
Gyermekkorom Sopronban 1947-1951 
 

Több mint hatvan év távlatából elég nehéz pontosan visszaemlékezni arra, 

hogy mikor, mi is történt velünk. Igyekeztem ráhangolódni akkori gyermeki 

látásmódomra. Szerencsések vagyunk, ha rendelkezésünkre áll néhány 

dokumentum, amelybe jegyzett évszámok, vagy más adatok vezérfonalként is 

szolgálhatnak a múlt felelevenítésére. Ha fényképeket is találunk régi 

fotóalbumokban, akkor még teljesebb lesz az, amit meg akarunk ismét 

örökíteni. 

 

Visszapillantásunk attól is függ, hogy milyen élethelyzetben vagyunk éppen. 

Ettől függően, a múlt egyes elemei akár ki is maradhatnak a 

megörökítendőből. Ezen kívül, ha már foglalkoztunk a témával, és nem 

akarjuk ismételni magunkat, csupán hivatkozhatunk más írásainkra. 

Édesapámról írtam, a 2000. év őszén. Rá emlékezve, a történet, helyenként 

rólam is szól, hiszen minden szemlélő a saját helyzete alapján írja le, hogy mit 

látott és tapasztalt.  

 

De, miért kerültünk Sopronba? Édesapám, a Magyar Királyi Postatakarék 

Pénztárnál volt becsüs, a bajai zálogházban. Mint közhivatalnokot, oda 

vezényelték, ahol nagyobb szükség volt rá. Így kerültünk először Bajára majd 

Sopronba. Apám, kapott egy rendelvényt1 1946. augusztus 14-én Barlai 

felügyelőtől a budapesti központból, hogy „a soproni zálogházi fiók (Magyar 

u. 20.) megnyitásával kapcsolatban … haladéktalanul utazzék Sopronba és ott 

becsüsi szolgálat ellátása végett Dr. Gombay Hugó segédtitkárnál (lakása: 

Pázmány Péter u. 3.) jelentkezzék. … A jelen rendelvény egyben utazási 

igazolványul szolgál. Érvényes: 1946. évi szeptember hó 30.-ig.” 

 

Családfenntartó szülém, el is utazott Sopronba, és 1946. október elején, már ott 

dolgozott becsüsként a zálogházban. Valószínűleg Gombayéknál lakott 

(ágyrajáróként), mert oda írtam neki levelet 1946. okt. 27-én, Bajáról 

dátumozva. (A levél szöveghű másolata.) 

„Kedves drága Apukám! Énis örülök, hogy már tavaszra Sopronba megyünk 

lakni, mert anyuka azt mesélte, hogy ott a közelben van egy szép hegy és ott 

lehet karikázni játszadoni (sic!) és remélem, hogy majd többször elviszel az 

erdőbe kirándulni.  

Karácsonykor nagyon várunk haza, mert akármit is hoz a Jézuska, nagyobb 

ajándékot nemis hozhatna nekünk, mint Téged édes jó Apukánk. Szeretettel 
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csókol, kisfiad Bandika.” A levélre rajzoltam egy nagy piros szívet és azt írtam 

bele, hogy „Ez a te szíved és mi is benne vagyunk.” (Édesanyám a szöveg alá 

rajzolt egy életfát.)  

A levél jobb alsó sarkában van egy magyar zászló, és mellette a szöveg: „Piros 

fehér Zöld a zászló, Álljon alá aki magyar.” Egy másik, dátum nélküli levélben 

említem, már Gombayékat és azok lányait, hogy adja át nekik kézcsókom ill. 

üdvözletem. (Akkor én még Baján jártam, az általános iskola első osztályába.) 

 
 

Apám lemásolt egy dátum nélküli levelet, amelyet Dr. Balogh László 

főfelügyelő, osztályvezető írt alá, és amelyben tájékoztatja, hogy „tovább nem 

lehet húzni a Sopronba költözést, és ha nem megy, 1947. május 1-től további 

fizetésre nincs mód. Sopronban keressen magának lakást, a város 
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támogatásával.” Így kerültünk Sopronba, a Magyar utcába, a zálogháznak, egy 

raktárából kialakított részébe, ahol egészen addig laktunk, amíg az Ősz 

utcában, (talán a 18. vagy 28. szám alatt) nem találtak bérleményt szüleim.  

 A közelünkben éltek Schlöglék, akiknek Gyurka keresztnevű gyermekével jól 

összebarátkoztam, és amikor évek múlva Rákospalotára költöztünk, akkor is 

tartottuk a kapcsolatot egymással egy ideig. 

 
 

A kép hátulján: Schlögl Öcsi Sopron, 1961. VII. 2. kép 

  

 

„Fenti félévi értesítőt a 

bajai belv. áll. általános iskola 143-39/1946-7 sz. a. megküldött levél alapján 

állítottam ki” írta Kuszák Zoltán ig. h. már Sopronban. Ennek a tanítónak a fia: 
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Péter, velem járt Sopronban iskolába. Szegény tanító urat pedig hamarosan 

elütötte egy autó a keskeny úttesten, amikor egy bankettről hazafelé ballagott 

társaival együtt egy soproni, erdő közeli vendéglátóhelyről. Koponya-alapi 

csonttörést szenvedett, s ennek következtében meghalt. Tehát, 1947. év 

tavaszán költöztünk Sopronba. 

  

Bajáról, Sopronba egy zárt, vasúti tehervagonba rakva költöztünk, szerény 

bútorainkat úgy pakolva, hogy mi is azokkal együtt utaztunk. Talán középen 

volt kialakítva valami fekhely, amelyen meghúzhattuk magunkat a néhány 

napos úton. Ott, ahol a vagon tolóajtaját ki lehet nyitni, édesanyám elhelyezett 

egy hokedlit, arra tette rá a petrofornak nevezett kis tűzhelyet, amibe 

petróleumot kellett önteni, s annak tüze adta a hőt, a speciálisan kiképzett 

égőfejen át. Volt valami tartószerkezet is rászerelve, amire rá lehetett tenni egy 

kisebb lábast. Akkor főzött, amikor a vonat órák hosszat állt egy 

pályaudvaron. Arra emlékszem, hogy Szombathelyen le is csatolták a 

szerelvényről azt a vagont, amiben mi tartózkodtunk, egy mellékvágányra 

tolták, s talán két napig is ott vesztegeltünk, csatlakozásra várva. Mivel volt 

időnk, kimenetünk a városba, a pályaudvar előtti térre. A várost, a II. 

világborúban szó szerint tönkrebombázták, amely még két év múlva (1947-

ben) is igen elszomorító látványt nyújtott. Nagyon sokáig ez a kép maradt meg 

bennem Szombathelyről.   

 

Sopronban, az evangélikus gyakorló általános iskolába jártam, a Széchenyi 

téren. Ez az iskola volt legközelebb, a Magyar utcai első lakásunkhoz. (Az 

iskola, egy 1925-ben nyomtatott soproni térképen, Evangélikus Lyceumnak 

van írva.) Emlékezetem szerint, felsőbb évfolyamosok is jártak a nagy 

épülettömb sok-sok osztálytermébe, és azért volt gyakorló iskola, mert ott 

tanították a jövő tanítóit is, akiket akkor „prepák”-nak emlegettek 

környezetünkben. Minden évben többször is voltak „bemutató órák”, amikor 

a tanuló tanítók beültek az órákra, ahol bennünket okítottak és figyelték, hogy 

miként kell levezetni tanításunkat. Közben jegyzeteltek, s volt, amikor egyikük 

adott elő valamit, amit feladatul kapott. Ennek az iskolának az egyik nagy 

előnye volt, hogy jó tanerők szolgáltak benne, hiszen csak nagyobb tudású 

emberek tudják átadni ismereteiket azoknak, akiknek szintén a tanítás lesz a 

feladatuk.  

A II. évben, 1947. június 11-én kapott bizonyítvány szerint, pl. a 

„Nemzetismereti tárgyak” közé tartozott: beszélgetés, olvasás, írás, 

fogalmazás, nyelvi ismeretek. Míg a számolás és mérés, rajz, ének, testnevelés, 

valamint a hit- és erkölcstan, általános tantárgyak voltak. Kitűnő eredménnyel 
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léphettem a harmadik osztályba. Rozsondai Károly igazgató úr is aláírta a 

bizonyítványt. Éva keresztnevű lánya, szintén velünk járt az iskolába. (Tehát, a 

tanerők zömét a szüleim korosztálya adta.) A IV. osztályban tanított egy 

idősebb ember, akit Somogyi Bélának hívtak. Ő szerette egy nádpálcával 

csapkodni a padokat, ha lanyhult a figyelmünk.  

 

Osztálytermünk hajópadlós volt, alaposan bekenve valami barnás-fekete 

olajfélével, amivel nem csak az öreg deszkákat igyekeztek (talán) megvédeni a 

cipőnkről bevitt hótól és más nedvesség okozta korhadástól, hanem bizonyos 

mértékig porfogóként is szolgált. A nagy vaskályha, ontotta a meleget 

azoknak, akik a közelében ültek.  

 

Az öreg, vastag falapokból készített, valaha zöld színűre festett, diákok által 

bicskával megfarigcsált padokban, ketten ültünk. A pad közepén felül, lyukat 

fúrtak a tintatartónak, ugyanis akkor még tintával írtunk, vashegyű tollakkal. 

Koedukált osztályba jártam, tehát fiúk-lányok vegyesen. A városban elég sok 

német származású ember lakott, amit nevük is bizonyított, pl. Birnbaum 

Katalin, Paul Teréz, stb. Mi, azonban már nem tanultunk meg németül, mert 

akkor az, nem volt divatos nyelv, sőt! 

 

A földszintes osztályterem 

ablakai a Széchenyi térre 

nyíltak. Nyíl mutat az 

osztályteremre, ahová 

másodikos koromban 

kerültem. Ennek a térnek a 

közepén akkor még, volt egy 

nagy beton medence, aminek 

tetejére homokot szórtak, 

mint általában a mai 

játszótereken is láthatni. Ez 

azonban mély volt, és a II. 

világháborúban azt a célt szolgálta, hogy benne vizet tároltak, amelyből akkor 

is lehetett oltani a lángoló házakat, ha már nem volt közüzemi vízszolgáltatás. 

