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MOLLAY ERZSÉBET 

 

Mollay Károly keze nyoma.  
Írásos és rajzos szemelvények 
Édesapám hagyatékából 

 
 
Amikor nem sokkal Édesapám halála után a marbachi Deutsche Schillergesellschaft fel-
kért a gondozásukban megjelenõ Internationales Germanistenlexikon 1800–1950 
Mollay Károlyról szóló lexikoncikkenének megírására,1 bõ címszójegyzéket küldtek a 
megemlítendõ adatokról. Ekkor nekiláttam átnézni életének összegyûjtött dokumen-
tumait, és elámultam, hogy mi mindent megõrzött. Rögtön arra gondoltam, hogy ezek a 
dokumentumok csupán egymás mellé téve, akár minden kommentár nélkül, kiadják a 
20. század történetét. Azután eltelt néhány év, míg alaposan nekifogtam a teljes hagya-
ték számbavételének, és napról napra egyre több és érdekesebb dokumentum került elõ 
a fiókokból, dobozokból és dossziékból, nemcsak saját életérõl, hanem az elõzõ generá-
ciókéról is: magánjellegû és hivatalos iratok, cédulajegyzetek és nyomtatványok, régi és 
újabb fényképek – amelyek a családtörténeten túl közigazgatás-történetrõl, hadtörténet-
rõl, ipartörténetrõl, egyháztörténetrõl, iskolatörténetrõl mesélnek. 

Ez alkalomból túlnyomórészt olyan rám maradt dokumentumokból válogatok, 
amelyeken szó szerint „rajta a keze nyoma”: amelyeket saját kezûleg írt vagy rajzolt, 
vagy saját kezû jegyzettel látott el. Bár van a válogatásban némi idõrend, szándékom 
nem teljes pályarajz, hanem inkább „beszédes” mozaikkockák felvillantása, amelyek 
közvetlen módon tükrözik személyiségét, gondolkodásmódját, értékrendjét, munka-
módszerét, szépérzékét és sokoldalúságát. 

Mertem bátran elsõsorban kéziratos dokumentumokra felfûzni emlékezõ íráso-
mat, mert kézírása ritka szép rajzolatú és jól olvasható volt, pedig született balkezes-
ként tanították meg jobb kézzel írni az iskolában. Egész életében jobb kézbe fogta az 
írótollat, az evõkanalat és a kést, de ha egy veknibõl késsel lekanyarított egy szeletet, 
ösztönösen bal kézzel vágott. Amikor egyszer jobb kezét megsértette, gond(olkodás) 
nélkül írt bal kézzel a táblára egyetemi óráján. Vízilabdásként pedig egyformán dobott 
mindkét kezével. Többször említette, hogy szívesen vívott volna, mert hallotta, hogy a 
balkezesség ebben a sportágban jó esélyeket jelent, (a soproni Széchenyi István reál-
iskola sportkörében lett volna erre alkalma), de ennek a drága sportnak a mûvelésére 
nem volt anyagi lehetõsége. 
 
 

                                                        
1 Internationales Germanistenlexikon 1800–1950. Verlag Walter de Gruyter & Co, Berlin – New York 2003. 
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Családtörténet 

Szakmájából kifolyólag is érdekelte családja története és a szokatlan hangzású 
„Mollay” név eredete, és komolyan kutatott is ezek után. Biztosnak tekinthetõ, iga-
zolható névmagyarázatot nem talált, csak egy valószínû feltételezésig jutott el, így – 
tudományos igényû szófejtõként – nem is állította sohasem, hogy megoldotta volna a 
kérdést. 

Családnevünk eredetérõl a következõket mondta Szende Katalinnak a 80. szüle-
tésnapja alkalmából készített interjúban: „Az én nevem se nem magyar, se nem né-
met, se nem szláv. Még nem vagyok benne egészen biztos, de az a gyanúm, hogy hó-
doltság korabeli török. A törökben a mullah papot, tanítót, szóval tanult embert je-
lent. Buda visszavételénél fogságba került egy török, itt marad, megkeresztelkedik, és 
mint török tolmács mûködik tovább, úgy gondolom, ez lehetett a mi õsünk. A család 
aztán Nyugat-Magyarországra került, és ott teljesen elnémetesedett.”2 Kutatásának 
forrásáról az alábbi jegyzetcédulát tette el (1. kép): 

 

 
1. kép Kutatási jegyzet a Mollay név eredetérõl 

 

Édesapám nagyapja az Okán élõ nagyszámú Mollay közül egyedüliként származott 
el Sopronba, 1863-ban jött kitanulni a csizmadia-mesterséget, aztán – ahogy a céhes 
iparosoknál ez szokás volt – beházasodott a mester családjába. Édesapám kutatott az 
okai Mollay rokonság után, ezt tanúsítja 20 db A5-ös méretû cédulajegyzete az okai 

                                                        
2 Szende Katalin: „Én most is mindennap Sopronban vagyok…” Születésnapi beszélgetés Mollay Károllyal. SSz. 47. (1993), 296. (A 
továbbiakban: „Én most is mindennap…”, i.m.) A lehetséges Mollay-ős kiderítéséhez érdekes adalékkal szolgált Kovács József 
László: Melchior Mollay praeceptor et musicus (1690–91). Tisztelgés Mollay Károly halálának 10. évfordulóján című cikkében (SSz.. 
61. (2007), 200–202.), azonban végső soron ezt is csak feltételezésnek tekinthetjük. 
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anyakönyvekbõl, népszámlálási és adóösszeírásokból származó adatokkal, amelyeket 
minden valószínûség szerint a soproni levéltárban jegyzetelt ki. Ezek alapján készített 
jegyzeteket nagyapja közvetlen rokonságáról is. (2. kép) 

 

 

2. kép Az okai születésû nagyapa szüleirõl és testvéreirõl szóló jegyzet 

 
Számos régi, Okáról származó iratot (házassági szerzõdéseket, hagyatéki leltárakat, 

obsitos levelet) megõrzött, vagy például dédapjának, Mollay Jánosnak az Esterházyak 
kismartoni jószágkormányzásához benyújtott kérvényét az asztalosipar gyakorlásához, 
rajta az engedély 1841. július 9-i dátumával. Minden jel szerint a régi szöveges doku-
mentumokat alaposan meg is vizsgálta, és jegyzeteket is készített róluk. 

