semmi, de semmi köze nem volt, mert hazát 
szeretni annyi volt, mint egy idegen uralkodóház becsületéért, ami igen illuzorikus fogalom 
volt, millióknak belemenni a véres forgatagba. – Mindezek nagy dolgok és ha egy aranyszájú 
apostol a magáévá tenné őket, fel tudná a fél világot forgatni vele. – Bennem még nincs 
kialakulva az egész új rendszer, az én világom ama filozofiai rendszere, csak az alapok 
vannak meg, melyre majd együtt […] fogjuk megépíteni új, nagyszerű palotánkat. – Délután 
ilyen gondolatok szántottak át agyamon és erre jött ez a fiu, egy igaz mély érzésű becsületes, 
magyar gyerek, aki ép így gondolkodik ép így érez ahogy én. – Mondhatom […] örültem 
neki, mert ezzel bizonyitottnak látom, hogy nem járok hamis utakon, hanem tényleg egy új 
világ új filozófiai rendszerét érlelem magamban, nem azért, hogy próféta legyek, de hogy 
boldoguljak. – A mi generációnk, ha életképes akar lenni, akkor így gondolkozzék, forradalmi 
módon, de becsületesen, lássa meg a hibákat, arégi kor mulasztásait és okuljon rajtuk, bujja át 
apáink tudományát összefoglaló molyrágta fóliánsokat, de aztán dobja tűzbe őket, mert ezek 
feledtetik velünk a saját lábunkon való járást. - […] És ezekre én szépen, kényelmesen 
foteuilben ülve jöttem rá, Antal Dezső barátom pedig népgyűléseken szavalva, oláh fogságon, 
Markó-utcai börtönön, vörös akasztófa alatt, nem honorál sőt vádaskodással jutalmazott nagy 
közérdekű munkásság kiábrándulásai után. És ugyanazokra a dolgokra jött rá, amire én. – 
Kell, hogy igazság legyen bennük. – „  
 

Kapuvár 
 
Budapest felől nézve Sopron is csak vidék. Komor Géza írja Éjjeli élet nálunk Sopronban c. 
cikkében (Sopronvármegye 1933. május 7.): az ide látogató pestiek csodálkoznak: 
sártengert,libákat,vadászkalapot vártak. Esti korai lefekvés, az van. De van séta a jó levegőn, 
vagy beszélgetés egy korsó sör és sóskifli mellett. Itt is akad jó cigány – állapítja meg.  
Milyen volt az igazi vidéki élet a húszas évek elején megyénkben? Az Esterházy-hitbizomány 
tisztviselői karának mindennapjairól vallanak az egykor levelek21: 
H. György írja 1921. május 24-én: „Ma Kapuvárra akartunk menni a kormányzóhoz ugy öt 
óra felé, de bizony Soós úr 2 órakor betoppant Eszterházára. A műszakot persze meglátogatta 
és üdvözölte >kedves Gyuri barátját< (ő mondta) megkérdezte, megszoktam-e már 
Eszterházát és milyen a koszt. Kérdeztem tőle mikor tehetem tiszteletemet, mert ma akartam, 
de azt mondta, hogy majd csak Kalrsbad után.”  
Tehát a szokásos és illendő bemutatkozó látogatás – tíz perc – a jószágkormányzó üdülése 
utánra maradt. A levélíró öt napja van Eszterházán állásban. Legfőbb főnöke Soós.  
Augusztus 24-én anyagi helyzetéről lebbenti fel a fátylat: „Savanyúkúton megspórolt 
pénzemen vettem magamnak egy pár rém elegáns barna félcipőt, mivelhogy fehéret enm 
                                                 
21 A hitbizomány hivatalai akkor részben a kapuvári várban, részben az eszterházai kastélyban voltak elhelyezve. 
Tervezték Kismartonba településüket, de a békeszerződés rendelkezései miatt ez nem látszott célszerűnek. A 
hitbizomány túlnyomó része maradt Magyarországon, nehezebb lett volna ezt igazgatni a határon túlról. Később 
Sopronba költöztek át. 



kaptam22. – Ezzel aztán úgy lezüllesztettem anyagi helyzetemet, hogy jelenlegi összes 
vagyonom értékpapírokkal [tréfásan levélbélyegeket ért rajtuk] együtt 32 K 65 fillér.” 
„Ha hozzálátok saját szerény programmom megvalósításához, akkor annak szépsége tán 
egalizálni fogja a hivatali dolog szárazságát. Hanem ennek a megvalósításnak nagyon útjában 
áll valami amit eddig egészen számításon kívül hagytam. Amint erre a nagy lapos tájékra a 
rettentő nyugalom ráborul, úgy az ember lelke is valahogyan ellaposodik, elterül, az 
összetartó kapcsok meglazulnak valahogy, az ember eldarabolja eltrolizza (magyarán 
mondva) az egész szép napját, nincs egység, nincs tervszerűség a viselkedésében.[…]  az 
emberek direkt bunkósbottal ütik agyon az idejüket. Ha farkasok közt vagy, velük ordíts, 
tartja a közmondás, eddig velük voltam, hát ordítottam, vagyis loptam a napot hivatalon kívül. 
Hát ez most csak elfogadható még az ismerkedés stádiumában, de később, úgy látom erős 
kézzel bele kell nyúlni, hogy az ár magával ne ragadjon engem is.”23 
Ezt olvasva jobban tudjuk értékelni Balázs Gyula tevékenységét, eredményeit. Akár 
Sopronban, akár Kapuvárott, akár Osliban kezd valamibe. 
 

+ + +  
 
A visszaemlékezésekben többször olvashatunk a kártyáról mint szolid szórakozásról, társas 
összejövetelek megszokott időtöltéséről. Balázséknál az ulti járta, hercegi tisztviselők, városi 
kaszinótagok körében a bridzs. Nem is akárhogyan. Nézzük csk! H. Gy. 1933. február 9-én 
megvetéssel állapítja meg (mint soproni lakos), hogy Baján még mindig a röminél tartanak. 
Sopronban az ő köreikben a ’bridge’ általánosan elterjedt játék. Szabálykönyvét forgatni illik. 
Fennmaradt egy komolykodó-tréfás bizonyítvány, amelyet egy nőgyógyász, dr. K. Ö., III. 
osztályú ismétlő tanuló részére állított ki 1937/38. I. félévére a Soproni Bridge középiskola 
cimen rendszeresen összeülő baráti társaság. Az ’okiratban’ ilyen osztályzatokat olvashatunk: 
magaviselet iskolán kívül gyanús, kujtorgó: áttekintése saját lapban hiányzik, ellenfél lapján 
gyors és eredményes; ráförmedésben tanulékony, bár mesterétől még távol van; stb. 
„Mindezek alapján dr. K. Ö. III. oszt. Ismétlő tanulót magaviseletből megrovásban részesítjük 
és további igazolatlan kimaradása esetén intézetünkből eltávolítjuk. Tanulmányaiban való 
hanyatlásának okát a sofőr-iskola egyidejű látogatásában látjuk [akkor vettek autót], ezért őt 
az ettől való eltiltás mellett fokozott – szerdánként hajnalig tartó – gyakorlatra utasítjuk.” Az 
okmányt tisztviselők, kaszinótagok írták alá és a Kaszinó kávésa is.24 
 
 

+ + + 
 
N. Adél a tüdejét kezelteti a Tátra egyik szanatóriumában. 1921 elején: „Zongorázni nincs 
időm, meg az a tapasztalatot tettem, hogy hőemelkedést csinál.” – Csak megszokásból, 
divatból, kényszerből zongorázott, s amint lehetett, végleg abbahagyta. Annál inkább szerette 
H. György. 
Levelében25 beszámol egy zsidó családnál tett látogatásáról. Az egyik fiú orvos, a másik 
nagyszerűen zongorázik. Először természettudományról beszélgetnek, majd nekiültek 
muzsikálni. Scubert; Chopin; Schumann-dalokat énekelt és Reinitz Béla megzenésítésében 
Adyt. „Sokkal jobban meg lehet őket érteni, mint csak úgy, papíron olvasva.” Ezt 1920-ban 

                                                 
22 H. György mint építészmérnök gyakran járt Savanyúkúton a hercegi hitbizomány épületeinek karbantartásáról, 
bővítéséről stb. tárgyalni, felmérni stb. 
23 1921.máj. 21-i levél. 
24 Részletesebben, fényképpel: Hárs József Egy építészmérnök pályakezdése századunk első felében. Kézirat. 
Sopron, 1991. Egy példánya a bp.-i Egyetemi Könyvtárban. 
25 1920. febr. 19-i levél. 



írja. A dalok jóval későbben is foglalkoztatták, s előadott néhányat a soproni színházban 
1932-ben. Sógora, a briddzsel kapcsolatban említett nőgyógyász, Ady verseit szavalta26. 
H. Gy. egyébként főleg magyar nótákat énekelt és maga kísérte magát. Otthon és társaságban 
is. Nem csodálható, hogy házassága utáni egyik nagy beruházása egy zongora megvétele volt. 
Saját pénzen kívül tetemes kölcsönből sikerült megvenni 1923. november 24-én. N. Adél 
beszámolójából idézek: „… a zongora tulajdonképpen 8 millióba került, de a luxus adóval 
meg a szállítással együtt 9 millióba került.[…] Szép fekete 2 méter hosszú, Czapka 
gyártmány, Győrben egy borkereskedőtől vettük, akiknek ugy látszik csak azért volt, mert az 
uri dolog és most költözködés miatt eladták. Ép háború előtti így sokkal jobb az anyagja mint 
a mai uj zongoráknak.”27 
Ennek a levélnek az utóiratában áll: „Itt bár még nincs farsang már kétszer mulattunk, egyszer 
Kapuváron, egyszer meg itt [Eszterházán] volt disznótor az étkezdébe és utána tánc persze 
mindkét helyen cigánnyal és reggelig, de persze mi mindenhonnan ½ 2-kor megszkünk addig 
folyton táncolni ugyis  elég. 
 

+ + + 
 
 

A következő sorok elkalauzolnak bennünket egy hamisítatlan falusi mulatságba. Történhetett 
volna Kapuvárott is, de még inkább Osliban. 
(1921. szeptember 18.) „Este kilenc óra. Most érkeztem meg ebben a szent pillanatban az 
<Eszterházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület> zártkörű táncmulatságáról. Megpróbálom hogy hű 
képet adjak Neked is róla, legyen már egy levelemnek humoros íze is annyi nagy 
komolykodás, filozofálás után. Szóval megjelentem. Úgy ahogy voltam, szürke nyári ruhában, 
puha drapp ingben, de hát még így is rettentő előkelő voltam. Mindenekelőtt üdvözöltem 
gépírókisasszonyaink ékes koszorúját és lovagjaikat. Piroska mellett ott ült feszes 
dolmányban a hadnagy úr titokzatos arccal bókokat sugdosva a fülébe, amitől a kis molett 
madj megszakadt úgy neevtett. Hildus, a szemtelen pirosképű barna, zárójelben legyen 
modnva szép labi vannak, egy kis szőmgyakornokkal próbál mulatni, de nem igen megy neki. 
Rózsi a süket számvevővel diskurál, hogy egész Eszterháza hallja, ő a legelőkelőbb és nagyon 
finoman viselkedik, dacára hogy kiabál. Különben mióta a süket számvevő itt van, az egész 
hölgykoszorú beszédjének érthetősége, stilgemass kifejezve magam, 50 percenttel javult, 
magyarul úgy ordítani, mint … de hagyjuk a hasonlatokat. – Távolabb két , kapuszélességű 
hát mutatkozik, fölöttük egy szőke meg egy barna hajtömeg. A szőke kulcsárnő, az Ilka 
kisasszony, a másik egy ismeretlen kövér. Körül asztalok sürün körülülve. Az összes 
mesterembersegédek, legények ott vannak imádottjukkal. Itt egy párocska,a fiú szerelmesen 
odasimul a lányhoz, aki lesütött szemmel, bájosan mosolyogva engedi át kezét. – Egy 
asztalnál a műszak ül: ácsok, kőművesmesterek, cserepezők, Schimkó úr, a ciceróném 
odavezet. Ja igaz, Schimkó úr! Építőmester az uradalomnál. Kövér, német, gutmütig 
angolbajuszos ábrázat, nagy fej, kissé halott hát, középtermet, inkább kicsi. Tipikus tűzoltó. 
Ha karrikatúrát képzelsz el magadnak egy önkéntes tűzoltóról, úgy egészen biztosan Scimkó 
úr fotografiáját látod lelki szemeid előtt. A balta persze ott fityeg az oldalán, mellén pedig az 
összes rendjelei: két jubileumi emlékérem! Kiváló alak, egyszer meg kell nézned Neked is. 
Szóval Schimkó úr odavezet a műszaki asztalhoz. Lekezelek szépen és cerclet tartok. Közben 
megkezdődik a tánc, bemegyek a terembe és csendesen egy fal mellé huzódom a cigány 
közlében. Csárdás járja még pedig ropogós. Piroska a hadnagyával, Hildus a gyakornokával 
rúgják a port kegyetlenül. A hadnagy úr ünnepélyes képet csinál, a gyakornok úr fölényeset, a 
                                                 
26 Hárs József: Ady és közönsége a harmincas években Sopronban. Soproni Füzetek ’80, 180—183. 
27 N. Adél 1923. nov. 30-i levele mostoha nagyanyjához. A zongora valóban jó volt, ma is használják a Soproni 
Zeneiskolában. 