A háború alatt elesett embereket, köztük jó néhányat német katonai 

egyenruhában, ebbe temettek el. Talán 1947-48-ban szedték ki őket onnan 

(exhumálták) és vitték valahová. Napokig néztük tantermünk ablakából, ezt a 

számunkra elborzasztó munkát. (No, ilyesmi is elvonta figyelmünket a 

tanulástól.)  
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A Magyar utca, a városnak egy régi építésű részén van. Számomra, a 

Széchenyi teret kötötte össze azzal a területtel, ahol a városi kórház is áll. Neve 

állítólag onnan ered, hogy a város régi, főleg németek által lakott részét 

elvezette, a magyarok által lakott, Győr felé vezető országút irányába. Az 

elmúlt évtizedekig, arra vitt ki az út, Ausztriából, Sopronon át, Győr felé. Csak 

a közelmúltban épültek meg a várost elkerülő (ország)utak. 

 

A házak egy része, a XVII-XVIII. században épült, és egy emeletes volt.  

Egy útikönyv szerint, a Magyar utca 20. sz. házat is, a XVIII. században 

építették, de 1860 körül átalakították. Ebben volt hosszú ideig a zálogház, 

amelynek kétszárnyú, nagy kapuja be volt építve a házba. Az egyik nagy 

kapuszárnyon, volt egy kisebb ajtó, amelyen ki-be járt a nép. A nagy fatáblákat 

csak akkor nyitották ki, amikor valami nagyobb tárgyat kellett bevinni az 

udvarba, vagy pl. a tüzelőt: fát, szenet, stb.  

A belső udvarban volt akkori lakhelyünk. Én úgy emlékszem rá, mintha 

manapság egy régi várnak valamelyik kisebb termébe nézek be, világjárás 

alkalmával. Hidegsége, ridegsége maradt meg bennem. Úgy emlékszem, olyan 

tájolású volt, hogy a nap sem sütött be soha. Ezért is igyekeztek szüleim 

onnan, minél hamarabb más helyre költözni. (Meg kell jegyeznem, hogy 

apámat, mint köztisztviselőt, egyáltalán nem kényeztette el az a kor, ugyanis 

nem kapott szolgálati lakást, hanem neki kellett megkeresnie „fészkét”. Ez, 

már Baján is így volt.) 

 

Ez a városrész arra volt jó, hogy megismerkedhettem a híres Várkerülettel, 

ami akkor is a város egyik meghatározó területe volt. A háború előtti és azt 

követő években, ott volt a legtöbb üzlet, a környékén mozik. Az üzletek, mint 

kisgyereket, nem nagyon érdekeltek (pénzem sem volt), a mozi azonban igen. 

Valószínűleg nem is az első évben, hanem később látogattam gyakrabban egy-

egy filmszínházat, ahol akkor még lehetett látni néhány Tarzan filmet, meg 

cowboyokról szólót, amit aztán később nálunk is western-nek neveztek. Egy 

ideig pontosan emlékeztem, de ma már nem vagyok egészen biztos benne, 

hogy a „Tarzan New Yorkban” című filmet 11-szer láttam. Később (az 1950-es 

évektől) ezeket a filmeket már nem vetítették, mert nem a szocialista-

kommunista ideált közvetítette, hanem a kapitalistákét, akiket akkor, 

hivatalosan nagyon kellett utálni. (Nekünk gyerekeknek, természetesen 

fogalmunk sem volt, sem a kapitalizmusról, sem a szocializmusról, bár 

szüleink időnként elmondták a véleményüket erről-arról.) 
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Amikor pedig elköltöztünk az Ősz utcába, a városnak azt a részét ismerhettem 

meg, ahol közel volt a MÁV soproni déli-pályaudvar, a Gázgyár, a Sörgyár és 

még jó néhány olyan üzem, amely meghatározó volt az emberek életében. 

Sokan ott kaptak munkát is. Az Ősz utcából bringáztam ki Bánfalva felé is, 

még a váz alatt tekerve, mert olyan kicsi voltam, hogy nem ért le a lábam az 

ülésről a pedálig, a nagy „férfi” gépen. (Később vettek szüleim egy női 

kerékpárt is, azt könnyebb volt hajtani.) 

 

Sajnos, egyelőre azt nem tudom, hogy a Magyar utcában és az Ősz utcában 

pontosan mennyi ideig laktunk. Valószínűleg, nagyjából egy évig. Azonban 

ismét segítségemre van egy-két postai levelezőlap, amelyeket édesanyám írt az 

ő szüleinek Rákospalotára, és hála Istennek, megmaradtak. (Mennyi mindent 

lehet közölni egy levelezőlapon!)  

 

Az első levelezőlap, amelyen nem csupán dátum van, hanem feladó is, 1948. 

júl. 17-én kelt Sopronban, a József Attila utca 24. szám alól. (Ezt az utcát 

Felkelő utcának nevezték, de a II. világháború elmúltával átkeresztelték.) 

Ekkor már, az Alsó-Lővérekben laktunk, mert ott van ez az utca a mai napon 

is. (Természetesen az épület akkor még nem így nézett ki.) 
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Finta Béla képén, ami talán 1946-

ban készült, ebbe a házba 

költöztünk (nyíl mutat rá) 1948-ban, 

lakhatóvá téve az első emeletet. 

A képet a sopronanno.hu (is) 

közölte. 

 

 

 

Sopronban, a József Attila utca 24. számú ház, egyemeletes volt és 

bombasérült. Tulajdonosa – úgy tudom – Bécsújhelyen lakott, és tőle béreltük 

havi 50.-Ft-ért a lakást annak fejében, hogy beköltözhetően helyreállíttatjuk. 

Nem csupán egyik falát kellett felépíteni, tetőszerkezetét megjavíttatni, hanem 

sok más teendő is volt vele kapcsolatban. Sajnos arról nincs ismeretem, hogy 

akkor, mindez mibe került. Valószínűleg „feketén” végezték a munkát, és 

ezért sem maradt róla feljegyzés, precíz szüleim birtokában. A lakbért, a 

GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút) egyik mozdonyvezetőjével küldtük ki 

Ausztriába, mert másként nem lehetett. Ez a közlekedési társaság sok feladatot 

megoldott az „új rendszer” vezetőinek is, és ezért sem szüntethették meg. 

(Lényegében egy osztrák-magyar vegyes vállalat volt.)  

 

Édesapám ekkor még zálogházi becsüs volt, mert hagyatékában fellelhető, 

1948. január 29-én kelt levél, amit a Magyar Postatakarékpénztár 

vezérigazgatója írt Budapesten2, ami 1948. március 16-án ért Sopronba. Ebben 

értesítik apámat, hogy a X. fizetési osztály 2. fokozatába sorolják be. (Konkrét 

pénzösszeg nem szerepel az iraton.) Apám 1949. szeptember 30-ig 

dolgozhatott zálogházi becsüsként, mert akkor ú.n. „B” listára tették, 

gyakorlatilag megszűntették az állását és nyugdíjazták, de nyugdíjat nem 

kapott. Ekkor alakult meg ugyanis, a volt (kapitalista) Postatakarék Pénztár 

helyett, a (szocialista) Bizományi Áruház Vállalat. 

 

Bár édesapám elment dolgozni 4 hónapra a Soproni Pénzügy Igazgatóság 

Adóhivatalához, édesanyámnak is munkát kellett vállalnia. Megmaradt 

munkakönyve szerint a Soproni Kiskereskedelmi Vállalatnál lett 

pénztárkezelő, 1949. dec. 13-tól, 1951. március 15-ig, amikor Budapestre 

költözünk.  

 

                                                           
2 498. eln. 1948. számon 



 9 

1949. június 16-án fejeztem be a IV. osztályt kitűnő eredménnyel, ugyanott 

ahová jártam a Széchenyi téren, de akkor az iskolát már, Soproni Állami 

Tanítóképző-intézet gyakorló általános iskolának hívták.  

 

Mi gyerekek, nem sokat érzékeltünk szüleink gondjából-bajából és az ellátási 

zavarokból, politikai herce-hurcákból. A „hiánygazdaság” jelei már 

mutatkoztak, mert édesanyám azt írja 1949. december 13-án az ő anyjának 

Rákospalotára, hogy „A gyerekek várják a karácsonyt, de bizony még nem is 

tudom, mit is tudok nekik venni. Remélem karácsonyfát tudok ott beszerezni 

részükre, ahol most vagyok.” 

 

Nem voltunk gazdagok, annyi szent! Az iskolában UNRRA (United Nations 

Relief and Rehabilitation Administration = az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének 1947-ben megszűnt segélyező szervezete) csomagból – a 

Vöröskereszt segítségével - ruhákat és sapkákat osztogattak. Én is kaptam egy 

jó bakancsot és olyan kezes-lábas ruhát (igazi finom pamutszövetből) aminek 

a felső részét akkor is le kellett vennem, ha csak pisiltem, nem volt a nadrágján 

slicc. 

 

A földszinten lakott idős házaspár, akik közül a férfi (azt hiszem) tanító volt, 

és odaköltözésünk után hamarosan meghalt. Velük lakott énekesnő lánya, és 

annak a szép fiatal lánya. Utóbbinak volt egy igen jóképű vőlegénye, aki a 

lánnyal együtt a soproni színházban is játszott. Úgy tudom, hogy amatőr 

színész volt, és eredeti szakmája valamilyen mérnök. Nos, ez a férfi, amíg ott 

laktunk, megpróbált disszidálni, de az osztrák-magyar határt akkor már elég 

erősen őrizték, és azt hallottuk, hogy szökés közben agyonlőtték. Lakott még a 

földszinten a volt cselédszobában egy férfi, Balázs bácsi, akiről úgy hallottam, 

hogy Romániából jött át Magyarországra. Nyersen ette az uborkát, mint más a 

sárgarépát vagy almát. Nekünk furcsa volt.  