Igen sok fényképet is összegyûjtött és megõrzött az elõzõ generációkról, s ezeket 
saját készítésû, A4-es kartonlapokból kétrét hajtott, gondosan megrajzolt címmel ellá-
tott, egyforma színû dossziékba rendezte (4. kép). Készített ilyen dossziét nemcsak 
saját szüleinek, de édesanyám szüleinek családjáról is. A régi fényképeket a dosszié-
val egyezõ nagyságú és színû kartonlapokra ragasztotta, és legtöbbjüket a hátán fel-
irattal látta el Az egyik legrégibb fénykép apai nagyanyját, Marton Katalint ábrázolja, 
aki 35 éves korában a kilencedik gyerek születése után halt meg. Apám életkort jelölõ 
jegyzete alapján a fénykép 1870-ben készülhetett (3. kép).  

Az egyforma, gondos külalakkal címzett dossziékat – több jelbõl erre következte-
tek – még az 1950-es években készíthette, majd tartalmukat késõbb folyamatosan 
bõvítette. Gyûjteménye tárolására hadifogolytársa, D. Szabó József nyomdász készí-
tette el az Apám által megtervezett könyv formájú dobozokat (5. kép). A családi fény-
képeken kívül – ahogy a feliratok is utalnak rá – ezekbe tett el megõrzésre másoktól 
kapott leveleket és képeslapokat, de a saját, a frontszolgálatról és hadifogságból kül-
dött összesen közel 100 db tábori lapját, valamint ex libris-gyûjteményét, kisgrafikát 
és régi szentképgyûjteményt is. 
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3. kép Az apai nagyanya fényképe. 

A fénykép verzóján és a kartonlap hátoldalán Apám jegyzete. 

 
Elgondolkodtatott, hogy Édesapám miért nem írta meg, dolgozta fel összefüggõen 

családja történetét, ha ennyire gondosan archiválta a dokumentumokat, sõt egy na-
gyobb méretû dossziéra rá is írta: „A Mollay család története”. Lehet, hogy még több 
adatot akart gyûjteni, de keresõ foglalkozása mellett erre nem volt elég ideje? Az 
anyaggyûjtést a korlátozott utazási lehetõségek is nehezíthették, hiszen még Sop-
ronba is határsávengedély kellett, nem is beszélve a határon túlra utazásról. A szocia-
lizmusnak nevezett rendszer ráadásul nem nézte jó szemmel a családtörténeti kuta-
tást. Arra is gondolok, hogy a középkori Sopron jobban érdekelhette, mint a kevésbé 
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távoli múlt. De közrejátszhatott az is, hogy akkoriban még a digitális technika nem 
könnyíthette meg úgy a régi dokumentumok feldolgozását, mint manapság. 

 

 
4. kép Saját készítésû dossziék a családi fényképekhez 

 

 
5. kép Könyvformájú tárolódobozok fényképekhez, levelekhez, kisgrafikákhoz  

(Mollay Erzsébet felvétele) 
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Gyermekkor és iskolaévek Sopronban 

Élete meghatározó helyszínei közül idõrendben elsõként a soproni állami Széche-
nyi István fõreálgimnázium említendõ: „Kitûnõ tanáraim közül megemlítem Barta 
Miksát, aki matematikát és fizikát tanított, továbbá a neves festõmûvész Horváth Jó-
zsefet, rajztanáromat. E két tanárom a pályaválasztásomra is döntõ befolyással bírt. 
Barta Miksa hatására matematikusnak készültem, Horváth József hatása alatt 
mûvészettörténésznek, mivel mindkét tanárom az ötödik osztálytól kezdve bõven el-
látott szakkönyvekkel. … Végül is a sors iróniája folytán éppen matematikatanárom 
tanácsára nem matematika, hanem nyelvszakra jelentkeztem – nem szakmai, hanem 
megélhetési okokból. Ugyanis akkoriban a reáliskolákat sorra megszüntették, és a ta-
nárokat elbocsátották.”3 Matematikatanára ösztönzésére küldött be megoldásokat a 
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokba (6. kép). A reáliskolában folyó kiváló ok-
tatást is beszédesen illusztrálja 14 évesen készített ábrázoló geometriai rajza (7. kép). 

 

 
6. kép Mollay Károly közölt feladatmegoldása a Középiskolai Matematikai és 

Fizikai Lapok VII. évf. 1.sz. (1930. szept. 30.) 9. oldalán 

 

                                                        
3 Mollay Károly: Anyanyelvi önéletrajzom. In: Hérics Lajosné (szerk.) Anyanyelvünk vonzásában. Nyelvtudósok, nyelvészek és 
nyelvművelők Győr–Moson–Sopron megyében. Győr, 1997., 135. 
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7. kép IV. gimnáziumban készült ábrázoló geometriai rajz 

 
Veleszületett jó rajzkészsége kiváló képzést kapott rajztanárától, Horváth József 

festõmûvésztõl, nemcsak a kötelezõ iskolai foglalkozás, hanem a délutáni rajzszakkör 
keretében is. „Nagyon sokat jelentett számomra Horváth József rajziskolája, amit vá-
logatott tanítványai számára tartott fenn. Minden szerdán együtt rajzolhattunk felü-
gyelete alatt, ahol õ  szinte fõiskolai szinten korrigálta rajzainkat, amiket modellek 
után készítettünk.”4 A tanár-diák viszonyból baráti kapcsolat is lett: Apám a hadi-
fogságból is írt neki, 1948. VIII. 23-i és 1948. X. 9-i keltezésû tábori lapjában említi 
Horváth József válaszát. 

A festõmûvész 1959. március 28-án a budapesti Nemzeti Szalonban megnyitott ki-
állításáról beszámolva Apám így idézi fel gimnáziumi emlékeit: „Az elsõ teremben 
gyülekezõk az egymás után érkezõkben meglepetten réges-régen nem látott soproni 
iskolatársakat, a Széchenyi reáliskola egykor áhítatosan tisztelt magasabb évfolyama-
inak most már deresedõ tanulóit, Budapesten és Sopronban lakó tanárokat, 
ismerõsöket és barátokat fedeztek fel. … A zsibongó karéj közepén ott állt botjára 
támaszkodva hatalmas alakjával Horváth József tanár úr, mindnyájunk szeretett 

                                                        
4 „Én most is mindennap…”, i.m. 299. 
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„Hosszi”-ja, aki most is olyan ízesen, tagolva beszél hozzánk, mint annak idején a sop-
roni Széchenyi reáliskola rajz- és mûvészettörténet óráin vagy a kiválasztottak külön, 
ingyenes rajzóráin az iskola most már díszteremmé átalakított egykori rajztermé-
ben.”5 

Bizonyára a gimnázium – mai szóval – tehetséggondozásának köszönhetõ Apám 
egész életre szóló hozzáértõ mûvészetszeretete és a mindennapok gyakorlatában is 
megmutatkozó szépérzéke, s az is, hogy mint mindenben, ezen a téren sem elégedett 
meg az amatõr szinttel: egyetemistaként két fõszakja, a német és a francia mellett 
mûvészettörténet órákat is hallgatott. Középiskolai rajzait nagy becsben tartotta, még 
mindig megvannak egy nagy mappában az íróasztala alatt. Néhány az 1960-ban épült 
nyaraló falára került, az egykori hadifogolytárs, a könyvkötõ D. Szabó József kasírozta 
fel õket. Ide néhány fekete-fehéret választottam mutatóba (8–14. kép). Az edényt áb-
rázoló rajzot a fény és árnyék jó visszaadásáért tartotta érdemesnek a nyaraló falán 
való elhelyezésre (8. kép). 

