Soproni főiskolások emlékgyűrűi a II. világháború után és
akkori készítőjük, Németh Endre Lajos
Az
erdész-,
bányász-,
kohászhallgatók
között
összetartozást
erősítő
emléktárgyként is szolgált egy
kettesével összefont szétszedhető
és összerakható, drótból formált
ezüst gyűrű, majd több féle
szerszámmal
különböző
méretekre is alakítva.
Összerakva,
ráforrasztva
specialitásukra

a

jellemző jelvénnyel: nyeles ék és kalapács keresztben egymáson, tölgyfalevél
erdészcsillag, vagy választott hölgyeiknek havasigyopárral, nagyjából 194849-től.
Készítője Németh Endre Lajos (1911-1981) ékszerész volt, akinek rövid,
ide illő élettörténete a következő.
Szülei, apja: Németh István MÁV öntödei segédmunkás, anyja Mészáros
Mária volt uradalmi mezőgazdasági dolgozó. A családban a három
fiúgyermek közül ő volt a második. Néhány iskolai bizonyítványa alább.
Jó tanuló volt.
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Munkakönyvéből alább
1928-tól 1933. II. 18-ig
tanult és dolgozott
Budapest VII. ker.
Király u. 9. I. em. alatt
a Gebhardt és Gábor
ékszerészeknél,
a
segédlevél
megszerzéséig,
sőt
még azon túl is vagy
öt évig. A „segédi
vizsgálaton”
az
ékszerész
iparban
jeles
előmenetelt
tanúsítva
596/928.
számon
kapott
segédlevelet. Dokumentumai hiteles források.

Bulvárhír érdekesség: a Gábor családból ment az USA-ba (eredetileg Sári)
Zsazsa, aki ott híres-hírhedt színésznő lett.
Ide tartozó lényeg. Abban a műhelyben, ahol évekig tanult, hallott az
összerakható, szétszedhető ördöglakatszerű gyűrűről, és ott láthatott abból
egy-két példányt. Később elkészítette és tovább fejlesztette.
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Ez a fénykép 21. éves korában készült
édesapámról, amelyet 1932. máj. 7-én adott
édesanyámnak, akinek akkor már udvarolt.
Különben egy idősek voltak, anyám csak 4
hónappal volt fiatalabb.
Önálló műhelynyitásra nem volt tőkéje és
1934-től lényegében munkanélküliként élt,
valószínűleg szülei lakásában végzett
ékszerjavítási munkákból tartotta fenn
magát.
Csináltatott
egy
masszív
munkaasztalt, amilyent általában az
ékszerészek használtak, amelyhez alacsony
székre (sámlira?) be lehetett ülni az U
alakúra kivájt oldalához. Ölében a munkapadról lelógó szarvasbőr kötény
volt, amelybe hullott az arany, ezüst por és darabka, amit aztán
összeolvasztott újabb felhasználásra. Ezt használta majdnem élete végéig.
Sajnos erről a munkapadról és ottani munkálkodásáról fénykép nem készült.
Elkezdett franciául tanulni, hogy majd Párizsba megy dolgozni, de abból nem
lett semmi.
Már ekkor készített néhány darabot az ördöggyűrűből, és azokat az
Eucharisztikus kongresszuson Budapesten, 1938-ban akarta értékesíteni,
díszként rajtuk római kereszt volt. Tini koromban láttam nála ilyen példányt,
de aztán lába kélt, mint annyi mindennek. A tanulságot levonta, hogy ilyen
darabokat nem lehet könnyen eladni, mert a vevőket meg kell tanítani az
összerakásra.
Édesanyámmal összeházasodásukhoz még meg kellett oldaniuk néhány
feladatot.
Minderről édesanyámtól már felnőtt ember koromban hallottam, mert
édesapám nem volt beszédes ebben a témában.
Édesanyám kézimunka tanítónői képzettséggel is gyermekfelügyelő és
családi segítő lett Varga László gépészmérnök MÁV műszaki főtanácsos1
családjában – ahol igen sok kézimunkát is tett az asztalra - mert akkor már
apám és anyám lényegében jegyben jártak. Az esküvőt azonban nem
tarthatták még meg, mert apám anyja ragaszkodott ahhoz, hogy kapjon ettől a
1