 

Mi, az egész első emeletet laktuk, ami jelenlegi tippem szerint, lehetett vagy 

130 négyzetméter alapterületű. Csodálatos villa-lakás. Az udvarból, a széles 

lépcsőházon keresztül lehetett feljutni. A nagy, kétszárnyú fehér ajtó, nyíló 

részén belépve, egy széles, hosszú folyosóra jutottunk. Innen nyílt 2 szoba és 

jobbra a konyha, balra a még kisebb, közlekedő folyosó, amiből a télen gázzal 

fűthető WC és a fürdőszoba, a fürdőszobából pedig ismét egy nagy szobába 

lehetett lépni (ezt használtuk hálóhelynek), ami össze volt kötve a másik utcai 

szobákkal. A nagy folyosóról nyíló kis szoba, amit hivatalosan zárt 

verandának neveztek, udvari volt, és én „csapatszobának” rendeztem be. 
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Ebben gombfociztunk haverjaimmal, és időnként festegettünk Zalán Zolival, 

akinek szülei fényképészek voltak a városban. Zoli 1956-ban elhagyta az 

országot. (Egy időben azt hallottam róla, hogy Kanadában él, és indiai felesége 

van.) De kár, hogy vízfestményeink nem maradtak meg! 

 

Ennek a kis szobának az egyik 

ablaka, és konyha melletti spejz 

ablaka egy derékszög két szárán 

voltak elhelyezve. (Nyíl mutat rá.) 

Az ínséges időkben, amikor 

édesanyám gyakran mondogatta, 

hogy „több nap, mint kolbász" 

valamint a lekvároknak, befőtteknek 

is ki kellett tartaniuk legalább 

húsvétig, én átfektettem a vasalódeszkát a két ablak párkányán és bemásztam 

az éléskamra tartalmát megdézsmálni. A spejz kulcsát mamám eldugta, de így 

a kisszoba felől az ablakokon át be tudtam hatolni. (Éhes voltam a focizás 

után.) 

 

A szobákban különben egyedi fűtés volt, fával, szénnel. A konyhában volt-e 

gáztűzhely, arra már nem emlékszem. Ebben a csodás lakosztályban éltünk 

közel 3 évig. Ez alatt az idő alatt annyi minden zajlott le bennem és 

körülöttem, mint egész életemben csupán igen ritka időszakokban. Van, 

amikor összesűrűsödik az idő! Ezt az élményt és tényt, a pszichológiában 

visszatekintési csúcs-nak nevezik. Van olyan nézet, hogy „a sokat ismételt és 

kifinomult emlékek képezik élettörténeteink magját.”3 

 

A soproni József Attila u. 24. sz. ház, saroképület volt. A másik kis utcácska 

neve: Újlaki. A mellette valaha állt épületet olyan súlyos bombatalálat érte 

(közel volt a vasút és azt bombázták a II. világháborúban), hogy lebontották, 

tehát egy üres telek volt egészen addig, amíg el nem költöztünk.  

Lakásunk utcai ablakaiból egy focipályára 

lehetett rálátni, amit akkor csak mi használtunk, 

mert azt is sok bombatalálat érte és nem volt 

pénz a helyreállítására. Mi azonban néhány 

bombatölcsér között (melyekben megült az 

esővíz) a hadapródiskola felőli oldalon, 

találtunk akkora területet, mint egy valódi 

                                                           
3 Daniel L. Sachter: Emlékeink nyomában. Háttér Kiadó, Bp. évszám nélkül. Pp.408-409. 
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pálya negyede, amit hol homokkal, hol lopott mésszel, igazi pályává 

alakítottunk, kijelölve a szükséges vonalakat a játékhoz. Itt rúgtuk a 

gumilabdát, ahogy hazajöttünk a suliból és bevágtuk a táskát a sarokba, 

egészen addig, amíg este már alig láttunk. A sérülten megmaradt lelátó alatti 

szaros, büdös helyekre (ahol régen az öltözők és irodák voltak) nem szívesen 

mentünk be, de életveszélyes mutatványokat végeztünk, az omladozó falakon 

mászkálva. (Sajnos akkor nem készítettünk fényképeket. Nem volt 

„fényképezős kor”.) 

 

A focipálya mellett volt a II. világháború előtt és alatt, a II. Rákóczi Ferencről 

elnevezett hadapródiskola. (Mi, legalább is így hallottuk.) Ezt is alaposan 

szétbombázták. Az utcafrontra néző egyik főépületét, nagyjából kijavították és 

ott vert tanyát először a soproni határőrség. Gyakran láttuk, amint 20-30 

lógófejű, szomorú civilt kísértek oda a katonák, 1891/30M gyártmányú, 

szuronyos „dióverő” ismétlő puskáikkal a vállukon. (Még engem is ilyen 

fegyverrel képeztek ki 1958-ban, a szocialista haderő legnagyobb dicsőségére!)  

 

Ez a katonai tanintézet, igazán pazarul lehetett felszerelve, mert az istállókban 

a lóitató vályúk, márványból voltak. Szanaszét hevertek az otthagyott sport 

vívótőrök és kardok, amelyekkel a kadétokat kiképezték. Volt egy fedett 

uszodája is, ahol mi esős időben fociztunk, mert a medencében természetesen 

nem volt víz, de az eső sem folyt be, mert a tető és az építmény viszonylag ép 

maradt. Itt létesítették, a József A. u. és a Lővér körút sarkánál, az 1960-as 

években a kis GYSEV szállót, ami felkapott hely volt akkortájt Sopronban, 

étterme és bárja miatt.  

 

A konyhánkból rá lehetett látni egy másik sarokházra, ami elég romos volt. 

Abban régen, a „Schmauser vendéglő” működött, legalább is mi így hallottuk. 

Ott is „bandáztunk” amíg aztán a toronyszobát valaki lakhatóvá nem tette. 

Manóházi Manónak neveztük, a furcsa embert. 

 

Ebben az időben, igen sok barátra tettem szert, akik közül néhányan életem 

későbbi időszakában is komoly kapcsolatot jelentettek.  

  

Egyikük volt Tolcsvai Nagy Levente, akinek édesapja 

festőművész-rajztanár volt, és gyakran vitt ki bennünket 

szabadtérre vízfestékkel megörökíteni a természetet, pl. a Felső-

Lővérekbe, ahol most különböző, volt szakszervezeti szállodák 

is állnak. A jelenlegi Ciklámen u.- Ciklámen ösvény közti 
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területen, az egész terep igen vadregényes volt, tele bombatölcsérrel, bennük a 

vízben kis tarajos gőték és vízisiklók, békák. A természet igyekezett birtokba 

venni azt, amit az ember erőszakkal elvett tőle. Néhány épület félbehagyva, 

mint pl. a később szanatóriumként üzemelő, vagy romosan, kiégve.  

 
Tolcsvai Nagy Levente (beceneve: Tecsi), szüleivel és testvéreivel együtt, a 

Madách Imre utca 12. számú házban laktak. Ez az utca párhuzamos volt a 

József Attila u.-val.  

 

Tecsi, az édesapjától és édesanyjától örökölt tehetség kibontakozatására, 

kézzel írt és rajzolt újságot egy példányban, kockás füzetlapokra. Nekem adta 

el. Sajnos, csak két példányom maradt belőle, mert egy időben néhányat 

elküldtem hozzá, amikor már Svájcban élt (hiszen az övé volt eredetileg) de 

halála után, nem kaptam vissza testvéreitől, hiába kértem. Ld. a mellékletet. 

 

Itt van előttem az az újságpéldány, amit 1949. szeptember 26-án alkotott. 

Címe: „Izé” a volt Soproni Élet.4 Hangulatának megfelelően, igen gyakran 

változtatta az újság címét. A cím alatt: Főszerkesztő: Nagy Levente. Ára: 30 

fillér. Felelős kiadó: Ricsi. (Ez én voltam, és az Endricsiből maradt meg.) 

Megjelenik minden hétfőn. (Ez sajnos, csak ígéret maradt.) Főmunkatárs: 

Palásti Kristóf. Tecsiék felett laktak, az első emeleten (ha jól emlékszem). 

Tizenegy évesek voltunk akkor! 

                                                           
4 Emlékírásom végén mutatom be. 



 13 

Újdonság a lapban, a régi példányokhoz képest, hogy nagy betűkkel írja: 

ÚTTÖRŐ MOZGALOM LAPJA. „ELŐRE!” Magyarázat: a cserkészetet 

szétverték, megszűntették, helyette lett az úttörőség. A fiataloknak nem sokat 

számít a cégér, nekik az a fontos, hogy valahol foglalkozzanak velük. Hamar 

„bekapják a horgot”. Én is évekig voltam úttörő. Rákospalotán, talán a VIII. 

általános iskolai osztályosként, még a csapattanács elnöke is. (Mindig 

szerettem vezér lenni!) Az újság 4 oldalát nem akarom itt részletesen 

ismertetni. A mi, kis életünkről szólt. Pl. általunk „Pojzs”-nak elkeresztelt 

ember volt a házmester abban a házban, ahol Tecsiék laktak, stb. Látni kell!  

 

Itt szeretnék szólni röviden a Tolcsvai családról. Édesapja, mint pedagógus 

nem keresett sok pénzt. Néhány képet amit festett, nem nagyon tudta eladni 

(legalább is jó áron). Édesanyja nevelte a négy gyereket. Ő különben úrilány 

volt, képzőművészetben is iskolázott, tudott gitározni, szeretett rajzolgatni. Az 

ő édesapja, Csörgey Titusz, jól ismert madártani szakember volt 

Magyarországon, akit az új politikai garnitúra, idős korára, taccsra tett. A 

Balaton mellett, ábrahámhegyi házacskájában élt feleségével, amíg meg nem 

haltak. Neve szerepel a Magyar Életrajzi Lexikonban. 