 

 
8. kép Gimnazista kori iskolai rajz 

 
A nyulas rajzot – Apám elmondása szerint – a tanári asztalon folyton mozgó élõ 

nyúlról kellett elkészíteniük (12. kép). 
A leveles képrõl eszembe jut, hogy Apám mindig felfigyelt a természetben látható 

színek és formák szépségére, és az én figyelmemet is felhívta például egy levél szép 
                                                        
5 Mollay Károly: Soproni Horváth József kiállításának megnyitója a Nemzeti Szalonban. SSz. 14 (1960), 282–283. 
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formájára. Nemhiába volt a „Rendkívüli rajz” tantárgy céljának része „a természet 
ezerarcú szépségének visszaadásával” való foglalkozás6 (13. kép). 

Iskolán kívül is rajzolt. A 14. képen látható rajzot a ráírt dátum (Sopron, 1928. aug. 
26.) szerint még 14 évesen készítette. 

A kiváló iskola számos más területen is inspirációt nyújtott. Nemcsak a diákot, 
hanem az iskolát is minõsítik a sport- és gyorsíróversenyeken elért eredményekrõl 
szóló oklevelek, amelyekbõl Apám jó néhányat szerzett. Ezenkívül tagja volt a gimná-
ziumi Ifjúsági Berzsenyi Önképzõkörnek, sõt VII. osztályosként egyik alelnöke, VIII. 
osztályosként pedig „választás folytán” ifjúsági elnöke. Az önképzõkör által rendezett 
„városszerte népszerû”7 farsangi elõadással kapcsolatban is találtam fényképeket a ha-
gyatékában (15. kép), és megvan az ez alkalomból megjelentetett Diák-Újság mindhá-
rom évfolyamának egy-egy példánya. 

 

 
9. kép Gimnazista kori iskolai rajz 

                                                        
6 A Soproni Állami Széchenyi István reálgimnázium 56. sz. Értesítője az 1930/31-es évről, 12. SL T8/4261 
7 Uo. 18. 
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10. kép Gimnazista kori iskolai rajz 
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11. kép Gimnazista kori iskolai rajz 

 

 
12. kép Gimnazista kori iskolai rajz 
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13. kép II. gimnazistaként készített rajz, Horváth József ½-es osztályzatával 

 

14. kép Mollay Károly 14 éves korában készített rajza. 
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15. kép A gimnázium önképzõköre által rendezett 1931. évi farsangi ünnepség szereplõi.  

Mollay Károly fentrõl a 2. sorban középen. A fénykép hátoldalán Apám jegyzete. 

 



325 
 

TANULMÁNYOK MOLLAY KÁROLY 

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA 
 

Számos fényképet õrzött az iskolai életrõl, valamint az osztálytalálkozókról. A IV. 
osztályt elvégezettek megfogadták, hogy 10 év múlva találkoznak. A 16. kép és a hát-
oldalán Apám jegyzete bizonyítja a találkozó létrejöttét. 

 

 
 

 
16. kép Az 1828-ban IV. osztályt végzettek találkozója 10 év múlva. A fénykép hátoldalán Apám jegyzete. 
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A 40 éves érettségi találkozóról (1972. június 25.) készült fényképen (17. kép) az 
elsõ sorban középen áll Dér Zoltán, az osztály egykori tanára, aki ugyanaznap – 1987. 
november 25-én – vette át az Eötvös Loránd Tudományegyetem ünnepségén vasdip-
lomáját, amikor Apám az aranydiplomáját. 
 

 
 

 
17. kép A 40 éves érettségi találkozó résztvevõi az iskola épülete elõtt. Mollay Károly szemüvegesen a hátsó 

sorban, Anyám az elsõ sorban jobbról a 3. (A felvétel készítõjének neve nem ismert) 
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Az Eötvös Collegium 

A következõ, egész életére nagy hatású helyszín: a budapesti Báró Eötvös József Colle-
gium, az ország nevezetes tanárképzõ intézménye, ahová a sikeres felvételi egyben a 
budapesti tudományegyetemre való felvételt is jelentette. A Collegium a tagjaként a 
kényelmes nagyvárosi szállás és ellátás mellett az egyetemi tanulmányokat kiegészítõ 
magas színvonalú oktatásban volt része. Gyakran emlegette, hogy mennyire megvolt 
minden a tanuláshoz, és hogy mennyi barátot köszönhet a Collegiumnak a legkülön-
bözõbb tudományágak késõbbi kiváló mûvelõi közül. 

A Collegium rendszeresen hívott fényképészt, Apám számos fényképet õrzött meg 
albumba ragasztva (18., 19. kép) 

 

  
 

18. kép A budapesti Eötvös Collegium diákjaként, a hátoldalon Apám jegyzete 

 
Egyetemi tanulmányaiból megmaradt dokumentum a szakdolgozata, amely akkoriban 

olyan formában készült, aki a mai szakdolgozóknak már elképzelhetetlen (20. kép). 
Édesapám nemcsak tanulmányi ideje alatt, a doktori címe megszerzéséig lakott a 

Collegiumban, hanem mivel pályáját díjtalan gyakornokként kezdte a pesti egyetem 
Német nyelvészeti és Néprajzi Tanszékén, egyetemi oktatói pályája kezdetén kérel-
mezte, hogy továbbra is ott lakhasson egy ideig (21. kép). Az elsõ oldal alján a beérkezés 
dátumának jelzése. (Nem tudom, hogy a levél hogyan került vissza Apám birtokába.) 
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19. kép A budapesti Eötvös Collegium kertjében. Apám a jobbszélen  
(A felvétel készítõjének neve nem ismert) 
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20. kép Apám gót betûkkel írt német szakdolgozatának címlapja és elsõ szöveglapja. 
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21. kép Az Eötvös Collegium igazgatójának írt levél 
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Néhány évi középiskolai tanárkodás után 1942 novemberétõl tanári állást kapott a 
Collegiumban, és itt volt állományban háborús katonai szolgálata és hadifogsága ösz-
szesen majd öt éve alatt. A Collegiumot több hadifogságból írt tábori lapjában is em-
líti Édesanyámnak: „Mi van a kollégiummal és az egyetemmel?” (1945. XII. 29.); 
„Érdeklõdtél már a Collegiumban, az egyetemen és a Teleki-ben az én helyzetem 
után?” (1946. II. 8.); „A Collegium igazgatójától júliusi lap.” (1947. IX. 14.). Collegiumi 
állása az intézménnyel együtt szûnt meg 1949. nov. 30-án. Ekkor kitöltött szolgálati 
lapja pontos kimutatás addigi munkahelyeirõl és beosztásairól (22. kép): 