Bővebben ld. a Wikipédiában
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fiától egy szobabútort, amihez elég sok pénzt kellett szerezni. Anyám szülei
pedig a „biztos” állami álláshoz ragaszkodtak.
1936.
április
29-én
a
Magyar
Királyi
Postatakarékpénztár vezérigazgatója 1775/eln. 1936.
számon értesíti apámat, hogy kéthavi próbaszolgálatra
alkalmazza. Írja, hogy biztosíték fejében 4000
(négyezer) Pengőt tartozik letenni, és a már letett 1700
P után ezt havi 50 P készpénzben kell megfizetnie. A
kaucióhoz a kölcsönt apám Vargáéktól kapta! Az
összes kölcsönt csak az 1940-es évek közepére tudta
törleszteni.
A későbbi években a gyűrűk készítésével nem
foglalkozott.
Zálogházi belső kép az 1940-es évek elejéről, de a
látható férfi itt nem apám. Talán a képet készítette ő.
Több helyen is dolgozott becsüsként zálogházban
Budapesten, majd 1940. április 22-én a 1792/eln.1940.
levélben értesíti a vezérigazgató helyettes, hogy a
Baján
létesítendő
zálogfiókjába
helyezi
át
szolgálattételre. Oda költöztünk és talán a 3. helyen
tudtunk bérelni olyan lakást a Szt. Antal u. 65-ben az
udvari traktuson, ami megfelelt életünknek.

Németh Endre Lajos
arcképes
kerékpáros
igazolványa Baján, 1944ben.
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Egy kis történelmi érdekesség alább.
1944. okt. 13-án (a Szovjet Hadsereg előre törése miatt), a Postatakarék
Pénztár budapesti központjából elrendelték a bajai zálogház bezárását, hogy a
ki nem váltott zálogtárgyakat (csupán néhány értékes volt köztük) rakják
hajóra és küldjék Budapestre, ahol központi trezorokban helyezik el. Jó
néhány ember a háború alatt a zálogházban vélte jó helyen értékei egy részét,
mint pl. szüleim is, ezüst tálakat és étkészletet, amit apám időnként a
zálogházi árverésen vásárolt meg. Nos, az Erzsébet Királyné személyhajó
Apostagnál2 a Dunán aknára futott és elsüllyedt.
Elrendelték az üres páncélszekrények bezárását is, amit aztán a
megérkezett szovjet katonák felrobbantottak, benne sok értéket sejtve.
Páncélszekrény nélkül zálogház nem működhetett, beépíthető újat szerezni a
II. vh. után szinte lehetetlen volt. Ezért apámat 1946. aug. 14-én, 5574/eln. 1946.
utasítással Sopronba helyezték, mint azt megírtam egy másik emlékemben.3
A II. vh. után sok munkahelyen un.
igazoló bizottságok elé kellett állni,
ahol igazolták azt, amit az akkori
hatalom

előírt.4

Ezt

a

tényt

részletesen nem fejtegetem. Ld. a
Wikipédiában.
Sopronban

a

dolgozván
postatakarékpénztári

zálogházban
újra
szakvizsgát

kellett tennie, amit 1948. febr. 25-én Budapesten jeles eredménnyel abszolvált.5
Egy 1947. november 18-án kelt leirat szerint „…a postatakarékpénztári
becsüs állás elnyeréséhez általában 4 középiskolai végzettség kívántassék meg
…” Apám beiratkozott 1948. szeptember 13-án a Soproni Állami Fáy András
Kereskedelmi Középiskola Dolgozók Iskolájába. Az első évet közepes, a
második tanévet jó eredménnyel végezte el.