Éva néni is kénytelen volt munkát vállalni egy idő után. A Soproni 

Erdőmérnöki Főiskolán rajzolta azokat a növényeket, amelyeket 

beleszerkesztettek egy-egy tanjegyzetbe. Közben, amikor otthon nem 

gitározhatott, kénytelen volt főzni ezt-azt, de nem volt „született szakácsnő”. 

Gyakran volt náluk sztrapacska, amit én nem nagyon szerettem, és azóta sem 

kedvencem.  

„Futott a lakás” de minket gyerekeket az nem érdekelt, őket meg környezetük 

bohémnek tartotta. Azok is voltak, amennyire lehettek.  

Miután 1956-ban Svájcba távoztak, ott jobb életet remélve, amiben nem 

csalódtak, módunk volt felkeresni őket az 1970-es ’80-as években és Éva néni 

vendégszeretetét is élveztük a Lago Maggiore feletti dombon magadinói 

otthonában, amit Casa Pannoniának nevezett el. Kedves Levente fia hamvait is 

ott őrzi és beszél a szellemével.  

 

A fiatalabb fiúkat, mi is, mint a szüleik, csak „Bocsok”-nak hívtuk. Géza volt a 

legfiatalabb, Csaba az idősebb. Ők, szép pályát „futottak be” Svájcban. 

Leánytestvérük, Enikő, húgom osztálytársa és barátnője volt. Felnőttként 

Németországban élt. Ők is tartják egymással a kapcsolatot.  

 

Néhány epizód és gondolat felvázolásával emlékezem meg, egy-egy akkori 

pajtásomról, akikkel valamilyen kapcsolatban voltam. Palásti Kristóf említésre 
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került, így most róla. Tecsi, elhatározta, hogy nagy cirkuszt rendez be a ház 

udvarának egyik sarkában. Gondot jelentett a sátor megalkotása, bármennyi 

pokrócot és lepedőt is igyekezett elcsenni szülei szekrényeiből. Kristóf így 

énekelte meg az eseményt. 

 

„Itt a cirkusz, már megérkezett, 

Tolcsvai úr, nyögve rendezett. 

Megkezdődött már a cirkusz és, 

Gongva-gongott három gongütés. 

Levente úr, volt a fő bohóc,  

Arca meszes, haja csupa kóc. 

Kántor Gyuri volt a légtornász, 

Nagy porolón, szerte kalimpász. 

Ugri Edit, ernyője remek,  

a szélben ide-oda lebeg.” 

 

Sajnos, a többi részt már elfelejtettem, de a cirkusznak a házmester, Pojzs 

vetett véget, mert „Egyszer csak morogva vészesen, 

 A Pojzs az ajtóban megjelen” …  

 

Kántor Gyurka (beceneve: Káncsi), a Madách u. 14. 

sz. alatt lakott. Édesapja vezető mezőgazdász volt a 

Sopronhorpácsi (Fertőtavi?) Állami Gazdaságnál. 

Elég jól éltek. Még egy öreg csámpás cselédet is 

tartottak. Andris bácsi kocsis volt és sepregette az 

utcát. (Akkor még nem személygépkocsival, hanem 

lovas kocsival, csézával közlekedtek a földbirtokok 

kiemelt szakemberei.) Gyurkának állandóan 

tanulnia kellett, és igen gyakran hiába csábítottuk 

focizni. Az utcára néző ablak párkányára tette a 

tankönyvet, föléje könyökölt és szomorúan közölte 

velünk, hogy otthon kell maradnia. Később, 

erdőmérnök lett, és kisebb-nagyobb 

megszakításokkal tartottuk egymással a kapcsolatot, ami nagyjából 30 éve 

megszakadt. A képet nekem dedikálta talán az 1950-es évek végén. Édesapja 

halála után, édesanyja gyógyszertárban helyezkedett el pénztárosként, mert 

bizonyára kevés volt az özvegyi nyugdíja. Nagyon kevés ember tudott annyi 

vagyont felhalmozni az „új rendszerben”, - amit aztán úton-útfélen 

proletárdiktatúrának tituláltak „főcső”-vezetői – hogy haláluk után 
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hozzátartozóik különösebb gond nélkül élhettek. Amíg valaki a húsosfazék 

mellett lehetett, merített. Ha meghalt, személyi vagyona nem sokat ért. 

Legalább is így volt ez a „Rákosi rendszerben” amelynek kis idejében, 

Sopronban is éltem.  

 

Jó néhányan laktak még a Madách utcában a korombeliek közül. 

Megalakítottuk az MKSE-t (Madách Körzeti Sport Egylet). Ez volt a banda 

neve, Tecsi újságjaiban is.  

Tecsi különben arról álmodozott, hogy sportközvetítő riporter lesz, Szepesi 

nyomán. 

Elég sokat játszottam, Gábor Jenő Dzsingisz Artúrral. Ők is a Madách utcában 

laktak, de a házszámra már nem emlékszem. Csak édesanyja volt otthon, mint 

gyerek nem kérdeztem rá, hol lehet a papája. Tőle tanultam meg a Capitali 

játékot. Amikor elköltöztünk Sopronból, kapcsolatunk megszakadt. A 

rendszerváltásnak is titulált gazdaság-politikai fordulat idején, egyszer csak 

feltűnt nekem az egyik magyar TV adásban egy férfi, akit holland 

állampolgárként, Gábor Dzsingisz úrnak mutattak be, és akkor talán a 

parlamenti választásokra érkezett a külföldi megfigyelőkkel együtt. Jól beszélt 

magyarul.  

Gondoltam, hogy ilyen névvel, 

nem lehet más, csak Dzsini, 

gyermekkori barátom. Azonban 

sok minden visszatartott attól, 

hogy felvegyem vele a 

kapcsolatot. Aztán mégis 

megtörtént, amire nagyon 

vágytam, és már kétszer 

beszélgettünk egymással erről-

arról az ezredforduló táján, 

amikor a Holland Királyság 

mezőgazdasági attaséja volt a 

magyarországi követségen. Négy-

öt nyelven beszélő európai.  

Itt egyik írását dedikálja nekem 

Budán az Angelika cukrászdában. 

Európába – félúton c. könyvéből 

amit „holland szemmel írt”.  
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Sok borsot törtünk Joubert-ék orra alá azzal, hogy becsöngettünk hozzájuk, 

aztán elszaladtunk. Az első emeleten laktak, egy kis villaszerű házban. A két 

fiú beceneve: Dusi és Dönci volt. Nagyanyjuk locsolt bennünket vízzel az 

ablakból, ha időben észrevette, hogy közeledünk. Palásti Kristi megénekelte, 

Tecsi egyik balul sikerült kalandját, mert egyszer elkapta őt a gyerekek apja. 

Talán majd eszembe jut néhány részlet a bökversből, de most csak a végét 

tudom: 

 „Kergette a Leventét a rohadt, 

         A Levente, hanyatt-homlok rohant. 

         Elvágódott, hasát be is zúzta, 

         De Leventét is magával húzta. 

   E versemnek az a bizonysága, (hogy) 

         Leventének vizes a gatyája.” 

 

Jó pajtásom volt Mühl Nándi, aki a „Nyuszek” becenevet kapta (házinyulak 

tartása miatt). Ők, a József Attila utcában laktak, egy szép kis villában, a 8. sz. 

házban. Most is ott élnek. Édesapja nagyon szeretett fotózni, filmezni. Egyszer 

felvett néhány másodpercet, amikor fociztunk. Több mint négy évtizede, újra 

kapcsolatban vagyunk egymással, és általában évente meglátogatjuk őket 

Sopronban, vagy Vonyarcvashegyen, nyaralójukban. Időnként levelet váltunk, 

vagy telefonálunk. A többes szám, Nándin kívül feleségét, Margitot jelenti, aki 

igen elfoglalt gyógyszerész, és az ő édesapját, aki szintén kiváló, vasdiplomás 

gyógyszerész (Dr. Horváth Dénes). Amíg Nándi édesanyja élt, gyakran ő is 

köztünk ült, amikor beszélgettünk. Jó humorú ember volt.  

Nándi, igen szelíd, kedves ember. Kohómérnök lett, és sokat dolgozott a 

soproni Vasöntödében, amíg lehetett. Felesége patikájában (volt?)„mindenes”. 

Nem könnyű poszt. 

Kértem őt, hogy küldjön 

gyermekkorának abból az idejéből 

fényképet önmagáról, amikor 1948-

51. közt együtt játszottunk, 

időnként egy iskolába is jártunk. 

Nem talál. Ezért azt a közös képet 

teszem ide, amit 1989. őszén 

készítettem róla és Tolcsvai Nagy 

Leventéről (a képen jobbra) amikor 

az MKSE-re emlékeztünk. A 

datálást segíti egy akkori humoros 

politikai lap, amit Levente vett.   
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A tágabb lakókörzetben éltek Tanaiék. Több fiú volt a családban, az idősebbek 

országos hírű futóatléták voltak, de valami konfliktus alakult ki köztük és a 

hatalom képviselői között. A legfiatalabb, tartozott a mi körünkbe. Sajnos, 

keresztnevét már nem tudom.  

 

Egyik fiú, aki jól focizott, az Alsólővér utcában lakott, édesanyja az ottani kis 

postán volt tisztviselő. Fesslernek hívták.  

Az egész bandára különben az volt a jellemző, hogy időnként összeverődtünk, 

és legkedvesebb időtöltésünk a foci volt. Amikor országos jelentőségű meccset 

közvetített a rádióban Szepesi György sportriporter, akkor a játék végeztével 

kivágtattunk a pályára és azt híreszteltük, hogy megmutatjuk, miként kellett 

volna jobban játszania pl. a vesztes félnek. Általában mindegyikünk „belebújt 

valamelyik nagy játékos bőrébe” és így volt köztünk: Deák (Bamba) Feri, 

Szusza Feri, stb. 

