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DOMONKOS OTTÓ  Bevezetés 
 

A Sorsnak köszönhetem, hogy ifjú muzeológusként Csatkai Endre, Bandi bácsi keze 
alá kerültem, aki igaz szeretettel támogatott szakmai munkámban. Állandó kiállításá-
val és száznál több külön kiállításával, elõadásaival, emberi kapcsolatainak segítségé-
vel, a közéleti munkába való bekapcsolódással általa kerültem egyre közelebb Sopron 
város életének, történetének megismeréséhez és megértéséhez, a sopronivá válásához.  

Önéletírásaival a Soproni Múzeum kérésére kezdtem foglalkozni, ami idõs korom-
ban is nagy élményt jelent számomra. A munka során még jobban megismerhettem 
mély humánumát, õszinte emberségét, finom humorát, továbbélését a „rabságban”. 
1938-ban keresztény hitre tért, majd vállalta munkaszolgálatos sorstársai lelki gondo-
zásának felelõsségét is 1944–1945-ben. 

Tanítványainak seregéhez tartozónak érzem magam. Önéletírásának rendezése, 
feldolgozása ezért is õszinte örömet okozott számomra. Köszönöm a Soproni Múzeum 
munkatársainak és Szita Szabolcsnak, hogy segítették a munkámat! 

A következõkben publikált kéziratok Csatkai Endre hagyatékában találhatók, a 
Soproni Múzeum Helytörténeti Adattárában, illetve magánlevelezésének gyûjtemé-
nyében. Az egykori múzeumigazgató levelezõ partnereinek száma meghaladja a százat, 
az általa írott leveleké pedig az ezernél többet is. Az 1950-es évekre baráti, szakmai 
ismeretségi köre kiterjedt az egész ország múzeumi hálózatára, miután 1950-ben el-
nyerte „az ország elsõ muzeológusa” címet, a háború utáni gyûjteményi revíziós, nyil-
vántartási munkákra meghirdetett „munkaversenyt”. Tagja lett az Országos Múzeumi 
Tanácsnak, majd az MTA Mûvészettörténeti Bizottságának, így a korábbi évtizedek 
szakmai, egyéni kapcsolatainak köre is jelentõsen bõvült. Sok-sok levelet írt, sok-sok 
levélre szinte azonnal válaszolt, ezért aztán régi barátai mondták is, hogy „Kazinczy-
hoz mérhetõ levelezésének bõsége”. 

Halála után megjelent bibliográfiája nagyobb részben saját listáiból (önálló köny-
vek, folyóiratok, tudományos cikkek, hírlapi közlemények) állt össze. Környei Attila 
az elszórt, megbúvó, álnéven közölt cikkeket is felderítette, és a posztumusz közle-
ményeket is számba véve tette teljessé a bibliográfiát.1 A Soproni Szemle szer-
kesztõjeként 1955–1970 között folytatott levelezése egy késõbbi életrajzi feldolgozás 
forrása lesz.2 

                                                        
1 Környei Attila: Csatkai Endre irodalmi munkássága. Soproni Szemle (SSz.), 25 (1971), 66–75., 145–165. 
2 A levelezés a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában (MNL SL) található.  
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Irodalmi munkásságának sokrétûsége mutatja a társtudományok iránti széleskörû 
érdeklõdését. Szorgalmas munkájának eredményein keresztül követhetjük annak az 
életprogramnak a megvalósulását, amelyet 1917-ben, 21 éves korában fogalmazott 
meg „Pár szó Sopron szépségeirõl”címû írásában. 1943-ban egy februári influenza 
után írta Bálint Sándornak Szegedre: „Soha ennyire közel nem járt hozzám a behívás 
ördöge, és ezért összeírtam azokat a munkáimat, amiket posthumusként adjatok majd 
ki.” Sajnos ez a lista nem került elõ hagyatékából. A várostörténeti, a helytörténeti 
kutatásban élete végéig élen járt, példát mutatott tanítványainak a folytatásra. 

A „régi nagyok” levelezésének közlése tudományos folyóiratokban, önálló köte-
tekben örvendetes módon egyre szaporodik. Így a Csatkai Endre levelezõ társainak 
hagyatékából publikált levelek szerencsés esetben a Soproni Múzeumban õrzöttekkel 
összetalálkozva adhatnak teljesebb képet íróikról. Esetünkben így jelent meg a Házi 
Jenõ és Csatkai Endre közötti levélváltás 21 darabja az 1920–1967 közötti idõbõl.3 
Szentiványi Gyula és Csatkai Endre 1935–1940 között írt leveleit Kerny Terézia kö-
zölte a Mûvészettörténeti Dokumentációs Központ archívumából (ehhez Szentiványi 
Gyulának a Soproni Múzeumban õrzött, 1919–1955 között írott 19 levelét is a szerzõ 
rendelkezésére bocsátottuk).4 Megjelenés alatt áll Csapody Miklós „Írok, tehát va-
gyok’” címû tanulmánya Bálint Sándor és Csatkai Endre kedves, évõdõ hangú szakmai 
levélváltásáról, valamint Csatkai szegedi egyetemi habilitációs eljárásáról az 1943 és 
1962 közötti idõszakból.5 

Csatkai Endre önéletírásaihoz csak a munkaszolgálatos ideje alatt menyasszonyá-
hoz, Szattinger Erzsébethez írott leveleibõl válogattunk. Szöveghû másolatai teszik az 
olvasó számára is személyessé a mindennapokat. E korszakot nagyrészt Szita Szabolcs 
mutatta be a Soproni Szemlében 1984-ben a levelezés alapján, Csatkai Endre munka-
szolgálata (1944–1945) címû kiváló tanulmányában.6 A kötet tehát nem Csatkai Endre 
„életrajza”, annak megírását egy fiatalabb kutató tûzheti maga elé célnak. 

A kéziratokat eredeti formájukban, szöveghû alakban közöljük, csupán a nyilván-
való hibákat, tévesztéseket javítottuk. 

 
 
 

                                                        
3 Varga Imréné: „… öt évtizeden át támogatóm és pártfogóm voltál…”. Két tudós ember, Házi Jenő és Csatkai Endre barátságának 
kialakulása levelezésük tükrében. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk. Környei Attila - G. Szende Katalin. Sopron, 1996. 
(A Soproni Múzeum kiadványai 2.), 443–456. 
4 Kerny Terézia: „Kedves Gyula Bátyám”, Csatkai Endre levelei Szentiványi Gyulához (1935–1940). Ars Hungarica, 38. (2012) 1. sz., 
272–288 (a továbbiakban: Kerny 2012). 
5 Csapody Miklós: „Írok, tehát vagyok!” Csatkai Endre és Bálint Sándor levelezése (1943–1962). Kézirat. 
6 Szita Szabolcs: Csatkai Endre munkaszolgálata (1944–1945). SSz. 38. (1984), 332–345. 
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DOMONKOS OTTÓ 
 

A Csatkai család és Csatkai Endre 
(1896–1945) 

 
 

Darufalva – Sopron 

A család magyarosított nevének eredetét kutatva a Századunk névváltozásai, 1800–
1893 címû kötetben találunk adatot: „Csatkai (Krausz) Ignátz kisk[ereskedõ] Csatka 
BM. 12637-88.” E rövid sor bizonyítja, hogy Csatkai Endre nagyapjának (szatócs) üz-
lete volt.1 A névváltoztatások szabályai szerint az új név a régi kezdõbetûjével kez-
dõdhetett, vagy a helynév választásával történhetett. A Csatkai család másik ága a 
Krausz helyett a Katona nevet vette fel. Így említi Csatkai Endre Katona Imrét, mint 
unokafivérét, a munkaszolgálata idején írt leveleiben.2 A névváltoztatás 1888-ban tör-
tént. Csatkai Ignátz 23 éves fia akkor már az orvosi egyetemre járt, valószínûleg orvosi 
diplomáját is Csatkai Ignátz néven vehette át. Ez a fiú 1888–1889 körül házasságot kö-
tött Fischer Josephinnal. Elsõ gyermekük, Csatkai Jenõ 1890-ben a Moson megyei 
Bánfaluban született, ahol elsõ orvosi állását töltötte be.3 Innen átköltöztek a horvát 
nemzetiségû Darufalvára (1. kép).4  

 

 
1. kép. Csatkai Endre szülõháza (Sterbenz Károly rajza, 1966 

                                                        
1 Csatka magyar falu Veszprém vármegyében. Birtokosa: Lichtenstein Antal. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára I. Pest, 
1851. 203. 
2 Szentiványi Zoltán: Századunk névváltoztatásai. Helytartósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye, 1800–
1893. Bp., 1895. 53. 
3 Bánfalu (Apetlon, Au.) német falu Moson vármegyében, a Fertő tava mellett. F.U.hg Esterházy Fényes Elek: Magyarország 
geographiai szótára I. Pest, 1851. 83. 
4 Darufalva (Drassburg, Au.) horvát falu Sopron vármegyében. Birtokosai: hg. Esterházy 1/3, gr. Zichy Miklós 2/3 részben. Fényes 
i.m. 243. 820 kath., 6 zsidó lak. 
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Második gyermekük, Csatkai József 1894-ben ott látott napvilágot. Mária nevû 
lányuk 1895-ben nyomorékként jött a világra és fiatalon, 1912-ben elhunyt. A 
harmadik fiú, Csatkai Endre 1896-ban született. (2. kép) 

 

 
2. kép. A három Csatkai fiú. A kép jobb oldalán Endre, 1900 k. 

 
A Csatkai Endre ifjú koráról összegyûjtött adatokat nem szeretném ismételni; ezek 

a Soproni Szemlében 2010-ben megjelentek. Néhány, az életét befolyásoló eseményt 
azonban szükségesnek tartok felidézni. Kisgyermek korában sokat betegeskedett, 
nyolc év körüli pesztonkát fogadtak melléje. Az elemi iskolát, sõt az elsõ líceumot 
Sopronban magántanulóként végezte el. A horvát nyelvet azonban megtanulta az isko-
lában (3. kép.) 

Szüleivel, majd idõsebb bátyjával sok soproni színielõadásra járt, sokat olvasott, 
„színházat játszottak”, sok darab szerepeit megtanulták. Édesanyjuk cimbalomjátékát 
hallgatva is sok zenét megismertek, majd az operett és az opera került sorra a soproni 
színház változó színtársulatainak a látogatása alkalmával. A Soproni Evangélikus Lí-
ceum tanulójaként, a Magyar Társaság tagjaként, részt vett az „Ifjúsági Ének és Zene-
kör” megalakításában és vezetésében. Kiváló cimbalomjátékával 1910 és 1914 között 
15 alkalommal szerepelt diáktársai elõtt, sõt 1913-ban Verdirõl készült tanulmányt 
olvasott fel a Magyar Társaságban. A mûemlékek és képzõmûvészetek iránti érdek-
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lõdését a darufalvi gótikus templom, a barokk kastély, a köztéri Nepomuki Szent 
János szobor, majd Sopron belvárosa, múzeuma keltette fel. Ez tette szorgalmas 
adatgyûjtõvé, amirõl képes albumai, reprodukciói tanúskodnak. Tizenhét éves korá-
ban (1913. október 11-én) „Tájképfestészetünk” címmel tartott elõadást az iskola Ma-
gyar Társaságában.5  

 

 

 

3. kép. A Csatkai család, 1908. 

 

1914 júniusában kitûnõre érettségizett (4. kép) és készült „külföldre utazni”. Né-
metországba indult, hogy megismerje a nagyobb városokat, jelentõs múzeumokat és 
gyûjteményeket, melyek anyagából már tájékozódott saját reprodukció-gyûjte-
ményébõl. Az I. világháború kitörése megszakította utazását, visszatért Darufalvára. 
1914 õszén beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudomány-egyetemre, de az 
óhajtott mûvészettörténet szakra Pasteiner professzor nem fogadta be, így azután ma-
gyar–német szakon kezdte meg tanulmányait. Mellette természetesen hallgatott 
mûvészettörténetet, használta az intézet könyvtárát. Internátusban lakott, ismeretsé-
get kötött a szabadgondolkodó egyetemistákból álló Galilei körhöz tartozó ifjakkal. 
1915-ben azonban rátört a tüdõvész, a budakeszi tüdõszanatóriumba került, ahol 

                                                        
5 Domonkos Ottó: Mozaikok Csatkai Endre ifjú korából. SSz. 64. (2010) SSz. 64. (2010), 105. 
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hosszú idõt töltött el. Tudjuk, hogy 1916 januárjában a szanatórium betegeit 
„zeneexcentrikus” zongorajátékával szórakoztatta, amint azt a mûsorlap bizonyítja.6 

 

 
4. kép. Csatkai Endre érettségi képe, 1914 

 
Csatkai Ignátz 1916-ban a GySEV társaságnál pályaorvosi állást kapott, ezért Daru-

falváról beköltöztek a Déli vasút mellé, az Indóház utca 2. számú házba (késõbb Ba-
ross utca). A tanulmányait megszakító Endre fiút hivatalnoki pályára szánták felépü-
lése után. Ehelyett betegsége alatt megerõsödött elhivatottsága a mûvészettörténet és 
a helytörténeti ismeretterjesztés iránt. Ennek eredményeként született meg elsõ 
jelentõs írása a Sopronvármegye címû helyi lap 1917. szeptember 11-i számában „Pár 
szó Sopron szépségeirõl” címmel.7 Ma már tudjuk, hogy a város értékeinek bemuta-
tása életprogrammá vált nála. Önéletírásaiban maga is értékelte könyveit, tudomá-
nyos folyóiratokban megjelent írásait, illetve Haydn és Liszt kiállításait Kismarton-
ban. A Kisalföld 1963. április 12-i számában, 45 évvel az elsõ cikke megjelenése után 
„Így kezdtem mint író” címmel közölte a régvolt idõ izgalmait, örömét. A 
késõbbiekben a teljes szöveget közöljük a fennmaradt kézirat alapján. 
                                                        
6 Uo. 
7 Uo. 105–106. 
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1918-ban folytatni akarta egyetemi tanulmányait Budapesten de a forradalom, 
majd 1919 márciusában megismétlõdött tüdõvérzése megakadályozták ebben. A nyár 
folyamán azonban már részt vett a könyvtárak államosítását követõ „Munkás könyv-
tár” létrehozásában és leltározásában, részben a kapott utasítást követve. Errõl a 
munkáról az „Emlékeim 1919-bõl” címû kéziratában számolt be részletesen. 1920-ban 
ismét jelentkezett a pesti egyetemen, azonban a numerus clausus szellemét követõ 
ifjak tettleg is inzultálták a folyosón.8 