2

a hely közlése a közelmúltban egy dunai hajóskapitány barátomtól származik
Gyermekkorom Sopronban 1947-1951. P.1.
4
1065 szám, 1945. júl. 25. Bp. az 1080/1945. M.E. sz. rendelet értelmében
5
Oklevél. Eln./1948.
3
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Zálogházi becsüsként 1949. szeptember 23-ig dolgozhatott. Ekkor B
listára helyezték – amit akkor álságosan nyugdíjazásként jegyeztek – de
nyugdíjat nem kapott – fiatal kora miatt (38 éves volt). A Központi
Illetményhivatal nyugellátási osztálya Ptp.ny.632.tkv. számon a nyugdíjat
megvonta. Az új rendszer birtoklói így szabadultak meg sok-sok számukra
nem kívánatos embertől. 1948. június 12-én megalakult a Magyar Dolgozók
Pártja a Magyar Kommunista Párt és a Magyar Szociáldemokrata Párt
fúziójából. Utóbbinak szimpatizánsa volt apám, aki nem akart belépni a
kommunisták által vezérelt pártba. Ezt aztán veréssel, majd a munkahelyéről
kirúgással torolták meg.
Ékszerész mestervizsgát tett 1949. november
Mesterlevele száma: 7157. Ipt. tkvi. sz: 200/1949.

10-én

Sopronban.

Ebbe a küzdelembe apám belebetegedett, mert a legtöbb betegség
pszichoszomatikus eredetű, és ahogy akkor mondták, sárgaságot
(májgyulladást) kapott. Ennek írásos nyomát a középiskolai bizonyítványában
lelhetjük fel. A harmadik tanévben összesen 364 igazolt óra hiányzása volt,
elégséges tanulmányi eredménnyel. Így, 1950. szeptember 30-án a további
képzésből kimaradt. Nem volt már értelme a „papír” megszerzésének.
Valamiből meg kellett élni, és apám ismét elkezdte készíteni a soproni
főiskolásoknak azt az összerakható gyűrűt, amit még segédként tanult. Éjjel és
vasárnap dolgozott vele. Sok munka volt, de egy kis pénzt hozott a konyhára.
Honnan szerezte be az ezüst drótot és lemezt, amelyből a gyűrűket spártai
körülmények között, órák hosszat görnyedve, amíg a drótból késztermék lett
talán százszor is kézbe fogva igen nagy szorgalommal végzett, azt nem
tudom. E gyűrűkhöz a főiskolások, mint célközönség azért volt kitűnő, mert
ők egymást megtanították az „ördöglakat” összerakására és igényelték ezt a
különlegességet. Sajnos, az akkori gyűrűkből nem maradt nekünk egy sem, de
már Budapestre költözve, ott is folytatta hivatalos, nyugdíjat remélő munkája
mellett éjjel és vasárnap, valamint szabadsága alatt, talán 1960-ig.
Egy gyűrűért az 1950-es évek elején, talán 15-20 Ft-ot kérhetett, mert azt
főiskolás viszonteladók vitték azokhoz, akik méretre és számukra megfelelő
jelvénnyel ellátva átadták. Jó, ha havonta 20 db-ot tudott előállítani,
munkakönyves munkája mellett. Természetesen a kapott pénzből kellett
fedeznie az anyagköltséget és más munkadíjat, pl. jelvénypréselés, stb.
Emlékszem, hogy 1956. előtt Bp. XV. ker. egyik részén Rákospalotán egy
barátjánál préseltünk, aki reszelővágó volt, nagy és erős körforgatható karú
préssel.
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Itt, néhány verőtő látható, ami a hagyatékban végül is megmaradt, mert
halála után mindent eladott az egyik örökös, amit csak lehetett.
Alább néhány gyűrű látható, az akkori „termés” maradékából.