 

Grundcsapatunk tagja: Tolcsvai Nagy Levente (Tecsi), Mühl Nándor 

(Nyuszek), Kántor György (Káncsi), Fessler Tamás (Fesi), Molnár András 

(Danó), Varga József (Juszuf), Zalán Zoltán (Zali), Németh Endre (Ricsi), Tanai 

Gábor (Tanai), Lázár Miklós (Misi), Lázár István (Pisti), Horváth Tibor (Tücsi). 

Általában az i-re végződő becézés volt akkor a divat. Egyszer a Színház utcai 

társasággal is játszottunk. (A névsor Tecsi egyik elveszett újságjában volt, és 

sajnos jó néhányukra, pl. a Lázár fiúkra nem emlékszem.) 

 

Szép napos időben, illetve amikor kellemes volt kimozdulni otthonról, nem 

csak a labdát rúgtuk, hanem sokat jártunk az erdőbe. A régi turista útjelzések 

alig látszottak, de bennünket nem is érdekeltek. A város közeli, 398 m magas 

Károly-magaslaton látható kilátóhoz, vagy toronyiránt mentünk, szó szerint 

árkon át-bokron át, vagy a régi, de lepusztult szánkópályán. Közben, amit 

útba ejtettünk, megnéztük, pl. a Deák-kutat és más pihenőket, valamint egy 

kőbányát. Jó kondícióban voltunk, s bár időnként alaposan beleizzadtunk a 

ruhánkba, nem okozott gondot a túra. Jött velünk Pajtás nevű, közepes 

testnagyságú, fekete-szürke szőrű kutyánk (édesanyám szerint puli-pumi 

keverék), és gyakran szedett össze kullancsokat, amiket petróleumos ronggyal 

kábítottunk el, majd piszkáltunk ki belőle. Nagyon intelligens állat volt. 

Amikor megtudta, hogy elköltözünk, de nem vihetjük magunkkal Budapestre, 

magától elbujdokolt a háztól. (Ez, így igaz!) 

 

Nem sorolom most fel összes barangolásunk, mert lényegében minden hová 

elmentünk, természetesen gyalog, Sopron közelében, ahová csak lehetett. 
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Akkor még egy ideig (1949?) a Muck kilátóhoz is el lehetett jutni. Később a 

határőrség vette birtokba és használta, magaslesnek. Ekkor már nem lehetett 

megközelíteni. (Akkor, még nem létezett a később híres-hírhedtté vált kettős 

szögesdrót kerítés, csak aknazárról és egymáshoz közel fekvő járőrökről 

beszéltek az emberek. Ez 1950-ben lehetett, amikor már megfélemlítetten 

éltünk.)  

 

Itt kell megjegyeznem, hogy a várostól elvették a megyei rangot és Győrnek 

adták, oda helyezve át minden megyei hivatalt. Sok ember ott lakott 

albérletben és volt, aki fürdőkádban aludt! Többeknek naponta kellett 

ingáznia vonattal Sopron és Győr között, mások pedig elköltöztek, a 

határsávba sorolt, lényegében „zárt” városból. Ismét mások állását 

megszüntették, vagy ha (köz)alkalmazottak voltak (pl. tanító, patikus, stb.) 

akkor hatalmi szóval elhelyezték a megye vagy az ország másik részére. Ezt, a 

mai fiatalok, akik nem találkoztak ilyesmivel, nem is értik.  

 

Az erdőben azt szedtük, ami éppen termett. A Károly magaslatra fel, 

cikláment és áfonyát, a Kecskepataki erdő felé (?) sok-sok gombát: vargányát, 

galambicát és őzláb gombát. Valahogy megtanultuk, hogy mit szabad szedni 

és mit nem. Szerencsére soha nem lettünk betegek. A vargányából néha annyit 

gyűjtöttünk, hogy apróra vágva édesanyám megszárította és különböző 

étkeket ízesített vele. Az illata még most is „orromban van”. (Később, 

hosszabb ideig ismét Budapesten lakva, csak álmodoztunk minderről, mert 

piacon nem lehetett kapni, vagy mi nem olyan piacra jártunk, mert talán egy-

egy „nagy-csarnokban” árulhatták.) 

 

Az egyik év, nem olyan volt, mint a másik. Nem csupán azért, mert mi is 

fejlődtünk biológiai korunk miatt, hanem azért sem, mert a politikai-gazdasági 

környezet is változott. Egyre jobban éreztük az új ideológia szorongatását.  

Szüleink egy része a BBC magyar nyelvű adását és az Amerika-hangját, mások 

a Szabad Európa Rádió magyar műsorát hallgatták, melyeket évről-évre, egyre 

jobban és annyira zavartak, hogy alig lehetett érteni belőle valamit.  

 

A nyarak jól teltek, mert hála Istennek volt néhány fürdőmedence a városban 

(mi, a közeli Lővér-fürdőt kerestük föl, s annak mártóztunk, úszkáltunk igen 

hideg vizében) de volt, amikor Tómalomra is eljutottunk. Oda, talán már járt 

autóbusz, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos. A kerékpár volt a 

közlekedési eszköz, az „apostolok lován” kívül.  
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Télen pedig jókat szánkóztunk a Winkler lejtőn, vagy a (később keletkezett?) 

Gyermek-(Szív)szanatóriumhoz felvezető igen meredek utcán, a Városligeti 

úton. Akkor még gépkocsi-közlekedés szinte alig létezett, így kisebb volt a 

baleset veszélye, mint később. Elköltözésünk előtti évben, még egy öreg sílécet 

is vettünk, és azzal próbáltam száguldozni életveszélyesen a keskeny hegyi 

ösvényeken, amíg egy nagydarab nővel nem ütköztem, aki egy beágazó útról 

száguldott, és aminek léctörés lett a vége. Tudomásom szerint, akkor még 

Sopronban, felújított vagy jól működő sípálya nem volt. A két kis ugrósánc is 

romosan hevert, az alatta lévő terület csupa gödör, bokor.  

 

Most, felnőtt korom egyes életszakaszaira gondolva, meg kell állapítanom, 

hogy a sok és megterhelő munka közben, ritkán volt olyan 4 év, amikor annyi 

élményben volt részem, mint soproni gyermekkoromban, s amelyekre olyan 

szívesen emlékszem vissza. Nehéz szelektálni a szinte számtalan emlék között, 

hogy mit s hogyan örökítsek meg.  

 

Folytatom azonban a téli szórakozásokkal. Mivel, a városnak azon a részén 

laktunk, amely sokkal közelebb volt a soproni erdőkhöz, mint a Fertő tó felé 

eső dombsághoz, ezért kézenfekvő volt, hogy környékünkön keresünk terepet, 

mozgásigényünk kielégítésére.  

A Winkler lejtő, vagy körút, igen alkalmas volt a szánkózásra, mert 

kanyargósan építették, s így kellő izgalmat jelentett az éles ívek bevétele, a 

sebesen lefelé rohanó szánkóval. Egészen fentről indultunk a (jelenlegi) 

Hatvani Ferenc úttól (?) és az Alsó Lővér utca felső részén értünk le. Egy-egy 

csúszkálós napon négy-ötször is felgyalogoltunk a „tetőre” újabb induláshoz. 

Sok utca nevét nem tudom, mert nincs kezem ügyében részletes soproni 

térkép, csak egy olyan, amelyet valószínűleg még 1931-ben készítettek, a 

Magy. Kir. Állami Térképészetnél Budapesten, a II. Olaszfasor 7-9. alatt, a 

soproni hegységről. (Ez, a szakadozott „lepedő” kedves múltidéző. Édesapám 

kaphatta, valamelyik ismerősétől, amikor a városba költöztünk.) Akkortájt, 

még nem volt szokás az utakat sózni, homokkal szórni. Egyes házak előtt 

kiöntöttek néha egy kis hamut, ami a tüzelés közben keletkezett, de azt is 

ritkán tették, hiszen a koszt a saját házukba vitték be, s máshol az út amúgy is 

csúszós maradt.  

 

A már említett Városligeti út, meredek, egyenes, szélén öreg gesztenyefákkal. 

Itt lehetett igazán száguldozni. Egyik alkalommal rosszul tettem le a sarkam a 

szánkóról, és az árkon áthaladva nekivágódtam fejjel az egyik fa törzsének. 
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Szerencsére, az ijedtségen kívül nem lett bajom, mert olyan vastag sapkám 

volt (UNRA ajándék), ami felfogta az ütközés erejének egy részét.  

 

A lakásunkban, pedig gombfociztunk (a csapatszobában), ha kinn rossz idő 

volt. A játékhoz akkor, nem lehetett még készen venni „játékosokat” 

műanyagból, mint később, hanem szüleink télikabátjáról vágtuk le a szaruból 

készített és nagyalakú gombokat, amelyeket aztán a házunkat övező kerítés 

betonoszlopán alakítottunk olyanra, hogy a széle lejtős legyen (a csíkok még 

30 év múlva is látszódtak a József Attila utcai kapu melletti oszlopokon), és 

ezáltal jól lehessen vele a kapuba emelni, az általában lencse alakú inggombot. 

A hátvédek nagyok voltak, a csatárok kisebbek. Talán volt, amikor 

rákényszerültünk arra is, hogy boltban vásároljunk, bár akkor a kínálat abból 

az árucikkből is kicsi volt. Csereberéltünk. A vita, a kapusok nagyságán volt, 

amelyeket egymásra tornyozott gombokból készítettünk úgy, hogy cérnával 

rögzítettük eggyé. A kapukat kis lécekből készítettük, s rajta tüllháló volt. Az 

élethűnek álmodott játékszer, kitűnő versenyekre adott lehetőséget. Mindenki 

választott magának egy csapatnevet. Ezzel gondban voltunk, mert akkor már 

elég gyakran változtatták meg a hagyományos klubok nevét, valami 

korszerűnek gondoltra, pl. az FTC-t, Kinizsire (ha jól emlékszem). Csupán, a 

Vasas tartotta stabilan magát a névtáblán. 

  

Sorsolás segítségével, szabályos bajnokságokat vívtunk, és nagy dicsőség volt, 

ha valaki első lehetett. Volt vita, de kulturált körülmények között. Tecsi, hírt 

adott, lapjában az eseményekről. De kár, hogy elkallódtak e lapok!  