kis lányok meg határozottan boldogat. Ilka kisasszony, a szőke kövér egy rettentő vékony 
ravaszképű fiatalemberrel járja, akinek az arca egész ráncos már a sok édes mosolygástól, 
egyébként szakasztott olyan képe van mint a kutyájának. Egy foxiba ojtott kuvasznak. 
Érdekes, hogy néha emberek hogy hasonlítanak az állatjaikhoz. Pesten is a Gellértfürdő 
mellett találkoztam egy nénivel, aki megszólalásig hasonlított a mopszlihoz, amelyik zsinórón 
vezetve gőgösen követte úrnőjét …Hulesch úr, mert így hívják a ravaszképűt, enyhén, 
finoman kezeli a táncosnőjét, aki rémes előkelő képet vág és a táncos urat határozottan lenézi. 
Karjaikat néha fölemelik és akkor vagy a szőke kövér vagy pedig ravaszképű csinál pirhuettet 
persze lassan, tempósan és a lehető legünnepélyesebb képpel. – Távolabb egy kis körév nő 
igyekszik akkora lenni int a táncosa és mivel máskép nem tudja elérni, hát olyanokat ugrik 
mint egy gumilapda. Mikor visszaesik, megremeg az épület. Mellette táncol az emeletes 
Örzse, mint a neve mutatja egy hórihorgas nőszemély. Esetlenül, félrehajtott fejjel illegeti 
magát. – Azután a nagy tömeg. Mind táncol, mind ugrál a megbolondulásig és a lehető 
legünnepélyesebb képpel, halálos komolyan. Mellettem gyúrja egy pár. A legénynek a fején 
van a kalap persze, szügyébe vágja a koponyáját és megforgatja párját egy birkaképű rettentő 
komoly nőt, aki amellett úgy ugrál mint egy jólnevelt bakkecske. Fehér ruha, derékon egy 
rózsaszín selyemszalag. Pördülnek egyet, a legény fejéről leröpül a kalap és a cimbalom alá 
esik. Bambán megáll, üstöke a szemébe lóg, a nő a kalap után bújik és a legény fejébe 
nyomja. Tovább ugrálnak, forognak és mindnyájan ugrálnak és forognak ütemesen szépen. A 
padló remeg, hogy az ember fél hogy leszakad, a por fölverődik, rossz levegő, hogy nem 
mondjam, büdösség és ammellett ordítások. Táncolnak, kurjongatnak olyan komoly képekkel 
mintha temetésre mennének. - […] Menekülök, a levegőn jobban érzem magam. Emberekkel 
találkozom akik odamennek a poros, bűzös szomorú mulatságba. – Csak menjenek, ők jól 
érzik magukat.” Így látja egy fiatal építészmérnök a falut. Nyilván nem általános, de aligha 
egyedi eset. Ezen keresztül talán jobban értékelhető, ha egy jegyző tesz valamit a falujáért. 
Amint azt látjuk Balázs Gyula esetében. Mégpedig a következő állomáshelyén. 
 

Osli 
 
A falvak villamosítása nehezen haladt előre. H. György az eszterházi kastélyban még a húszas 
évek elején is gyertyavilágnál írja leveleit. (Érdekes, hogy jobban szereti, mint a 
petróleumlámpát.) Sopronban már a múlt század végén (1898-tóé) égtek villanyok, s nem 
sokkal a század fordulója után (1900. május 1-jén) villamos csörömpölése verte felöl a 
hajnalok csendjét, de például a közeli Fertőrákosra még csak 1939-ben ért el a vezeték, 
Ágfalvával és Bánfalvával közel egy időben. Balázs Gyula tevékeny ember volt, nagy 
érdeme, hogy Osliban ezen a téren is előre léptek. Ezt egy hatvanas évekbeli kiadvány is 
kénytelen elismerni28. Mégsem maradt itt. Hosszas vívódások után – a hivatali előrelépés 
érdekében, de minden bizonnyal az újfeladat is izgatta – vállalkozott az erdélyi kalandra. 
 

Nagysomkút 
 
Balázs új állomáshelyén is a szokott tevékeny, javításokra, fejlesztésre kész vezetőnek 
mutatkozik. Sem a cigányokról, sem a zsidókról, sem a románokról nincs becsmérlő, 
soviniszta véleménye, olyan, amilyent a Kádár-korszak hivatalos történetírása vagy a 
románoké igyekezett az akkori magyar közigazgatás embereinek nyakába varrni. Mégis annál 
megdöbbentőbb az a szándéka ellenére elnyomó intézkedés, amellyel megtiltja a román házak 
kékre meszelését. Ezt az érzéketlenséget a nemzeti sajátosságok iránt csak ahhoz lehet 

                                                 
28 A Szülőföldünk a Kisalföld c. pályázat 1967. és 1969. évi versenyére érkezett helytörténeti munkák 
átdolgozott, gyűjteményes kötete. Győr, é. n., 310. lap. 



hasonlítani, ahogy a papság viseltetett a székely rovásírás iránt. Balázs véleménye – látjuk a 
visszaemlékezésekben – négy évtized alatt sem változott. 
 

Menekülés egy országon át 
 
A nagysomkúti közjáték rövidre sikerül. Balázs 1944. október 14-én átadja a községi pénztárt 
aljegyzőjének, berakja családját és mozgatható holmiját egy autóbuszba és elindul nyugat 
felé. Menekülésének okaként a front közeledését említi, részletesebb magyarázat nélkül. Azt 
sem tudjuk meg, hogy aljegyzője miért marad. Vele megy viszont egy osli fiatalember, aki 
nála dolgozott az irodában. Viszont az ország nyugati határánál megáll. A gyerekkori, 
fiatalkori emlékek vonzzák? Áttelepülhetnének Németországba, nincsenek nyelvi 
nehézségeik, állást is kaphatna, de azért mégiscsak bizonytalan lenne ott kint.  Nagysomkút 
valóban csak kaland volt? 
A rokonság is jön utánuk. Összezsúfolódnak kis falusi házban, majd – a háború végső 
napjaiban – behúzódnak a Hany útvesztőibe. Mint őseink egykor a tatárjárás idején, majd 
később, a mindenkori hadak vonulása elől. Mások is valahogy így gondolkodtak. Idézek H. 
György feljegyzéseiből: 
„1945. jan. 24. Szerda. A magyar frontról hirek, hogy az oroszokat visszanyomják. Északon 
viszont elfoglalták Pozent. – Menekülési szándékok több helyen felfüggesztve. Mulatságos az 
emberek napról-napra aló színváltozása. – Jan. 27. Szombat. […] Éjjel találkozom […] –val, 
aki Székesfehérvárról jött és hajmeresztő dolgokat mesél. El lehet hinni, propagandaize nincs. 
Márc. 4. Vasárnap. Délben egyórás bombázást kapunk. Pályaudvarok tönkremennek, 
kaszárnyák szintén. […] Ez már a negyedik. Nem volt jó ls komolyan gondolkodunk rajta, 
hogy ne menjünk-e ki valahova majorba? Jan. 20. Szombat. […] Pestet föladták a németek, 
minden középület, az összes hidak romokban. Úristen, mi lesz még velünk?” 
Lássuk magát a visszaemlékezést. 
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Születtem Répcelak községben 1899. május 24.-én, ahol édesapám, M. Á. V. pályamester 
volt. Kb. 4 éves koromban édesapám áthelyezésével kerültünk Rajkára, ahol egy nem működő 
nagy gőzmalom földszintjén kaptunk lakást, ahol állattartásra, kertészkedésre is bőséges 
helyünk volt. – Rajka evangélikus község, a katolikusoknak csak egy 1 tantermes iskolájuk 
volt, ahol a hat osztályt egy tanító (= Mózer Mátyás) tanította. Ide írattak engem is, ahol a 
tanítás Mózer Mátyás volt. Talán 8-10-en voltunk az I. osztályban így bőséges alkalmam volt 
végighallgatni az összes osztályokkal való foglalkozást is. (Margón: Keresztapám: Bekényi 
Ernő dénesfai áll. Főnök.) 
Mivel 1907—1908 telén már hatan voltunk testvérek (a hetedik leánytestvérem – Vilma 
diftériában már korábban meghalt) édesapánkat áthelyezték Pápára. Itt először egy Marosi 
nevű pályamester házában laktunk az „úrdomb”-i1 szőllőben, de hamarosan ugyan csak az 
Úrdomb édesanyánk hozomány, ill. örökségéből saját házat vásároltunk. Ez a ház egy 1560 n. 
öles telken állt, amelynek felében szőllő, a másik felében gazdasági épület és konyhakert és 
gyümölcsös volt. 
Így kerültem 1907—8 telén a pápai kat. Elemi iskolába, ahol Thurner Nándor lett a tanítóm. 
Mivel a rajkai I—VI. osztályos iskola után a négy osztály nem adhatta meg a gimn.-hoz 
szükséges alapot, ezért elvégeztették velem az V. elemi osztályt is, ahol tanítóm Tauber Géza 
volt. Így kerültem 1910. szeptemberében a pápai bencés-gimn. I. osztályába. Nagyon 
kedvemre való volt itt a környezet, osztályfőnökünk az akkor első éves tanár, a későbbi 
pannonhalmi főapát: Kelemen Krizosztom lett.2 Az első osztályban év végén 3”jó”, a többi 
tantárgyból „jeles” osztályzatot kaptam,a II. osztályban szinjeles bizonyítványom lett és az 
értesítő-könyvben nevem vastag-betüs volt, és […]3 jutalom-ösztöndijat is kaptam: […]4. De a 
III. osztály már nem sikerült ilyen szépen, már több volt a „jó”, mint a „jeles”. A lassú 
visszafejlődést okozta első sorban a hatalmas kert és főként a szőllő, mert szüleim főként 
Édesanyám nem birtak a rengeteg munkával, délután segíteni kellett, főként a szőllő-
permetezés és kötözés, meg a konyhakertben az öntözésből jutott ki. De a rengeteg ribizli és 
egres, valamint alma és körte-termés leszedésén kívül nagyon sokszor kellett 1—1 kosár 
gyümölccsel a Dohány-gyár elé5 is kimennem eladni, amit azért is szivesen csináltam, mert 
nekem is volt belőle zsebpénzem. Néhány izben a vasutállomáson az átmenő vonatoknál is 
sikerült eladnom a gyümölcsből. De a kerti-tevékenységen kívül a III. és IV. osztályban (1. 
lap vége) még intstruktorságot is vállaltam, így nem csak délután, de este-felé sem jutott időm 
a tanulásra. Vacsora után az utolsó kérésem az volt: „Mama kérem, legyen szíves 5 órakor 
felkelteni!” – így pótoltam 5—7-ig az elmulasztottat. A III. osztályból még jól 
visszaemlékezem a történelem-tanárunkra: Holler Konrádra, akinél a könyvet alig használtuk, 
mert az általa kartonra kirajzolt „főgondolat”-ok tudására volt csak szükség. Igen szívesen 
emlékezem vissza földrajz-természetrajz-tanáromra: Hevesi Bernátra is. – Annál nehezebb 
emlék azonban Blazovics Jákó (aki később Ottó trónörökös nevelője is volt!), Ő volt a IV. 
oszt.-ban a nekem a legnehezebb és a legkevésbé szeretett tantárgy: az algebra tanára. Ebből 
                                                 
1 Az Úrdomb a település északi részén található és 145 m magas (a Belváros 152 m magas halmon épült). 
Szláv—magyar temetőt ástak itt ki a régészek. Gerő László—Selmayr János: Pápa. Bp., 1959, 17., 20. lap. 
2 Kelemen Ferenc Krizosztom tanár, a szent Benedek-rend magyarországi főapátja 1933-tól. 1894—1950. élt, az 
USÁ-ban halt meg. Pápán 1918-tólvolt tanár. Magyar Életrajzi Lexikon II. kötet. Bp., 1967. 
3 Nehezen olvasható betoldás (40 kor.?). 
4 Az előző hatoldalas vége olvashatatlan (talán valamilyen arany). 
5 Az 1898-ban (más helyen 1893-ban, ill. 1895-ben) alapította dohánygyár a vasúti állomással szemben épült fel, 
a r. k. temető és a kálvária mellett. Ila—Kovacsics: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Bp., 1964, 318. lap. 
Várostérképé kb. ebből az időből a Révai Lexikonban. 



kaptam az első „elégséges” (3) osztályzatot, ami azután a további osztályokban is csufitotta a 
bizonyitványaimat. 
A IV. osztály végén a vakációban – 1914. július közepén – Jenő bátyámmal II. osztályú vasúti 
szabadjeggyel – amit mint vasutas-gyerekeke kaptunk – először Pestre utaztunk, ahol Vili 
bátyánkat látogattuk meg, majd innen Fiuméba utaztunk, onnan pedig Abbáziába rándultunk 
át fürödni az Adriába. Gyönyörű élmény volt fürödni a tengerben, amikor még a Balatont nem 
is láttam! Fiúméból haza felé Somogyba: Öreglakra utaztunk Gizi nagynénihez, akinek férje 
Drechsler [?]6 Jani bácsi, az ottani [földesúr] (gr. Jankovics Básán) főkertésze volt. Itt ért 
bennünket Anna nap, 1914 julius 26-a, vasárnap. D. u. átjött a szomszédos Táska községből a 
jegyző a mozgósítási paranccsal. Elkisértük a faluba, ahol éppen Anna-napi bucsu volt. A 
jegyző leállitotta a táncot és a zenét. Nem tudom elfelejteni az a riadalmat, sikoltozást, amit a 
mozgósitási parancs kihirdetése a bált félbeszakitó népből kiváltott! 
Az V. osztálytól kezdve életünk minden ágára ránehezedett a világháború. – Vili bátyám már 
1914-ben, Jenő bátyám pedig 1915-ben vonult be. Vili először az olasz fronton volt, majd a 
román frontra került és itt, az Ojtózi-szorosban mellkasát keresztül lőtték. Mivel akkor még 
nem volt tetanusz, sebe fertőzést kapott és 1916. XII. 9-én a szombathelyi kórházban meghalt, 
temetése Pápán volt katonai tiszteletadással. – Jenő bátyám 1916-ban az orosz-harctéren 
kapott haslövést, sokat kinlódott, belek és hasfal összenőtt, Zay-Ugrócra került a katonai 
üdülőbe, ott meggyógyult. – A gimnáziumunk 1915-16-ban már hadikórház lett, igy 
átkerültünk a Fő-téri kat. Elemi iskolába és itt is maradt a [világ] háború7 végéig. – Az [okban 
az]8      (2. lap vége)    években Ernő öcsémmel néhányszor Bécsbe vittünk élelmiszert 
nagybátyánknak: Stefi bácsinak, akinek ott (Brunnen G. 50. alatt) szücs-üzlete volt. A VI. 
oszt. végén az iskolában is változás történt: hat év után otthagyott bennünket 
osztályfőnökünk: Kelemen Krizosztom, mert Pestre helyezték gimn. igazgatónak. –A VII. 
osztályban már a félelmes hirű, szigorú Kovács Adolf lett az oszt.-főnökünk és egyben 
számtan-fizika tanárunk. Félt tőle az osztály, velem azonban nagyon  k [edé] lyes9 volt, igen 
imponált neki, hogy télen a jégpályán egyedül korcsolyáztam az osztályból és többnyire 5-6 
diáklánnyal „sudaraztunk”. De a trigonometriát nagyon megtanultam nála, aminek azután az 
érettségi-vizsgán vettem nagy hasznát.    (3. lap vége) 
Diák-életem végét 1917. szeptember jelentette. A VIII. osztályból már csak alig egy hónapot 
töltöttünk együtt az iskoládban. Megkaptam a behívómat Nagykanizsára a 20. honv. gyal. 
ezredhez. Mivel 14 éves korom óta rövidlátó szemüveget hordtam, igy őrszolgálatra lettem 
minősitve és ezért Pozsonyba helyeztek át a 13. hov. gyal. ezrednek a „Szalmakunyhó”-
hegyen10 tanyázóőrzászló-aljához, ahol átesetem a kiképzésen. A kiképzés után, 1918 
márciusában 3 heti tanulmányi szabadságra engedtek, hogy befejezzük a VIII. osztályt és 
leérettségizzünk. Érettségim „jeles-jó” eredménnyel sikerült. Magam is nagyon meglepődtem, 
hogy algebrából „jeles” lettem, mert a vizsgatételem trigonometriából került. –  
Menetszázadunk 1918 tavaszán indul Pozsonyból Montenegróba. Zelenikában szálltunk ki a 
keskenyvágányú boszniai vonatból, ahol hamarosan az olasz „Caproni”-repülőktől kapotunk 
egy gyengébb légitámadást. – Zelenika a Cattarói-öbölben fekszik, igy alkalmam volt 