Az 1918-as esztendõben a Soproni Naplóban és a Sopronvármegyében megjelent 
cikkei mutatják, hogy máris „sok van a tarisznyájában”: „Soproni és megyei szárma-
zású festõk”; „Nyomor és mûtörténet”; „Emlékezés Liszt Ferencre”; „Soproni színházi 
élet 1860-ban”; „Múzeumi séták” címû írásai kerültek a lapokba.9 Az év vége körül 
mûvészeti írók, festõk ismeretségét kereste. Többek között a Mûvészeti Lexikon író-
jához, Szentiványi Gyulához fordult levéllel, rövid képet adva a soproni mûvészeti 
irodalomról. Ennek tartalmára a kapott válaszból következtethetünk: „Budapest, 
1919. I. 29. – Igen tisztelt Uram! A soproni mûvészettörténeti kutatásokról, különösen 
Mihályi tanár úr értékes mûködésérõl tudomásom van; a tanár úr két könyvét nagy 
elismeréssel méltattam a Múzeumi és Könyvtári Értesítõben. Õszintén örülök azon, 
hogy a mûvészettörténeti kutatás terén máris figyelemre méltó eredménnyel dolgozó 
követõi vannak s a magam részérõl nem gyõzöm eléggé biztatni Önt, igen tisztelt 
Uram, hogy a megkezdett úton kitartással haladjon tovább. Ne riassza vissza az sem, 
ha esetleg olyan adatok után nyomoz, amelyek talán más forrásokból a szakemberek 
elõtt már ismeretesek, a magyar mûvészettörténeti kutatás még mindig gyermekkorát 
éli, nem árt tehát az ismert adatok ellenõrzése, nem is szólva arról, hogy az ilyen 
„hajhászások” során tanul az ember legtöbbet. – B[ecses] levelének érdemére áttérve 
értesítem, hogy Kozina Sándorról eddig kézikönyvben nem jelent meg életrajz, mûvei 
összegyûjtve nincsenek s így érdemes munkát végez, ha vele foglalkozik. Kozina kü-
lönben egyik legjelentékenyebb biedermeyer kori festõnk, akit érdeme szerint még 
sohasem méltatták. […] A múzeumok fõfelügyelõsége nem rendelkezik mûvész-lexi-
konom példányával s így a soproni Múzeumnak nem küldtek belõle. […]. Szívélyes 
üdvözlettel Szentiványi Gyula.”10 

A kudarc után a bécsi egyetemre iratkozott be 1920-ban, ahol a mûvészettörténet 
mellett zene- és irodalomtörténetet hallgatott. Tanulmányai közben folyatatta cikkso-
rozatait a Sopronvármegyében. A lapban hét cikke jelent meg „Amit el akarnak venni 
tõlünk” cím alatt, tizennégy pedig a Fecsegõ címû újságban jelent meg a soproni szín-
házi életrõl, összefoglalva a május közepétõl december végéig tartó idõszakot. 1920 
novemberében került sor elsõ elõadására a Frankenburg Adolf Irodalmi Körben („Cse-
vegés Széchenyi Istvánnak a mûvészetekhez való viszonyáról, meg a soproni szobrá-
ról”). A kézirat végén részletesen felsorolta a felhasznált forrásokat, irodalmat. Az 
elõadást Szentimrey Lajos olvasta fel, mivel Csatkainak tüdõbaja miatt gyenge volt a 
hangja. A felolvasó a kézirat hátlapjára a következõket írta, méltatva addigi eredmé-

                                                        
8 A nemzetgyűlés 1920. szeptember 26-án elfogadta az 1920. évi XXV. törvénycikket a numerus claususról, amely szerint zsidók csak 
az országos számarányuknak megfelelő számban vehetők fel az egyetemekre és jogakadémiákra. 
9 Környei Attila: Csatkai Endre irodalmi munkássága. SSz. 25 (1971), 66–75., 145–165. 
10 Csatkai Endre magánlevelezés gyűjteménye: Szentiványi Gyula, 1. Soproni Múzeum (SM); ill. Kerny 2012. 
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nyes munkásságát,: „Az Irodalmi Körben való mostani bemutatkozásának különös ér-
dekességet kölcsönöz, hogy kerek 25 esztendõvel ezelõtt, ugyancsak novemberi esté-
lyen mutatta be a Frankenburg Irodalmi Kör Csatkai Endre édes atyját, Csatkai Ignác 
doktor urat, mint tehetséges novellaírót.”11 

1923-ban tért vissza Pestre, hogy folytassa tanulmányait magyar–német szakon, 
anélkül, hogy a Bécsben elvégzett két évet beszámították volna neki. Így csak 1925-
ben kapta kézhez doktorátusának oklevelét, amelyet „Kazinczy és a 
képzõmûvészetek” címû, régóta kedves témájának kidolgozásáért nyert el Császár 
Elemér professzor tanszékén.12 

 
1926–1938: Sopron – Kismarton 

Diplomájával itthon nem talált elhelyezkedési lehetõséget. 1926 elején Kismartonban 
(Eisenstadt) Wolf Sándornál kapott megbízást arra, hogy a bornagykereskedõ és 
mûgyûjtõ könyvtárát és gyûjteményét rendezze. (5. kép) A kismartoni mûgyûjtés 
történetérõl írott cikkében írta 1966-ban, a burgenlandi Heimatschutzverein 
kiállításáról: „In Verein spielte natürlich Sándor Wolf eine grosse Rolle und empfahl 
der Vereinsleitung, mich als Berater einzuladen. Er wurde mit mir schon Jahre vorher 
bekannt, als ich in Wien mein Universitätsstudium begann. [...] Ich wurde 1925 
Doktor, aber konnte in Ungarn keine Anstellung finden, ja ich wurde lungenkrank. 
Sándor Wolf schickte mich nach Italien; als ich geheilt zurückkam, berief er mich im 
August 1926 nach Eisenstadt.”13 Az Abbáziában töltött fél év teljes gyógyulást hozott, 
így tüdõbaja még a munkaszolgálatos korszak egészségromlása idején sem újult ki. 

Következett tehát a „szakmai hõskorszak”, a Wolf-gyûjtemény és -könyvtár rende-
zése, gyarapítása; Haydn majd Liszt emlékkiállítások rendezése, a burgenlandi 
mûemléki topográfia gyûjtõmunkája és publikálása 1932-ben.14 A hét öt napját 
Kismartonban, a szombatot és vasárnapot vagy Sopronban, vagy a megye falvai 
mûemléki értékeinek felkutatásával töltötte. A téli hónapokban a Soproni és a 
Sopronmegyei Levéltárban idõzött, írott emlékek után nyomozva. Mindezekrõl az 
„Irodalmi tevékenységem története” feliratú dosszié I– XXIX. fejezeteiben készített át-
tekintést 1956-ban.15 

Abbáziai levelei nem maradtak fent, de a Sopronvármegye címû lapnak küldött 
cikkei a lap 1926. július 20., 22., és július 7., 11. számában élénk képet festettek Ve-
lence szétzilált idegenforgalmáról, intõ példákat sorolva az oda látogatóknak; Fiume 
                                                        
11 Soproni Múzeum Kézirattára (SMK.) 2012.126.1 Betegségéről és előadói alkalmatlanságáról később így ír: „Évekig bajlódtam a 
tüdőmmel, majdnem harmincszor volt tüdővérzésem fiatal koromban, érthető módon tartózkodtam a hangos beszédtől, így 
nyilvánosan sohasem beszéltem. A soproni Frankenburg Irodalmi Körben 1920 őszén távollétemben olvasták fel Széchenyiről és a 
képzőművészetekkel való kapcsolatáról írt dolgozatomat. Ugyanígy 1923-ban a Képzőművészeti Körben Kozina biedermeyer festőről 
írt munkámat." Kisalföld, 1964. június 21. 
12 Galavics Géza: Csatkai Endre (1896–1971). In: Emberek és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. 
Tudománytörténeti esszégyűjtemény. Enigma 13 (2006), 442–462. A kéziratot a MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja 1983-ban 
adta ki, szerk. Galavics Géza. Csatkai Endre doktori diplomájának kelte: 1925. január 30.; SMK. 2012.1.1. 
13 André Csatkai: Die Sammeltätigkeit in Eisenstadt bis 1938. Sonderabdruck aus „Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland”, 
Heft 35. Eisenstadt, 1966. 313–326. 
14 André Csatkai – Dagobert Frey: Die Denkmale des Politischen Bezirkes Eisenstadt und der Freien Städte Eisenstadt und Rust. In: 
Österreichische Kunsttopographie 14. Wien, 1932. 334. 
15 SMK. 2012. 172. I–XXIX. 
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és Sopron Trianon utáni közös sorsáról. Írásában elsõsorban Sopron idegenforgalmá-
nak jövõje foglalkoztatta. Padovai kirándulása alkalmával a látnivalók mellett fel-
idézte Lackner Kristóf ottani tanulmányait, ott szerzett doktori címét és munkáját, az 
ott megismert római emlékek megidézésével, amelyekbõl  a késõbbi polgármester 
soproni városépítõ és szépítõ munkásságához a múltat becsülõ példát merítette.16 

 

 
5. kép. Csatkai Endre a kismartoni Wolff Múzeum bejáratánál 

                                                        
16 Sopronvármegye, 1926.6; 20; 22, és 7; 11. 
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Édesapja még megérte fia doktorrá avatását 1925-ben, de az év augusztusában sú-

lyos betegség után elhunyt. Róla Csatkai Endre szóban csak 1968-ban emlékezett meg, 
amikor a soproni Zöldkereszt Csecsemõ- és Gyermekvédõ Intézet az 1918-as alapítási 
évét ünnepelte. Erre az alkalomra készült Csatkai Ignácról az a festmény, melyet az 
Intézet Szent György utcai rendelõjének irodájában helyeztek el.17 Csatkai Ignácról 
csak elszórt megjegyzésekbõl alkothatunk képet. 1926-ban „A jó ember” címû színda-
rabbal kapcsolatban írja: „Tulajdonképpen édesapámról mintáztam, aki valóban vég-
telen jó ember volt, csak éppen a jóságában olyannyira igénybe vette a családját, hogy 
nem tudtunk vele haladni, és nem egyszer minket is nehézségekbe sodort, mikor má-
sokon hol méltatlanul, hol méltóan segíteni kívánt."18 A faluban a „szegények orvosa-
ként” emlegették, és 1916-tól vasúti pályaorvosként (Streckenarzt) a GySEV-nél is a 
szegények ellátásával foglalkozott. 1918–1919-ben a Szociáldemokrata Párttal 
szimpatizált; ekkor bízta meg Dr. Szilvásy Gyula e.ü. biztos a Csecsemõvédõ Egylet 
megszervezésével.19 

Csatkai 1928-ban készült szövegében utal apja világnézetére. Ehhez érdemes tud-
nunk, hogy „A Soproni Városszépítõ Egyesület története. 1869–1919” címû munka 
megírását elõbb Payr Sándornak kínálták fel, aki viszont Csatkait javasolta maga he-
lyett. Utóbbit Heimler Károly vonakodott elfogadni. Csatkai így ír errõl: „Heimler 
sz.[abad] k. [õmûves] volt és emiatt a ker[esztény] kurzus idején állandó titkos és 
nyílt támadás éri, ha engem a sz.k. fiát és a rendezetlen felekezetût tol elõtérbe, ismét 
támadási felületet szerez, mert azt, hogy a feladatra rátermett volnék, õ is elismeri, 
dehát nem akarja veszélyeztetni esetleg az egyesület jobboldali tagjainak az egész 
ügyet.”20 (6. kép.) 

Csatkai Endre 1927-ben vásárolt fényképezõgépet, a híres Voigtländer-cég típusát, 
mellyel próbafelvételeket készített. Beszámolt róla kismartoni hölgy ismerõsének de-
cember 22-én.21 Az 1930-as években végzett Sopron megyei mûemléki bejárásai 
alkalmával készített nagyszámú felvételeit a Soproni Múzeum õrzi. A gépben 6×9-es 
rollfilmet és 9×12-es lemezes negatívot lehetett használni. 

                                                        
17 V.ö.: Csatkai Endre: Sopron egészségügye és népművelése az 1919-es Tanácsköztársaság idején. SSz. 9. (1955), 105-113. 
18 SMK. 2012.176.1. 
19 Lásd 17. sz. lbj. 
20 Csatkai Endre: Tudományos irodalmi munkásságom története. Lásd jelen kötetben. A Pallas Nagy-Lexikona így jellemzi a 
szabadkőművesség tevékenységét: „Ez a működés az erkölcsiség és az egység, a szabadság és a béke s az egyedül üdvözítő és 
boldogító szeretet birodalmának megteremtésére irányul. Éppen ezért arra törekszik a Sz., hogy minden ember, bármilyen vallás 
szabályai szerint is tisztelje az Istent, bármely országnak legyen is polgára és bármilyenek is politikai meggyőződései, testvérének 
tekintse minden embertársát, akit szeretettel az erkölcsi tökéletesedés útjára vezessen.” Pallas Nagy-Lexikona, VI. Kötet 325. A 
magyarországi nagypáholy 1870-ben alakult meg, az országban 1897-ben 37 páholya működik, köztük egy soproni. „Meiszner Ernő 
dr. ügyvéd a proletárdiktatúrára való átmenetről a következőket mondta el: Csak későn láttuk, hogy már a nemzeti tanács tagjai is 
szabadkőművesek. Mind olyanok, akiket ez a titokban dolgozó szövetség vetett a közélet mezejére. Nagyobb része talán öntudatlanul 
állott a destruktió szolgálatában és csak kevesen látták, hová vezet ez az út. Ezt azonban a legbeavatottabbakról, például Stricker dr.-
ról sem lehet biztosan megállapítani, mert a legnagyobb részük az általuk propagált eszmék megvalósításától az emberiségre jobb 
jövőt várt és csak kevesen tudják, hogy a küzdelem voltaképpeni célja, feltartóztathatatlanul bekövetkezendő eredménye a 
marxismusnak és ezzel a kapcsolatban a zsidófajnak uralomra juttatása.” – In: A vörös dúlás nálunk. Sopron és vármegye a két 
forradalom alatt. Összegyűjtötte Mayer Géza. [Sopron], [1919] 60–61.  
21 Eisenstadt, Burgenländisches Landesmuseum Nr. 53.005 (A szövegben szereplő néhány magyar szó arról árulkodik, hogy az illető 
magyarul is tudott. D.O.) 
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Sok gondot okozott az Osztrák Mûemléki Topográfia negyedik kötetének elkészí-
tése, az osztrák megbízás megszerzése. Az 1932-ben megjelent nagy kötet sikert ara-
tott szakmai körökben, de neheztelést váltott ki a burgenlandi tartomány vezetõibõl, 
akik hiányolták a tartományi identitás tükrözõdését a kötetbõl. A mû sikerének kö-
szönhette, hogy rövidesen egy Sopron megyei topográfia elkészítésére is anyagi támo-
gatást kapott. A második Sopron megyei topográfia-kötet ismertetésére Szentiványi 
Gyulát kérte fel 1935-ben. Az írás meg is jelent az Archaeológiai Értesítõben.22 
Szentiványi a további munkálatokat is figyelemmel kísérte, sõt az Országos Mûemléki 
Bizottságnál is igyekezett eljárni a soproni topográfia munkálatainak elfogadtatása 
érdekében. (Erre kérdez rá Csatkai 1937. március 6-diki levelében.23) 