 

 
22. kép „Szolgálati lap” a pályakezdés munkahelyeirõl 
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Bár az eredeti intézmény megszûnt, könyvtára tovább mûködött, Édesapám gyak-
ran „följárt” ide, sose laktunk messze innen. (Engem is magával vitt már kisgyerek-
ként is, én is megismertem a háború elõtti igazgató, Tomasz Jenõ özvegyét, aki a 
könyvtárban dolgozott, és késõbb a régi ismeretség okán már egyedül is jártam ide 
könyvekért a vakációra.) Végül a ’90-es években nyugdíjasként újra tanított az újjá-
élesztett Eötvös Collegiumban – óraadóként – paleográfiát. 
 
Pályakezdés 

A tudományos pályán tulajdonképpen egyetemista korában elindította a német nyel-
vészet, nyelvjáráskutatás és néprajz nyugat-magyarországi születésû professzora, 
Schwartz Elemér, aki már az elsõéves kollokvium után felfigyelt Apámra: „A kollok-
vium után kikérdezett, honnan jöttem, stb. Amikor megtudta, hogy Sopronból jöttem, 
és a soproni német nyelvjárást is beszélem, félbeszakított: ’Maga nálam fog dol-
gozni!’… Szakdolgozati témákat a magyarországi németséggel kapcsolatban adott. 
Ezekbõl számos egyetemi doktori értekezés született. … Én 1938-ban doktoráltam 
nála a soproni családnevekrõl írt értekezésemmel. … A helynévkutatást illetõen nem 
voltunk mindig azonos véleményen, amint nem helyeseltem mindent, ami az általa 
alapított Emericana-ban, a katolikus egyetemi hallgatók szervezetében történt. Mind-
ez nem akadályozta meg õt abban, hogy 1941-ben az õ javaslatára megkaptam az 
Emericana tudományos díját, és 1944-ben Sopron római, magyar, német és humanista 
nevérõl írt értekezésemmel nála egyetemi magántanárságot nyerjek. Õ nem tehetett 
róla, hogy az ország kommunista vezetése 1948-ban minden korábbi habilitációt eltö-
rölt.” – Így emlékszik vissza Apám a Schwartz Elemér 100. születésnapja alkalmából 
rendezett emlékülésen tartott elõadásában (23. kép).8 
 

 
23. kép Mollay Károly elõadást tart az Elmar Schwartz 100. születésnapjára rendezett emlékülésen 1990 

novemberében. (A felvétel a Neue Zeitung archívumából származik.) 

                                                        
8 Mollay Károly: Schwartz Elemér mint nyelvész. In: Mollay Károly (szerk.): Schwartz Elemér emlékére – Elmar von Schwarz zum 
Gedächtnis. Budapest, 1991, 17. 
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Schwartz Elemér 1948-ban – ciszterci pap lévén – elvesztette budapesti egyetemi 
tanári állását, sõt az ország elhagyására kényszerült. Apám, miután 1948 karácsonyán 
hazatért a hadifogságból, még tudott vele találkozni. „Meglátogattam Schwartz Ele-
mért. Megmutatta ún. kivándorló útlevelét (csak ilyet kapott), benne a bélyegzõt: 
’Visszatérés nem engedélyezett!’ Csak ilyen feltétellel utazhatott el a pap és ciszterci 
szerzetes. Ez fájt neki a legjobban. Elutazott. Leveleztünk. Mindig csak képeslappal. 
Ez kevésbé volt feltûnõ, könnyebben is tudták ellenõrizni. Budapesti képeslapokat 
küldtem neki, meg képeslapokat szülõvárosomból, Sopronból. Hogy Nyugat-Magyar-
országból is érkezzék hozzá üdvözlet. Nagyon szenvedett a honvágytól. Soha többé 
nem láttam.” 9  

Apám megõrizte a professzorától kapott képeslapokat. Az egyik, a legszebb képes-
lap szövegébõl idézek: „Ezt a lapot a gyûjtemény számára küldöm. … Kár volna a szép 
lapért, azért küldöm levélnek. Nekem is van ilyfajta gyûjteményem.” Apám ezek sze-
rint gyûjtötte a képeslapokat is. Valóban sok megmaradt a legkülönbözõbb feladóktól. 
Professzora szabad prédává vált tanszéki könyvtárából több kötetet is hazavitt és 
megõrzött, például a 19. század végén megjelent 18 kötetes Pallas Nagy Lexikonát, 
amelyet még ma is haszonnal forgatok. 

Apám másik nagy mentora Házi Jenõ, a soproni levéltár fõlevéltárosa volt, akivel a 
munkakapcsolata ugyancsak már a ’30-as években indult. Személyes találkozásaik kö-
zött élénk levelezést folytattak, amelyben a szakmai kérdéseken kívül a hétköznapi, a 
magánéleti dolgok is sorra kerültek. A Soproni Levéltár õrzi 1938-tól 1985-ig folytatott 
levelezésüket. Ezzel a kapcsolattal itt most nem foglalkozom, mert e témában Turbuly 
Éva tollából ugyanebben a folyóiratszámban jelenik meg cikk, azonkívül szándékom 
szerint olyan dokumentumokat mutatok be, amelyek a birtokomban vannak Édes-
apám hagyatékából. 

Bár tanulmányai befejezése után budapesti lakos akart maradni, szakmai 
érdeklõdése és emberi kapcsolatai elválaszthatatlanul és rendíthetetlenül Sopronhoz 
kötötték. A Soproni Szemlének már az 1938-as 2. évfolyamtól kezdve „állandó külsõ 
munkatársa” volt, és akkoriban kezdte gyûjteni a Sopronnal és az egész megyével 
kapcsolatos szakirodalmat, de még a szépirodalmat is.  