                                                 
6 Nem olvasható egyértelműen (Drechsler?). 
7 A másolat alján csak töredékben maradt rész. 
8 Ua. 
9 Ua. 
10 Pozsonyban van Szalmagunyhó út, 1894-ben Na Kamzik és Kaliba néven. Ph./dr. Vladimír Horváth: 
Bratislavsky topograficky lexikon. Bratislava, 1990, 1159 és 758.25 179, de sajnos térképe híján földrajzilag 
nem tudtam azonosítani. – A világháború végén az ország területén lehelyezett honvéd és a népfelkelő szervek c. 
táblázat szerint (568. lapon) a IV Honvédkerület – Pozsonyban tartja székhelyét. Itt állomásozott a 13. 
gyalogzászlóalj. A 18. Sopronban, a 20. Nagykanizsán. Őrszolgálatos pótszázad Pozsonyban volt.  



meglátni az öbölben horgonyzó és Horthy admirális sérült „Novara” nevű hadihajóját.11 
Zelenikából a tenger partjáról emelkedő 1749 m magas Lovcen-hegyet kellett megmászni, 
hátunkon az u. n. „borju”-val, ami akkor a katonai-hátizsák elődje volt. A nehéz hegymászás 
után Montenegró fővárosában: Cettinjébe értünk be. Itt német nyelvtudásom miatt a 
parancsnok (Hauptmann Rudolf von Katenbach) maga mellé vett és többek között a katonák 
haza címzett tábori-lapjait cenzuráztam. Emlékezetemben maradt a király, Nikita kastélya, 
valamint Daniló trónörökös szép fehér villája. Németh nyelvtudásom mentett meg, hogy 
társaimmal együtt és is nem kerültem ki valamelyik komitácsi – vadász hegyi – örsre, hanem 
Cetinjéből áthelyeztek Podgoricára a Fassung-stelle”12-hez. A nappalok biztonságosak voltak, 
de este már a város szélein összeütközések voltak a komitácsikkal; akiket elfogtak közülök, 
azokat – amit magam is láttam – erős vasrács mögött őriztek. A nyár nagyon forró volt, a 
napon 69o –ot is láttam, szerencsére a Moraca folyó lehütött bennünket, ahova egy szegedi 
önkéntes-társammal, Gyarmati Gézával jártam fürödni. A nyár végére felütötte fejét 
a”spanyol járvány”, amely engem is elkapott13. Ez akkor jött, amikor megkapta a tiszti-
iskolába való visszavezénylésemet Nagykanizsára. Még az nap szolgálatban voltam, de fájt a 
fejem, amikor a gyengélkedő-szoba altisztje megállapitotta, hogy lázam 40’6 fok. Igy persze 
nem indulhattam el, ápolás és gyógyszer nélkül, étlen-szomjan hevertem (4. lap ége) egy 
rongydarabokkal teli ágyban kb. 7-8 napig, amikor menetlevelemmel jelentkezni mertem a 
táborikórház cseh orvos-őrnagyánál annak igazolására, hogy alkalmas vagyok az utazásra. 
„auf ihre eigene Verantwort!” és aláirta. Igy – amikor alig álltam a lábaimon a súlyos 
betegség után – szabadultam meg Montenegróból 1918 szeptemberében, amikor a front 
minden vonalon már összeomlással fenyegetett. Az Albánia felől özönlő katonaáradattal 
eljutni a Zelenikából induló vonatig és arra felférni, egy kálvária volt. De a vonattal sem volt 
szerencsém, nyilt pályán kisiklott, igy kb. 1 km-t vonszoltam felszerelésemet, amikor alig 
álltam a lábamon és szinte napok óta nem ettem. Este kb. 9 órakor érkeztünk a végállomásra: 
Boszna-Bródba. Innen a Száva-hidon át kellett a rendes nyomtávú és Pest felé menő 
vasutállomásra: Szlavon-bródba elvonszolni magamat, közben 108 lépésenként összeestem. 
De a hajnali 4 órakor induló vonatra mégis átvergődtem. Szabadkán sikerült egy teához 
jutnom és délre Pestre énem. A közeli Hernád uccában lakó Payer Jenő nagybátyáméknál 
aludtam estig, amikor az idős Jenő bácsi kisegitett a Keletibe és felrakott a vonatra. Hajnali 4 
óra tájban értem Pápára. Nem tudom elfelejteni azt a riadalmat, amivel Édesanyámék 
fogadtak! 
Este Papa és Ernő öcsém vittek be a vasutra és reggelre megérkeztem Nagykanizsára. 
Jelentkeztem a törzs-századnál, ahonnan azonnal a katonai kórházba irányítottak. Kb. 20-25 
kg súly veszteségem volt, így csak puha ülésen birtam ülni. Két-három hétig voltam a 
kórházban, amikor 6 hónapi üdülési szabadságra tüdőcsúcshuruttal hazamehettem. Közben 
vége lett a háborúnak.  

                                                 
11 Ld. a Bevezető 7. jegyzetét. Horthy A Prinz Eugen csatahajó parancsnoka és ellentengernagy 1918. jan. 22.; az 
egész flotta parancsnoka 1918. febr. 27. Következtetéseiben elfogult, de sok részadatot tartalmazó forrás Vas 
Zoltán: Horthy. Bp., 3. kiadás, 1977. 
12 Vételező hely, vagyis raktár. – Az egyévi önkéntesek. „A m. honvédség tartalékos tisztikarának gerincét az 
egykori honvéd egyéniőnkéntesek  (sic’) alkották.” Az 1882. XXXXIX. Tc. rendelkezett róla. Akik testi és 
szellemi alkalmasság és fedhetetlen előélet mellett valamely teljes középiskola legfelső osztályát vagy az azzal 
egyenlő értékű valamely más iskolát sikerrel elvégezték, avagy általános műveltségüket katonai és polgári 
tagokból álló vegyes bizottság előtt bebizonyították. Elvileg saját költségén katonáskodott, de ha jeles volt a 
bizonyítványa vagy sikerrel letette az érettségit és igazolta vagyontalanságát, a kincstár vállalta a költségeit 
(fölszerelés, szállás, ellátás). Sőt még közlegényi zsoldot is kapott. Újabb szabályozás volt a véderőtörvényben, 
1912-ben. Eszerint a tanítók önkéntesként tartoztak szolgálni. Az év végén letett vizsga alapján tartalékos tisztek, 
a legjobbak egyenesen hadnagyok lettek. – Berkó István (szerk.): A Magyar Királyi Honvédség története 1868—
1918. Bp, 163. lap.  
13 Spanyolnátha. Sokezer legyöngült ember halálát okozta. 



Itthon nagy gond volt az állástalanság. Elfogyott a 360 Korona leszerelési pénzem, esténkét a 
Hunágira-kávéházban lézengtünk, ramsliztunk, billiárdoztunk. Eredménytelenül pályáztam a 
közjegyzői tanfolyamra. – 1919 január elején ujsághirdetés utján a határrendőrséghez vettek 
fel pr[óba]idős határrendőrnek havi 400 K fizetéssel. Először Szentgotthárdra kerültem, ahol 
először irodai munkát végeztem. - A nyár végén kihelyeztek a határra, a Lapincs-folyó meletti 
Kicléd-i örs14 parancsnoka voltam néhány hónapig. 3-4 hónap után Szombathelyre helyeztek 
a h.-ör15 parancsnokságra. Minach Mário ezredes volt a főnököm. Mikor ez megszümt, 
útlevél-vizsgáló    (5. lap vége) lettem a Szombathely—Savanyúkút között járó 
gyorsvonatokon. Utánna Savanyúkútra helyeztek néhány hónapra a kirendeltségre. Itt 
megmutatták Szamuelli Tibor sirját is. – Utána Kismartonba kerültem rövid időre, majd a 
kőszegi r[endőr]-kapitányságra. Időközben megszünt a határrendőrség és beolvadt az 
államrendőrségbe. – Sopronba 1920. nyarán kerültem, ahol letettem a rendőr-, majd a detektív 
vizsgát és szeptemberben már ki is neveztek detektívvé. Jó ideig a bűnügyi-osztályon 
dolgoztam Pammer r.-tanácsos mellett mint előadó és a Városháza alagsorában laktam 
Korposs Ádám dr. r. s.-fogalmazóval16. Korpossal 1921.ben kerültem a két soproni 
vasútállomási rendőrörségéhez. Korposs közben más beosztást kapott és utána egyedül voltam 
a két p. u. vezetője. Nehéz, de emlékezetes hónapok következtek, a népszavasáé és Sopron 
sorsáé. Részletesen szeretném emlékeimet leirni, de béna kezemmel ezt nem tehetem.  Csak 
hivatkozom v. Somogyvári Gyula: „És mégis élünk! C. könyvére, amelynek nagyon sok 
szereplőjét ismertem, illetve sokkal együtt dolgoztam. – Reggel 5 órakor az első és este 11-
kor az utolsó vonatnál is kint voltam. Jó ideig Ausztriával csak Sopronon át volt vonat-
közlekedés, amikor a Gy. S. E. V-állomáson az összes utasokat a peronon felsorakoztattuk és 
akiket gyanusnak találtam magyar –vagy egyéb szempontból, azokat a váróterembe küldtem 
részletes vizsgálatra, a többi utas visszaszállhatott a vonatba. Közvetlenül a népszavazás előtt 
sok gondot okozott az Ausztriából a vonatokon heverő és részben felragasztott röpcédulák 
összegyűjtése és beszolgáltatása. Akkor már kiüritették katonailag Sopront, mi is ántánt 
bizottság (angol-francia-olasz) által lebélyegzett fehér karszalaggal működhettünk17. Jó ideig 
egy francia katonai őrség is állt rendelkezésemre, mert belföldről is csak azt engedhettem be, 
aki „megfelelő” irást tudott felmutatni. Persze a francia katona nem értette az irásokat, igy a 
Sarród körül táborozó magyar katonák – persze civilben – bejöhettek, ha akár egy étlapot 
mutattak is fel. – A röpcédula-gyűjteményem egy része mos is nálam van18, azt hiszem a 
városi Levéltárban teljes gyűjteményt is őriznek. – Nagyon sokat foglalkoztattak a felkelők. 
Sokszor előfordult, hogy- amikor ezt nekem előre jelezték – a nekik menő kenyér stb. 
szállítmányok berakása idejére a rendőr-őrszemeket semleges helyre kellett vezényelnem. 

                                                 
14 Határrendőri kirendeltség volt – többek közt – Sopronban és Szentgotthárdon. Berkó i. m. 570. lap. – Vas 
megye felsőőri járásához tartozott Kicléd, ma Kitzladen, Ausztria, 372 német lakos. - A lereszeléshez: Berkó i. 
m. 196. lap: A tényleges szolgálatból kilépéskor jutalomdíj, végkielégítés járt az altiszteknek. Az élvezett összes 
szolgálati jutalomdíjnak a tényleges szolgálati idő arányában emelkedő százalékában volt megszabva.  
15 H. ör. = határrendőrség, ld. Bevezető 3. jegyzetét. 
16 Korposs Ádám dr. rendőr-segédfogalmazó, a Károly csapatkereszt tulajdonosa, tehát harctéri szolgálatot 
teljesített,  minden különösebb feltünés nélkül. Nevét ld. Baksa János (szerk.): Rendőrségi Almanach 1923. Bp., 
1923, 436. lap. Magyarország tiszti cím- és névtára XLVIII. Évf. 1941. Bp., 1941, 520/1. lapján mint a letenyei 
kir. járásbíróság vezető járásbírája szerepel. 
17 Vitéz Somogyvári Gyula regénye 1936-ban jelent meg. A szerző Füles (ma Nikitsch, Ausztria) született 1895. 
1953-ban halt meg. – A röpcédulák az 1921. okt. 20-án Bécsben alakult Ödenburger Heimetdienesttől 
eredhettek. Vö. Fogarassy László: SSz. 1971, 339—340. lap. – A elbélyegzett karszalagról Fogarassy a SSz. 
1971, 341. lapon ír. Az A. F. I. jelzés volt olvasható rajta. Nemzetközi segédrendőrség volt; főiskolások, kétszáz 
városi polgár és a rendőrség tagjai alkották. Szolgálatuk 1921. dec. 12-én kezdődött, miután a magyar katonaság 
elvonult a városból. A három betű az Angleterre, France, Italia szavak rövidítése. Karszalagot már előbb is viselt 
a rendőrség, még hozzá nemeztiszínűt. Utalás rá: A soproni éjszaka. Sopronvármegye 1921. aug. 25. Az éjjel 
hazafelé tartó újságíró rendőrrel találkozik: „látom a karján a megfakult, háromszínű szalagot…” 
18 Sajnos Bécsbe került – igaz, hogy családon belül maradt. Vö. a Bevezető sorokkal és a levéllel (1. kép). 