 

 
6. kép. Csatkai Endre ifjúkorában, 1920-as évek második fele 

 
  

1938–1945 Sopron 

A végleges megbízás 1938 márciusától, Ausztria német megszállásával vált igazán 
sürgetõvé számára. Származása miatt március 13-án „hazamenekült” Sopronba. Szent-
iványitól március 29-én kapott levelet: „Kedves Barátom! Sorsod szomorú fordulásáról 
már Ceasárék levelébõl is értesültem […] fel a fejjel! Nem kell kétségbeesni, még 
minden jóra fordulhat. Engem minden bajomon átsegített a törhetetlen munkaked-
                                                        
22 Szentiványi Gyula: Sopron vármegye műemlékei. Archaeológiai Értesítő, 48. (1935) 230–231. 
23 Kerny 2012, 281–282. 
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vem. Te is így vagy vele, ahogy ismerlek. Ha megmarad a munkakedved semmitõl se 
félj![…] Hiszen amint mondod, egy évig kitartásod van. És ez nagy dolog […] Kitalál-
tam egy megoldást […] Kapcsolatos ez a soproni topográfiával, de nem annyira kötött 
formában, mint eredetileg gondoltuk […] Reméljük, hogy sikerülni fog. Örömmel és 
azonnal értesítelek, ha az akciónak eredménye lesz. Addig is ölel híved Szentiványi 
Gyula."24 

Csatkai Endre „rendezetlen” felekezeti helyzetét oldotta meg 1938-ban, amikor a 
Szent György templomban katolikus hitre tért, megkeresztelkedett. A család megfo-
gyatkozott, a szabadkõmûves apa halálával 1925-ben. Az idõsebb testvér, Jenõ már 
1932-ben áttért feleségével együtt az unitárius vallásra. Másik bátyja, József, 1939-ben 
meghalt Szombathelyen.25 

Keresztény hitre térésérõl üzenetet küldött Genthon Istvánon keresztül Szentivá-
nyi Gyulának, amit az nem kapott meg. 1939. február 23-án kelt levelében köszöni a 
kapott megbízást, majd a lényegre tér. „Különben Genthon professzort megkértem az 
õsszel, hogy közöljön Veled valamit. Ha nem tette volna meg, most teszem meg. 
Valószínûleg nem lepõdsz meg, az „itt élned, halnod kell” elv alapján állva és abból a 
belsõ meggyõzõdésbõl áthatva, hogy testestõl-lelkestõl magyar és keresztény vagyok, 
ez utóbbinak külsõképen is kifejezést adtam azzal, hogy felvettem a kereszténységet. 
Tanulmányaim mélyen megismertették velem a katolikus vallás lényegét, megszeret-
tem, és az a körülmény, hogy éppen kutatásaim alatt már valóságos kereszténykép-
pen kezeltek és a keresztény társadalom egésze magáénak vallott, könnyen átsegített 
a formai nehézségeken. Keresztapám a vármegyei levéltáros [Dr. Sümeghy Dezsõ – 
D.O.], keresztanyám Quirsfeld Rezsõné lett. Legyen az a jó érzésem, hogy végre én is 
tartozom valahova, nem csak formai kötelékek tartanak össze most már a keresztény 
magyarsággal, hanem a lényeg. Ennek tudatában könnyebben viselem el az élet ko-
miszságait. Kedves Gyula Bátyám, hiszem, hogy ezt a dolgot, ismerve engem, úgy fo-
god fel, ahogy kell, és ahogyan engem ismerve lehet csak lehetséges. Ha csalódnék, 
akkor is irányodban mást nem érezhetek, mint mélységes hálát, hiszen ha annak 
idején kezdõ koromban már nem sietsz biztatással mellém, elvesztettem volna a 
bizalmam magamban. És azóta is tudatosan és tudat alatt sokszor voltál védõ 
angyalom! Példádon tanulok. Tudom, sok mindenen keresztül mentél és végre mégis 
révbe jutottál. Pedig egy miniszter rosszindulata van olyan erõs, mint a nép haragja. – 
No, de engedd meg, hogy kérésemet irányodba ajánlva szeretettel búcsúzzak Tõled 
[…] Üdvözölve: Bandi"26 

A topográfia tervét végre elfogadták, az 500 pengõ elõleg meg is érkezett és enge-
dély született hivatásos fotós bevonására. Utóbbi nem volt más, mint Diebold Károly, 
aki végigkísérte a falvakon, a városban, egészen a soproni topográfia végleges összeál-
lításáig. Adminisztrációs zökkenõk persze akadtak, ami miatt továbbra is foglalkoznia 
kellett gyenge középiskolás tanulók korrepetálásával. Ezt rendkívül fárasztónak tar-
totta, mivel házhoz is járt. Napi megélhetéséhez mégis nagy szüksége volt a tanításból 
befolyó csekélyke jövedelemre. 

                                                        
24 SM. Csatkai Endre magán levelezés gyűjteménye: Szentiványi Gyula. l.n. 
25 GySEV dolgozók törzskönyve 467. Sopron. J.n. 
26 Kerny 2012. 284. 
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A Felvidék visszatérése arra serkentette, hogy egy nyári körutat tegyen Rozsnyó, 
Kassa, Ungvár, Uzsok, Munkács, Debrecen, Budapest útvonalon Az úton fiatal, igen 
tehetséges, érettségizett tanítványa, Horváth Gyula kísérte el, aki naplót vezetett 
1939. június 30. és július 15. között. Ebbõl a naplóból derült ki Csatkai Endre Zádor 
Anna iránti szerelme. Pestre érve a Podmaniczky utcában, az István király Szállóban 
szálltak meg. „Endre bácsi telefonált a jövendõbelijének... Csak másnap délután talál-
kozhattak Annusával […] az Egyetem utcába mentünk a Franklin társulathoz, mert 
Endre bácsi nem bírta ki, délutánig, hogy Annusát ne lássa. Igen izgatott volt. Várni 
kellett, mert Annus éppen az igazgatónál volt bent, de azután végre megjelent, Endre 
bácsi hosszan kezet csókolt neki, de egyébként tartózkodóak voltak. Az úrhölgy ne-
kem is mondott pár kedves szót. Endre bácsi azt szokta mondani, hogy az íróasztalán 
lévõ fénykép idõsíti jövendõbelijét, de úgy találom, hogy hû arckép. Igen kedvesnek 
találtam, hanem szépségnek kevésbé. Utána visszamentünk a Váci úton Endre bácsi 
ömlengéseinek közepette a Vörösmarty térre és ott a földalattira ültünk. Irány az ál-
latkert.”  

A felvidéki körútról hazafelé felkeresték Egert is. „Gárdonyi sírjánál Endre bácsi 
kérte a fotózást (szokatlan ilyen tõle). Igaz, hogy elmondta, édes apja és Gárdonyi ba-
rátok voltak és hogy õt, Endre bácsit, 17 éves korában Gárdonyi avatta pár sorával 
íróvá. […] Budapestre visszaérve Endre bácsi telefonált a Franklinba Annusnak, rövid 
megbeszélés, találkozó d.u. 5 órakor. […] én pedig a Nagy Sándor utcába mentem tu-
dakozódni, hogy lehet a repülõ táborba jutni." (Július 15.)27 

Zádor Anna mûvészettörténész ekkor szerkesztõként dolgozott a Franklin társu-
latnál; talán épp az utazás idején közölte Csatkai Endrével, hogy férjhez megy, ami 
1939-ben be is következett. Férje Schütz-Harkányi Endre mérnök lett, aki 1944-ben 
veszett el Pesten.28 Amikor a nyilvántartásba vett zsidó személyeket közmunkára 
kényszerítették, Zádor Anna is köztük volt. 1944. február 8-án írott levelében köszöni 
a Schlachta Etelka soproni naplójáról írott, rengeteg jegyzettel ellátott munkát: „Ked-
ves barátom! […] Még mindig angyalbõrben. Ma ugyan megkezdem 2 heti szabadsá-
gomat a katonaságnál. Igaz, hogy civil elfoglaltságom annál nagyobb. Halálosan fáradt 
vagyok, 6 kg-ot leadtam, s így ha fejemet nem nézem, hajlandó vagyok elhinni, hogy 
visszafiatalodtam szép hadnagyi rangomhoz. … Szó volt róla, hogy pár napra elme-
gyek a Lõvér-pansióba, de errõl letettem, a mai világban óvóhelyen itt is lehetek, ha 
éppen muszáj.… Vagyok a régi jó híved igaz baráti kézfogással Annus" A sorsnak 
köszönhetõ, hogy végre tegezõdtek.29 

Az újabb zsidótörvények következtében Csatkai elveszti a sajtókamarai tagságát és 
már csak a helyi lapok, így a Sopronvármegye és a Soproni Hírlap adnak helyet nagy-
számú és rendkívül széles tematikájú írásainak. A megélhetési magántanítványok az 
idejét rabolják a levéltári kutatásoktól. Mindezek fölé emelkedik Schlachta Etelka ál-

                                                        
27 Horváth Gyula kézirata SMK. 2012.125.2.; ill. Kerny 2012. 286–287.; 1939. VII. 19. Horváth Gyula repülő hadnagyként 1944. V. 
26-án hősi halált halt. Szombathelyi tankerület Soproni m. kir. állami Széchenyi István gimnázium évkönyve az 1943/1944. évről. 
Sopron, 1944. 14. 
28 Zádor Anna: Egy művészettörténész indulása. Emlékezések I. Új Művészet, (1993) 11. sz., 72–75.; Zádor Anna: Művészettörténeti 
áramlatok. Emlékezések II. Új Művészet (1993) 12. sz., 73–74.; Zádor Anna: Tizenöt év a Franklin Társulatnál. Új Művészet (1994) 
1. sz., 65–67. 
29 SM. Csatkai Endre magánlevelezés gyűjteménye: Zádor Anna. J.n. 
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tala felfedezett naplója, és a napló soproni részleteibõl írott, 1943-ban megjelent 
könyve, amelybõl a fent említett példányt küldte Zádor Annának.30 

1942-ben a Kapuvári Hadkiegészítõ vette munkaszolgálatos nyilvántartásba, ahon-
nan idõnként soproni közmunkákra kérték ki. A bizonytalan jövõ ellenére folytatta 
levéltári kutatásait a tervezett soproni topográfia számára, az Országos Mûemléki Bi-
zottság támogatásával. Idegõrlõ, félelemkeltõ érzéseit fokozta, hogy 1944. március 19-
én bekövetkezett Magyarország német megszállása. A zaklatott mindennapok történé-
seit, az elrendelt sárga csillag felvarrását, viselését, a rokoni társbérletben elviselt hó-
napok gyötrelmeit, az Irodalmi Kör, a Képzõmûvészeti Körök titkári teendõinek át-
adását, a szolidaritás megnyilvánulásait, de a közömbösség elviselését egy cím nélküli 
visszaemlékezésben hagyta ránk.31 (Ezt "A sárga csillag" címû fejezetben közöljük – 
D.O.) A szöveg megírására Csatkai nyugdíjba vonulása után került sor, annak több más 
írásával együtt. Sajnos a kézirat csonka. 

Csatkai Endre az 1944. június 24-tõl 1945. március 31-ig eltelt viszontagságos 
idõszakot „rabságnak” tekintette, ahol jogfosztottságot, személyi és szellemi megaláz-
tatást, fizikai megerõltetést, büntetést kellett elviselnie, mégis maradt annyi ereje, 
hogy ezek túlélésére sorstársainak is példát mutasson, lelki támaszuk legyen. Rabsá-
gából írott levelébõl kitûnik, hogy alapvetõen jó kedélyét, humorérzékét nem veszí-
tette el, sõt írásba is adta. Érsekújvárról küldött levelének hátoldalán feladóként ön-
magát például „közhonvédként” titulálja. Menyasszonyát munkaszolgálatosként is 
támogatja, segítségét mindig nagyra értékeli, humorral viseli furunkulusainak (köly-
keinek) éjszakai növekedését. 

A szovjet csapatok megérkezése Kópházára számára valóban a felszabadulást, az 
életben maradást jelentette, visszaemlékezéseiben ezt mindig hangsúlyozta is. 1945. 
április elsején Sopron felé vándorolva, bukdácsolva remélte szeretett városa elérését, 
ahol barátai, de elsõsorban menyasszonya segítségében bízott. A kórházhoz elérve 
elõbújt belõle régi humora, amikor azt gondolta, majd leírta: „no, itt sem vártak rám”. 

A romos városon át haladva, majd az Orsolyita Rendház iskolájának szükségkórhá-
zában megpihenve, valóban érezhette, hogy a túlélés sikerült. Napok teltek el mire 
menyasszonya, Szattinger Erzsébet is elõkerült, és megtörténhetett az örömteli talál-
kozás. Visszaemlékezésében döbbenetes képet fest a városról, a közállapotokról. Há-
lásan nevezi meg ideiglenes szállásadóját a Domonkos utcában, a 9. számú házban 
lakó Walter Károly vasúti kárpitost, akihez Thury István volt tanítványa közvetítésével 
jutott el, amikor el kellett hagynia a kórházat. Társbérleti lakása az Erzsébet utca 19. 
alatt, menyasszonyának albérleti lakása a Deák tér 40. szám alatt a bombázás áldozata 
lett, így hát az alkalmi befogadók segítették a talpra állásban. Édesapjának a szociál-
demokrata párt iránt táplált szimpátiáját követve 1945. május 26-án belépett az SzDP-
be.32 

                                                        
30 Zadjeli Schlachta Etelka Soproni Naplója, 1838–42. Sopron, 1943. 159.; Kézirat. SMK.2012.172.1–2. XXV. 
31 SMK. 2012.129.1. 
32 SMK. 2012.5.1 Csatkai Endre pártagsági könyve. 
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1945. június 1-én létrejött a rég várt házasság, a Szent György templomban, ahol 
Papp Kálmán városplébános adta õket össze. Csatkai Endre tanúja Házi Jenõ 
fõlevéltáros, Szattinger Erzsébet tanúja Becht Kálmán GySEV tisztviselõ volt.33 

 

 
7. kép. Szattinger Erzsébet, 1920. k. 