Később a sima ezüst drótot vékony reszelőkkel igen aprólékos
munkával bevagdalta, reájuk kis stilizált leveleket, indákat képezve. Ezt
nevezte ő cizellálásnak. (Német szavakat használtak régen a szakmában.)
Talán 1956. után lehetősége nyílt egy-két barátjával, akik között ötvösök,
szobrászok is voltak, un. kokillába önteni a megolvasztott ezüstöt, az előre
megfelelően kimunkált mintába. Ekkortól készített öntött cizellált gyűrűket,
amelyekkel azonban nagyon sok munkája volt, az öntvény megtisztításától az
összeállításig. Továbbiakban egy ilyen gyűrűt mutatok be, amit Kanadában élő
öccsének készített arany monogrammal.
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A cizellált gyűrűk így néztek
ki,
bányász-kohász,
vagy
erdész jelvénnyel, esetleg más
szakma képviselőinek, pl.
patikusoknak,
orvosoknak
kígyó a kehellyel motívum
jelvénnyel, s így tovább.

Itt pedig a gyűrű nagyméretű
modellje látható bronzból.
Akár karkötőként is viselhető
lett volna.
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Jó néhány végzett bányász- és kohász-, valamint erdész mérnökkel
levelezett, de ezek a levelek nem maradtak meg máig. Viszont emlékszem
miskolci (egyetemi szintű) jó kapcsolataira és arra is, hogy levelezőtársai
között olyanok is voltak, akik tini koromban nekem jól hangzó terepen
működtek, pl. Ajka-Csingervölgyben.
Nem volt üzletember. Szerette a szépet. Gyakran mondtam neki lázadó
tini koromban, hogy az európai középkorban kellett volna élnie egy király
védnöksége alatt, ahol kiélhette volna alkotó fantáziáját, mert a most tárgyalt
összerakható gyűrű mellett sok más készítménye is volt, amiről most nem
szólok, mert nem tartozik e tárgyhoz.
Önálló ékszerész műhelyt, üzletet soha nem tudott nyitni, mert ahhoz
nem volt tőkéje, pénzt kölcsön nem kért. Nyugdíjazásáig mindig volt valahol
munkahelye, ahol leginkább un. modellező műszerész beosztásban dolgozott.
1958. márc. 15-től 1960. dec. 31-ig technológus volt az Állami Pénzverdében.
Innen a Bányagépgyárba ment Újpestre, ahol 1966. dec. 31-ig volt. Havi 2500
Ft fizetést kapott.

Ezeket az ajándéktárgyakat is apám készítette, amikor
a
Bányagépgyárban
dolgozott,
az
igazgató
megrendelésére, mint reprezentációs anyagot. A
széria darabszámát nem tudom, de volt, amiből több
tucat készült. Ezeket aztán a „vezetők” azoknak
ajándékozták, akiktől előnyöket reméltek. A
hamutartón a Davy lámpa a bele helyezett elemmel
megvilágította az orvosi szondában használatos égőt.
Úgy tudom, hogy apám az egész munkáért talán
félévi fizetésének megfelelő díjazást kapott, mert nem
e tárgyak készítése volt a fő feladata.
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Nagyon szerette Sopront és időnként visszajárt.

1970-ből van fényképem, amikor Fertődön látható, egy ősz hajú férfi
társaságában, aki talán régi kollégája, Dr. Gombai Hugó lehetett.
Évekig levelezett az 1956-ban Svájcba távozó rajztanár-festőművész
Tolcsvai Nagy Gézával, akik társaságunkba tartoztak, amíg Sopronban éltünk.
Az 1950-es évek 2. felében Bp.-en a Kígyó utcában, abban a házban, ahol
az ismert Mézes Mackó is volt, nyílt egy üzlet, ahol valaki az összerakható
gyűrűket árulta kizárólagosságát hirdetve. Nem kommentálom.
Bízom benne, hogy néhány gyűrűbirtokos leszármazott még emlékszik
apámra és készítményére is.
Emlékírásommal tisztelgek a kiváló magyar város, Sopron életközössége
előtt is.
Írta a gyűrűalkotó fia: Németh Endre Károly dr.
Százhalombattán, 2019. februárban