 

Amikor már nagyobbacska lettem, 5. általános iskolai osztályos, akkor 

megpróbáltam bekerülni a Soproni (Vasutas) Lokomotív (mi, csak vasútnak 

hívtuk) mezítlábas kölyökcsapatába. Azt hiszem, hogy a megyei bajnokság, 

1948-ban indult. Volt aki, valóban mezítláb játszott, mások könnyű kis 

tornacipőben, amelyek köszönő viszonyban sincsenek, a jelenlegi szabadidő-

sport cipőkkel. (Vékony gumi talpa volt és barna színű vászon felsőrésze, ami 

hamar tönkrement.) 

Néhányszor játszottam is a „hivatalos” csapatban, talán a half posztján, amit 

ma sepregetőnek is nevezhetnek. Nem voltam szívós, így aztán lemondtam a 

hivatalos foci-pályafutásról.  

 

A Vasút sportpályája, a Lővér körút mellett volt. A jelenlegi Jegenye és Sport 

utcát csak később alakították ki. Ez utóbbi helyén, akkor kukoricatábla állt, 

ahonnan időnként még meg nem érett kukoricacsöveket szedegettünk és 
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tűzön megsütöttük, a tribün egyik végén kialakított jegenyelomb sátrunk 

mellett. 

 

A vasárnapi meccsekre elmentünk, ha a „nagycsapat” otthon játszott, és 

bíztattuk a játékosokat. A kapust Stixinek hívták, akinek talán Kőműves volt a 

becsületes neve, az egyik hátvédet Csirinek, a támadók közt volt egy Tisza 

nevű, aki közelünkben lakott a Madách utcában – talán a 27. szám alatt - és 

jóképű férfi volt, szép feleséggel. (Ezt is észrevettük!) Haverkodtam a 

fiatalabbakkal, pl. Sift(?) fiúkkal, akik közül Andor és Tivadar (Tutu) is a 

csapatban játszott. Elmesélték, hogy ők Erdélyből kerültek Sopronba. Valahol 

a Hunyadi utca felett laktak szüleikkel együtt, az Alsó-Lővérekben, (talán a 

Tulipán közben) egy házban, mint bérlők.  

 

A meccseken különböző színes cukormázba mártogatott, pattogatott kukoricát 

árult egy ember, és a csemege jó két öklömnyire volt összenyomva, mert így 

könnyebb volt harapdálni és az árusnak zacskót sem kellett adni hozzá, csak 

egy kis szelet csomagolópapírt. (Jó „szöveggel” kínálta az édességet.) 

 

A focipályákat körülvevő jegenyenyárfákról, elég könnyen le lehetett törni 

ágakat, ha rácsimpaszkodtunk. Ezekből a leveles gallyakból, kis kuckót 

építettünk magunknak, s oda húzódtunk, ha csepergett az eső, meg akkor is, 

amikor első cigarettáinkat szívtuk (11-12. éves koromban). Divatos volt 

akkortájt, a Hölgy és a Sellő fantázianevű, amelyeknek vékony kartonpapír 

szopókájuk volt. (Később e cigik eltűntek a kínálatból. Lett: Munkás.) 

 

Amikor már „felső tagozatos” lettem az Állami I. sz. Pedagógiai Gimnázium 

Gyakorló Általános iskolájában, akkor az 5. osztályban, az 1949/50. tanévben 

Dr. Friedrich Károly volt az osztályfőnökünk. (Sajnos rá, spontán nem 

emlékszem. A mellettem lévő dokumentumból „puskáztam” ki.) Akkor, már 

volt néhány kevésbé jeles eredményem is, pl. csak jó voltam számolás és 

mérésből, valamint orosz nyelvből.  

A számtan később sem ment, ahogy szokták mondani. Oroszul, ugyanúgy 

nem tanultam meg, mint több tízezer társam sem, akiknek csak iskolában 

tanították e nyelvet. Az okokról, most nem értekezem.  

Az 1950/5l. tanévben, a VI. osztály, első félévét még Sopronban zárták le, 1951. 

jan. 31-én, általános jó, tanulmányi eredménnyel. Akkor már Krasznai Ferenc 

volt az osztályfőnökünk. (Azon év tavaszán, pontosan 1951. március 14-én, 

sírva Budapestre költöztünk, de az már egy másik történet.)  
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A sulinál maradva. A felsősök másik épületszárnyba jártak, a hatalmas 

oktatási komplexumban. Itt, már nem éreztem olyan jól magam, mint előző 

helyünkön.  

Naponta, gyalog jártunk az iskolába. Megszokott útvonalam volt: Madách, 

majd Zrínyi utca, közte a Barátság parkban (azóta neve bizonyára változott) 

akkor, konyhakert volt káposztákkal, karalábéval. Béke utca, át a két vasúti 

sorompón, (ha éppen nem volt lezárva a GYSEV-é az állomás közelsége okán, 

tolatás miatt). Ki a Deák térre, azon keresztül az Erzsébet utcára, s már ott is 

voltunk a Posta palota mellett a Lyceumnál. (Elég sok kiégett romház volt 

arrafelé, a jelenlegi Batsányi utcában és a Deák téren is.) 

Az út, lakásunktól a vasútig lejtett, ezért gyakran arra gondoltam, hogy 

kerekes ággyal kellene legurulni, amit valami kézifékszerű karral irányítottam 

volna. (Már akkor bennem volt a „Mátyás király lustája” címe iránti vágy.)  

 

Mit vittünk tízóraira? Általában vajas-lekváros kenyeret. Onnan tudom, hogy 

nem csak az volt otthon is, hanem gyakran kipréselődött a lekvár a két kenyér 

közül és összemaszatoltuk vele magunkat. De, szerettem is, főleg a jó sűrű, 

édes szilvalekvárt.  

 

Hazafelé, ugyanez az útvonal. A Deák téren, volt egy földbe süllyesztett 

nyilvános WC. Ezt gyakran igénybe vettük, mert az iskolából kitódulva, ott 

már nem végeztük el a kisdolgunkat. Egy öregasszony takarította általában 
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ebédidőben, és két söprűt tett keresztbe az ajtóba, jelezvén, hogy tilos a 

bemenet. Mi ezt, figyelmen kívül hagytuk, és a vita közben arra hivatkoztunk, 

hogy nem értjük miért vannak azok a piszkafák odatéve, amikor át lehet lépni. 

Írja ki, ha nem használható. (Ilyen rosszak voltunk.) Emlékezetem szerint a 

vizeldéért nem kellett fizetni. Az e célra használható falra, akkor még nem 

szereltek egyedi kerámia tölcséreket, hanem valami kátrányfélét mázoltak rá. 

(Volt ahol feliratot is lehetett olvasni, hogy milyen szabadalom alapján kenték 

be a falat. Egy vicc is szólt róla: Olvassa az atyafi, hogy „magyar szabad., 

német szabad., mondja magában: csak szegény tótnak nem szabad?)  

 

A világ is sokat változott körülöttünk, a Deák teret, Sztálinról nevezték el, és 

kivezényelt emberek – mi gyerekek is - tüntettek Május 1-én, a Mátyás király 

utcán menetelve, a jugoszláv partizán marsall Titó, a „láncos kutya” ellen, s 

akkor zajlott a „Koreai háború” is. Nekünk azt kellett kiabálni, hogy „El a 

kezekkel Koreától!”, bár az észak-koreaiak hatoltak be délre, 1950. jún. 25-én – 

a történelemkönyvek szerint – és nekünk az északiak pártján kellett állnunk.  

 

Egész idő alatt, amíg Sopronban éltem, be lettem vonva még gyermekként is 

az embertömegeket érintő, politikainak mondott csoportérdekek küzdelmébe, 

mégis az 1940-es évek vége, csak előjátéka volt az 1950-es évek eleje és közepe 

elnyomásának. 

Emlékszem, amikor egy szép verőfényes napon, szüleim szavazni mentek a 

József Attila út végén álló nagy sárga épületbe, ami valamikor egy vallási 

felekezet (evangélikusok?) céljait szolgálta. Ekkor igyekeztek a kommunisták 

teljesen bedarálni a többi pártot. Érzékelni lehetett a feszültséget és egyúttal az 

apátiát is az emberekben.  

1948. június 12-én megszüntették a szociáldemokrata pártot, amelynek 

szimpatizánsa volt édesapám is, és létrehozták a „ködösített nevű, 

kommunista pártot” a Magyar Dolgozók Pártját, aminek vezetőjévé Rákosi 

Mátyás diktátort „választották”. Apám, az új pártba már nem volt hajlandó 

„átlépni” (ahogy akkor mondták).  

1949. október 15-én kivégezték kommunista társukat, Rajk Lászlót.  

 

Az emberek nem voltak hülyék, megfélemlítésükben már egymás közt is alig 

mertek véleményt nyilvánítani, saját élethelyzetükről. Maradt a sport. Ott 

lehetett ordibálni a pálya szélén és azon kívül részegen, hisz’ a csapat 

bíztatásába sok minden belefért, nem csak az, hogy „Gyötörd meg Csiri!” 
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A gyerekek azonban akkor is, életkori sajátosságaiknak megfelelően akartak 

élni, és kevésbé törődtek az ideológiával. Az volt a fontos, hogy játszhassanak, 

jól érezhessék magukat. Ezért, amikor megszűnt a cserkészet (bár nagyon 

sajnáltam, és liliomcsatos övemet még tini koromban is hordtam 1953-ban) 

és úttörőnek kellett lenni, elmentem a Deák téren 

működő soproni úttörőszövetségbe, ahol a Vezetővel 

akartam beszélni. El akartam neki mondani, hogy 

nekünk nem elég a „felvonulás és táblákon jelszavak 

cipelése”. Elém is állt valaki, hogy mondjam el neki. 

Olyan, huszonéves fiatalember volt. Hogyan, s mit 

mondtam, ma már természetesen nem tudom. 