Apám pályakezdésének emlékezetes állomása volt salgótarjáni tanárkodása 1940 
februárjától 1941 júniusáig (24. kép). Nem saját elszánásból választotta Salgótarjánt 
középiskolai tanárkodásának helyszínéül, hanem ide rendelték, de jól érezte magát 
ott, és sokat mesélt ottani élményeirõl. Élvezte a tanítást és azt, hogy gimnáziumi 
munkája mellett volt ideje a tudományos munkára is. Meg is jelent egy dolgozata 
„Bors Sámuel magyar nyelvpályázata 1825-ben. Adalék a magyar népnyelvi kutatás 
történetéhez” címmel a salgótarjáni m. kir. állami gimnázium és kereskedelmi közép-
iskola 1939–40. évi Évkönyvében. 

Tanítványai sem feledkeztek meg róla, még az 50 éves érettségi találkozójukra is 
meghívták 1993 novemberében, és õ el is ment Salgótarjánba. 
 

                                                        
9 Uo. 20. Schwartz Elemért 1962 januárjában a bajorországi Seligenporten ciszterci apátságában helyezték örök nyugalomra. 
Galambos Iréneusz: Száz évvel ezelőtt született Schwartz Elemér. Uo. 2. 
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24. kép Tanárként Salgótarjánban. (Apám a jobbszélen) Hátoldalán az ajánlás késõbbi feleségének, Édes-
anyámnak, aki még gimnazista kori ismeretség volt, Apám egyik osztálytársának nõvére. 

(A felvétel készítõjének neve nem ismert.) 

 

Családalapítás 

Miután Schwartz Elemér közbenjárására visszakerült Budapestre, és végleges fõvárosi 
állást is kapott, 1943. március 13-án feleségül vette édesanyámat, aki addig Sopron-
ban lakott. Elsõ közös lakásukba Édesapám maga tervezte meg a bútorokat (a könyves 
és a ruhásszekrényt, az ágyat és íróasztalát), amelyeket egy budapesti mûbútor-
asztalos készített el. Ezek még ma is kiváló állapotban állják a sarat, azaz a folyamatos 
használatot lakásomban. A szekrényekre Édesapám címer formájú díszítõmotívumot 
is tervezett: az ágyú arra utal, hogy édesapja a világháborús harctéren tûnt el; a 
szõlõfürt a szõlõtermelõ édesanyát szimbolizálja (25. kép). 
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25. kép Apám saját tervezésû díszítõ motívuma a bútorokra (Mollay Erzsébet felvétele) 

 
Ez a címer megjelenik Apám Sterbenz Károly által 1950-ben készített ex libris-én 

is, mint egy oklevél alján lelógó pecsét. A grafikusmûvész Apámhoz írott leveleibõl 
kiderül, hogy Apám elõzetesen kért elgondolása alapján rajzolta meg a grafikát. Amint 
a mûvész egy dátum nélküli, de a tartalom alapján az 1950-es év elejére tehetõ 
levelébõl kiderül, a múzeum grafika-kiállításán Apám ex libris-ével szemléltette a réz-
karc készítését az elsõ vázlattól a próbanyomat készítésén át a lemezig. 

 
Világháború és hadifogság 

Édesapám pályakezdése a háborús évekre esett. Salgótarjáni tanárkodása ideje alatt 
1940. június 17. és december 20. között „rendkívüli hadgyakorlaton” kellett részt 
vennie a visszacsatolt Erdélyben (26. kép). Errõl a „körutazásról” albumnyi fényképet 
õrzött meg, amelyek nemcsak a katonai életet, hanem a látott tájakat és ott lakó em-
bereket is ábrázolják. Nem dobta el azt a megviselt papírlapot sem, amelyre kezdet-
ben azoknak a helységeknek a nevét jegyezte fel, amerre jártak. Késõbb ezeket a hely-
ségneveket a fényképek hátlapjára is felírta. Sajnos a jegyzetelést hamar abbahagyta, a 
hadgyakorlaton nyilván mással kellett foglalkoznia. (Így a fényképek jó részérõl már 
nem lehet tudni, hol készültek, és a – láthatóan nem amatõr – fényképész neve sem 
ismert, de még így is értékes kordokumentumnak tûnnek.) 
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26. kép Kötelezõ hadgyakorlaton a visszacsatolt Erdélyben 1940-ben.  

Mollay Károly az ülõ sorban balszélen. 
(A felvétel készítõjének neve nem ismert) 

 
1944. május 23-án kellett bevonulnia frontszolgálatra, mint késõbb megtudta, ná-

ciellenessége miatt a németek kifejezett kívánságára. Azt hiszem, ez az egyéves hábo-
rús szolgálat volt élete legnehezebb, emberi örömökben leginkább szûkölködõ kor-
szaka: „A háborút aránylag jól átvészeltem, kikerültem a galíciai frontra, éppen lö-
vészárkot ástam, amikor megjelent a hadosztály tábori fõlelkésze, és érdeklõdött utá-
nam. A hadosztályparancsnokság két embert keresett, aki tud németül és gyors- és 
gépírni. Az egész hadosztályban csak engem találtak. Így kerültem a parancsnokságra, 
és ennek köszönhetem, hogy megmaradtam. Mert akikkel együtt bevonultam, azok 
majdnem mind elestek.”10 

Édesanyámnak rendszeresen írt levelezõlapokat a frontról, amelyekben saját maga 
és a családtagok, barátok sorsán kívül szakmájával kapcsolatos ügyekrõl is tesz emlí-
tést. Gondosan összekötve 26 darab lapot találtam. Ezekbõl álljon itt mutatóban az a 
lapja, amelyben a Sopron bombázásról kapott hírekre reagál (27. kép). 
                                                        
10 „Én most is mindennap…”, i.m. 301. 
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27. kép Mollay Károly tábori lapja feleségének a háborús frontszolgálatból 

1951. szept. 22-i keltezésû önéletrajzában olvasható, hogy hogyan került a 
hadszíntérrõl hadifogságba (28. kép). 

A lap tetején levõ két pecsét õrzi a nyomát annak, hogy a lap a „Felsõoktatási Mi-
nisztérium kádernyilvántartásából” származik, amelynek „Szigorúan titkos” dossziéit 
1956-ban Apám az ELTE bölcsészkar Forradalmi Bizottságának tagjaiból alakult kül-
döttséggel kihozta a minisztériumból, és ezeket kiosztották az õket illetõknek. Az ak-
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cióban való részvételért 1957 nyarán fegyelmeit, és ennek határozataként „írásbeli 
megrovást” kapott, amit 1962-ben az egyetem mint munkáltató „törölt”. 