Persze másnap reggel hivatott a kapitányságvezető (Papik Gyula r. - főtanácsos19): „Most 
telefonált az antant-missiótól a francia-őrnagy, hogy tegnap újabb szállitmány élelem ment ki 
és ön arról nekem        (6. lap vége) jelentést nem tett”, amire persze én nem győztem 
mentegetőzni, hogy a rendőreim nem vettek észre semmi jelenteni valót. Meg kell jegyeznem, 
hogy ilyen panaszai nagyobb részt a francia őrnagynak voltak, az olaszról pedig ugy tudtuk, 
hogy inkább magyarbarát (Ferrario tábornok)20. 
Nagyon emlékezetemben maradt 1921. szeptember 7.-e. délután a nagy-posta előtt 
összetalálkoztam rokonommal: Machatsek Gyulával21 és jóbarátommal, Krug Lajosssal22.  
Tőlük tudtam meg, hogy hajnalban a felkelőkkel Ágfalvára mennek. Hívtak engem is, de én 
kénytelen voltam „nem”-et mondani, de csak azért, mert nekem a reggel 5 órakor Ausztriába 
induló vonatnál az útlevél-vizsgálatot kell elvégeznem. Hajnalban még hallottam az Ágfalva 
felőli fegyverdörgést, de a szomorú hírről, Machatsek Gyuszi haláláról már csak reggel 8 óra 
tájban értesültem. Ott voltam temetésén is. Szechányi Elemér bányamérnök-h.-val egymás 
mellé temették őket a Szt. Mihály-temetőben23. Megrázó jelent volt, amikor Gyuszi édesapja 
– Frédi bácsi – búcsú-beszédbe kezdett, de néhány szó után sírva zuhant fia koporsójára.  
A zajló események közepette hivatalos munkámban annyi változás történt, hogy – kérésemre- 
a kapitányság-vezető mentesített a késő eseti vonat bevizsgálása alól, helyette az összes 
tisztek közül mindig felváltva 1—1 volt köteles azt elvégezni. Igy az én estéim szabaddá 
váltak. Igy minden estémet a „Pannonia” étteremben tölthettem Hajnik Tini nevü barátommal, 
aki a B. M.-ból volt kiküldve, hogy reggelenként jelentést tegyen az estéli eseményekről. Mert 
esemény volt minden este bőven! Megfordúltak ott az összes felkelő-vezérek. Ott volt egy 
este Fridrich volt miniszter-elnök24 is. Jól emlékszem Héjjas Ivánra (akivel vele volt Francia-
Kis Mihály tiszthelyettes25 is.) Héjjas elhúzatta  a cigánnyal éjfél körül a „Túl a Lajtán sír a [a 
felkelők szinte minden vezérét.  

                                                 
19 Papik Gyula rendőrfőtanácsos 1923-ban a VII. Szombathelyi kerületközponti hivatalába volt beosztva. Baksa 
János (szerk.)i. m. 436. lap. Uo. a 215—252. lapon tárgyalják a rendőrség államosítását. Ez 1919 őszétől kezdve 
olyan ütemben folyt, amilyent a román megszállás és egyéb körülmények lehetővé tettek. Sopron hamar sorra 
került. Addig a városnak saját rendőrsége volt a városháza épületében. 
20 A franciák 1921. dec. 8-án 150 katonájukat irányították Sopronba, Felső-Sziléziából. Fogarassy László SSz. 
341. lap. Francia őrnagy csak a határmegállapító bizottságban volt, SSz. 1971, 301. lap. Maderspchnál ezredes és 
százados fordul elő, SSz. 1978, 331., 335. lap. A Szövetségközi Katonai Bizottságban kapitány is: SSz. 1991, 
316. lap. Hamelinnek, a vezetőnek tábornok volt a rangja. – Ferrario tábornok valóban magyarbarátnak 
mutatkozott. 
21 A mai postaigazgatósági épület 1913-ban készült el. Machatsek Gyula a Selmecről Sopronba csak nemrég 
(1919. márc. 4-től) költözött erdészeti akadémia (főiskola) hallgatója, mint Krug Lajos is. Machatsek Rohoncon 
(ma: Rechnitz) született 1859. okt. 12., meghalt a második ágfalvi ütközetben, 1921. szept. 8.-án. A főiskoláról: 
Hiller István: Sopron harca a hajdani selmecbányai főiskola idetelepítéséért 1919-ben. SSz. 1969, 97—106. lap. 
22 Ifj. Krug Lajos 1936-ban nevének –ját meghosszabbította, s eléje ragasztotta anyja családi nevét, attól kezdve 
így jegyezte irodalmi munkáit. Sopronban született 1898. dec. 8. Apja iskolaigazgató. Tüzek a végeken és A 
nyugat-magyarországi felkelés c. könyvei a legismertebbek. Még életében: Thier László: Másfél évtized a 
nemzeti irodalom szolgálatában (Missuray-Krúg Lajos bibliográfia). Sopron, 1944. (Scarbantia-könyvsorozat 6.) 
23 A csatáról Fogarassy László SSz. 1972, 116-117. lap. A temetésről uő. SSz. 1978, 335. és 1972, 117. lap. 
Fogarassy cáfolja Maderspach Viktor felkelővezérnek, a csata irányítójának állítását, hogy a sírnál a másik 
halottnak, Szechányi Elemérnek az apja beszélt volna, hiszen ő már 1907-ben meghalt. Viszont azt Fogarassy 
sem tudja, hogy végül is ki volt az, aki sírógörcsöt kapott beszéd közben. Balázs Gyulának el lehet hinni, hogy 
ez a személy Frédi bácsi, Machatsek Gyula apja, s fia koporsójára borult. Balázs szemtanú, s Frédi bácsi jól 
ismert és szeretett rokon. – Ide tartozik a Sopronvármegye 1921. szept. 22. közlése arról, hogy ellopták a 
virágokat Szechányi sírjáról és megdobálták, egy házból pedig leöntötték a virágokat elhelyező három lányt, 
amikor hazafelé indultak. (Akiknek a vértanúk sírja nem szent c. cikk.) 
24 Friedrich István gépészmérnök, gépgyáros, 1919. aug. 15—nov. 24. miniszterelnök. 1883—1951. élrt 
Szabadcsapatok szervezője 1921-ben. Maderspach ír róla SSZ. 1978, 233 kk. 
25 Héjjas Iván földbirtokos Kecskeméten, ott született 1890-ben. Országgyűlési képviselő, az Ébredő Magyarok 
Egyesületének egyik vezetője. A háborúban repülőfőhadnagyságig vitte. Testvérei is szerepeltek a nyugat-
magyarországi harcokban, majd két évtized múlva mint „Rongyos Gárda”-tagok a Kárpátalján. Héjjas Iván 



Az élénk, pezsgő soproni életbe bombaként hatott 1921. október 21.-én, hogy Sopronba 
érkezett IV. Károly király és felesége, Zita királyné! Amint halottuk, a királyi pár Dénesfán 
szállt le a repülő-gépről és gr. Cziráky onnan hozta be Sopronba26. Itt a 48-as laktanyába 
mentek, ahol   (7. lap vége) másnap a helyőrség Ostenburg őrnaggyal letette a hűségesküt a 
királyra és a helyőrség a most már ezredessé előléptetett Ostenburg vezetésével elindult  
Bpest felé27. A király d. u. 6 óra tájban28 jött ki a Gy. S. E. V. pályaudvarra, ahol akkor én is 
kinnt voltam szolgálatilag. Kb. 3-4. m. távolságban állt tőlem és figyelhettem őket és 
közvetlen mellettem mentek el és szálltak be az ott álló külön-vontba. Kb. d. u.  6-kor29 
indultak el Győr felé. Izgatottan vártuk a távirdán kapott első hírt, amely szerint a győri 
helyőrség is letette az esküt. Másnap, okt. 23.-án a távirász még annyit tudott közölni, hogy 
Komárom is letette az esküt, de tovább már nem hallottunk róluk, a vonal megszakadt. És 
utána következett Budapest! – Évek múlva egy volt (8 évig) osztálytársam [betoldva: Oszvald 
Géza] mesélte, aki akkoriban volt Pesten egyetemista, hogy ők Gömbös Gyula miniszterelnök 
felhívására fogtak fegyvert és mentek Budaörs felé30, mert azt mondták nekik „Ostenburg jön 
cseh zsoldosokkal” és csak az összeütközéskor tudták meg, hogy „a cseh zsoldosok” nagy 
része a soproni bányászati és erdészeti főiskola hallgatója. - Ostenbirg elvonulása után – a 
velencei egyezmény alapján – Sopron helyőrség nélkül maradt, csak az ántánt-bélyegzős, 
fehér karszalagos rendőrség maradhatott a városban Izgalmas napok voltak számunkra a 
népszavazást megelőző hetek, mert ennek sikerétől függött Sopron é s a környező 7 község 
hovatartozása. A népszavazás dec. 14.-én zajlott le. Én a Széchenyi-téri Orsolya-épületben 
szavaztam (ahol most a fényképész-üzlet is van!). Én mát kijöttem az épületből, amikor a sok 
szavazásra készülő alatt leszakadt a lépcsőzet. Az IO. Emeleti szavazó-teremben egy antant-
tiszt ellenőrizte a szavazásra jogosultságot és adta kézbe a két külömböző szinü szavazó-
cédulát, amelyek közül a nem-tetszőt kellett széthasitani a szavazófülkében és a borítékba 
téve az urnába bedobni az antant-tiszt előtt. Amint hallottam, a déli órákban, a szavazás 
befejeztével Bécsből telefonon érdeklődtek a szavazás eredménye után, amikor Zsembery 
főispán31- válasz helyett az ablakból kitartotta a telefon-kagylót, hogy hallhassák az összes 
soproni harangok zúgását, jelezvén, hogy Sopron ujjong a magyar győzelem felett. A 
szavazás eredménye a következő volt:                          (8. lap vége) 

                                                                                                                                                         
Vigoban (Spanyolország) halt meg 1950-ben. Magyar Életrajzi Lexikon III. köt. Bp., 1981, 382—383. lap.  – 
Franczis-Kis Mihály ugyancsak Kecskemétről került Horthy seregébe, majd a felkelőkhöz, később a Rongyos 
Gárdába. Álnéven bujkált: az alföldi tanyavilágban, míg 1957-ben el nem fogták és kivégezték. SSz. 1972, 31. 
lap. 
26 Katona Imre szerint a király 20 km-es éjszakai gyaloglás után érte el Cziráky József dénesfai kastélyát. Erre a 
királyi párt és kíséretét kalauzoló pásztorgyerek emlékezett vissza: SSZ. 1991, 320—323. lap. 
27 A király és csapatainka útjáról Budaörsig Maderspach is tudósít. SSz. 1979, 35—53. lap. Ikt. 28-án még 
Dénesfán tartózkodik IV: Károly, 21-ét Sopronban tölti, s nem aznap délután, hanem csak 22-én, szombaton 
reggel indul a főváros felé. Fogarassy László SSZ. 1979, 45. lap; térkép:  a 23—24. lapon. – Ostenburg-Koravek 
Gyula (1886—1914) legitimista  érzelmeit hosszú ideig palástoló őrnagy (lf. Prónay naplóját), akit a király 
ezredessé léptetett elő. Nyugat-Magyarországon – csendőr-uniformista bujtatott katonái élén – rendfenntartó 
szerepe volt 1921. aug. 28. óta. Mint tőle délre a Ranzenberger-csendőrtartalékzászlóaljnak: SSZ. 1990, 307. lap. 
28 Már csak azért sem indulhattak pénteken délutna hatkor Sopronból, mert csak esete 11-kor érkeztek ki a 48-as 
laktanyából az állomásra. Ebben Maderspach megbízhatóbb tudósító, hiszen cselekvő részese az eseményeknek, 
s csak öt évvel utánuk írja le visszaemlékezéseit: SSz. 1979, 39. lap. 
29 Nehezen olvasható írás. 
30 Gömbös Gyula (1886-1936) 1932-től haláláig volt miniszterelnök. A budaörsi csata idején ezt a tisztséget 
Bethelme István töltötte be, míg Gömbös a kormány megbizottjaként igyekezett Prónayt és a felkelőket 
irányítani: SSz. 1972, 119. lap. A kormány oldalán harcolók azt hitték, hogy „cseh és osztrák kommunisták 
ellen” indultak: SSz. 1979, 44. lap. 
31 A telefonkagyló legendája több változatban kering az irodalomban. Egyik legújabb feldolgozása szerint – nem 
minden előzmény nélkül – egy olasz tiszt tartotta ki az ablakon, hogy hallják a bécsiek a harangzúgást. B. szabó 
Lajos: Soproni harangok. Soproni Füzetek „91, 108—112. lap. – A főispán és kormánybiztos akkor az 1876-ban 
született Zsembery István volt Sopron és Moson megyében. 