 
Szattinger Erzsébet 1895. január 31-én született Rákosligeten. Nagyapja, Szattinger 

Aladár Grazban született, majd vasúti tisztként Magyarországra költözött. Apja, 
Szattinger Alfréd szintén e Társaság szolgálatában állt. Leányuk négy polgárit végzett, 
majd 1916. november 6-án kelt vasúti személyazonossági igazolványa szerint 
jegykezelõnõi beosz-tásban állt munkába, Rákosligeten lakott. A soproni GySEV társa-
sághoz 1925. január 6-án került mint I. osztályú irodai segédtiszt és itt szolgált nyug-
díjba vonulásáig.  

Mint említettük, Csatkai Endre édesapja vasúti orvos, Jenõ bátyja GySEV intézõ 
volt, innen eredhetett az ismeretségük. Tudjuk, hogy Szattinger Erzsébet Csatkai 

                                                        
33 MNL. SL. Házassági Anyakönyv. 1945.6.1. Dr. Csatkai Endre és Szattinger Erzsébet Jozefa (Szattinger Alfréd és Kosowitz Erzsébet, 
1895.1.31. Lakása Sopron, Kossuth L. u. 2. Tanúja Becht Kálmán GySEV tisztv. Csatkai Endre, Darufalva, 1896.8.13. Anyja Fischer 
Josephin. Lakása, Sopron, Domonkos u. 15. Tanúja: Dr. v. Házi Jenő főlevéltáros.) SMK. 2012.36.3. 
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Endre elõadásait, mûvészeti kurzusait is látogatta az 1920–30-as években. Vonzalma 
iránta valószínûleg ebben az idõben kezdõdhetett, bár írásos nyoma ennek nem ma-
radt. 1944-ben közeli barátságuknak köszönhetõen, a munkaszolgálatra készülõdve 
már a segítségére volt, sõt hátizsákját is kölcsön adta Csatkainak, aki aztán „rabságá-
ban” fejpárnájaként használta azt, védve vele egyúttal a holmiját.  

Késõbbi felesége a munkaszolgálat kilenc hónapja alatt, heti egy levél és havi egy 
csomag szorgalmas feladójaként tudósítója is volt Csatkainak, informálva õt az isme-
retségi körükben történt eseményekrõl. Ezzel egyidejûleg võlegénye kívánságait fo-
lyamatosan teljesítve szerezte be a szükséges holmikat, így téve elviselhetõvé a keser-
ves életet. Kettejük levelezésébõl csak Csatkai Endre levelei maradtak meg, melyeket 
menyasszonya szeretettel õrzött meg. Ezek alapján láthatjuk érzelmeik fokozatos ki-
bontakozását, azt, hogyan bíztatták egymást a túlélésre. Idõközben Csatkai Endre régi 
szerelme Zádor Anna iránt elhalványult és Peer Gynthöz hasonlítva magát rádöbbent, 
hogy Dsidsiáját találta meg „Drága Bözsijében”. Kéri is, hogy olvassa el Gárdonyi: A 
láthatatlan ember címû regényének befejezõ szakaszait mint vallomását. (7. kép.) 

Szattinger Erzsébet 1945. június 1-jei házasságkötésük után végtelenül jóságos, 
férje munkáját segítõ asszonyként állt Csatkai Endre mellett, annak tanítványait, le-
mezhallgatóit mindenkor szeretettel fogadta lakásukban. Kései házasságuk miatt 
gyermekük nem született. 

A Soproni Múzeum élére, a Lauringer Ernõ igazgató 1943-ban történt halálával 
megüresedett állásba Fábján Lajos polgármester nevezte ki „múzeumi igazgatóõrnek” 
Csatkai Endrét 1945. július 20-án.34 Megkezdhette a bombasérült múzeumépület 
ablakainak betéglázását, tanítványai és a múzeumi hivatalsegéd áldozatos segítségé-
vel. A múzeum veszteségeirõl a Soproni Szemlében jelent meg beszámoló.35 A szolgá-
lati lakás ez idõben orosz cipész-csizmadia mûhely volt, melyet csak késõbb 
foglalhatott el.36 A Soproni Levéltárban megõrzött könyvtára és kéziratai, jegyzetei 
elhelyezését tervezgethette. (8. kép.) 

Csatkai idõs korában rendkívül termékeny szerzõ volt. A Soproni Szemle mellett 
több dolgozata jelent meg a legrangosabb szakmai folyóiratokban (Numizmatikai Köz-
löny, Nyelvõr, Irodalomtörténet, Ethnographia, Magyar Nyelv, MTA. II. osztályának 
Közleményei, Mûvészettörténeti Értesítõ, Néprajzi Közlemények, Magyar Könyv-
szemle, Zenetudományi Tanulmányok, Vasi Szemle, Acta Historiae Artium stb.). Hazai 
és külföldi évkönyvekben, tanulmánykötetekben kiadott írásai mellett sok önálló 
kötete, köztük több monográfiája jelent meg, a soproni színészet, a zene, a 
képzõmûvészet történetérõl, a városi cégérekrõl. 1955-tõl haláláig szerkesztette a 
Soproni Szemlét, amely indulásától az ország legszínvonalasabb, legrangosabb hely-
történeti folyóirata. Ma is tevékeny szerzõi gárdát nevelt a folyóirat mellé és a 
hagyományokkal rendelkezõ soproni helytörténeti munkában megindította a mun-
kásmozgalom-történet kutatását.  

                                                        
34 SMK. 2012.7.1. Kinevezési okirat. 
35 Nováki Gyula: A soproni Liszt Ferenc Múzeum tíz éve a felszabadulás után (1945–1955). SSz. 9. (1955) 3–4. sz., 134–144. 
36 A Képezde utca 9. számú ház földszinti szolgálati lakásának belső kisszobájában ideiglenesen Csipkés Kálmán múzeumi segédőr 
lakott. 
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Ifjúságától kedvelte az ismeretterjesztés szóbeli formáját, idõs korában nemcsak 
tanfolyamokat, elõadásokat tartott elsõsorban az ifjúságnak, hanem többször szere-
pelt soproni témával fõvárosi pódiumokon, tudományos üléseken, valamint a buda-
pesti és bécsi rádióban. Mind irodalmi, mind egyéb munkásságának elsõrendû célja 
Sopron és környéke értékeinek felderítése, elismertetése és megmentése volt. Egész 
életmûve bizonyítja, hogy e téren mindent elért, amit egy ember elérhet. 

 
 

 
8. kép. A Hauser Károly különkiállítás megnyitása 

 
1970. március 12-én halt meg. Haláláról megemlékezett az egész magyar szakmai- 

és közvélemény, munkásságának értékelései elsõsorban a Soproni Szemlében jelen-
tek meg.37 

                                                        
37 Zádor Anna: Csatkai Endre művészettörténeti munkássága SSz. 1970. 194–200., Domonkos Ottó: Csatkai Endre [1896–1970] 
SSz. 1970. 273–278., Környei Attila: A helytörténész Csatkai Endre SSz. 1971. 59–66. Teljes irodalmi munkásságának bibliográfiája 
(a posztumusz munkák kivételével) a Soproni Szemle 1971.1. és 2. számában jelent meg. 
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CSATKAI ENDRE  Önéletrajz (1953)1 
 

Születtem 1896. augusztus 13-án Darufalván, Sopron megye egy horvát nemzetiségû 
falujában. Apám dr. Csatkai Ignác ott magánorvos volt és 1910-ig semmi fizetése nem 
lévén, valósággal agyondolgozta magát. Mégis híres volt róla, hogy szegény betegeket 
nemcsak ingyen kezelt és orvossággal ellátott, hanem még élelmet és pénzsegélyt is 
adott. Gyermekkorom e miatt elég szûkös körülmények között folyt le és korán lát-
nom kellett, hogy a nagyvilágban súlyos bajok vannak. Szüleim vállára két idõsebb fi-
vérem taníttatásának gondja mellett apám legifjabb öccsének neveltetése is járult,2 
ezenkívül nyomorék nõvéremet állandóan intézetben kellett tartani.3 Az óriási hajsza 
apám egészségébe került, 1904 óta rákos megbetegedések miatt évente operálták, míg 
1914-ben a röntgenkezelés révén a baj enyhült, de 1924-ben végleg leverte és 14 hó-
napnyi fekvõ betegség után elpusztította. 1910 óta a munkásbiztosító pénztár orvosa 
volt, és mint ilyen 1916-ban Sopronba költözött. Itt is a szegények orvosként 
mûködött és egyéb kisebb jelentõségû emberbaráti intézmény mellett megalapította 
az anya és csecsemõvédelmet, amelynek rendelõjében ma is ott függ olajfestésû arc-
képe, míg a temetõben 1944-ig fennállt sírkövére, ami közadakozásból készült, ezt 
vésték: A soproni szegények orvosa.4 (1. kép.) 

Anyám Fischer Jozefin származásáról biztos adataink nincsenek. az 1938-ban meg-
ejtett õsnyomozáskor sem õ, sem testvérei nem éltek, biztosan születési évét sem he-
lyét sem szüleinek körülményeit nem ismerjük; gyermekkoromból emlékszem, hogy 
nagyanyám írni-olvasni nem tudott és igen nagy szegénységben élt Pápa környékén 
egy faluban.5 (2. kép.) 

A darufalvi elemi iskolába jártam 5 éves koromtól fogva, ahol pontosan úgy bántak 
velünk, mint kis fiúkkal és mi sem ismertünk különbséget, úgy játszottunk az utcán, 
mint a falusi fiúk és éppen úgy dolgoztunk a ház körül, fát vágtunk, vizet hordtunk, 
söpörtünk, gyomláltunk. 1907-ben kezdtem középiskolába járni, az elsõ osztályt ma-
gánúton végeztem el. Az alsó osztályok idején quártélyos helyen megtanultam mi az, 
amikor fõ a kapás és nem az adás. Ötödik osztályos koromtól fogva bejáró voltam, 
mivel így szüleimnek könnyebbsége akadt. Éppen ezért, már negyedik gimnazista ko-
rom óta tanítottam rossz diákokat. Mivel pedig a vonat elég korán indult hazafelé, sok 
idõm volt otthon, részben már a vonaton megtanultam a leckét, így sokat olvastam és 
magam tanultam franciául, olaszul és kezdtem foglalkozni mûvészettörténettel és ze-
netörténettel. Keresetembõl nyári utazásokra telt, megjártam a szomszédos osztrák 
                                                        
1 Az életrajz az 1956-ban kézhez kapott „káderlap” anyagában került elő, melyet 1953-ban írt. Valószínűleg a Művelődési 
Minisztérium tervével kapcsolatban készült, mivel az ICOMOS magyarországi bizottságába javasolták felvenni. Erre azonban nem 
került sor. 
2 A nagyapa, idős Csatkai (Krausz) Ignác három fiút nevelt fel, így Ignác orvos lett, Sándor ügyvédi pályára lépett, a harmadik pedig 
Dénes, akiről pontosabb adataink nincsenek. Ez utóbbinak a fia lehet az, akit Csatkai Endre munkaszolgálatos korában 
menyasszonyának, Szattinger Erzsébetnek írott leveleiben említ, mint a vele együtt szolgált „Dénes”, és akinek mentesítési eljárása 
kedvezően végződött. 
3 A „káderlap” kérdőívének adatai között, mint testvére szerepel Mária, akinek „foglalkozása nyomorék”. Meghalt 1914-ben. 
4 A Soproni Zsidó Temető halotti nyilvántartásában ez áll: F.27. Csatkai Ignác 1865–1925.8.4. – F.29. Csatkai Ignácné Fischer 
Josephin 1868–1933.7.15. A temetőt ért szórvány bombázás során a síremlék elpusztult. 
5 Csatka község, amelynek a nevét vette fel a család a névváltoztatáskor, 1888-ban. 
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városokat, Pozsonyt, Erdély nagy részét, Bécset, Budapestet. Egyébként az iskolában 
jeles tanuló voltam, sokat szerepelgettem az önképzõkörökben.6 

 

 
1. kép. Csatkai Ignác képe a „Zöldkereszt” Szent György utcai rendelõjének falán 

 
 
1914-ben jeles eredménnyel érettségiztem és utána Németországban töltöttem 

hosszú heteket, Münchent, Nürnberget, Regensburgot ismertem meg, a világháború 
kitörése hazahozott; akkor szomszédunk bevonult és kis boltját egy hónapig teljesen 
egyedül vezettem ellenszolgáltatás nélkül, 1914 szeptemberében a budapesti egye-
temre iratkoztam. Szüleim kívánsága az volt, hogy tanár legyek, akkor még a szabad 
pálya teljesen bizonytalan volt, engedelmeskedtem. A süket Pasteiner professzor 
egyébként is jelentkezésemet elutasította. Hazulról anyagi bajok híre jött, így állást 
vállaltam a Deli nevelõintézetben és magánórákat adtam, e mellett indexem igen szé-
pen festett, azonban igen gyenge szervezetû lévén, az elsõ egyetemi év vége felé 
tüdõvérzést kaptam és így hazavittek. Most 1918-ig szanatóriumból szanatóriumba ci-
peltek, változó egészségi állapottal. Budakeszin ismerkedtem meg Bresztovszky 
Ernõvel, a Népszava akkori szerkesztõjével, Hajdu Henrikkel, a költõvel; ezek nagy ha-
tást gyakoroltak rám olvasmányaim megválogatásában. Jóformán télen, nyáron a sza-
badban feküdtem és rengeteget olvastam, tanultam. 1918 nyarán Savanyúkúton meg-

                                                        
6 Lásd Domonkos i. m. 99–107. 
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ismerkedtem Adler Guido világhírû bécsi egyetemi tanárral, aki mindenáron azt 
szerette volna, hogy zenetörténész legyek és nála tanuljak. Még szüleimhez is eluta-
zott Sopronba.  