Az oroszországi hadifogság volt Apám életében a legkeményebb és sose halványuló 
emlékû „életiskola” helyszíne. Az ezt megelõzõ frontszolgálattal együtt 4 és fél évig volt 
távol családtól, otthontól. Társasági beszélgetések alkalmával Édesapám elõbb-utóbb 
hadifogságbeli élményeihez „lyukadt ki”, és kifogyhatatlanul tudott mesélni a Kauká-
zusban töltött 3 és fél év alatt átéltekrõl. Tudat alatt talán azért is, hogy ne felejtse el, 
mert talán remélte, hogy eljön az az idõ, amikor élményeit, tapasztalatait írásban meg-
örökítheti. Amikor 1948 karácsonyán hazaérkezett Budapestre – így mesélte többször – 
fejében kész volt a könyv a hadifogságról, de gyorsan rájött, hogy azt akkor nem lehetett 
megírni. Csak 45 évvel késõbb, a rendszerváltás után jöhetett el ennek az ideje, és a 
Soproni Füzetek 1993-as kötetében meg is jelent visszaemlékezése.11 Az írás címe arra 
utal, hogy doktori címe okán egyszerûen kinevezték tábori orvosnak.  

 

 
28. kép Az 1951. szept. 22-i keltezésû önéletrajz 2. oldala 

                                                        
11 „Amikor a Kaukázusban orvos voltam …” (Hadifogságom emlékeiből) Soproni Füzetek ’93. Szerk. Sarkady Sándor. Sopron, 1993 
[1994], 231–276. 
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Nyelvészként gyorsan haladt az orosz nyelv elsajátításában, és idõvel komolyan 
tanulmányozta az orosz egészségügyi személyzet orvosi tankönyveit is. Orosz nyelv-
tudását hazajövetele után itthon is jól tudta hasznosítani szakmájában, a nyelvtörté-
net oktatásában. (Mivel az indoeurópai összehasonlításban jó szolgálatot tettek az 
orosz nyelvi példák, egyetemi elõadásain orosz nyelvi kérdésekkel „rémisztgette” az 
akkoriban több éves kötelezõ orosztanulást átélt hallgatókat.) De a mindennapi meg-
élhetést is jól szolgálta orosztudása: az ’50-es évek elején kereset-kiegészítésként for-
dításokat vállalt. (Ahogy szüleim mesélték: „Az elsõ jégszekrény Makarenkoból lett.”) 

A hadifogságba vivõ vonatútról így írt: „Egy-egy bajtársunk ki-kikémlelt a vagon aj-
taján, elcsípett egy-egy állomást jelzõ táblát. Valamelyikünk kitalálta, dobjunk ki üze-
nettel és otthoni címmel ellátott cédulát, és kérjük meg a cédula megtalálóját, küldje 
el a megadott címre. Én két cédulát dobtam ki a feleségem számára…. Mindkét cé-
dula megérkezett rendeltetési helyére. Ma is õrzöm õket emlékeim között.”12 (29. 
kép) 

 

  
 

29. kép A hadifogságba vivõ vonatról kidobott cédula két oldala 

 
De ugyanúgy megvannak olyan ismeretlen emberek levelei, akiknek szóbeli üze-

neteket tudtak mondani a fogságba vezetõ út során, kérve õket az üzenet továbbítá-
sára. S megvan hiánytalanul Apám hadifogságból Édesanyámnak küldött 65 db 
levelezõlapja (30. kép). „[1945] December 29-én írhattuk haza az elsõ tábori lapot a 
333. postafiók útján. A tábori lap egyik felére írhattunk, másik, behajtott fele az ott-
honiaknak szolgált válaszadásul. Feleségemnek írtam elõször édesanyám címére (Sop-
ron, Szeder u. 6.), így mindenki hírt kapott felõlem. A lap ma is megvan, rajta a szov-
jet hadicenzúra bélyegzõje, és az amerikai hadifogságból már megtért hivatalnok bá-
tyám hasznos jegyzete: „Érkezett 1946.2.25-én”. Az otthoniak válasza nincsen meg, 
pedig minden választ gondosan eltettem, nehéz óráimban újra meg újra elõvettem, 
olvasgattam. Hazamenetelünk elõtt azonban közölték, hogy a levelezésünket nem vi-
hetjük haza: utolsó éjjel még egyszer mind elolvastam, emlékezetembe véstem, aztán 
a tûzbe dobtam …” 

 

                                                        
12 Uo. 234. 
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30. kép A hadifogságból írt elsõ tábori lap 

 
 



TANULMÁNYOK MOLLAY KÁROLY 

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA  
342 

 

 „… Az elsõ két lapot … még sûrûn teleírhattuk; … A cenzúrának is szólt az ismé-
telt közlésem, hogy szorgalmasan tanulok oroszul. Aztán egyszerre csak elrendelték: 
csak 25 szót írhatunk a lapra.”13 (31. kép) 

 

 
31. kép Hadifogságból küldött tábori lap, amelyre 25 szónál többet nem volt szabad írni 

 
A január 3-án írott lapon – számolva a posta lassú járásával – Anyám február 22-i 

születésnapjára küldi köszöntõjét. (32. kép) 
 

 
32. kép Hadifogságból küldött tábori lap, amelyre 25 szónál többet nem volt szabad írni 

                                                        
13 Uo. 242. 
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A március 21-i lapon említett 13-i nap szüleim házassági évfordulója (33. kép). 
 

 
 

 
33. kép Hadifogságból küldött tábori lap 



TANULMÁNYOK MOLLAY KÁROLY 

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA  
344 

 

A „Hófehérke és a 7 törpe” valóban könyvecske formájú szövegkönyvének hazaho-
zatalát engedélyezték (34 kép). (Orosz nyelvû szöveget nem engedtek hazahozni, így 
például Apám saját maga készítette orosz nyelvtanát sem.) 

Édesapám 1948. december 24-én érkezett haza a hadifogságból. (Mint késõbb me-
sélték, anyám és nagyanyám félve haboztak egy ideig, hogy odamenjenek-e a bejárati 
ajtóhoz a kései csengetésre.) A Szenteste így nálunk mindig Édesapám hadifogságból 
való hazatérések az ünnepe is volt. 
 
Újrakezdés Budapesten, folytatás Sopronban 

A már idézett önéletrajz folytatásában olvasható a tárgyilagos beszámoló szakmai 
újrakezdésrõl (28. kép). Apám 1949 nyarán – a hadifogságból való hazatérése után 
elõször – Sopronba utazott, dolgozni a levéltárban, és rokonokat, barátokat látogatni. 
Anyám, aki már velem volt várandós, Budapesten maradt. Apám két hetes soproni tar-
tózkodása idején hét levelet írt neki haza, részletesen beszámolva arról, hogy hogyan 
telnek a napjai. Az elsõ levelet közlöm teljes terjedelmében, amely személyes hangú 
beszámoló a szülõvárossal, a rokonokkal és barátokkal való elsõ találkozásról a hosszú 
és keserves távollét után (35. kép). 