Összes szavazó száma Sopronban   Csak Sopronban = 
És a 7 községben   =   26,900  18,994 
Ebből leszavazott - „ -  =   24,863    
   „ Magyarországra szavazott =   15,334  12,327 (72’75%) 
   „ Ausztriára                 „  =     8,227    4,620 (27’25 %) 
Érvénytelen szavazat volt  =        50232 
 
A szavazás utáni napon a Várkerületen, a Pannónia-szálló előtt az antant- tisztek és a magyar 
adóhatóságok jelenlétében történt az ünnepélyes átadás. Én a szállóval szembeni emeletes-ház 
ablakából gyönyörködhettem végig a roham-sisakos katonáink díszmenetében, akik 
Eszterháza környékéről jöttek vissza Sopronba.33 
A népszavazás után engem az útlevél- és vasúti szolgálat után visszahelyeztek a 
kapitányságra, ahol a rendőrségi-pénztáros beosztást kaptam. Itt többek között a rendőrségi 
engedélyek kiadása is munka-körömbe tartozott és így például a báli-engedélyekhez nekem is 
kijárt 1-1 tiszteletjegy, amit ki is használtam és egy-egy szezonban 50-60 bálba is elmentem 
és végig táncoltam. – De komolyabb elhatározásra is jutottam ezekben az időkben. Bántott 
ugyanis, amikor a kapitányság-vezető így szövegezett rendelkezéseit kellett tudomásul 
vennem: „felhivom az összes fogalmazási- és felügyelő karbeli tiszt urak, valamint az egyéb 
személyzet figyelmét, hogy …” Ez az „egyéb-személyzet” közé tartozás is arra az 
elhatározásra késztetett, hogy beiratkoztam a bpesti Pázmány Egyetemre jogásznak. Az első 
alapvizsgát 1921-ben, a másodikat 1922-ebn, a harmadikat 1924-ben tettem le és az 
absolutoriumot 1925. ápr.-ban kaptam meg. Bizony nem volt ez az eredmény olyan egyszerű, 
mert a 8-tól 14h-ig való hivatal után, főként tavasszal a vizsgák előtt – le kellett mondani a 
szórakozásról. Nem csak esete, de tavasszal reggel 5 óra körül már a Löverekben használtam 
ki az időt. Vizsgák előtt pedig a 3 tiszti-orvos szó nélkül mindig megadta a 3 heti, „beteg”-
szabadságot, amit a Virágvölgyben Hlavacsekék (Karbáék)34 vikendházában töltöttem el 
szigorú tanulással. De itt készültem fel első szigorlatomra és a dissertációm elkészítésére is, 
amikben igen hasznos segítő volt dr. Korposs Ádám barátom.35 
1925. májusában fordúlat következett be életemben. Az akkor megjelent létszám-apasztási 
törvény alapján 2.064 arany Korona végkielégítéssel megváltam a rendőrségtől. Ugy éreztem, 
hogy ehhez a fordu-  (10. lap vége) lathoz belesegített a „Rziha” név is, ezért még 
1925-ben kértem a „Balázs” névre való névmagyarosítást, ezzel külsőleg is eleget tettem az 
akkor élénk „nemzeti megújulás”-nak is. – Közben – főként turista-kapcsolatok révén – 
közelebbi bartáságba, majd később rokoni kapcsolatba kerültem volt savanyúkuti hivatali 
főnökömmel: Korpozs Rezső ny. e.-kapitánnyal36. Rudi bácsi szenvedélyes turista volt, akivel 
már rendőr koromban is többször voltam turista-kirándulásokon a Semmering-környékén, a 
Schnee-bergen, Raxon, főként pedig a Hohe-Wandon. Útitársunk rendszeresen volt még 
Dézsi Lajos barátom is37. Voltunk néhányszor Salzburgban, Máriazellben és egy ízben 
                                                 
32 A népszavazás eredményének részletes kimutatását ld. SSz. 1971, 343. lapon. Ennek sajtóhibáit javítja 
Fogarassy 1991, 289—315. lapon. Balázs nyilván azért számlál elő csak hét községet nyolc helyett, mert 
Sopronbánfalvát, visszaemlékezései írásakor, már Sopron részeként éli meg. 
33 A magyar katonák nem a népszavazás másnapján, hanem csak 1922. január 1-jén jöttek vissza a városba. 
Kirschner ezredes parancsnokásga alatt egy zászlóalj vonult be. Díszszemléjük a Pannónia előtt volt. Balázs 
valószínűleg a Pannóniával szemben lévő Molnár Szállóból nézhette. Az átadási jegyzőkönyvet a Zrínyi 
Leánynevelő Intézetben írták alá, végül az átadás a Posta előtt zajlott le. – A szavazóhelyiség előtt valóban 
szerencsétlenség történt. Leszakadt a Bauer-ház lépcsőzete negyven szavazó alatt. Sopronvármegye 1921. dec. 
15. 
34 Az 1917, évi Sopron megyei naptárban szerepel egy Hlawacsek Rezső tejkereskedő, Várkerület 52. sz. alatti 
lakos. 
35 Korposs Ádámról ld. a 16. jegyzetet. 
36 Az előbbi édesapja? Savanyúkúton a határrendőrségnek volt kirendeltsége. 
37 Dézsi Lajos detektív a Magyar u. 19-ben, az 1930/31-es címtár szerint. 



Hallstadtban38 és onnét a 3000 m. magas Dachsteinre. Tag voltam az osztrák Turista-
egyesületben., amelynek révén 66 %-os vasúti-kedvezményen kívül a menedék-házakban is 
olcsóbb volt a szállás39. De 1925-ben hosszabb, majdnem 2-3 hetes körutat tettünk. 
Salzburgból Berchtesgadenen át Bajor-országba a gyönyörű König-seehez. Innen tovább 
Bayrischzellbe és onnan efl a Zugspitzére. Nagyon emlékezetemben maradt a bayrischzelli 
első világháborús hadiemlék (Felirata egy az élettől búcsúzó turista szavai: „Und von euch, 
ihr Bergen und Hügeln, muss ich Abschied nehmen”) – 
Következő állomásunk München volt. Itt Zsófi néni (Ma Látsekné) révén egy Tegyei (?) nevű 
festőművész valamint szintén festő leányával ismerkedtünk meg, aki elvitt bennünket a híres 
Múzemba vagy Pinakotek, a remek képtárba. Itt a sok híres festményből Rubens (?) 
„Engelsturz” képes40 maradt meg legjobban emlékezetemben, a városból pedig a Városháza 
és a „Frauemkirchen”-templom. Münchenből Innsbruckban és Landecken át elmentünk 
Svájcba. Az Engadin-völgyön át gyalog Sanct Moritzba, a híres téli sport-központba értünk, 
majd innen a Bernina-vasúttal (kb. 2,600 m. magasságig visz fel!) átjutottunk Olaszországba, 
a Comói-tóig. Végig hajóztuk a tavat és Comóban szálltunk meg. Másnap tovább Milánóba, 
ahol legnagyobb élményünk a gyönyörű dóm volt. Innen a Garda-tó érintésével Padován át 
jutottunk el Velencébe. Megnéztük a Campanilt, a Doge-palotát, kimentünk fürödni a Lidora 
és igen kellemes emlékekkel hagytuk el a várost. Innen már visszafelé indultunk és 
Pörtschachba, a Wörthi-tó partjára értünk, és innen indultunk haza erről az emlékezetes 
körútunkról.   (10. lap vége) 
Mivel hontalanná váltam, így átmenetileg Pápára, szüleimhez, majd néhány hétre Mikosd-
pusztára41, nagybátyámékhoz is (Payer Gyula főkertész) elmentem. De Sopronban – Frédi 
bácsiéknál – is mindig szívesen láttak. A végén azonban Korposs Rudi bácsi hívott meg 
Pestre, akinek a Vilma királynő uton (23.) – közvetlenül az ev. templom mellett levő házban 
volt 2 szobás lakása. Itt a földszinten lakott dr. Sándor László, Rudi bácsi sógora, akinek 
ügyvédi-irodája volt (korábban Bpest r. főkapitánya volt). Itt igen kellemes, vagyis inkább 
változatos életem volt. – Néhányszor besegítettem Sándor L. ügyvédi-irodájában is, meg 
készültem a szigorlataimra is. Esténként pedig vagy szinhzba mentünk, vagy Payer Jenő ny. 
postafelügyelő nagybácsihoz mentem és unokahugaimmal (Ilonka és Margit) jól eltelt az idő 
és többször elgardiroztam őket az „Ev. Leánykor” rendezvényeire is. – De 1926. tavaszán már 
éreztem, hogy háborús bronchitiszemnek már nem tesz jót a pesti levegő, meg a 
végkielégi[té]si pénzem is fogyóban  volt, elmentem a B. M.-ba és ott egy dr. Alsó László 
nevű főtisztviselő nagy jóakarattal a jegyzői pályát ajánlotta. Rögtön felhívta a soproni 
főispáni hivatalt és beajánlott azzal az indoklással, hogy kivánatosnak tartaná, hogy a jegyzői 
karban szaporodjék a magasabb képesítésűek száma. – Erre búcsút mondtam Pestnek és 
jelentkeztem Sopronban a főispáni hivatalában, ahol dr. Rakovszky Tibor42 fogadott. Ő 
említette, hogy Kapuváron lenne jegyző-gyakornoki hely, mert az ottani gyakornok: dr. Havas 
                                                 
38 Gyakori tévesztés. Ez a salzkammerguti kisváros nem Hallstadt, hanem Hallstatt, sólerakóhely. Egy itt talált 
ősi kultúra elnevezéseként használatos. Vö. a Sopron-Várhely ásatásaival. 
39 A turistaegyesületek ma is tudnak kedvezményt biztosítani tagjaiknak menedékházaikban, sőt a vasúton is. 
Vö. a Naturfreunde kedvezményeit SSz. 1966, 10. lap. Az ÖBB-menetrendekben Pargsteigerkarten, Bahn-
touristik címszó alatt, az előbbiek csak egyleti tagok számára. 
40 Rubens festménye az Isten ellen lázadó angyalok bukását ábrázolja. A különböző testhelyzetekben zuhanó 
alakok kavargása hálás téma egy barokk festő számára; 1620 k. készült. Egy reprodukciója akkoriban közkézen 
forgott: Klassiker der Kunst in Cesamtausgaben, V., P.P. rubens. Des Meisters Gemölde in 551 Abbildungen. 
Mit Einer bigraphischen von Adolf Rosenberg. Stuttgart u. Leipzig 1905, S 208. A kép az alte Pinakotekban 
volt. 
41 Mivel főkertészről beszél, valószínűleg nem a Zala megysei Mikosd-pusztára, hanem Mikosdkastélyra gondol 
(Vas megye, vasvári járás, 35-en lakják 7 lakóházát 1962-ben; vasútállomása Mikosdpuszta, Mikosszéplak 
önálló tanácsú községhez tartozik a Helységnévtár 1962. évi kötete szerint (474. lap). 
42 Dr. Rakovszky Tibor főispáni titkár, Zsembery mellett. Magyarország tiszti cím- és névtára. Bp., 1941, 167/3. 
lap szerint pedig a központi illetményhivatal pü. Számellenőre az erdélyi nyugdíjosztályon. 



Béla bekerült a megyéhez. Kérésemre azonnal felhívta a kapuvári főjegyzőt, Vámos Ferencet 
és ajánlatára Vámos Ferenc „igen”-t mondott. Igy 1926. május havában kezdtem dolgozni. A 
községháza emeletén kaptam szerényen butorzott szobát és havi 80 Pengő fizetést, így 
nyugodtan készülhettem a szigorlatra is. Az Egyetemen 1927. április 27.-én volt a doktorrá 
avatásom, amelyen családunkból csak Irénke húgom volt jelen, aki akkoriban Pesten lakott és 
az Erzsébet” Tanárképző Főiskola hallgatója volt.- De a tanulástól az után sem szabadultam, 
mert készülnöm kellett a jegyzői vizsgára. Ebben segítségemre volt a szombathelyi jegyző 
tanfolyamnak egy hallgatója főként telekkönyvi témákban, de a tanfolyamon való részvételtől 
az egyetemi végzettségem miatt mentesültem.1927 október 17-én Szombathelyen letettem a 
jegyzői vizsgát, október 26-án pedig megválasztottak kapuvári aljegyzőnek havi 144 P. -    
(11. lap vége) fizetéssel. – Ezek után már élhettem szerény társadalmi életet is. Kiváló 
főnököm révén kapcsolatba kerültem Kapuvár közéletével, így hat egyesületnek voltam 
titkára, a Hadirokkant Szöv.-nek – mint magam is hadirokkant – pedig elnöke voltam. De 
elvállaltam a „Soproni Hirlap” tudósitói megbizását is, amit igen szivesen csináltam. A 
„Faluszövetség” 1928-ban Kapuváron rendezett kiállítása is mozgalmas, emlékezetes napokat 
jelentett számomra, emlékeztetőül beletették az én arcképemet is az akkor kiadott „Kapuvár 
múltja, jelene és jövője” című emlék-könyvbe43, illetve füzetbe (amit most is őrizek) – De 
sikerült kedves baráti kört is összehoznom; Soprontól azonban nem tudtam elszakadni, mert 
minden szombat d. u. beutaztam Sopronba Frédi bácsiékhoz és vasárnap esete utaztam vissza 
Kapuvárra. A hegymászástól sem tudtam megválni, sőt egy izben kollégáim és barátaim egy 
részét is magammal vittem a Hohe-Wandra, egy másik alkalommal pedig Bécsbe egy osztrák- 
magyar fotball-mérkőzésre. Frédi bácsiék minden nyáron nyaralni mentek Rohoncra (ma 
Rechnitz), ahol saját házuk volt. Itt rendszeresen megszoktam látogatni őket és onnan szép 
kirándulásokat tettünk az Irottkőre és a Kalapos-kőre és a gyönyörű vidékre. De az 1928. 
szeptember havi rohonci kirándulásom sors-fordulót jelentett életemben! Szept. 5.-én 
készültem visszautazni Kapuvárra. Felszálltam Rohoncon d. u. Szombathelyre menő vonatra. 
A fülkében – ahova beszálltam – egyedül egy csinos fiatal leány ült.  Jöttek hamarosan az 
útlevél-vizsgálók és vámosok, én segítettem a leánynak így a kezembe került az útlevele is. 
Igy sikerült kilesnem a nevét és azt is, hogy Rotenturmban (Vasvörösváron) lakik. 
Beszélgetés közben elmondta, hogy ő szombathelyre utazik valami kiállítást megnézni, de 
már az esti vonattal utazik is haza. – Mivel nekem megtetszett a csinos, szolid lányka, ezért és 
is Szombathelyen maradtam és én isi visszaszálltam az esti vonatra, persze megint abba a 
fülkébe, ahol a lányka egyedül ült. Beszélgetés közbe megkérdeztem tőle, hogy ha véletlenül 
Vörösvárra kerülnék, akkor hol találhatnám meg? „Az intézőéket mindenki ismeri” – volt a 
válasza. Én Rohoncon elköszöntem tőle és visszamentem Frédi bácsiékhoz. Persze volt 
meglepetés! Azzal magyaráztam ki magamat „azért jöttem vissza, mert elfelejtettem 
elbúcsúzni Lizi Tánttól”. Lizi Tánti Frédi bácsinak a ház egyik lakásában lakó kb. 80 éves 
nagynénije volt. (Lizi Tant egyik leánya: Lattineger Gizella, az én nagybátyám: a Bécsben élő 
Stefi bácsim felesége volt). – Frédi bácsi este  (12. lap vége) elmondta, hogy neki 
reggel (szept. 6.-án) Felsőőrre kell utaznia, ahol neki a bankban van dolga. Ajánlkoztam, hogy 
én is elkisérem és a reggeli vonattal le is mentünk.  Felsőőrből azonban én visszasétáltam a 
közeli Vörösvárra, ahol a vendéglőben tájékoztatást kaptam Mátis intézőékről. Megírtam egy 
névjegyemen, hogy vizitelni óhajtanék és a beküldött névjegyre Mátis Luci kijött elém és 
bekísért. A barátságos fogadtatás után engedélyt kértem és kaptam, hogy Irénke leányúkkal a 
levelezést felvehessem. Igy indult meg a mi kapcsolatunk, amit követett a levelezés és 2-3 
hetenkénti Vörösvárra látogatásom. Nov. 20.-án azután megtörtént az ünnepélyes leánykérés 
és egyuttal eljegyzés is. Persze a „Faluszövetség” által kiadott és a Kapuvár vezetői között 
                                                 