 

 

2. kép. Csatkai Endre édesanyja, 1930-as évek 

 
Annyit sikerült elérnem, hogy 1918 õszén beiratkozhattam ismét, de Budapesten, 

az egyetemre; de fennmaradni nem volt szabad és nem is volt tanácsos félig még 
betegen. 1919. március utolsó napjain ismét tüdõvérzést kaptam, kb. már 25-ször. 
Mire felépültem, a proletár könyvtárban alkalmaztak. Tagja voltam az antialkoholista 
tanácsnak is.7 A fehérterror csak röviden hullámzott át Sopronon, mert akkor már 
inkább az Ausztriához való csatolás érdekelte az embereket. A magyarság mellett 
számos cikket írtam ekkoriban. Mégis kiderült, hogy zsidó származásomnál fogva 
nem vagyok teljes jogú és így a budapesti egyetemre nem volt mód a visszatérheté-
semre. Így egy évi magántanulás után 1920 õszén a bécsi egyetemre mentem, azonban 
nem Adlerhez, hanem a mûvészettörténetre. Strzygowski, Dvoržak, Schlosser, Tietze 
és egy csomó más kitûnõ tanár mûködött ott akkor és magam rengeteg óraszámmal 
álltam munkába, Ott voltak a nagyszerû múzeumok is. Viszont a világháború mocská-

                                                        
7 V.ö.: Emlékeim 1919-ből. Kézirat a Soproni Múzeum Csatkai hagyatékában. l.n. 



143  CSATKAI ENDRE ÖRÖKSÉGE 
 

ban vergõdõ Bécs nyomorgott, magam is kávéházban zongoráztam este, hogy legalább 
egyszer ehessem napjában annyira a mennyire rendesen. Az emigrációval erõs érint-
kezésem volt: Pór Leót, Lajtor Lászlót, fõleg Göndör Imrét jól ismertem. Unokafivé-
remnél, Kellner Jenõ hajóstisztnél, aki Gábor Andort is kiszöktette, szintén többekkel 
találkoztam, megismerkedtem Gábor Andorral is. Attól fogva, hogy Sopron a népsza-
vazás folytán magyar maradt, körülményeim rosszabbodtak, ámbár kezdtem már íro-
gatni a bécsi újságokba; a tandíj tízszeres lett, gyakorlatokból kizártak. Strzygowski 
ugyan felvett sikeres vizsgám és elõadásom után az intézetébe, de kezdett ott is meleg 
lenni lábam alatt a talaj. Strzygowski fõleg azért kedvelt, mert szûkebb hazám 
mûvészettörténetével foglalkoztam és nem gyõzött biztatni, hogy ezt folytassam. 
Ugyanúgy a budapesti egyetemen is elkezdõdött a magyarországi mûvészet kutatása. 
Úgy gondoltam, ott többet használhatok és könnyebben meg is élek, így hát elkövet-
tem mindent, hogy 1922 õszén két évi bécsi tanulás után, felvételt nyerjek az egye-
temre. Ez azonban akkor nem sikerült, csak 1923 januárjában. Dolgozgattam a lapok-
ban, hogy megéljek, tûrtem a megaláztatásokat, amelyek sorába tartozott az is, hogy 
1923 tavaszán márciusban véresre vertek,8 utána hat hétig feküdtem tüdõvérzéssel, de 
csalódásom is nagy volt, mert Hekler professzor inkább politizált, mint foglalkozott 
volna a tanítványaival. A kutatás is abba maradt. Magam a Nemzeti Múzeum könyvtá-
rában dolgoztam igen sokat, Sopronra vonatkozó adatokat gyûjtöttem mûvészet-
történetre, zenetörténetre. A bécsi féléveimet nem számították be, de végre 1925 
januárjában doktorálhattam dicséretes eredménnyel. Pár hónapig Sopron és Budapest 
között folyt életem. Sopronban kezdtek hírlapi cikkeim folytán megismerni, egy 
színdarabomat is adták 1923-ban, kisebb nagyobb megbízást kaptam, p[éldának] 
o[káért] a vasút történetének megírását. 1925 augusztusában meghalt édesapám és 
anyámnak a Munkásbiztosító havi 4 fillér [!] nyugdíjat állapított meg. Minthogy bá-
tyáim nem tudtak egyelõre segítséget adni anyánknak, én maradtam vele Sopronban. 
Elõadásokat tartottam, írtam, falvakra jártam, a vége az lett, hogy 1926 tavaszán ismét 
visszakaptam a tüdõbajt. Az orvosi vélemény szerint a délvidék segíthetett csak raj-
tam. Ekkor jelentkezett Wolf Sándor, az ismert mûbarát és leküldött Olaszországba; 
két hónap után egészségesen tértem haza és ekkor meghívott a híres kismartoni mú-
zeumába vezetõnek. 1926 augusztusával tehát új korszak kezdõdött.9  

Wolf Sándor képgyûjteménye Közép-Európa legnagyobb magángyûjteménye, 
amely a nagyközönség számára úgy nyitva volt, mint bármely nyilvános múzeum. 
Miközben a 18000 darabból álló könyvtár segítségével könnyen végeztem a leltáro-
zást, magam is rengeteget tanultam, amirõl az egyetemen nem is álmodnak. Tavasztól 
késõ õszig kint éltem tehát Kismartonban, de télen csak 3–4 napot töltöttem kint, a 
többit Sopronban, ahol kurzusokat vezettem, elõadásokat tartottam és írtam. Mun-
kásságom felkeltette irányomban magasabb körök figyelmét is, így megbízást kaptam 
az osztrák mûemléki topográfia 24. kötetének megírására, a munkát két év alatt vé-
geztem el és Frey Dagobert boroszlói, ma stuttgarti tanár bevezetésével jelent meg 
1932-ben. Édesanyám vagyoni helyzetének kedvezõbb volta, a nem nagy, de szabályo-
san érkezõ havi fizetés és fõleg a nagy könyv hatalmas tiszteletdíja lehetõvé tette, 
                                                        
8 Korábban ezt az esetet a tanítványok, visszaemlékezők szóbeli közléséből 1920-ra datáltuk. 
9 Lásd a „A Csatkai család” című fejezetben. 
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hogy a soproni ötvösökrõl írt munkámat megjelenthessem, tán legsikerültebb köny-
vemet, amelyet a bírálat itthon, Ausztriában és Németországban egyaránt kedvezõen 
fogadott. 

Mialatt a topográfia készült, számos tanulmányom jelent meg a mûvészettörténeti 
folyóiratokban és összeállítottam a Magyar Mûvészet soproni számát is, amely az elsõ 
efféle városismertetõ munka volt. 1932-ben a Wolf Múzeumban évek során céltudato-
san gyûjtött Haydn-anyagot mutattam be kiállításon négy helyiségben, két katalógust 
is írtam róla, Sopronban retrospektív kiállítást rendeztem a helyi festõk mûveibõl. 
Megalapítottam a fotóklubot, majd késõbb a kisgrafika barátait szerveztem egyesü-
letbe. Mûvészettörténeti kirándulásokat szerveztem, célom az volt, hogy a könnyen 
elérhetõ mûvészeti örömöket minél több emberrel közölhessem. A baloldali gondol-
kozású tanárokkal, fiatalokkal kis kört alkottunk. Molnár Józsefet, a Nyugat munka-
társát, késõbb a MKP egyik szervezõjét szinte sorainkból fogták el. 1933-ban édes-
anyám is meghalt, ez sorsomon keveset változtatott. 1936-ben Liszt emlékkiállítást 
rendeztem Kismartonban, annak katalógusát is megírtam, de Sopronban is. A MOB10 
tárgyalásokat kezdett velem Sopron és a megye mûvészeti topográfiájának megírá-
sára.11 Ekkor már, persze saját költségemen, 3 kisebb kötet errõl megjelent. Azonban 
Kismarton mindinkább hajolt Hitler felé és 1938 márciusában ott véget is ért tevé-
kenységem, sõt elfogatási parancsot is adtak ki ellenem. Magyarország sem maradt 
mentes már ekkor a náci befolyás alól. Eleinte még a MOB két éven át 1000 pengõs 
támogatást adott a Sopron megyei mûemlékek összeírására, cikkeim jelentek meg, 
egy ideig még tartottak a kurzusok is, de késõbb a társadalmi ellentétek nagyon 
kiélezõdtek, lehetetlen volt folytatni. 1940–1942-ben még szerepelhettem a rádióban, 
akkor ott is kezdtek a nagyszüleim után érdeklõdni, majd kitettek a sajtókamarából. 
Ekkor tanítással kerestem a kenyeremet.12 Minthogy általában nagytürelmû vagyok, 
idõsebb vagy beteg idegzetû tanulókkal, sikerrel foglalkoztam, így tanítással meg tud-
tam a kenyeremet keresni, de bizonytalan volt ez nagyon. Ebbõl az idõbõl származik 
mai feleségemmel való belsõ kapcsolatom. Neve Szattinger Erzsébet, egyik bátyámnak 
volt hivataltársa. E nehéz idõben állandóan mellettem volt, bátorított; a nürnbergi 
törvények13 folytán nem kelhettünk egybe. Az emberiesség sokaknak azt diktálta, 
hogy engem is emberként kezeljenek, ezek sokszor ráfizettek. Így majdnem 
társadalmi bojkott érte azt a derék embert, aki az én színdarabommal nyittatta meg 
1942-ben az ú.n. Magyar Házat.14 Így amennyire lehetett, visszavonultam és dolgoztam 
otthon, többnyire a késõ esti órákban, mert a tanítás jóformán az egész napomat 
igénybe vette. 

1944 tavaszán a csapások egész sora zúdul rám. Lakásomat elvették. Tanítványaim 
sok holmimat sikeresen megmentették, fõleg jegyzeteimet, míg könyveim nagy részét 

                                                        
10 Műemlékek Országos Bizottsága. 
11 Kerny 2012. 272–288. 
12 Lásd a kötet „Sárga csillag” című fejezetét. 
13 Magyarországon valójában nem a nürnbergi törvények, hanem az 1941. évi XV. törvénycikk a házassági jogról szóló 1894:XXXI. 
törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló fejezete 
korlátozza a zsidók és nem zsidók házasságkötését. 
14 Varga Imréné 1996. 443–456. 
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a város lefoglalta és a levéltárba vitette15. Egyelõre katonai raktárban, majd az egyik 
temetõben, végül téglagyárban dolgoztam. Innen vittek el munkaszolgálatra 1944. jú-
nius 24-én. Kõszeg, az erdélyi Retteg, Szajol, Érsekújvár és végül a hírhedt Kópháza 
voltak kálváriám állomásai. Érsekújvárott az utánam jött feleségemet bebörtönözték 
és megkínozták, végül is elbocsátották. Kópházán már alig volt bennem élet, amikor 
1945. március 31-én a szovjet seregek felszabadítottak. Néhány napi erõgyûjtés után 
bevánszorogtam Sopronba, egy járványkórházban feküdtem tífuszgyanúsan, végre on-
nan egy másik kórházba jutottam, ahol megmértek: 42 kilóra sorvadtam. Feleségem 
nagy nehezen elõkerült és pár hétig egy munkás vett magához, akit korábban nem 
ismertem, nála lábra kaptam. Korábbi lakásunkat a bomba elpusztította, berendezé-
sünkbõl alig maradt valami, mégis 1945. július elsején megtörtént az esküvõnk és 
megkezdtük a fészekrakást. Közben a szoc[iál] dem[okrata] párt küldöttsége keresett 
fel azzal, hogy volna-e kedvem a múzeumigazgatói állásra. Persze, hogy volt. Így 1945. 
július elsején megkezdtem ott tevékenységemet.16 

A kilenc hónapi munkaszolgálat eredményeként elkönyvelhettem nagyothalláso-
mat, némi bicegést és ujjaim is elfagytak, de mozgékonyságuk késõbb mégis vissza-
tért. Egyelõre a múzeum romhalmaz volt, de elõadásokkal hamarosan bekapcsolód-
tam a munkába. Majd a forint megszilárdulása után17 1947 tavaszán megkezdõdött a 
múzeum újjáépítése és nyomon követhette az újjárendezés. Ebben csak altisztem 
Kotzmanek János volt segítségemre, kora reggeltõl késõ estig dolgoztunk és 1947. jú-
nius 28-án meg tudtuk nyitni a múzeumot. A vezérfonál a munka történetének bemu-
tatása volt. A megnyitás után hamarosan megkezdtem a külön kiállítások rendezését, 
hogy a közönség érdeklõdése ki ne hûljön. Valóban messzire túlszárnyaltuk a korábbi 
évek látogatottságát. Sajnos 1949-ig munkámat felettes hatóságom elég közömbösen 
figyelte, fizetésem igen kevés volt; ehhez járult az, hogy feleségem is nyugdíjba ment, 
hogy házunk tája rendben legyen. Bizony eléggé nélkülöztünk. Feleségem baleset 
folytán félszemét elvesztette, látása így erõsen meggyöngült, ennek következtében 
gyorsan kimerült a munkában és így orvosi tanácsra is kérnie kellett a nyugdíjaztatá-
sát.18 

Jómagam a két munkáspárt egyesítésekor19 kértem átigazolásomat, mert 1945-ben 
mikor munkásbarátaim álláshoz juttattak, beléptem közibük a "szocdem" pártba. 
Szûrõvizsgám sikerült és azóta a MDP-nak vagyok tagja. Említett nagyothallásom mi-
att a pártmunka alól mentesítenek, bár választások idején szívesen segítkeztem volna 
az agitálásban. Egyébként a szomszédos iparitanuló-otthonban tartottam éveken át 

                                                        
15 Lásd a „Sárga csillag” című fejezetet. 
16 1963-ig a soproni múzeum igazgatója volt. Kitűnően vezette a múzeumot, olyan szerteágazó tevékenységet fejtett ki a múzeumi 
közművelődési munka terén, amilyennel sok vidéki múzeum csak most kezd foglalkozni. Munkájának eredményei nemcsak Sopron 
város kulturális arculatának változásain mérhetők le, de országos elismerésben is részesült. Tagja volt a minisztérium mellett 
működő múzeumi szaktanácsnak, főigazgató-helyettesi címet kapott (vidéken másodmagával) és egy ízben elnyerte „Az ország első 
muzeológusa” címet. 1963-ban nyugdíjba ment, de a múzeum munkájában továbbra is részt vett. 
17 A forintot a 9.000/1946. EM sz. rendelet vezette be a pengő helyébe. Az új valuta átszámítási kulcsa: 1 forint = 4x1029 pengő, 
illetve 200 millió adópengő volt. 
18 Csatkai Endre feleségétől, Bözsi nénitől saját elbeszéléséből tudjuk, hogy a baleset ifjú leánykorában történt. Unokatestvéreivel 
játszva, valamelyik leány véletlenül a szemét szúrta meg, amit amputálni kellett. A kapott protézis kitűnő minőségben sikerült, 
amivel élete végéig élt. Az belső vasúti igazolványában fennmaradt fényképen is látszik a jobb szem hibája, 1916-ban. 
19 Az SZDP-nek az MKP-be való erőszakos beolvasztására 1948. június 12-én került sor.  