Azonban megértette, hogy én csak jót akarok a 

fiataloknak, és javaslata alapján feljuthattam 

Budapestre a VIT-re (Világifjúsági Találkozó) két 

napra (1949 nyarán). A vonaton, SZIT-es 

(Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség?) srácokkal 

utaztam, akik 5-10 évvel voltak idősebbek nálam. 

Lényegében egy (későbbi) iparitanuló-intézeti 

csoportosulás volt, kék egyenruhában. Csak arra 

emlékszem, hogy a budapesti Keleti pályaudvar előtt, sok színes bőrű fiatal is 

táncolt. Éjjel úgy utaztunk haza vonattal, hogy én az egyik csomagtartóban 

alhattam.  

 

Az új, fondorlatos ideológia, amely illúziókat keltett az emberekben, azonban 

nem maradt hatás nélkül. A nők, nem csupán kényszerből igyekeztek 

dolgozni, mert a férfiak fizetéséből nem lehetett megélni, hanem azt hitték, 

hogy a melóval ők is többek lesznek. Szegény édesanyám is hangoztatta, hogy 

nem akar egész életében a tűzhely mellett állva, fakanalat fogni. Amikor már 

Budapesten az emberekkel tömött villamosokon kalauzként dolgozott és kora 

hajnalban kelt, másnap meg éjfélhez közel jött haza, megváltozott a 

véleménye, de akkor „már benne volt a darálóban”. 

 

Egy ideig jártunk a református gyülekezetbe is, a Deák téri templomba. Én, 

még ú.n. „vasárnapi iskolába is” ahol egy-két óra hosszat a hittel kapcsolatos 

dolgokról volt szó. Lehet, hogy a prédikátor (Mahler Kálmán tiszteletes úr) 

nem úgy adta elő nekünk az ígét, hogy az megfoganjon, de lassan 

elmaradoztunk, mert úgy éreztük, hogy nem hiányzik az a rendszeres, 

vasárnapi elfoglaltság. (Az akkori hivatalos propaganda sem igyekezett 

rábírni bennünket a vallásgyakorlásra. Az emberek többsége, azt hangoztatta, 
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hogy nincs szüksége a régi dumára. Akkor még sokan bíztak a „Fényes 

Szelekben”. Illúzió volt az is.) 

 

Nem sorolom fel a történelemkönyvi ismereteket. Tessék elolvasni! 

 
Azt tapasztaltam otthon, hogy amíg édesanyám 1949-ben, több féle sajtot 

hozhatott haza a boltból, mert volt, - amikor tejcsarnokban dolgozott, pl. az 

Alsólővér utcában és 

később az Újteleki utca – II. Rákóczi F. u. sarkon(?) - addig 

1950-ben már örültünk, ha kétféle, répcelaki volt a „választék”. 

Minden silányult. Nem folytatom. 1956. október 23-a, nem 

véletlenül emlékezetes. A kommunisták provokálták ki a 

népből. (Ezt a megállapítást lehet „nem szeretni”, mégis így 

van.) 

 

Néhány epizód a „szocializmus építésének” kezdeteiből. Vasgyűjtés. Az lett 

volna a cél, hogy az emberek csak az eldobott fémeket vigyék a begyűjtőbe. 

Mivel azonban pl. az ólomért és a rézért már akkor is többet fizettek, mi is 

nekiláttunk kitermelni ezeket a Deák téri romházak falaiból (vízvezeték!). 

Egyszer annyira meg volt pakolva, kis négykerekű kézikocsink, hogy kereke 

egy kis gödörbe huppanva, tengelye eltört a súly alatt. (Lehet, hogy nem jól 
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emlékszem, de nem is pénzt kaptunk a fémekért, hanem valami átvételi 

elismervényt, amit az iskolában kellett leadni, mert az osztályok és iskolák 

„versenyben voltak” egymással a gyűjtést, és természetesen a „haza építését” 

illetően. Később - egyetemista koromban - ezt még fokozták, a gyakran 

értelmetlen szombat-vasárnapi „társadalmi munka” során, amikor pl. egyik 

helyről másikra lapátoltuk a földet, amit egy munkagép percek alatt 

elvégezhetett volna. Ezt a cinizmust szenvedjük még ma is. Az én 

korosztályom számára a hazugság annyira természetes, hogy ezt a mintát adta 

át gyermekeinek. Költői kérdés: Mit várhatunk?) 

 

A nagy lakást fűteni kellett. A fizetésekhez képest nem csupán drága volt a 

jobb minőségű szén és fa, hanem alig lehetett kapni olyant. Hónapokkal előbb 

„igényelni kellett” a tüzelőt, s aztán az ígért helyett hoztak olyan szénport és 

palát, hogy a salakban több volt a kő, mint a bánya meddőhányójában.  

Így aztán, amikor lehetőség nyílt rá, mi is részt vettünk a meghirdetett 

bozóterdő irtásában, valahol a sípálya környékén. Karomnyi vastag 

husángokat kellett kivágni primitív szerszámainkkal (balta és kisfűrész) és 

aztán annak, valamint a gallyaknak egy részét hazaszállíthattuk.  

 

Azt mondták, hogy az ejtőernyősöknek kell a valódi hernyóselyem. A 

padláson igyekeztem én is tenyészteni a selyemhernyókat, majd gubójukat 

fillérekért beszolgáltathattuk. Rengeteg eper(szeder)fa levelet kellett szedni 

számukra, a Bánfalva, felé vezető országút mellett. Természetesen 

másodnaponta, mert frisset igényeltek. Így is valami vírusos betegségben 

pusztult el legtöbbjük, „sárgaságban”.  

Mi minden belefért abba a rövid, de mégis nagyon szép gyerekkoromba!  

 

Amikor már „felsős voltam”, akkor a Városi Színházban, előadtuk, Churchill: 

Hófehérke és a hét törpe c. mesejátékát. Ki rendezte, nem tudom. Hetekig 

próbáltunk. Talán 3-4 előadást ért meg a darab. A Szundi lettem. (Jellemző 

szerep, mert most is szeretek aludni.) Emlékezetem szerint, édesanyám egy 

nagy piros szívet varrt posztóból annak a kezeslábasnak a fenekére, ami akkor 

már csak rongyokban volt meg. 

 

Egyik osztálytársnőm, Papp Gyöngyvér (akibe szerelmes voltam) volt a 

boszorka? Zsolt öccse, mint az egyik törpe (Kuka?) is játszottak a darabban.  
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Gyöngyvértől kaptam ezt a képet is, amikor már 

Budapesten éltem. Két öccsével látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hófehérke is szép lány volt, de sem előtte, sem utána nem láttam, nevét nem 

tudom.  

Így hangzott a bemutatkozásunk: 

„Én vagyok a legidősebb, Tudor a nevem, 

Vidor vagyok, a nevetést nagyon szeretem,  

Arcom és nevem is Szende, 

Morgó vagyok, mint egy medve. 

Szundi én, 

Hapci én,  

Ez meg a Kuka legény.” Őreá mutogattunk, hiszen nem szólalhatott meg, 

nekünk kellett bemutatnunk.  

Jó buli volt!  

 

Meglepetés! 

Kedd, 2002. augusztus 27. 

Két napja este, felhívott telefonon egy férfi és elmesélte, hogy jelenleg Dzsini, 

budapesti bérelt lakására vigyáz egy kis ideig, mert ők Hollandiába mentek, és 

volt amikor kirabolták őket távollétükben, erről Dzsini is tett nekem említést. 

Dzsini, kérdezte tőle, hogy ismer-e engem. Azt mondja, hogy ő volt a 

„Hófehérke” c. darabban a Morgó és neve Dégay Zoltán. (Nem emlékeztem rá, 

mert Sopronból elköltözésünk idejében sok más gondom-bajom volt.) De 

nagyon hitelesen hangzott. Meghívtam őket másnapra (vasárnap) ebédre. 

Családjával együtt jöttek. Elmondta, hogy kik voltak még a darab szereplői, 

akiket fentebb nem neveztem meg, és a neveket szokás szerint elfelejtettem. 

(Azt állítja, hogy miután hirtelen elköltöztünk, még egy előadást tartottak a 

nagy sikerre való tekintettel, és a boszorka nagyon sajnálta, hogy eltűntem. 

Helyettem valaki más ugrott be, aki színész akart lenni, de nem sikerült neki.) 

D. Z. elénekelte a betétdalokat. Ének-zenetanár lett és hangszerkészítő, 
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zongorahangoló, nagy dumás ember, aki több mint egy évtizede Győrben él. 

(Ilyen kicsi a világ!) 

Megjegyzésem 2018. májusban: Akkori időkben éjjel-nappal tanultam, 

dolgoztam, nagyon sok társadalmi munkám volt, ezért aztán a kapcsolat nem 

folytatódott. Sokirányú elfoglaltságom miatt (sorkatonaság, egyetem, stb.) 

maradt abba pl. Schlögl Gyurkával is a kapcsolatom. 

 

 
Elősegíti a múltidézést, egy fénykép, amelyet valószínűleg az iskola belső 

udvara fala mellé állítva társaimat, készített valaki. Legalább két osztály 

tanulói vannak összeterelve, mert látható rajta első sorban középen húgom: 

Németh Mária Veronika, jobbján szerelme Juhász Tibi balján Zalán Éva, nagy 

csokornyakkendővel. A kép jobb oldalán húgom barátnője Tolcsvai Nagy 

Enikő is összefogott kézzel, Rozsondai Éva jobbján.  

Iskolatársaim közül, ma már csak néhányuk nevére emlékszem.  

Ahány ember, annyi sors. Juhász Tibi, akinek apja állítólag cipész volt és 

később egy üzletben talán sportszereket árult a Mátyás király utcában. Ő 

pedig 1956-ban elhagyta az országot, és egyszer Székesfehérvárott keresett fel 

egy fehér sportkocsival az 1960-as évek második felében ahol orvosként 

dolgoztam - mert akkor már fotóriporterként szabadon közlekedhetett a 

világon, Spanyolországtól, Ausztráliáig.  