43 Az 52 lapos kiadványt Vámos Ferenc főjegyző szerkesztette Radnóti Istvánnal, a Faluszövetség titkárával 
együtt. A község, a járás és a szövetség kiadásában jelent meg az 1929. aug. 12—15-én rendezett 
mezőgazdasági, ipari és kulturális kiállításra. 



szereplő arcképem is megnyugtatóan belesegített a sikeres leánykérésbe. Engem pedig főként 
kapuvári kedves, bizalmas barátaim: Csoknyai Poldi és felesége: Palásti Vilma, valamint a két 
káplán: Füleki Ferke és Rozmán Sanyi segítettek elhatározásomban.- Menyasszonyomat 
Édesanyjával és Edit nővérével Szilveszter napján Pápán muattam be szüleimnek, utána pedig 
együtt mentünk Sopronba, ahol részt vettünk a Kaszinó-i Szilveszteri mulatságon. Másnap 
tehát 1929. Ujév napján kezdett havazni s utána éltem át életem legkegyetlenebb telét, 
méteres havat és -30—31o hideget, igy vörösvári látogatásaim kemény erőpróbát jelentettek. – 
A polgári házasság-kötésünk márc. 9.-re lett kitüzve, de mivel az osztrák ujságban a 
kihirdetés nem 2 nyelven, hanem csak németül jelent meg, így a kihirdetés alóli felmentésért 
Szombathelyről Sopronba kellett utaznom, igy csak márc. 10.-én lettünk házastársak. 
Kívánságomra az egyházi esküvőnk Máriacellben történt április 15.-én , ahova elkisért 
bennünket apósom és anyósom is. Egyik tanú apósom, a másik a sekrestyés volt. Nászútra 
nem mentünk, hanem Máriazellből egyenest Kapuvárra mentünk, ahol a Zöldfa-soron 
(Lakatos-köz) az apósomék által bebútorozott 2 szoba-konyhás, gerendás lakás várt reánk. 
Zavartalanul folyt házaséletünk és az sem zavart bennünket, hogy minden délben  megjelent a 
szomszédságban lakó orvos kutyája, a Trefi, és száját nyalogatva várta a naponként neki jutó 
ebédmaradékot, mert a népes családjából kiszakadt Irénkém nehezem szokta meg a szerény,  
(13. lap vége)  két személyre való adagolást! . Egyébként – a szokvány vizitelések után 
hamarosan igen kedves kört sikerült alakitanunk. Csoknyaiékon és a két- említett – káplánon 
kívül főként Zdeborszky kórházgondnokék, dr. Simon Gellért ügyvédék, Hansági (Hába) 
malomi főkönyvelőék. Hanságiné – Aranka – lett később Pisti fiunk keresztanyja, Zsuzsinké 
pedig Csoknyainé (Vilma). – Hivatali működésem legszivesebben végzett része az építési 
ügyek voltak: örültem, ha szépíthettem, vagy a régi hibákon javithattam, amire bőségesen volt 
lehetőség. Wallisch plébános kérésére és megelégedésére elkészítettem a temető-
szabályrendeletet is. – Nagy segítséget jelentett akkoriban néhány száz kispénzű családnak az 
ú. N. „Faksz”-kölcsön (Falusi Kislakásép,. Szöv.), amivel főként az „Újházhely”-telepen44 
sikerült sok családon segíteni, ezért igyekeztem is minél több család részére megszerezni. 
Örömnapot jelentett számunkra Évi leányunk születése 1930. január 18.-án a kapuvári 
kórházban. Keresztszülei Laci sógorom és Edit sógornőm lettek. – A Zöldfa-sori kert 
nélkülilakásunkat 1931-ben sikerült átcserélni a Nádasdy-u.-ban (Major-u.) egy kertben levő 
különálló házra. Itt szinte minden-napi látogatóink voltak Ferke és Sanyi káplánok, akik jöttek 
örvendezni és gyönyörködni Évikénknek. De a rendes vasárnap délutáni társas 
összejöveteleinken is ő volt az egyik központ. Minden vasárnap a reggeli mise utáni 
találkozáskor állapodtunk meg a délutáni összejövetel esedékes helyében, ahol asszonyaink 
eltársalogtak, mi férfiak pedig filléres alapon „ultiztunk”, ahol minden „kontra” bemondás 
után volt csak szabad hörpinteni. – 1933 tavaszán kiköltöztünk a ,is, kertes falusi házból, mert 
a Kossuth-uccában, az ú.. n. „Fésüs-házban” kaptunk kényelmesebbnek mondható lakást. De 
ebben a lakásban sem tartott hosszú ideig az életünk, mert hamarosan megürült a közli Osli 
községben a jegyzői állás.  Jelentkezésemre a főszbíró (Giczi Ödön) 1933. július 1-val 
odahelyezett és a hamarosan lezajlott választáson egyhangúlag meg is választottak. Néhány 
hétig kocsival jött be értem naponkint a közs. Kisbíró, mert július 4.-én Kapuváron 
megszületett Zsuzsi leányunk és így Osliba való kiköltözésünk kitolódott. Naponként 
hazajártam Kapuvárra, amíg néhai elődöm: Boros Vince özvegye kiköltözött és igy csak kb. 
októberre történhetett meg Osliba való betelepülésünk. 
Folytatva 1982. aug. 27. 
Szivesen és nagy munkakedvvel fogtam neki munkámnak a kb. 1500 lakosú,  100 %-ban 
katolikus és kedvelt zarándokhelyen. Sok pótolni valón akadt, de szépités és rendezés is, 
bőven. Először a község bejáratánál levő temető került rendezés alá, de a bejárti (14. lap vége) 
                                                 
44 A nagyközség terjeszkedésének irányai: a gazdasági vasút mente és a GYSEV-állomás felé eső rész. – Palásti 
helyesen Palásthy. 



tó (ú. M. „Hidak”) elhanyagolt szélére is rendezés kívánkozott. Igy  1937-ben készítettem – 
egy kis park közepébe – a hősi emléket45. A községháza előtti élősövény már barátságosabbá 
tette lakásunk környékét. De a lakás átrendezése és külső helyiséggel való megtoldása után 
sikerült az udvaron lévő kútból a vízvezetéket is beszereltetni és fürdőszobát készíttetni. Igy a 
3 szobás lakás mer megfelelt igényeinknek, zavartalan volt életünk. 
Jó együttműködés volt köztem és a község többi vezetője kö[zött]46. A plébánossal: Kvidesz 
Gézával jó barátságban éltem, úgy szintén a tanítókkal: Böcskei Péterrel, Eöri Sándor és 
Évikénk tanítónője Gerencsér Bözsivel is. Nagy esemény volt a községben 1936-ban a 
villany-világítás beszerelése, amit pld. a szomszéd község: Veszkény anyagi okok miatt nem 
szavazott meg47. – 1937-ben Kvidesz Géza halála után eöri János lett a plébános, akivel a 
zarándoklatok rendezésében is jól összeműködtünk. – A községben többen foglalkoztak 
méhészkedéssel. Egyik alkalommal az egyik öreg méhész – Borsodi (Csicsa) Vilmos bácsi – 
au irodában azt mondta: „Ha magának is lenne méhéje, akkor többet törődne velünk, 
méhészekkel is!” Igy azután én is méhész lettem és kv. 20 kaptárig eljutottam. Persze közben 
áttanultam a méhész-szakkönyveket és kapcsolatba léptem a megyei Méhészegyesülettel is 48. 
Iyg eljutottam odáig, hogy 1941-ben – amikor Évikénket beirattuk a soproni 
Leánygimnáziumba – a  staffirungra szükséges kb. 1.100 Pengőt az eladott méz árából tudtuk 
fedezni. Ez bizony a havi kb. 200 P keresetem mellett nagy segítséget jelentett. – A község 
tehén-állományának feljavítása végett minden tavasszal a közs. Bíróval felutaztunk a bpesti 
orsz. Tenyészállatvásárra és ott a gazds.-felügyelők segítségével 1—1 tenyészbikát 
vásároltunk a község részére, ami az állatállományt jelentősen feljavította. 
Jó barátság füzött a földszigeti Róth-gazdaság főintézőjéhez: R[…]49 Gyula bácsihoz és 
Kántor Dezső veszkényi intézőhöz. De a régi kapuvári barátaink is megmaradtak […]50 .  (15. 
lap vége) 
Közben megkiséreltem az üresedésben levő ágfalvi jegyzőség elnyerését, arra gondolva, hogy 
Sopronba való bejárással megkönnyithetjük gyermekeink iskolázatását. – Néhány hétig – 
családomtól elszakadva – éltem Ágfalván és vasárnaponként – néha fél méteres hóban – 
jártam haza. Tervem azonban nem sikerült vallási okból. Ugyanis a szinte 100%-osan 
evangelikus vallású Ágfalva ragaszkodott a vármegye jegyzői karában egyetlen evangelikus 
jegyző: Fülöp István megválasztásához, amiben a szintén evangelikus főszolgabíró: Molnár 
Elemér is segítségükre volt. – Közben nyugdijba ment bérmaapám, a kapuvári Vámos Ferenc 
főjegyző. Szivesen lettem volna utóda, mert – mivel Osliban kimerültek fejlesztési 
lehetőségeim – Kapuváron még bőven találtam volna teret a továbbfejlődésre, a produktív 
munkára. Nem is lett volna reménytelen a vállalkozásom, sőt még levélbeni meghivást is 
kaptam képv.- tstületi tagtól, meg biztosan számíthattam volna a hg. Esterházi-hitbiz. 
Vezetőségére is. De nem pályáztam meg az állást, mert számítottam arra, hogy a járás 
főszolgabirája, a jobb lábára béna Giczi Ödön51 miatt munkám légköre rám nézve nem lesz 
kívánatos. Úgy éreztem, hogy a főbíró ellenszenvét az is váltotta ki, hogy az ő  neve elől 

                                                 
45 Az első világháború elesett hőseinek emlékéről van szó. 
46 A másolat széléről lemaradt. 
47 Péchy Kálmán (szerk.) Észak-Dunántúl áramszolgáltatásának 75 éve. Benne: Sopron város világítási és 
erőátviteli vállalata a 63—86. lapon. – GIRT = Győri Ipartelepek St., a megye községeinek villamosítója. Sopron 
város és környékéé viszont a város villanytelepe. Ld. Köves László: Sopron város villamosművének 
megalapítása és működésének története. Kézirat. Sopron, 1978. 
48 Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Göndöcs Benedek apát, Kriesch János műegyetemi tanár és mások 
alapítása 1879-ban. Szakközlöny 1880-tól a Méhészeti Lapok, később Magyar Méh. Németül is. Révai Lexikon 
14,. Köt. 836. lap. Ez a kötet 1916-ban jelent meg.  
49 A másolat széléről lemaradt. 
50 A másolat széléről lemaradt. 
51 A 43. jegyzetben említett kiadvány szerint a főszolgabíró neve Ghiczynek irandó. 