CSATKAI ENDRE ÖRÖKSÉGE  146 
 

szinte havonta elõadásokat, természetesen bárhová szívesen eljártam elõadni. 
Elõadásaimnak szerit-számát sem tudom. Szerepeltem háromszor a Régészeti Társu-
latban. 1949-ben a szegedi tudományegyetemen magántanári képesítést20 szereztem. 
Az intézményt eltörölték és így már megerõsítést nem kaphattam, de életem nagy 
elégtétele volt ennek elérése. Épp így 1952-ben a tudományos minõsítõ bizottság 
kandidátusi képesítést21 adott. A fordulat éve után egyébként anyagi helyzetem 
erõsen javult, elõször a tudóspótlék révén, majd a kollektív szerzõdés folytán, így 
anyagi gondjaim nincsenek és nyugodtan szentelhetem magam a munkának. 1951-
ben a M.T. Akadémia állandó mûvészettörténeti bizottságába beválasztottak. Ugya-
nebben az évben kaptam megbízatást a volt Sopronmegye és Sopron város 
mûemlékeinek leírására és ugyanakkor a város mûemléki bejárásával is megbíztak.22 
Munkámat megkönnyítette, hogy 1951-ben Nováki Gyula személyében régészt, 1952-
ben Domonkos Ottó személyében néprajzost kaptam a múzeumban magam mellé. Az 
1947-es megnyitás óta a múzeum régészeti tárát 1949-ben egyedül, 1951-ben pedig 
Nováki Gyulával, részben Radnóti Aladár és László Gyula tervezése szerint átrendez-
tem, 1952-ben pedig a barokk szobákat is. A múzeumi tevékenység mellett, ameny-
nyire rokkantságom engedi, igyekszem a város kulturális életébe is bekapcsolódni, 
fõleg idegenvezetésekkel, elõadásokkal. Mint a MDP tagja, nagyobb párttevékenységet 
éppen rossz fülem miatt és nagy elfoglaltságom miatt nem is tudok végezni, a fenti-
ekkel igyekszem az országépítésben részt venni, újabban a TIT Gyõr-Sopron megyei 
történelmi csoportjának szakelnökeképpen is. Az említett topográfia 1952-ben elké-
szült és 1953-ban meg is jelent. A felszabadulás óta két füzetem látott napvilágot: 
Sopron 1948-ban és Petõfi Sopronban, ezenkívül számos tanulmány a 
Mûvészettörténeti Értesítõben, Ethnographiában, a Néprajzi Múzeum Értesítõjében, 
Magyar Nyelvben, Numizmatikai Közlönyben, Magyar nyelvben, továbbá soproni ün-
nepélyes alkalmakkor kiadott füzetekben. 1947–50 között volt mintegy 10 rádiósze-
replésem is. 
 
Csatkai Endre s.k. 

 

 

 

                                                        
20 Egyetemi előadások megtartására jogosító képesítés, melyet a doktori cím megszerzését követően három évvel, magántanári 
kollokvium és ünnepélyes próbaelőadás után lehetett megszerezni. 
21A mai Ph.D. minősítésnek megfelelő, a Tudományos Minősítő Bizottság által adományozott fokozat (C.Sc.).  
22 Az önéletrajz megírása után egy hónappal Kossuth-díjat kapott Sopron és környéke műemlékei c. munkájáért, amely egyébként 
1956-ban második kiadásban is megjelent. Egyéb kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata, 1967; Cházár András emlékérem; 
Lackner Kristóf emlékérem. 
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3. kép. Budapesti mûvészettörténész hallgatók látogatása, 1960 

 

 

4. kép. Múzeumi tablókép, 1963 



CSATKAI ENDRE ÖRÖKSÉGE  148 
 

 

5. kép. Tanítványával, Szita Szabolccsal, 1960-as évek elsõ fele 
 

 

6. kép. Csatkai emlékszoba a Soproni Múzeumban 
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1944. március 19. Szent József napja. Gyönyörû reggelre virradt a Polgár2 és megszo-
kott vasárnapi módján háromnegyed nyolckor kiugrott az ágyból. Az ablakaival szem-
ben lévõ leánygimnázium tetején a napfény táncolt, sok tavaszi örömöt ígért a friss 
reggel. A Polgár amúgy lenge pongyolában átugrott a dolgozószobájába, sietve öltöz-
ködni kezdett, magában a délelõtti teendõket számolgatva. A lakás másik részében a 
bátyja és felesége laktak, nem akarta õket zavarni, vasárnap õ kelt fel korábban.3 Hal-
kan átment az elõszobán, a konyhán, a fürdõszobába, amelynek másik ajtaja a többi 
családtag hálószobájába vezetett, borotválkozott, mosakodott és azután elõre örülve a 
kikeleti hangulatnak a maga dolgozószobájában befejezte az öltözködést.  

Az utcán langymeleg levegõ csókolgatta. A Polgár mindenkor barátságos és kedves 
volt, most azonban még nyájasabb mosolygással fogadta a mindenhonnan feléje áradó 
üdvözlést, vagy köszöntött elõre, ha sikerült valakit megelõzni. Általában ismerték és 
mi fontosabb, szerették, 48 éves létére alig látszott többnek mintha csak a 30-as évek 
végét tiporná, homlokán egy redõ nem volt, mert ritkán vonta össze haragosan. Apró, 
sietett lépésben haladt a belváros felé, mert a lakás egy hatalmas parkosított tér sa-
rokháza volt a kertváros szélén. 

Ahogy szûkült a belváros gyûrûje, mind több diák emelte feléje mosolyogva kezét 
a sapkájához. És õ viszonozta: Szervusz fiam, jó reggelt fiam. Olyikhoz gyors kérdéssel 
is fordult: hogy van édesanyád? Jobban van-e a bátyád? Hát Te már egészséges vagy 
ismét? A Polgár mestersége tanár volt, de már évek óta nem tanított. Valami idegsor-
vadás kikezdte a fülét és inkább a tudománynak élt, miközben a vékony kenyeret ma-
gántanítással és tudományos munkával igyekezett valamennyire sósabbá tenni. Régi 
iskolájába azért bejárt, itt-ott helyettesített is.4 Ilyenkor a kartársak nem gyõzték cso-
dálni, hogy milyen könnyen fegyelmez rossz füle ellenére is. Pedig egész egyszerûen a 
legtöbb osztályban voltak pártfogoltjai, akiket ingyen tanított, ezeknek révén egész 
sor diák kereste fel hol dolgozatért, hol fordításért. Nem egyszer az egész osztály 
mintegy fõnökének tekintette és egyes tanárokkal való örök küzdelemben kérték a 
közbenjárást. A Polgár fáradhatatlan volt ilyen ügyekben és a legtöbb kartársa számba 
is vette nagy nevelõ készségét és tapasztaltságát. Az iskola elõtt százával állt a gyerek, 
egész kórusok harsantak az üdvözlésére. A Polgár úgy találta helyénvalónak, hogy az 
iskola miséjére járjon, bár nem ment az osztályokkal, hanem elõre sietett. 

Tudnunk kell, hogy a Polgár hivatalosan félzsidó volt. Értsd alatta, hogy édesanyja 
keresztény származású, atyja pedig zsidó. Általában tudtak róla, de nem vették tudo-
másul. Már az atyja híres volt emberbaráti tevékenységérõl, mint a szegények orvosát 
emlegették. Így is halt meg, mint a címhez illik, teljesen szegényen, barátai közadako-

                                                        
1 Cím nélküli, gépelt kézirat. SMK. 2012. 129.1. 
2 A „Polgár” kitalált személy, Csatkai Endrét rejti. 
3 Csatkai Jenő és Csatkai Endre társbérletben lakott a Sopron, Erzsébet u. 19. szám alatt, háztulajdonos Zahornaczky Erzsébet. A 
lakás előszoba, négy szoba, konyha, fürdőszoba helységekből állt. Vagyonleltár, 1944. április 23. 
4 Régi iskolája: Sopron, Ág. hitv. evang. reálgimnázium líceum. Sopron Szab. Kir. Város „Civitas Fidelissima” és Sopronvármegye 
általános a és útmutatója, 1930–1932. (Címtár) 124.  
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zásból temették el és állítottak neki sírkövet.5 Vallás szempontjából teljesen közöm-
bös volt, annál feltûnõbb, hogy három fia közül a középsõ, aki nem élt a városban, 
hithû zsidónak számított, a Polgár hitbuzgó katolikus volt és a bátyja hasonló lángoló 
unitárius, sõt még a feleségét is magával vitte a protestantizmus e szélsõ ágazatára.6 
Mikor a Polgárt keresztelték meglett férfikorában, 42 évesen, 1938-ban, a hír a város-
ban nem feltûnést, hanem megelégedést váltott ki. Körül-belül úgy beszéltek róla, 
mint amikor egy botrányos házaséletnek végül végét veti a válás. A zsidóság sohasem 
mondhatta magának a Polgárt, járta a maga útját, már a keresztvíz elõtt is a magyarság 
és a keresztény világnézet jegyében nevelte a rábízott ifjúságot.7 

A káptalani templomban megvolt a rendes helye. A második padban legszélül. Ott 
ült a nyolcadik osztály és nem egyszer elõfordult, hogy a fiúk veszekedtek, hogy ki 
ülhessen melléje. Különben minden vasárnap áldozni szokott, amint ezúttal is és 
utána megvárta, amíg a fiatalság rendben kitolong. A templom elõtt, mire kiért, már 
osztályonként felsorakozott a diákság, õ meg fogadta a köszöntéseket, egy-egy jobban 
kiemelt ifjúnál a szokottnál is barátságosabb fejbiccentéssel és sietett a rendes vasár-
napi mûsor következõ állomására. 

Esztendõk óta a templommal egy utcában lakó keresztanyjához sietett a mise után 
reggelizni. Keresztanya és keresztfiú között évek dolgában nagy különbség aligha volt, 
de a keresztmama igyekezett azt az idõbeli távolságot, mintegy tisztelendõt erõsen tá-
gítani. Egy csodálatos öreg házban lakott, két erkéllyel is, no meg kitûnõ biedermeier 
hangulatú szobák, helyenként barokk stukkók. Kétméteres falakba vágott fülkék 
szélérõl nézett be a várfal kertje az ablakon át. A derült József-napi fény vígan táncolt 
a szépen megterített reggelizõ asztalon; két nagy csésze finom kávé, lekváros kenyér 
nyújtott bíztató kilátást. Sokszor mosolygott magában a Polgár. Úgy tûnik fel az egész, 
mintha jutalom lenne a jó keresztény fiúnak, amiért vasárnaponként áldozik. Tulaj-
donképpen onnan eredt a szokás, hogy a Polgár nem akart sem hazamenni reggelizni, 
sem bátyjáékat a délelõtt egy késõbbi idõpontjában a maga reggelijével zavarni.  

„Keresztmama?” kérdezte a Polgár, a keresztmama nõvére8 fogadta. „Keresztmama 
… igen … itt volt a bérmaapa és elhívta megnézni a német bevonuló csapatokat.9 
„Német bevonulók?” A Polgár úgy a kávés findzsa felett elnézve gondolta magában: 
Hát akkor már ma megérkeztek? Mert hiszen várni lehetett, hogy jönnek, telve volt a 
levegõ vele, hogy a németek erõsebben nekifohászkodnak az oroszoknak. A háborút 

                                                        
5 Dr. Csatkai Ignác az 1880-as évek végétől Bánfaluban,majd  Darufalván praktizált, 1916-tól a GySEV vasúttársaságnál vállalati 
orvosként dolgozott 1925-ben bekövetkezett haláláig.  
6 Csatkai Jenő (1890–1944) GySEV forgalmi díjnok 1911.10.01.; 1912.3.6.-tól távírdász; főintéző 1928.6.2.; felügyelő 1938.7.1-től 
1944.6.30-ig, szolgálatfelmondás, „nyugdíjazás” (dátum nélkül). A GySEV dolgozók törzskönyve 467. számnál bejegyzés: „ A 
budapesti unitárius egyházközség anyakönyvének III. kötet 10. lap 39. sorszáma szerint, melyről készített 548.1932. sz. anyakönyvi 
kivonat bemutattatott. Unitárius. Csatkai József (1893–1937) fizika-kémia szakos gimnáziumi tanár, Szombathely. Ld. a bevezető 
tanulmányt jelen számunkban [A Szerk.] 
7 Csatkai Endrét 1938. október 22-én a Szent György káptalani templomban Dr. Bürchner László keresztelte meg. Keresztanyja Ilten-
Quirsfeld Rezsőné, Ihász Vilma. Müller Paulin u. 2. Keresztapja Dr. Sümeghy Dezső vármegyei főlevéltáros, Ferenc József tér 5. 
Széchenyi tér 14–15. 
8 Özv. Dr. Caesar Gyuláné sz. Ihász Emma. Müller Paulin u. 2. Címtár 451.  
9 A bérmaapa ismeretlen ny. bankigazgató. A bérmálásra 1940. május 16-án került sor Kópházán, Pavetics János helyettes plébános 
idejében. A szertartást a győri püspök celebrálta. Erről 1952. január 15. dátummal adott ki igazolást Pavetics János plébános. SMK. 
2012.1.41.1. 
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ugyan valószínûleg elvesztik, de valami újabb nagyszabású dolog megint feléjük haj-
líthatja a bizalmat, bár a végsõ sikert aligha. Azt is tudta a Polgár, hogy a szomszéd-
ságban az egész határ végig van rakva német katonasággal. Pénteken beszélte el neki 
Vida Sándor,10 az idõsebb p.ü. szemlész tanítványa, aki a közeli faluk egyikébõl járt be 
hozzája, hogy a járõrök nem tudnak eleget beszélni a roppant katonai erõkrõl, amiket 
a németek a magyar határ mentén összpontosítottak. Az a hír is elterjedt, hogy nagy 
gyakorlat készül. Általában várták a bevonulást. De mit szól ehhez a magyar kormány? 
Vida Sándor azt is elmondta, hogy jelentés jelentés után megy a megfelelõ helyekre, 
de semmi intézkedés nem történik magyar részrõl. Tehát íme most már átvonulnak… 

Nem éppen nagyon megnyugtató melléklet a kávéhoz. Ilyenkor keresztmama és 
nõvére végighallgatták az elmúlt hét történetét. Apróra ismerték a Polgár életét és 
igazi szülõi szeretettel tudakoltak minden részletet. Mindketten igen nagy tehetség-
nek tartották és ezért fájlalták, hogy tanítással kell az idejét elvesztegetni. Hogy en-
nek nem csak rokkantsága az oka, arra nem gondoltak. Fõleg keresztmama volt kínos 
helyzetben anélkül, hogy ennek tudatában lett volna. Meghalt magas rangú ura révén 
osztrák állampolgár volt, majd 1938-ban kihúzták alóla ezt a gyékényt, és német biro-
dalmi állampolgár lett.11 Évtizedek óta a városban élvén megmaradt magyar érzésûnek 
és fõleg nagy-nagy katolikusnak. Hitlerék vallásüldözését és keresztényietlen anti-
szemitizmusát mélységesen elítélte. Naponta járt áldozni és mégis kénytelen volt a 
sok rossz tréfa elõtt lehunyni a szemét. Így, ha csak lehetett, elkerülte, hogy a néme-
tek elõadásaira el kelljen mennie, de néha nem volt kibúvó. Ilyenkor megrendült a 
lelke, mert a hírverõ elõadások hazugsága elkábította és úgy érezte, mindennek úgy 
kell lennie, ahogy történik, mert az íme micsoda nagyszerû gyümölcsöt érlel! Ha tehát 
nagyon és mélységesen szeretett keresztfiát zsidó származása miatt valami érte, szen-
vedett ugyan vele, de a vallás példáival vigasztalódott, hogy egykoron a kereszténység 
elsõ követõi is mennyit szenvedtek! Most a zsidókon van a sor. 