A levélben csak keresztnévvel említett rokonok, barátok: 
Mama (1.) – Anyám édesanyja, aki szüleimmel Budapesten lakott  
Hansi – Apám testvérbátyja, dr. Mollay János 
„hazáig” – a Szeder u. 6.-ba, ahol apai nagyanyám és a nagynénik laktak 
Mici (Mizzi) néni – Apám anyai nagynénje, Höller Mária 
Mama (2.) – Apám édesanyja 
Göge – Soproni Stöckert Károly szobrászmûvész14 
Tilda, Irma és Anna – apai nagynénik, akik szintén a Szeder utca 6.-ban laktak 

 
Ennek a soproni tartózkodásnak a dátuma szerepel annak a 10 kétrét hajtott A3-as 

lapból összerakott „füzetnek” az utolsó oldalán, amely Apám írásával a Burgerbuechel 
vnd Ächtbuechel 1476–1548 folyamatos átírását tartalmazza név- és helynévmutatóval 
együtt. (Mellette egy dossziéban megtaláltam ugyanennek a forrásnak az átírását más 
kéz – feltehetõen Házi Jenõ – által, de passzusonként más-más méretû és színû lapokra, 
nem folyamatosan átírva.) Tudomásom szerint ez a forrás még kiadatlan (36. kép). 

 
 

                                                        
14 Soproni Stöckert Károly (1910–1991) szobrászművészről a Soproni Szemlében számos méltatás olvasható: Becht Rezső 28 (1974) 
271–274., Szabó Jenő 28 (1974) 275–281., Mollay Károly 39 (1985) 178–182., és 45 (1991) 365–366., Hárs József 42 (1988) 334–
340 
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34. kép A hadifogolytáborban elõadott „Hófehérke és a 7 törpe” szövegkönyvének  

címlapja és néhány oldala 
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35. kép A háború és hadifogság utáni elsõ soproni látogatásról írott levél 
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36. kép A „Burgerbuechel vnd ächtbuechel 1476-1548” kéziratban maradt átírásának egy oldala és 

Mollay Károly jegyzete az átírás végén 
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Ide kívánkozik egy részlet Apám kerek egy évvel korábbi, 1948. VII. 25-én a hadi-
fogságból írott levelébõl, amelyben még abban reménykedi, hogy a tanév elejére ott-
hon lesz, és ír a hamarosan folytatni remélt forrásfeldolgozói munkáról is (37. kép). 
 

 
37. kép Részlet egy 1948. VII. 25-én a hadifogságból írt levélbõl 

 
Munka, … munka … 

Egy lakásban éltem Apámmal mindig, így a mindennapokhoz tartozott, hogy dolgozni 
láttam. Saját tervezésû íróasztalának kihúzható táblájára tette írógépét, ha dolgozott. 
Még a 40-es évek elején vásárolta ezt a márkás írógépet, úgy emlékszem, családi 
örökségébõl ezt tartotta az elsõ és legfontosabbnak megvásárolni. Ha vásárolt valamit, 
mindig a jó minõséget kereste, és a vásárolt holmit megbecsülte és óvta. Írógépére 
még a frontszolgálatról és a hadifogságból írt tábori lapjain is rákérdezett: „Mama az 
elvitt írógépet remélhetõleg teljesen száraz helyre tette.” (1945. III. 12. a frontról) 
„Lakásunk lakható már? … Írógépem?” (1947. IX. 10. hadifogságból) (38. kép) 
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38. kép Az 5 évtizeden át használt írógép (Mollay Erzsébet felvétele) 

Munkáit rögtön gépbe fogalmazta - igaz, egy-egy mondat leírása elõtt számos cédulát 
átnézett, és könyveket felütött, de ezután nyomdakészen leírta a mondatot. Piszkozatot 
nem írt, de sok cédulajegyzetet gyártott, pl. a szakkönyvekbe is az olvasottakhoz.  

A filológia klasszikus módszerével sokat és pontosan cédulázott. Szinte minden 
könyvében megtalálhatók cédulái kiegészítésekkel, javításokkal, kommentárokkal. 
Saját mûveiben, pl. akadémiai doktori értekezésében15 a „jé1” címszóhoz (39. kép), 
vagy egyetemi jegyzetként használt német leíró nyelvtanában. (40. kép) 

 

 
39. kép Mollay Károly kiegészítõ cédulajegyzete könyv alakban is megjelent doktori disszertációjához 

 

 

                                                        
15 Mollay Károly: Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest 1982. 
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40. kép Mollay Károly kiegészítõ cédulajegyzete egyetemi jegyzetként használt munkájában 

Vannak jeygzetei mások – általában soproni témájú –  munkáiban is: pl. Bárdos 
Kornél „Sopron zenéje a 16–18. században” 16 címû könyvének 68. oldalán található 
adatokhoz (41. kép), vagy Házi Jenõ ”A városi kancellária kialakulása Sopronban” 17 
címû cikkéhez (42. kép). 

 

 
41. kép Mollay Károly kiegészítõ cédulajegyzete  

Bárdos Kornél „Sopron zenéje a 16–18. században” című könyvéhez 

 
                                                        
16 Budapest 1984. 
17 SSz. 10 (1956), 202. 
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42. kép Cédulajegyzet Házi Jenõ ”A városi kancellária kialakulása Sopronban” címû cikkéhez 

Amikor 1966-ban megtanult autót vezetni, érdeklõdése új területtel bõvült, az au-
tózással, de ezt is összekapcsolta filológusi szakmájával. Az Autóközlekedési Taninté-
zetben végezte a tanfolyamot, hivatásosokkal együtt, ahol nagyon alapos volt a KRESz 
oktatása, a mûszaki oktatás pedig különösen részletes volt. Talán a géplakatos édes-
apa génjének öröksége, de nagyon élvezte a mûszaki ismeretek tanulását, sõt késõbb 
„házi” autószerelõnktõl – cserébe némettanításért – mûszaki órákat is vett. A szak-
májával pedig úgy kapcsolta össze az autózást, hogy elkezdte gyûjteni és gondosan cé-
dulázni az autózással kapcsolatos mûszaki és közlekedési szókincset, méghozzá 
kétnyelvûen: magyar–német ill. német–magyar viszonylatban; köznyelvi, szaknyelvi 
és bizalmas stílusú szavakat és kifejezéseket egyaránt, többnyire még az írásbeli for-
rást vagy a szóbeli „adatközlõt” is feljegyezve (43–46. kép). (Tudtommal ez a cédula-
anyag „fiókban maradt”.) 