hiányzott a dr. Az agyagosszergényi jegyzőt hozta be Kapuvárra, igy helyet tudott csinálni az 
egyik kapuvári s. jegyzőnek, akinek a feleségéhez érzelmi szálak füzték. 
Közben – 1941-ben – kitört a II. világháború. A németek révén visszakaptuk Erdélyt, így 
megnyílt annak lehetősége, hogy a fejlődésre egyelőre lehetőséget nem nyújtó kis községet 
felcseréljem egy nagyobb helységgel. De talán nem is jutottam volna idáig terveimben, ha 
194[2]52 nyarán nem kaptam volna Nyirvasváriból: Pénzes Feri ottani jegyzőtől, sógoromtól, 
egy levelet. Feri sógorom közölte, hogy neki felajánlották a szamár megyei Nagysomkút 
járási székhely főjegyzői állását, ő azonban nem akarja azt elfoglalni, mert felesége – Irénke 
húgom – nem akarja pedagógusi ottani állását feladni. De ő már körülnézett Nagysomkúton és 
az állást nekem, illetve részemre nagyon ajánlatosnak tartja. Tépelődésem közben 
megkérdeztem az osli plébánost: mi az ő véleménye? Menjek? Ne menjek: „Biztos, hogy ott 
jobb helyem lesz, de ha elveszítjük a háborút, úgy itt is, meg ott is elveszünk.” Végre 
eldöntöttem, hogy vállalom az áthelyezést és 1942. szept. 15.-én fel is mentettek osli állásom 
alól és Sághi Miklós baboti s.-jegyző lett kirendelve helyettesül. (16. lap vége) 
Nagysomkúton a hivatali esküt 1942. IX. 19.-én tette le Jakó [?]53 Endre fszbiró elött. Okt. 
közepén 2 hét szabadságot kaptam és visszautaztam Osliba a költözködés lebonyolítása 
végett. Az osliak szekereiken a kapuvári vasútállomásra kiszállították butorainkat és 20 kaptár 
méhénket, ami kb. 2 nap után érkezett meg Kővérhosszúfaluba. Innen kelett mindent 
beszállítani, mert innen már csak keskeny-vágányú vasút volt Nagysomkútra. Lakásunk 
nagyon barátságos 3 szobából, fürdőszobából és zárt, fűthető verandából állt, ahonnan szép 
kilátás volt a Lencsés-hegyre. Igy megelégedéssel kezdtük meg új életünket. – A község kb. 
3’5 ezer lakosú volt, nagyon élénk kereskedelmi központ. Lakói nagyobbrészt oláhok voltak, 
köztük kb. 7-800 zsidó. Heti-vásárait széles környékből látogatták, még Nagykároly vidékéről 
is.- A község valamikor az ú. N. „Partium” egyik megyéjének a „Kővár-vidék” megye 
székhelye colt. A közeli hegyekben álltak a „Kő-vér” romjai, a községben pedig a megye-
háza épülete.54 
A csendes Osli után életünk nagyon megélénkült. Leviziteltünk sok, főként értelmiségi 
családnál, de a román családoknál is, igy a földbirtokos román Nyilván Sándoréknál is, aki 
látogatásunk után már megjelent rendszeresen az eddig mellőzött közs. képviselő-testületi 
gyűléseken is. – De hamarosan észre vettem a legsürgősebb tenni valókat is. A 
villanyvilágítás megoldását láttam első számú feladatnak. Egy cséplő-gőzgép fejlesztette az 
áramot úgy, hogy a községben lakó férfi-cigányok a község tűzoltó-fecskendőjével pumpálták 
hozzá a vizet a Berszó-patakból. Átlag éjfélig tartott ez a művelet, illetve a világítás, de ha a 
község valamelyik „vezér-egyénisége” ezt kívánta, úgy a cigányok esetleg 1-2 órával 
kénytelenek voltak „társadalmi” munkájukat tovább végezni. Elhatároztam, hogy ezt a kisség 
megmosolyogni való helyzetet megváltoztatom. Saját lakásunkhoz tartozó és a patakra nyíló 
kert végében hozzákezdettem egy villanytelepnek megépítéséhez. Nehéz feladat volt ez 1943 
tavaszán, amikor „összeköttetés” nélkül 1 kg. Cementhez sem lehetett hozzájutni. 
                                                 
52 Az évszám utolsó számjegye a másolatról lemaradt. Oslibeli állása alóli felmentésének dátuma alapján nem 
kétséges, hogy 1942 értendő. 
53 A vezetéknév vége a másolatról lemaradt. A Magyarország tiszti cím- és névtára. Bp. 1941. szerint az illetékes 
főszolgabíró szalárdi Jakó Endre (89/3. lap). Uo. Nagysomkút járási székhely jegyzője Pataki Sándor. 
54 Nagysomkút (Somcute Mare) Német- és Olaszország (2.) bécsi döntése (aug.30.) alapján került vissza 
Magyarországhoz 1940 szeptemberében. Nagybányától D-re 22 km-re fekszik. A vidék bizonytalan eredetű, de 
nem túl késői szláv telepnyomairól egyelőre keveset lehet tudni – olvasható Szász Zoltán (szerk.): Erdély 
története 3. köt. Bp., 1987, 181. lap. Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben Magyarország VI. köt. 
479. lapján: az egykor külön vármegyeként szerepelt Kővár és vidékét a Lápos, Kapník, Berszó vize tagolja 
völgyekre s a Lápos és Szamos találkozásánál kapcsolódik a szatmári síksághoz. Nagy Lajos idejében a Kővári 
vár volt a központja, 407 m magas hegyen. Mára már csak kevés rom maradt belőle, mert 1713-an elpusztították. 
Ezután lett a kerület székhelye Nagysomkút, a „kis, de biztató jövőjű mezőváros”, a Berszó partján, 1300 román,  
1000 magyar lakossal. A könyv egy szárnyvasút végállomásaként is említi. Hegyes-dombos vidékét nagyrészt 
románok lakták. 



Tudomásom volt egy eladó kapuvári [betoldás: Simon Miklósnál] villanymotorról, amit 
sikerült is megszerezni és a végén mindenki nagy örömére megindulhatott az uj villany-telep 
– cigányok nélkül!! – Persze pénz is kellett ehhez a nagy munkához. A bank-kölcsönön kívül 
segitségemre volt a község 560 kat. Hold erdeje, ahonnan rendelkezésre állt  (17. lap vége)  a 
telep tüzelő-szükséglete. – De sikerült a községi bevételeket más forrásból is szaporitani. 
Például a heti-vásárok helypénzeiből is, amelynek beszedése a közjegyző, a darutollas 
kalappal járó Pápolti Nagy Jenő vadászfegyver-hordozójának volt átengedve 100%ra. Volt 
rendezni, szépíteni való is elegendő. Bántó volt például, hogy a románságukkal tüntetni 
akarók rikító kék színűre55 meszelték a házaikat, amit sikerült megváltoztatni. 
Társadalmilag élénkebbé vált, anyagilag pedig jelentősen javult anyagi helyzetünk. A község 
külön megszavazott havi 100 P. reprezentációs juttatást, fütésünk-világitásunk pedig dijtalan 
volt. Igy 19[..]56 őszén Évike lányunkat már beadhattuk az elég költséges szatmárnémeti 
zárdába, 1943 őszpn pedig már Zsuszánkat is. – Elnöke voltam a levente- és tűzoltó-
egyesületeken kívül az iskola-széknek, a Polgári körnek, járási ügyész voltam, igy bőven volt 
alkalmam is tevékenységre. – Igen rendes baráti körünk volt, de nekünk a postamester 
Zsilinszky Pista bácsi szerezte a legfelejthetetlenebb szórakoztatást. Kivitt bennünket a közeli 
hegyekben levő Butyásza községbe, a Lá[…]57 folyó mellé. Fürödtem legény-koromban az 
Adrián Abbáziában és Velencében a Lidón, meg az osztrák alpesi tavak nagy részében, de a 
hegyek között folyó, tükör-tiszta és kellemesen meleg-vizü Lápos mindegyiknél 
emlékezetesebb maradt. - De kedves emlékek maradtak a község erdejében, Jeder község 
melletti hivatalos kiszállásaim is, gyönyörű vidék volt. – Kedves emlék maradt az 1943 
nyarán Bikszád-fürdőn töltött egy hetes népművelési vezető-képzőre való kirendelésem is. 
Kiegyensúlyozott és megelégedett napokat éltünk és bizalommal néztem jövőnk elé. De 
közben kezdett felhősödni a háborús helyzet, közeledett a front. Izgalmat jelentett a 
községben élő néhány száz zsidó kitelepítése, majd a német hadtest-parancsnokságnak a 
községbe való megérkezése, akikkel német nyelvtudásom folytán jelentős munkatöbbletet 
kellett vállalnom. Fáradozásomat viszonozták azzal, hogy egy zsákmányolt fran[cia?]58 
autóbuszokban – melyben a német hadsereg-parancsnok holmijai is voltak – részünkre is 
helyet biztosítottak és az egyik német tiszt egy levelet is irt Németországba egy tiszt-társának. 
Estleges Németországba való kivándorlásunk esetére ezt a tiszt biztosított volna nekem állást 
és a családról való gondoskodást. – 1944. okt. 14.-én átadtam a községi pénztárt 
aljegyzőmnek – Hajek Antalnak. Az autóbuszba beraktuk a legszükségesebb   (18. lap vége) 
Ruhaféléket, ágynemüt és apróságokat, de a lakás egyéb teljes berendezését elhagyva 
indultunk el Nagysomkútról. Időközben Somkútra érkezett a magyar katonai parancsnok, aki 
régi jó ismerősünk: Csiby Kálmán tábornok (Hansági Nándorné sógora)59, akitől szintén 
kaptam menet-levelet az utazásunkhoz. Ilyen menet-levelet adott a német hadtest-
parancsnokság is. – A család az autóbuszban helyezkedett el, engem a különítmény német 
vezetője: egy százados ültetett kocsijába maga mellék, mint tolmácsot. Első megállásunk 
Mátészalkán volt. Másnap, okt. 15.-én halottuk m[eg] a Horthy-szózatot, hogy kiléptünk a 
háborúból. Nagy lett az izgalom a városban, mi is siettünk összes holminkat az autóbuszból 
kimenteni és egy magán-ház lakóinál elhelyezni. Néhány nap múlva működésbe lépett a 
                                                 
55 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete c. munkájában a képek tanúsítják, hogy a magyar házak fehérre, a 
románok viszont kékre vannak meszelve. 
56 A másolatról lemaradt az évszám vége, de nem igen lehet már, mint 1942. 
57 A lemaradt betűket pótolva a Lápos folyó nevét kapjuk (Lapusul). 
58 Bármilyen furcsa, ez a lemaradt szóvég legvalószínűbb kiegészítése. 
59 Csiby Kálmán a Magyarország tiszti cím- és névtára. Bp., 1941-ben, a tábornokok sorában nem szerepel. – „A 
magyar kormány elrendelte a Székelyföld majd Észak-Erdély … önkéntes kiürítését … elsősorban az e területek 
feletti magyar uralom apparátusához tartozók és családjaik tettek (ennek) eleget, de sokan mások is, akik – nem 
alaptalanul – nacionalista revanstól féltek.” Erdélyből kb. 300 000-en menekültek el nyugatra. Magyarország 
története 1918—1919, 1919—1945. Bp., 1976. 1283. lap. 



szálai-kormány és vissza állt a helyzet és mi is visszatelepülhettünk a német autóbuszba. – 
Izgalmas út-szakasz következett. Ugynias Dombrád és Cigánd között át kellett kelnünk a 
Tiszán. Egy ingatag ponton-híd – amit előtte nap hevenyésztek össze – állt előttünk. Én a 
százados kocsijából szintén átszálltam a családhoz az autóbuszba, mert nagyon aggódtam, 
hogy elsüllyedünk. De szerencsénkre sikerült átjutnunk, csak az egyik autóbusz-kerék külső 
gumija sérült meg. Természetesen állandó légiveszélyben voltunk. A híd körül is légvédelmi 
ágyuk álltak. - Tovább menve, Sárospatakot érintve jutottunk el Encsre. Itt a németek 
hosszabb időre lehorgonyoztak, így mi elváltunk tőlük és az autóbusztól. Teherautóval 
beszállítottak bennünket Miskolcra a vasútállomásra. Egy nehéz, hideg éjszaka után 
megérkezett az „Urlaubsschnellzug”, amely a frontra szállította vissza a szabadságról jövőket 
és vitte haza a szabadságra menőket.  Ennek a személyvonatnak legelső és utolsó kocsiján 
légvédelmi ágyuk voltak elhelyezve. Ennek a vonatnak egyik személykocsijába telepítettek be 
minket és így indultunk el Bpest felé. – Elindultunk, csak azt nem tudtuk, hogy hova 
megyünk! Rákospalota-Újpesttől a német katona-vonatunk átállt az Érsekújvár—Pozsony felé 
menő vonalra. Már szundikáltunk a vonatban, amikor Párkánynál, a Garam híd előtt, leállt a 
vonatunk, a sötétben a meredek töltésen legurultunk, mert Esztergom felett „Sztálin-gyertyás” 
légitámadás volt, ezért jó ideig nem indulhattunk, hanem a töltése melletti pocsolya mellett 
néztük a félelmetes kivilágítást. – Tervem az volt, hogy Érsekújváron átszállunk egy   (19. lap 
vége) 
Komárom—Győr felé menő vonatra és onnan tovább Sopron, vagy Szombathely felé. De az 
érsekújvári állomás úgy le volt bombázva, hogy ott leszállni nem lehetett és így mentünk 
tovább Pozsony-Újváros felé. Itt vett azután útunk más irányt! Nem lett volna akadálya, hogy 
a német vonattal eljussunk Münchenbe, ahol azonnal állást kaptam volna és a családról is 
gondoskodtak volna. De a vasúti-vendéglősné arról tájékoztatott, hogy nap-nap után bomba-
támadások érik a vonatokat és nagyon kért, hogy ne kockáztassuk életünket. Erre megkértem 
a forgalmistát – egy nőt, aki jóindulatból lekapcsoltatta a mi vagonunkat a zárt német katona-
vonatból és azt átkapcsolták a Hegyeshalom felé induló vonathoz. Amikor vonatunk megállt 
Csornán, kiszálltam és telefonon felhívtam a kapuváron jó barátomat: Zdeborszky Sándor 
kórház-gondnokot. Nagyon megörült, amikor bejelentkeztem, mert – amint említette – már 
többször aggódva gondoltak ránk; azonnal felajánlotta segítségét, hogy egyelőre elhelyez 
bennünket a kórházban: jöjjünk Kapuvárra. Erre vagonunkat a Szombathely felé menő 
vonatról átkapcsolták a Sopron felé indulóra. Kapuváron az állomáson már várt bennünket a 
kórház mentőautója, meg az osli Bo[…]60 Miska bácsi lovas-szekere, mert Jóska fia is velünk 
jött a vagonban, mert ő is Nagysomkúton nálam dolgozott az irodában. – A kórházban csak 2-
3 napig vendégeskedtünk, mert Osliban a nőtlen  Máltai Vince jegyző átengedett részünkre a 
jegyző-lakásból 1 nagyobb – és 1 gyermek-szobát. Ez 1948. nov. 2—3-án történt.61 
A jegyzői lakás egyik szobájába egy bpesti menekült: Vető Gyula és felesége lett elhelyezve. 
A velünk átellenbeni házban pedig egy Kecskemétről menekült család: Széll János kertészeti-
intézőék helyezkedtek el, akikkel igen őszinte barátságba kerültünk. Széllné (Éva) sógora volt 
a soproni katonai parancsnok: Sodró Sándor ezredes. – Én a kapuvári jegyzőségre kaptam 
hivatalos beosztást és Osliból naponként kerékpáron jártam be és segítettem a család részére a 
bevásárlásokban. – Esténként többször meglátogatott bennünket egy orosz (ukrán) hadifogoly, 
aki hallgatta a rádiót és tanítgatott engem oroszul. Viszonylag nyugodtan éltük át a telet, amig 
a front nem közeledett és jöttek menekülő rokonaink. Először Joli hugomék jöttek négyen 
Pestről (Laci, Miki fiukkal)62, majd Jenő bátyámék nyolcan (após-anyós is), mi pedig öten 
voltunk, tehát 17-en tömörültünk. A fürdőszobában búzával töltöttük meg a fürdőkádat, azon 
aludt Anyu Évivel, a fiatalság pedig a padlón aludt. Áprilisban érkezett hozzánk az orosz-
                                                 