Keresztmama tehát nincs otthon és a németeket nézi, hogy vonulnak át a városon. 
És vele van a bérmaapa is! A bérmapapa vasárnap 11 óra tájban szokott megérkezni, 
mielõtt templomba ment, egy félóra csevegésre. Ilyenkor tehát együtt volt a lelki ro-
konság. Bérmapapa nyugalmazott bankigazgató, rossz nyelvek szerint zsidó szárma-
zású, mit erõsen tagadott, és nem annyira pap fiára hivatkozott, mint a maga német 
barátságára. A vasárnap délelõttnek ezek a késõi percei elûzték a kávé illatos béke-
hangulatát. Bérmapapa egyúttal légvédelmi fõember is volt, tehát az elõkészületek és 
berendezések színes vázolásával valóban ördögöt, sõt egész poklot festett a falra, 
elõre elborzasztva a két hölgyet, míg a Polgár magában mosolygott, mert hiszen olyan 
bombát aligha tudott elképzelni, amely végigszalad egy ötemeletes házon, azután né-
hány pincén és végül felszalad egy második ház mind az öt emeletjén és a tetõt is fel-
gyújtja ráadásul. A Polgár emésztését ugyan nem zavarta a csodabomba, viszont a 
hölgyekbõl elkeseredett nyilatkozatok fakadtak az angolszász mûveltség ellen. 
Bérmapapa megelégedetten hajtott fel egy pohárka pálinkát, mehetett a templomba. 

                                                        
10 Vida Sándor GySEV alkalmazott, akinek négy középiskola elvégzését írta elő új központi rendelkezés. Több ilyen tanítványa is volt 
Csatkai Endrének. 
11 A keresztmama férje Ilten-Quirsfeld Rezső K. K. főtörzsorvos volt. 
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Hogy épp a bérmaapa jött el keresztmamáért, nem volt tehát meglepõ. Olyan 
kényszeredett volt az egész reggeli. A németeket egy szóval sem említették többet. A 
Polgár alighanem félt, hogy valami rossz hírt hall ezzel kapcsolatosan. Tehát szóba ke-
rült Szalay Emil12 legújabb négyese, azután hogy a Polgár bátyjáéknál lakó kislány már 
két napja hazautazott. Sógorasszony tehát ismét megtakarít valamit a koszton. Inkább 
a Polgárnak a tartásdíját mérsékelné stb. Keresztmamáék nem nagyon szívelték sze-
gény sógorasszonyt, ámbár a vétke csak az volt, hogy a maga és ura háztartását vala-
mennyire elõnyben részesítette a sógorával szemben. Maga a Polgár nem talált benne 
semmit, és pontosan fizette a rá esõ részt, igyekezve minél kevesebbet terhére lenni a 
rokonságnak. 

10 órát mutatott az öreg fali jószág, a Polgár nyugtalankodni kezdett, hogy olyan 
soká nem jönnek vissza a lelki rokonság tagjai: valami nagyon nem is marasztalták, 
gondolta magában felmegy meglátogatni egyik beteg tanítványát. 

A belvárosban még nem terjedt el a tavasz melege. Néhány lépéssel elérte a haj-
dani várfalon átmenõ nagy átjáró házat13 és kint volt a széles övön, amely körülfogja 
az ódon belvárost. Mindkét gyalogjárón hullámzott a nép, és a széles úttesten teher-
autó teherautót ért felfegyverzett katonákkal. Csupán ott, ahol a gyõri országút kiválik 
a városból, állott nagyobb csoport és kiáltozott örvendezve a németek felé. A nagy 
tömeg érzéketlenül sétált, mintha semmi sem történnék az úttesten. A Polgár várt egy 
kis szünetre, de az csak nehezen állt be, mert a nagy teherkocsik csoportjai közé mo-
torkerékpárosok ékelõdtek be. De azért átvergõdött, és nemsokára ott ült a beteg fiú 
ágyánál.14 A hatalmas ablakok – hajdani grófi palota egyik szobájában vagyunk – 
áteresztették a jármûvek zúgását, látni sem lehetett, a nagy sárga függönyök mindent 
tompa fénnyel vontak be a szobában. A beteg fiú már hetek óta sorvadozott, szívbajos 
volt, és ki is vették az iskolából. Csak úgy volt rá hajlandó, hogy a Polgár vállalja a ta-
nítását. Semmi módon nem tudott az belemenni, mert már egy szabad órája sem 
akadt. Valósággal államcsínnyel érték el mégis. „Ezt nem teheti meg velünk, hogy 
nem vállalja el Pistit”, így fogadták, amikor felment megnézni egyszer a beteget. Az 
iskolában értesült róla, hogy a szülõk õt jelentették be házi tanítónak. Valóban szívbõl 
sajnálta a roppant ragaszkodó kedves fiút, aki azonban szemlátomást fogyott és ki-
sebb lett. 

Az apa, jómódú zsidó kereskedõ,15 fel-alá járt a szobában, tán a függöny visszfény-
ében csak sárga arccal. A Polgár a fiúval csevegett, tréfált, egyszerre csak az apa a Pol-
gár vállára tette a kezét és megállt: „Nos, mondja meg Tanár úr: Átvonulás vagy meg-
szállás?” Íme tehát ez a bunkó vége. A Polgár rámeredt a kérdezõre. Megszállás, 
kérdezte kissé értelmetlenül, de hát hogy is kerülhet ez szóba? Most a fiú vette át a 
szót, az apa pedig folytatta a lépteit vég nélkül. A Polgár úgy érezte, hogy itt is ké-
nyelmetlenül érzi magát. Hamarosan búcsúzott. Mikor az apa kikísérte, az 
elõszobában a Polgár a szemére hányta: „Lássa, ilyenek maguk. Bedobnak a köztu-
datba holmit, amirõl szó sem lehet. Megszállás, megszállás. Hát legalább a fiú elõtt ne 

                                                        
12 Szalay Emilt Csatkai Endre korrepetálta, 1944-ben érettségizett a Széchenyi István reálgimnáziumban. 
13 A Lenck-átjáróról van szó. 
14 A beteg fiú Fuchs István, „Pisti”. 
15 Fuchsz Miksa, női ruhakereskedő, Várkerület 107/b. Címtár 468. (A kéziratban: Fuchs) 
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beszéljenek ilyeneket.” A lépcsõházban is bosszankodott. Ilyenek õk. Tulajdonképp 
kik is õk? Zsidók? Vagy mindazok, akik a háborús rémlátásokkal alszanak el és ébred-
nek? 

A robogó kocsisor egyik nyílásán átvergõdött, és inkább a dohos belvároson át sie-
tett hazafelé, mint a napsugaras, de zajos övön. Jól esett neki, hogy korábban jött 
meg, mint máskor. Általában jöhetett-mehetett. A dolgozószobájában leült az este ab-
bahagyott munkája mellé. Sokáig nem billentyûzhette az írógépét. Egy kedves tanít-
ványa állt elõtte dúlt arccal. Magas és kellemes arcú 17 éves fiú volt,16 egyike azoknak, 
akiket mély örvénybõl húzott ki. Ragaszkodott is hozzá. Magántanuló volt, elég szo-
morú családi körrel. A Polgár csak este, vacsora után tudott számára idõt szakítani. 
Ilyenkor a dolgozószoba egyetlen nagy ablakát teljesen elfüggönyözték, ahogy a légvé-
delmi rendelet kívánta. A hálószobában nem volt a négy ablaka a sarkon elzárva, ezért 
az odavezetõ ajtó állandóan csukva volt, hogy valaki be ne nyisson, mielõtt a dolgozó-
szoba lámpáját le nem oltják. Meleg hangulatú volt a dolgozószoba, a bútorok fehérek, 
de azt az élesen, nyersen beszélõ hangot letompította sok vánkos, szõnyeg és kép tár-
sasága. Pázmány Péter nyelvére emlékeztetett ez a szoba, éles, világos beszéd és mégis 
telve színnel. Itt tanult estende ez a kivert félárva fiú, valóságos otthonnak érezte, és 
ha légi riadó volt, odabújt a Polgár mellé, hogy ne küldje haza. „Kim volna még a vilá-
gon? Hadd halok itt meg, ha meg kell halnom az én második apámmal.” 

Most ott állt a fiú az ajtóban és nehezen lihegve mondta: „Bácsi … borzasztó ez.” A 
Polgár felemelte a fejét, az arcán nyugalom látszott. „Nem tetszik róla tudni? Meg-
szálltak minket a németek! ... Megszálltak! átvonulnak… oh nem mindegy minek ne-
vezzük? Igen, megszállás. És a Bácsi…” Most kitört belõle a kétségbeesés: „És mi lesz 
a bácsival? És mi lesz velem?” 

A Polgárt mélyen meghatotta a szeretetnek ez a kitörése, próbálta megnyugtatni a 
fiút, hogy mi történhetik vele, végül mégiscsak Magyarországon élünk. Már pedig Ma-
gyarországon csak magyar a magyar, még akkor is, ha történetesen más vallást írtak is 
be anyakönyvébe, mint keresztényt… 

A fiú nehezen nyugodott meg. Most már a Polgár is elhatározta, hogy végére jár, mi 
történt hát. Tudta, hogy nem kell messzire mennie. A szomszéd házban lakott egy 
miniszter17 húga. Évek óta tanította ott a fiúkat és a szomszédság révén a tanításból 
nevelés lett, mert hiszen állandóan elõtte voltak ezek a fiúk. Csak a kisebbik volt ott-
hon, az anyjuk éppen telefonált. De ez a kisebbik fiú, a mindig vidám Dénes is hal-
vány arccal meredt a Polgárra: Bácsi, meg vagyunk szállva. És sebtében mondta a 
híreket: hajnalban átlépték a németek a határt. A mi határaink. Fegyvertársaink! A 
határõröket ártalmatlanná tették és azzal be a városba. Könnyû dolog: a határ ott hú-
zódik a város végén. Be a városházára. A házmester fut a polgármesterért. Sietve jön, a 
hivatalában egy százados ül, katonák fegyvert szegeznek a hasának. A postát is meg-
szállták. A telefonvezetékeket elvágták. Mindez hajnalban. A 48-as kaszárnyába beha-
toltak. Az õrség beengedte õket. Felverték az ezredest, Sodrónak hívják.18 Telefonálni 

                                                        
16 Valószínűleg Kótai Bertalanról van szó. 
17 Valójában a diplomata Ullein-Reviczky Antal. 
18 Sodró Sándor (1890–?) ezredes. A m. kir. honvéd-állomásparancsnokság parancsnoka. Flandorffer út 10. (volt 48-as gyalogsági 
laktanya). A letartóztatások első hulláma egy 24 fős lista alapján kezdődött meg a nyilas vezetők és a Gestapo főnök egyeztetése és 
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akar Szombathelyre, a vezeték nem mûködik. Vállat von, csináljanak, amit akarnak, 
ismét visszabújik az ágyba. Tán még most is alszik, az elrontott hajnali álmát pótolja. 

A miniszter nõvére is jön magból kikelve. Ez a század legnagyobb gazsága. Egy ba-
ráti államot megrohanni. És a fivére külföldön! De azonnal telefonált a minisztéri-
umba, közölte a dolgot, mit szólnak hozzá. A német barátok! 

A Polgár valahogy enyhíteni próbálja a sötét hangulatot: De hátha csak átvonul-
nak! Szikrázó szemmel kapja a választ: Így! Szuronyt szegezve! Hogy elvágják a tele-
font! Csak, amikor látták, hogy gyáván meglapul mindenki, engedték el a fegyvert. 

Tehát itt a világtörténelem. Mérföldes csizmával döngött végig a városon. Ott a 
Polgár szeme elõtt és nem látta. Így van ez mindig, ha a Világtörténelem jár. Tulaj-
donképp láthatatlan és csak a hatásában mutatkozik. A Polgár, a sokszorosan dicsért 
világtörténeti író kicsit szégyellte is magát, amikor felzaklatott lélekkel átment ismét 
a lakásba ebédelni. 

Az ebéd egyébként csendben, mondhatni a szokásos csendben zajlott. Az idõsebb 
fivér hallgatag volt általában is, a sógorasszony is kezdett hozzá idomulni. Õ is szol-
gált fel, mert cselédet nem tartottak (egy sem bírta ki) és a kosztos lányka is hazauta-
zott, csak amikor már a tészta is az asztalon volt, szólalt meg a sógorasszony: „Mit be-
szélnek a városban? Ez roppant jellemzõ volt rá; „on dit”19 nem a valóság, hanem 
annak hogy úgy mondjuk, az „égi mása”. A Polgár kurta: „semmit” válasza nem lepte 
meg az asztaltársakat, õ sem igen volt otthon beszédes. 

Ebéd után feküdt pár órát, gondolkodott, próbálta lemérni az események horde-
rejét: nem ment. Dolgozgatott. Hamar sötétedett, a dolgozószobába semmi hír nem 
szivárgott és este, mire a tanítvány jött, szinte teljes nyugalomban tanította Hannibál 
útját át az Alpeseken… 

Másnap reggel sietve megette a reggelit bátyja ebédlõjében és kezdte napi robotját. 
Korán ment el az iskolából, nem kapott nyugdíjat, de ahogy a háború világszerte ki-
gyulladt, neki is jobban hozzá kellett látni a magántanításhoz, az írásból nem lehetett 
megélni. Ehhez járult, hogy származása miatt 1942-ben kitették a sajtókamarából, 
majd a rádió is közölte vele, hogy eddigi sikeres tevékenységét nem folytathatja ad-
dig, amíg nem igazolja nagyszülei tiszta származását. Tehát már negyed kilenckor át-
ment a szomszédba a miniszter húgához. A nyugtalanság volt ott az úr. Alig hogy 
kezdte, már rá is vágták: De hiszen az a baj, hogy az angolszászok nem hiszik el, hogy 
minket megszálltak, ismét fegyverbarátságot szimatolnak és az országot bombázni 
fogják. De hát van-e valami hír a kormányról? Épp ez a szörnyû. Semmi, semmi. Nem 
tud semmit a fõispán, a rádió pedig német harctéri sikereket locsog, és hogy mivel le-
het a Balti tenger halállományát sikeresen szaporítani. 