A kép bal oldalán hátul, Siklósi Karcsi ágaskodik a második sorban Zalán Zoli 

bal válla felett, hogy legalább a feje látsszon. Ő, jó matekos volt.  
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Zalánék szüleinek fényképészetük volt a Várkerületről nyíló Hátsókapu 

utcában, ahol a Rókalyuk vendéglő működött. (Ennek neve, különössége miatt 

maradt meg bennem.) Zoliéknak elég sok könyvük volt, talán tőlük kaptam 

olvasásra kölcsön Karl May: Winnetou és Az ezüst tó kincse c. regényeket. Az 

viszont biztos, hogy nálunk a „csapatszobában” a falra helyezve egy ív barna 

csomagolópapírt, arra indián jeleneteket festettünk, vízfestékkel, nem is 

egyszer.  

 

Sólyom Jancsi -, talán orvos lett -, aki a képen a fehér ruhás Birnbaum Katalin 

bal válla megett áll. Ő, Magyarországon maradt, de Budapestre költöztek, 

legalább is úgy hallottam. Akinek sapka van a fején, az talán Horváth Jancsi 

lehet, akivel később Budapesten, egy szertornász-versenyen találkoztam az 

1950-es évek közepén. Tudomásom szerint nőgyógyász lett, és már orvosként 

hagyta el a Kárpát-medencét, természetesen nyugat felé.  

 

Diószegi Hajnalka, jól megtermett lány volt, középen a hátsó sorban áll Juhász 

Tibi és húgom között. Ő, számomra azért emlékezetes, mert szülei Miskolcra 

mentek dolgozni, és édesapja az ott létesített Műszaki Egyetemen tanított 

matematikát vagy ábrázoló geometriát, ahol talán 1958-ban felkerestem.  

Kuszák Péter a hátsó sorban kimagasodik a többiek közül.  

 

Fénykép nélkül emlékszem néhány iskolatársamra. Varwasovszky Atala, 

orvos lánya volt, s amikor már Budapesten laktunk, egyszer fel is kerestem 

(középiskolás koromban) a Budai Várban, a Logodi utcában, ahol valami 

rokonánál lakott. Kislány korában, elég rövid szoknyában járt az iskolába, és 

mi, haszontalan kölykök, teniszlabdát dobáltunk a lábaihoz úgy, hogy fel-

felkapja a szoknyáját és jobban láthassuk combjait.  

 

Volt egy fiú, aki idősebb volt nálunk, s talán Banovich(?) Tamásnak hívták. A 

Deák téren laktak. Szüleinek volt egy 8 mm-es vetítőgépe és haverunk 

megtalálta az egyik fiókban a női harisnyák között azt a kisfilmet is, amelyen 

pornográfnak is ítélhető jelenetek peregtek szemünk előtt, amikor szülei 

távollétében vetítést tartott nekünk.  

 

Húsvét közeleg, s így meg kell emlékeznem arról is, hogy szorgalmasan 

jártunk hétfőn a lányos házakhoz locsolkodni. Általában ketten-hárman 

voltunk egy kis csapatban, de hogy kik voltak aktuálisan a társaim, már nem 

emlékszem. Mühl Nándi (Nyuszek) és Tolcsvai Nagy Levente (Tecsi) talán 

minden évben velem voltak. Kikhez mentünk? Miért csináltuk? Azokat 
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kerestük fel, akik valamilyen szempontból izgattak bennünket, mint fiúkat. 

Természetesen nem jutottunk el az összes helyre, ahová szerettünk, vagy 

kellett volna. Így, akik éppen bekerültek az az évi járókörbe, oda csengettünk 

be. Fontos volt annak felmérése is, hogy hol vagyunk kívánatosak s hol nem. 

Azt hiszem, hogy a helyzetet általában jól mértük fel. Tehát, nem a piros 

tojásért mentünk, hanem az „eseményért”, s ha pénzt kaptunk, az általában 1.- 

Ft volt. A locsolkodás után, rihegtünk-röhögtünk, mint a kis kamaszok és 

„szövegeltünk a csajokkal” ahogy akkor még nem mondtuk, csak későbbi 

szólás lett. Süteményt, néhol házi készítésű tortát kaptunk és málnaszörpöt. 

Sajnos arra már nem emlékszem, hogy kikhez is jártunk. Csúfnevük miatt 

maradt emlékezetemben, hogy a Felső-Lővérekben majdnem minden évben 

elmentünk Gilisztáékhoz, a Villa sorra. Két vékony lányka volt, azért kapták 

csúfnevüket. Különben nekem, nem tetszettek, talán más társamnak igen.  

 

Az egész visszaemlékezés problematikája, évek óta érdekel. Többek között 

ezért is vettem meg Daniel L. Schacter: Emlékeink nyomában c. könyvét. Sokat 

idézhetnék a több száz oldalas könyvből. Csupán mutatóba írok ide néhány 

gondolatot. „…az idősebb emberek, akik sokat emlékeznek, kevésbé 

hajlamosak depresszióra…” „Azok az emberek, akik megszívlelik az 

emlékezés tanításait, boldogulnak, és örömteli életet élnek, azok viszont akik 

túl önteltek, és nem figyelnek öregjeik történetére, végül arra ítéltetnek, hogy 

újból elkövessék a múltbeli hibákat.”  

„…ahogy öregszik az ember, már nem annyira azzal törődik, mit tesz, hanem 

inkább azzal, ki is ő valójában. Azokat az embereket, eseményeket és helyeket 

igyekszünk megragadni, amelyek egyedi személyiséggé formáltak”. „Amikor 

az ember már az utolsó évtizedeket tapossa, sokkal gyakrabban és mélyebben 

éli meg életrajzi emlékeit, mint fiatal korában bármikor. …a személyes és a 

kollektív múlt, valamint a jelen összhangjának kialakítása a legfontosabb 

feladat.” .„Az emlékezetnek központi szerepe van agyunk abbeli 

törekvésében, hogy értelmezhessük, amit tapasztalunk, …” „Emlékeink 

törékeny, de erőteljes termékei annak, amit a múltból előhívunk, amit a 

jelenben teszünk, és amit a jövőben elképzelünk.” 

 

Miért szerettem Sopront? 

Egy olyan városban élhettem, amely általam is belátható pl. a Károly-

magaslati kilátóról. A városközpont ódon házaiból, áradt a történelem. A 

Széchenyi téren, abban a házban (Újhelyi ház?), ahol az 1940-es évek végéig 

volt egy nagy Hangya szövetkezeti bolt, katonaként lakott Petőfi Sándor, 

koncertezett 11 éves gyermekként Liszt Ferenc, ahogy gyerekként hallhattuk.  
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A régmúlt is olyan történetekről szólt, amelyeket szinte máig sem tudok 

teljesen felfogni (példaként a Mithras szentélyt5 hozva fel, vagy az avar kori 

sírokat, amelyekkel aztán mostanában találkoztam éppen Százhalombattán) és 

megfogtak misztikumukkal.  

 

Együtt volt hegy, víz, épített kövek és mindben az anyagon túl az energia 

másik megnyilvánulási formája, amit szellemnek szoktunk nevezni.  

 

Olyan helyen lakhattam, ahol csak át kellett menni az utca túloldalára és máris 

ott volt a grund, ahol azonnal kiélhettem mozgásigényemet. A lakás, olyan 

tökéletes volt, amelynél jobbat a magam számára soha nem kívánnék.  

 

Hamar kialakult az a társas kör (haverok, barátok) akikkel megoszthattam 

mindennapjaimat, sok-sok, el nem múló élményt szerezve, amelyből íme még 

most is meríthetek.  

 

Zokogva sírtunk, amikor el kellett költöznünk anyai nagyszüleimhez 

Rákospalotára, 1951. tavaszán, mert édesapám Budapestre ment dolgozni 

Szádecky-Kardoss Elemér Kossuth díjas professzor hívására, akinek 

modellező műszerésze volt, talán soproni létünk utolsó évében. Mi egy idő 

után, természetesen követtük őt.  

 

Így volt azonban jó. Félbemaradt egy gyermekkori álom a szép soproni létről, 

amely igaz, hogy nem teljesedett be, de ezért mindig tovább lehet gondolni, 

hogy mi történhetett volna. Maradt egy tündérkert a lelkemben, az 

emlékeimben, a lényemben.  

 

Volt szerencsém még néhányszor ilyen-olyan módon, néha csak egy fél napra, 

máskor másfél hétre újra járni földjét és mindig más szemmel nézni 

folyamatos átalakulását. Örökre az enyém marad, és mégis idegen vagyok ott.   

 

Állandóan lehet róla beszélni, és soha nem lehet elmondani mindent.  

 

 

 

        

                                                           
5 Napisten, Perzsiában. Fertőrákosnál Római légiók perzsa katonái számára építették Kr.u. a II-III. sz.-ban. 
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Ezt a fotót, Bérci László fényképész 

mester barátunk készítette rólam 

Baján, amikor visszalátogattunk 

abba a városba, ahonnan Sopronba 

költöztünk. 

Sokáig nem emlékeztem, hogy mikor 

is készült, de az egyik kép hátuljára 

írta édesapám: 1950. júl. 1. 

Tehát ekkor még Sopronban éltem, s 

nem is gondoltam arra, hogy valaha 

elköltözök onnan. Ilyen kis srác 

voltam, amikor megragadtak azok 

az élmények, amelyeknek egy részét 

meg tudtam fogalmazni, le tudtam 

írni. Bár az is igaz, hogy az 

emlékezésben segítettek időnkénti 

soproni látogatásaim is, főleg 

negyven éves koromon túl. 

Örülök, hogy szép életem volt. 

 

 

 

Végül, Tolcsvai Nagy Levente (Tecsi) kézzel alkotott újságjai 1949-ből és 1951-

ből a 33. oldaltól 
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Tecsi hozzám írt és küldött utolsó újságja 1951-ből (négy lap) 
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Írta: Németh Endre dr. 2002-ben és javította, képekkel is kiegészítette 2018-

ban. 