60 A másolatról lemaradt. 
61 A dátum évszáma nyilván téves, 1944 lehet csak. 
62 A Laci név két utolsó betűje a másolatról lemaradt. 



sereg. Érkezésük előtti napon (Nagypéntek volt!)63 egy szekérre felraktuk 3 gyerekünket (és 
felült még a béna    (20. lap vége)  Széll János is) és kihajtattunk a Hanyba, a Döri-dombi 
hanyőrhöz (Bertalan). A két család (mi és Széllék) elhelyezkedett a házban, én pedig Széll 
Jánossal  és Évinkkel a pajtában feküdtünk le. Éjjel felrobbantották a németek a csatornán 
átvivő hidat a közelünkben, ami nagy riadalmat jelentett nekünk. -  Én másnap feggel 
visszamentem Osliba, amikor már érkeztek az orosz katonák. Egy orosz tisztet és gardiroztam 
a községházán, aki házkutatást tartott, hogy nincsenek-e fegyverek a házban. Anyuék a Döri-
dombról a Király-tóra mentek tovább és csak 2-3 nap után jöttek vissza Osliba. – Ahogy az 
oroszok továbbvonultak Sopron felé, az Osliban összezsufolt rokonság is visszament 
otthonába. De hamarosan mi is parancsot kaptunk, hogy költözzünk ki a községházáról. 
Sikerült Kapuváron a Vargyas-utcában64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Megyénk területén folyó harcokról ld. SSz. 1980, 289. lap. Márc. 30-án, nagypénteken, a front egyes szakaszai 
már rég túljutottak Osli vonalán, de magát a községet lehetséges, hogy csak ekkor szállták meg a 3. ukrán front 
csapatai (a cikk nem említi a községet). 
64 Az önéletírás itt megszakad. Balázs Gyula még öt évig élt: 1987. aug. 22-én halt meg a kórházban. 
 



A SOPRONI NÉPSZAVAZÁS (PÓTLÁS) 
AHOGYAN ÉN LÁTTAM ÉS ÉLTEM ÁT A SOPRONI NÉPSZAVAZÁST 

(a 6. oldalon írtak részletezése) 
 

 
A trianoni békeszerződést 1920. VI. 4.-én írták alá, ratifikálása pedig 1921. VII. 26.-án 
történt, amely elrendelte Nyugat-Magyarország kiürítését65. 
A soproni rendőrség irattárának elszállításával én voltam megbizva és azt Szombathelyen a 
közs. jegyzői tanfolyam épületének szuterrén részében helyezhettem el augusztus hóban. 
Sopronból ki kellett vonulnia minden fegyveres alakulatnak, akik Sarród környékén 
helyezkedtek el,a városban kizárólag a fehér karszalaggal – rajta az ántánt bizottság 
körbélyegzőjével – ellátott  antant rendőrség működhetett. – Sopront 1921. aug. 29.-én d. u. 4 
órakor kellett volna az osztrák kormánynak átadni. – Időközben megjelent Héjjas Ivánnak az 
Alföldön toborzott felkelői (köztük Francia Kiss Mihály)66, amire Sigray főkormánybiztos 
beszüntette a város kiürítését, mert aug. 28.-án a városba 400 fő csendőrrel érkező Ostenburg 
őrnagy átvette Sopron parancsnokságát67. – Végignéztem 28.-án d. e. a postapolota és a 
Domonkos-templom közti járdán, amint Sigray fogadta a lóháton érkezőket, élükön 
Ostenburg őrnaggyal. – A város átadása elmaradt, Ostenburgék jelenléte megnyugtatta a 
várost.  A Bűányászati és Erdészeti Főiskola hallgatói – élükön Leicht Ottó Ifj. Köri 
elnökkel68 - beléptek az Ostenburg-zászlóaljba és annak az V. századát alkották69. 
A kellemes, napos nyár-végi délutánokon sikerült részt vennem a soproniak – főként a 
fiatalság – örvendező összejövetelein, amely[ek]nek a Deák-téri (ma Május 1-téri)70 időjelző 
állomás volt a színhelye – amikor jelezték, hogy Ostenburg lóháton az Erzsébet-uccából a 
Deák-térre: a zenekar rázendítettOstenburg kedvenc nótájára: „Csak még egysszer gyermek 
tudnék lennei … ó jöjj vissza szép kor csak egy szóra, őszirózsa, fehér ószirózsa” – Sopron 
lakosságára megnyugtatólag hatott Ostenburg és csendőrei jelenléte, így a napokon át artó 
                                                 
65 Az 1921. XXXIII. Tc.: a nemzetgyűlés becikkelyezi a trianoni békeszerződést (júl.26.). Az 1922. évi XXIX. 
Tc. engedte meg a „Civitas Fidelissima” használatát. – a rendőrség is pakkol Sopronvármegye 1921. aug. 19. A 
bűnügyi osztályon „Pammer György kapitány szomorúan pislog zöld szemüvegén keresztül – írja az újságíró -, a 
pipája is kialudt már.” Kovarzik a kihágási hivatalban, Petkovicsék a bejelentő hivatalban csomagolnak. A 
rendőrség egy része Szombathelyre települ, a többit még nem tudjuk… 
66 Az osztrák csendőrök és vámosok aug. 28-án kezdték meg a nekik juttatott területek megszállását: SSz. 1972, 
29. lap. Héjjas Iván és Franczia Kiss Mihály Sopronban: SSz. 1972, 31. lap. A napisajtó is beszámolt róla.  
67 A SSz. 1972, 31. (53. jegyzet) egy 1921. szept. 20—21-i kimutatást idéz. Eszerint az Ostenburg-zászlóalj 712 
emberrel érkezett Nyugat-Magyarországra, bevonult hozzájuk mint tartalékos 877 fő, átállt a felkelőkhöz 105, 
maradt tehát 1484 fő. 
68 Leicht Ottó Ifjúsági Köri elnök Nagyszebenben született 1895. okt. 25-én, római katolikus, apja L. János 
(1853). Anyja Thullner Vilma (1866). Az adatok a levéltárban őrzött illetőségi lapról valók. Soron kívül és 
illetékmentesen kapta. Lf. Hiller i. n. a 21. jegyzetben. A SSz. 1969, 104,15. jegyzetben idézet Leicht egyik 
beszédéből: „Úgy jöttünk ide, mint egyszer Vak bottyán kurucai, és itt a lanacnak hitt város helyébe magyarrá 
lett várost találtunk.” Leichtet Deák Albert a Sopronvármegye kiadványában úgy jellemzi, mint aki méltó volt a 
nagy időkhöz. 1921/22-ben volt elnök. – Gróf Sigray Antal (1879—1947) egy ideig területi főkormánybiztos, a 
legitimisták vezérlakja, Amerikában hunyt el. 
69 Maderspch Viktor SSz. 1978, 243.: „Ostenburg elfogadta jelentkezésemet s embereimmel együtt felvett 
csapatainak kötelékébe.” Máshol „Csupa tudományegyetemi és műegyetemi hallgató” (SSz. 1978, 237. lap.), a 
SSz. 1972, 31. lap szerint ötvenen voltak. Hogy ez az V század: SSz. 1978, 337. lap, 69. jegyzet, 338. lap stb. 
Századnak kissé kevés. 
70 A Deák téri időjeluő állomást a soproni Városszépítő Egyesület állította 1911-ben. Várkúti János: 
Kiegészítések sopron meteorológiai múltjához, jelenéhez. SSz.  1988, 343—349, alp,. . –a tér neve 1949-ben 
Sztálin térre, 1962-ben Május 1. térre változott, végül 1989-ben ismét a régi Deák tér. – A térzene a 
Sopronvármegye 1921. szept. 2-i közlése szerint a Széchenyi téren zajlott,. De a szept. 10-i szám arról tudósít, 
hogy aznaptól már a Deák téren muzsikál Ostenburg katonabandája, du. 5 és ½ 7 óra között. Egy szept. 18-i 
olvasói levél szerint a hallgatóság között magyarruhás lányok is voltak. Tehát Maderspach Viktornak éppúgy 
igaza volt, mint Balázs Gyulának. 



Deák-téri látogatások szinte ünnepi jellegüvé váltak. Az ünneplő közönség között a lányok 
nagy része magyar-ruhában jelent meg. A magyar-ruhás lányok közül jól emlékezem még 
néhány személyes ismerősömre is, így például Fábián Mancira,a későbbi Fábián polgármester 
hugára71, valamint Payer Izára, aki később Közi-Horváth Miklós, a „Soproni (első külön oldal 
vége)  
Hirlap” főszerkesztőjének a felesége lett72. – Az ünnepélyes térzenék a szept. 8.-i ágfalvi 
ütközet után megszüntek. Ágfalván 72 főiskolás ütköüzött össze kb. 600 osztrák katonával, 
ahol Machatsek Gyula és Szechányi Elemér soproni főiskolások, Pehm nevü felkelős és egy 
osztrák csendőr elesetek (Mosch Arnold)73. 
Az 1921. okt. 13.-án kötött velencei egyezmény a népszavazás megtartását rendelte el 
Sopronba és a környező 8 községbe. Felélénkült a felkelő mozgalom. – Előzőleg, X. 4.-én 
Prónay megszervezte a Lajta bánságot. 
Okt. 21.-én érkezett IV: Károly király és Zita (erről 1. 7—8. oladlt!). 
A Gy. S. E. V. állomáson a velem működő rendőrörs parancsnoka Szigeti István r. 
főtörzsmester volt. Mivel Sopronból már augusztus elején kitelepítették az összes bíróságokat, 
így az az érdekes helyezt is reánk rendőrökre  hárult, hogy a vasutállomáson és környékén 
történt apróbb kihágások ügyében Szigeti ftőrmester volt, aki – egyedül maradva az őrszobán 
– egy bikacsökkel  kimérte a székre fektetett bűnösre az ítéletet, így pótolta a „törvény-
széket”.  
Nehezítette munkámat az a helyzet is, hogy akkoriban a Szombathelyről Sopronba érkező 
vonat Harka-Kópházáról közvetlenül a Déli-vasúti állomásra futott be, tehát a Gy. S. E. V. 
állomást nem érintette. Igy a Déliről indulóvonatok vizsgálatára a két p. u. között akkor még 
üzemelő villamossal kellett átjárnom74. De sürgős esetkben a Gy. S. E. V.-ről imduló vonat 
utolsóü kocijának lépcsőjéről szálltam efl és arról a Kossuth-úti ájárónál leugrottam, hogy 
mielőgg átjussak a Déli-p. u.-ra. Az egyik ugrásomnál azonban nagyon nekivágódtam a 
sorompó vas-rácsának és többet már nem mertem a leugrást kockáztatni. – Szivesen gondolok 
vissza azonban  a Déli p. udvaron töltött egyik estémre. A felkelők – szinte mind soproni 
főiskolások és jóbarátaim – este 11-re vendégül láttak néhány rendőrrel és vasutassal a II. o. 
váróteremben, hogy – amint ők mondták – köszönetet mondjanak a nekik nyujtott 
segitségünkért és megcsapoltak egy kis hordó sört, amiből a soproni Sörgyár küldött ki 
nekik75 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
71 Fábján Lajos (1894—1963) a számvevőség vezetője, 1946. máj. 26-tól polgármester, 1948. dec. 16. mondatták 
le. Helyére Bognár Dezső került. SSz. 1986, 195., 381. lap.  
72 Közi-Horváth Miklós(1896--?) a Soproni Hirlap Főszerkesztője, Közi-Horváth József pápai kamarás testvére. 
SSz. 1989, 260. lap. 
73 Két ágfalvi ütközet volt. Az első 1921. aug. 28.-án. A héjjas-osztag támadta meg az osztrák csendőröket. Itt 
esett el Baracsi László: SSz. 1978, 241. lap. A ásodik szept. 8-án. Maderspch Viktor vezette a felkelőket. Balázs 
a négy áldozat nevét jól írja le. Vö. SSz. 1972, 116—117. lap. 
74 Szigeti István soproni ideiglenes min. rendőrként a Rendőrségi Almanach 1923-ban, a 438. lapon. A soproni 
villamos 1900—1923. működött. Lassú volt és nagy kerülőt írt le a Várkerületen át, amire az egyik állomástól a 
másikig eljutott. Lovas Gyula: A soproni villamos vasút SSz. 1966, 110—118. lap. 
75 Első Soproni Serfőzés és Malátagyár Rt., 1896 óta. A Baross útvégében. – Itt mondok köszönetet a Soproni 
Áll. Levéltár, a Soproni Múzeum, a Városi Könyvtár munkatársainak szíves segítségükért. Külön köszönet 
Farkasné Bérczy Éva múzeumi könyvtárosnak a xerox-másolatokért. 


