 

  
  

  
43-46. kép Néhány cédula az autóvezetéssel kapcsolatos szavak gyûjtésébõl 

 
A ’90-es évek elején, 80 évesen megtanulta használni a mai kor eszközét, a számí-

tógépes szövegszerkesztést. Akkor tanítottam meg az akkori DOS alapú Word5.0 
használatára, amikor heteket várt a pacemakerre, s addig nem tanácsolták, hogy el-
hagyja a lakást, mert a szívritmuszavar miatt eszméletét veszthette volna. Élvezte, 
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hogy megtanulta a szövegszerkesztést, „aki tud írógépelni, annak, nem nehéz” – 
mondta.  
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47. kép A „Sopron szab. kir. város papi könyve 1493-1571” kéziratban maradt átírásának 
címlapja és egyik oldala 

  
 

 
Az Erstes Grundbuch / Elsõ telekkönyv (1480–1553)18 forrásátírása során tért át a 

szövegszerkesztõre, ezután még számítógépbe írta a Das Geschäftsbuch des Krämers 
Paul Moritz / Moritz Pál kalmár üzleti könyve (1520–1529)19 és a Hausarznei- und 
Essigbüchlein von Hans Seyfridt / Hans Seyfridt házipatikája és ecetes-könyvecskéje 
(1609–1933)20 forrásátírását. A Gedenkbuchot már csak részben tudta átírni, ezt Goda 
Károly fejezte be és adta ki.21 Máig is kéziratban maradt a Priesterbuch (Sopron szab. kir. 
város papi könyve) 1493–1571” 46 lapot kitevõ átírása (47. kép). 

 
Nyári vakációk 

Édesapám szerette a munkáját – az oktatást és a tudományos kutatást is – , és sokat 
dolgozott. Édesanyám úgy gondolta, hogy nem jó, ha vasárnap is az írógép mellett ül, 
kell kikapcsolódás is, és kitalálta, hogy kellene egy kert és egy nyaraló. Az ötlet meg-
valósult és bevált. Már folyt a telekkeresés, amikor meglátogattuk Siófokon Apám ha-
difogolytársát, D. Szabó József könyvkötõmestert, és amikor megláttuk az ELADÓ táb-
lát a szomszéd üres telken, Apám rögtön ki is vette és másnap írt a tulajdonosnak vé-
teli szándékáról. Maga tervezte meg a „vityillót”, ahogy tréfásan nevezte, 6×6 méteres 
alapterületen az egyszerûséget és a praktikusságot, és az akkori déli parti nyaralók 
hagyományos építkezését szem elõtt tartva: hálófülkék, kis konyha, kis fürdõhelyiség, 
veranda plusz terasz. A több mint 50 éves nyaralót néhány éve teljesen ebben a régi 
formájában újíttattam fel, lassanként már skanzenül szolgál a környékbeli „kacsalá-
bon forgóra” felújított házak között. 

Édesapám nagyon élvezte a kerti munkát, bár minden nyáron bõröndnyi könyvet, 
kéziratot, cédulát is vitt magával a balatoni nyaralásra, és persze az írógépét is. „Az 
elsõ hetekben még nincs kedvem dolgozni, akkor csak kertészkedem, úszom és pihe-
nek. De 2–3 hét után hiányozni kezd a munka, és naponta dolgozom” – hallottam tõle 
nem egyszer (48. kép). Tipikus kép, ahogy – az õ szavaival – „balatoni nemzeti vise-
letben” korrektúráz a teraszon. Amikor – az utolsó nyarak egyikén – a hosszú ülés 
már nem esett jól neki, az autó „kalaptartóját” írópultul használva cédulázott. 

A ház körüli munkákat is számára magától értetõdõ filológiai pontossággal vé-
gezte. Amikor én manapság fûnyírás után fáradtan csak a helyére tolom a fûnyírógé-
pet, mindig eszembe jut, hogy õ minden fûnyírás után gondosan letakarította. Ha pe-
dig drótot keresek valamihez, mindig találok gondosan karikába tekert kötegeket, 
ahogyan õ 50 évvel ezelõtt az építkezésbõl megmaradt anyagokat elrakta. A fizikai 

                                                        
18 Sopron, 1993., 280 oldal (Sopron Város Történeti Forrásai, A sorozat 1. kötet) 
19 Sopron, 1994., 104 oldal (Sopron Város Történeti Forrásai, B sorozat 1. kötet) 
20 Sopron, 1994., 140 oldal (Sopron Város Történeti Forrásai, B sorozat 2. kötet) 
21 Károly Mollay – Károly Goda: Gedenkbuch / Feljegyzési könyv 1492–1543. Sopron, 2006., 291 oldal (Sopron Város Történeti 
Forrásai, A sorozat 3. kötet)  
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munkából adódó kikapcsolódás mellett a kert számára a természet szépségének élve-
zetét is jelentette. Sose mulasztotta el felhívni a figyelmemet egy-egy levél szép for-
májára, a pókháló csodálni való fonatára, a megtorpanva mozdulatlanná dermedõ 
gyíkra, és õszintén megörült az este észrevett szentjánosbogaraknak. 

 

 
48. kép A balatoni nyaraló teraszán a saját termésû szõlõt eszegetve (Mollay Erzsébet felvétele) 

 
„Egyik õsünk biztosan ószeres volt” – mondta nekem Édesapám nem is egyszer 

tréfás megrovással, ha megõrzésre elraktam valamit, amit akár el is lehetett volna 
dobni. Ószeresrõl ugyan nem tudok a felmenõk között, de magam is elcsodálkoztam, 
hogy már csizmadia dédapám és családjának életébõl, de a közelebbi múltból is 
mennyi dokumentum megmaradt, és fõleg hogy „földrajzi helyváltoztatások” és hábo-
rúk, ostromok után ezek ott vannak a lakásomban a szekrényben. Apám hagyatéka va-
lóságos kincsesbánya, amelyben újra meg újra új felfedezésekre bukkanok. Igyekszem 
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ezt számba venni, digitalizálni és talán majd feldolgozni, publikálni. Hálás vagyok, 
hogy ebbõl e helyt „ízelítõt” adhattam. 

Végül aláírásom helyett álljon itt egy közös fényképünk, amely 1991 novemberé-
ben készült a hollandiai Groningenben, ahová Édesapámat az ottani Finnugor Tan-
szék jubileuma alkalmából rendezett konferenciára22 hívták elõadónak, én pedig 
néderlandistaként nagy örömömre kísérõjéül és kalauzául szegõdhettem (49. kép). 

 

 
49. kép 1991 november, Groningen (Hollandia) 

                                                        
22 Karl Mollay: Die deutsch-ungarischen Sprachkontakte. In: Honti László (szerk.): Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem 
germanischen und dem slavischen Sprachraum. Amsterdam – Atlanta 1992, 111–116. 