Ha már itt sem tudnak semmit! Valahogy elvégezte a tanítást és ment tovább. A 
városon nem látszott semmi különös. Heti vásár lévén a nõk szatyraikkal siettek. A 
következõ helyen valami rejtélyes származási eset volt. A családfõ félzsidó állami hi-

                                                                                                                                           
rendelkezése után, 1944. október 15-én. A Gestapo letartóztatta Sopronban Kardos Árpádot németellenes és angolbarát magatartása 
miatt. Sodró Sándor ezredest a Gestapo Sopronban a német haderővel való együttműködés szabotálása címén őrizetbe vette. Később 
Székesfehérvárra szállították, majd Velence községben őrizték.” Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás 
Sopron megyei történetéhez (1944–1945) II. rész. SSz. 36. (1982), 116-117. 
19 „on dit” ejtsd „ondi” = azt mondják, az a hír járja. 
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vatalnok, de kereszténynek született. A gyerekek erõs antiszemiták. Itt sem mutatko-
zott semmi figyelemreméltó, csak a gyerekek voltak otthon. A harmadik hely, Szalay 
Emil, egy zalai földbirtokos fia. Az egész eseten vállat vont. Korábban lesz-e e miatt az 
érettségi? Ez volt minden. Dél tájban igyekezett vissza a miniszter húgához. El kellett 
mennie a maga lakásának szemközti szomszédja, a leányiskola mellett.20 Íme! Német 
õr járt fel-alá állig felfegyverkezve. Rá sem nézett. Általában úgy látta, mások is 
levegõnek tekintik. A miniszter nõvére közben már bent járt a városban. Ismét 
semmi, ismét semmi. Van-e kormány? Egyelõre mindenki azt a parancsot kapta, hogy 
maradjon a helyén. De honnan? Ki rendelkezik. És a kósza hírek, hogy az egész kor-
mányt letartóztatták? És a kormányzó? Arról úgy tudtuk, hogy Hitlernél volt.21 Meg-
egyeztek? És félszegen buggyan ki a kérdés: mi lesz a zsidókkal? A miniszter nõvére 
bosszúsan int: Azok is most a maguk bõrét féltik. Amikor az országot a végsõ pusztu-
lás fenyegeti. Tegnap itt volt Somogyi Aladár22 a feleségével, hogy ha a németek össze-
szedik a zsidókat, rejtegessem õket. De hát hogy képzelik, hiszen nekem is fiaim 
vannak. És õk végül is idegenek. Hogy a bátyám révén az én házam mentességet élvez. 
A bátyám? Ki tudja amilyen gyûlölettel viseltetett a németek iránt, él-e még? Azért 
mégis csak kell hozzá valami, ilyen kéréssel fordulni valakihez! 

A Polgár ugyan szerette volna mondani, hogy életveszélyben nem latolgatják az 
emberek a spanyol etikett elõírásait. Bár van-e tényleg életveszély? Kepesék, folya-
tatta a hölgy, Istenem, Kepesék még hagyján. Végül is nemcsak a háziorvosunk, ha-
nem jó barátaim is. No meg csak azt kérték telefonon, hogy a kislányukat vegyem ol-
talmamba, ha õket elcipelnék.23 

A Polgárnak valami végigcikázott az agyán, mint a villám a borult viharos ég szé-
lén. Mindez lehetséges? Így gondolkodnak az emberek? Pro így és contra úgy? És nem 
szabad félni és nem szabad védelmet keresni? 

Rossz kedvvel ment haza, és folytatta még a déli órákban a tanítást. „Honorum – 
Istenem hányszor megmondtam már, harmadik declinatio. Hominum, kérem, 
hominum.”24 De közben arra gondolt, mi történt a zsidókkal, ahol a németek 
hatalomhoz jutottak. Mit tud azokról, akik jóhiszemûen Ausztriában maradtak? És Új-
vidék, meg a Bácska? Az a bizonyos kormány e percekben, ha van is, de nem a Kállayé? 
A gépezet megy tovább, a tehetetlenségi törvény alapján. Zsidó asszonyok mennek a 
piacra szatyraikkal, a hivatalokba, bankba, üzletbe épp úgy sietnek a zsidó férfiak, de 
mikor lép be új erõ és fordítja meg az egész mozgást. J o b b r a ! 

Hír sehonnan sem jön. Délután a lakásban tanít a Polgár. A gyerekek legfeljebb 
egy-egy újabb négyesrõl adnak számot. Ki hallgat angol rádiót? Az esti tanítvány, a 
Berci25 aggodalmaskodik: az értékeket el kellene rejteni. Itt a zongora is. És megjön a 
felelet harmadnap. Kedden Sztójay Döme26 alakított kormányt. Sztójay, aki 1938-ban 

                                                        
20 Csatkai Endre Erzsébet utca 19. szám alatti társbérletének sarokszobájával átellenben működött az állami leánygimnázium. 
21 A találkozóra Klessheimben került sor 1944. március 18-án. 
22 Somogyi Aladár, kereskedő, Színház u. 10. Címtár 652.  
23 Kepes háziorvos – nincs a címtárban. 
24 Honor, honoris (tisztelet), homo, hominis (ember), itt mindkettő többes szám birtokos esetben. 
25 Kótai Bertalan, özvegy édesanyja nevelte, akit a háború után Győrffy János feleségül vett. Berci az erdészeti egyetemet nem fejezte 
be. Győrffy professzor a Zrínyi utcában lakott, Dávidházy István közlése szerint. Sopron, Kisfaludy u. 10. 
26 Sztójay (Sztojakovich) Döme miniszterelnök, 1944. április-augusztus. 
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elsõnek sietett a magyar kormány nevében Hitlert üdvözölni Ausztria leigázásakor. 
Mit várhatni ugyan jót tõle. 

A harmadik nap nagy eseménye. A miniszter, aki a város szülötte, Stockholmban 
megtagadja a közösséget a Sztójay kormánnyal.27 Már hónapokkal ezelõtt valamely kö-
dös célja volt és ez a németek nagy hatalma ellen irányult. Ha mégis gyõznének, mert 
hát nem lehet tudni. Óvatosság nem árt. A németek valami nagyon nem rajongtak a 
miniszterért. A húga meg egyenesen németellenes hírben állt a városban. Az ál-
lásfoglalás a legtöbb helyen nagy örömöt keltett. A húgát írásban is felkeresték a 
köszöntõk, de egymásnak adták a kilincset az ismerõsök. A pénzügyigazgató helyette-
sének felesége, aki családostul nem állt éppen nagyon szabadelvû hírében, a kórház-
ból írt. Mindez azt a reményt keltette, hogy az új és a németek zsoldjába szegõdött 
kormánynak olyan nagyon könnyû dolga nem lehet. Igen ám, de nemsokára híre járt, 
hogy a fõvárosban ujjonganak a német bevonulás hírére. És hogy az ország egyéb he-
lyein kevéssé ismerik úgy a németet, mint itt a nyugati végen, hát nagy az öröm. 
Balatonfüredrõl a miniszter anyja írt, hogy az összes zsidók hazautaztak Pestre, és 
hogy Imrédyt találgatják, sõt biztosra veszik, mint kormányelnököt.28 Debrecenben 
volt némi ellenállás, azt maga a német rádió is beismeri, de mi az az általános öröm-
höz? Itt a városban is elkeseredetten emlegették, hogy némely német anyanyelvû 
öröme határtalan. Róth cukrász tálcaszám vitte ki a József-napi reggel a süteményt az 
utcára a németeknek.29 Egy német ezredesrõl mondták, hogy visszadobálta a virágot, 
mert hiszen mint megszállók jöttek és nem barátok. De még Keresztmamát is hírbe 
hozták, hogy forró teával állt az utca sarkán a katonák fogadtatására… 

Aztán megjött a hír, hogy a magyar „közvélemény” felháborodással fogadta a mi-
niszter állásfoglalását. A kormány elsõ teendõi közé tartozott állampolgárságának el-
vétele. Errõl is szállingóztak hírek, hogy némelyek a városban örömmel fogadták a 
hírt. Így Karner Ödön városi erdõmérnök tombolt örömében, mint ahogy az egész 
német ügy nagy tetszésével találkozott. Az Iparkamara egyik fogalmazója meg 
Heiszler30 városi tanácsos cselédlányával dugta össze a fejét és tudakozódott, hogyan 
fogadta unokafivérének, a miniszternek meggyaláztatását. Megindult a sajtóban is a 
szennyes áradat a bukott nagyság fölött. Hihetetlen volt, mikre utaltak. Hogy 
Stockholmban a szovjet megbízottakkal tárgyalt. Hogy a németek elõtt vad 
hitleristának mondta magát. Milotay István31 egyszerûen ostoba poncichternek 
nevezte. Erre a derék helyi német lap,32 amely eddig a magyar–német viszonylatban a 
legmérsékeltebb visszatartást követte irányadónak, felhorkant, hogy csak most 
nevezik németnek a minisztert, mikor elárulta a hazát? Hát a német név becsmérlést 
fejez ki? A Polgár csak mosolygott rajta, hogy Milotay ezúttal ráhibázott. A miniszter 
húga gyûjtögette az újságokat és jegyezte a gúnyolódók nevét. A Polgár váltig 

                                                        
27 Ullein megtagadta a németek szolgálatát, a svéd távirati irodának adott nyilatkozatában törvénytelennek minősítette az újonnan 
megalakult Sztójay-kormányt, és kijelentette, ő továbbra is „a független Magyarország utolsó legális kormányát” képviseli.1944. 
március 25-én követi megbízatása alól felmentették, és állampolgárságától megfosztották. 
28 Imrédy Béla, az első zsidótörvény megalkotója. 
29 Róth Gyula cukrász főüzlete az Előkapu 5. szám alatt, fióküzlete a Széchenyi tér 13. szám alatt működött. Címtár 239. 
30 Heiszler Béla dr. városi aljegyző, Ikvahíd 3. Címtár 483. 
31 Milotay István szélsőjobboldali politikus, újságíró. 
32 =Ödenburger Zeitung című, német nyelven megjelenő független politikai napilap. 
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csitítgatta: ha majd elmúlik a korszak, veszik az emléke is. De a hölgynek ilyenkor 
szenvedélyes lett a hangja, ámbár a katolikus nõtársulatok elnöknõje volt, mégis e 
pontban nem ismerte a keresztény elveit.  

Egyébként semmi intézkedés nem történt és semmi rendelet nem jött holmi apró-
ságokon kívül, mint p[éldának] o[káért] Paul német városparancsnok nevével ellátva 
falragaszt függesztettek ki, hogy német pénzt nem szabad elfogadni. Mivel pedig a 
fõispán keresztneve is Pál volt,33 a rossz nyelvek azt kezdték terjeszteni, hogy õ az alá-
író, most már mint német hivatalnok. Ámbár a szegény fõispán maga sem tudta, mit 
kezdjen, lemondását nem fogadták el Pesten. Ebben a vészes szélcsöndben kezdte a 
humor fagyos szárnyait bontogatni. Sokat nevettek a miniszter egyik gyermekkori ba-
rátján, aki jámbor arccal megszólította a Volksbund egyik díszét, Greilinger Rezsõ34 vá-
rosi mérnököt: igaz-e, hogy a megszálló német katonák közt kanyaró dühöng? A 
kérdezõ arra célzott vele, hogy igen fiatal fiúk jutottak csak ide, hiszen Németország 
már az utolsókat rúgja. A legnagyobb meglepetésére Greilinger komoly arccal kijelen-
tette: kérlek, nem igaz, mert csak hárman betegedtek meg.  

A sógorasszony „mit beszélnek a városban?” rovata megbõvült az étkezések alatt. 
Egy szóval is össze lehetett foglalni: harmadik zsidótörvény. A Polgár egyre azt han-
goztatta, hogy lehetetlen, hiszen ha a hírek szerint most nekünk össze kell fogni a 
némettel az orosz ellen, kisebb gondunk is nagyobb, mint hogy a munkaszolgálat 
folytán amúgy is csökkent számú zsidók után intézzünk hajtóvadászatot. Poloskát 
kergetni egy égõ házban? De ha el kell terelni a figyelmet a ház égésérõl, bizony lehet 
poloskát is szörnyû hajrázással ûzõbe venni. 

A németek vonultak tovább keresztül a városon. A magyar rendõrökkel német ka-
tonák járták az utcákat. Érintkezéseknek nagyobb nyomát nem lehetett látni. És 
csend volt a levegõben is, fent a magasban. Biztosan volt, aki azt kívánta, hogy az an-
golszászok most már zúdítsanak ide is bombazáport, már ez az ország is megérdemli, 
de a józanabbak remélték, hogy nem azonosítják a nemzetet Sztójayval. Egyik késõ 
márciusi estén felsivított a sziréna. De még csak át sem repült a város felett gépma-
dár. Hanem az esti szürkületben részeg német katonák lövöldöztek a Tûztoronyba 
sietõ diákokra. Éppen a miniszter unokaöccse akadt útjukba.35 

Megjött az elsõ bombázás híre Pestrõl. Riadalom és titkos elégtétel, mert hiszen az 
ismét „bûnös” Budapest kapta. Szörnyû pusztulásról beszéltek ezek a hírek. Az egész 
ferencvárosi pályaudvar elpusztult. Mintha most hirtelen megindult volna mindkét 
oldalról a rombolás. Lapbetiltás: Magyar Nemzet, Népszava, stb. Híre járt, hogy Ke-
resztes Fischer belügyminisztert Dachauba vitték. 

De a kormány a bemutatkozásában nyíltan hirdette, hogy a zsidókérdést megoldja. 
A Polgár ezekben a napokban csak a sógorasszony híreibõl értesült errõl-arról, annak 
meg valami Szigetiné volt a fõ hírforrása. Hogy ismerték ezt a szerencsétlen asszonyt 
a városban. Kissé idegbajos teremtés, fiatal asszony, megkeresztelt vasutasnak késõn 
megkeresztelt felesége. Gyuszi fiuk tehát valamennyire kereszténynek számított, ka-

                                                        
33 Hőgyészy Pál főispán. 
34 Greilinger Rezső városi mérnök, légóparancsnok-helyettes. 
35 A miniszter unokaöccse Török Sándor, anyja Ullein Alice, sógornője Ullein Józsefné, sz. Reviczky Mária özvegy, az Erzsébet u. 21. 
szám alatt, Csatkai Endre szomszédságában lakott. 
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tolikus iskolába járt is, de mulatságos volt hallani az asszony okfejtését, hogy más ke-
resztény gyerek is kereszteletlenül születik és él egy darabig, mi az tehát, hogy Gyuszi 
egy évig zsidónak volt beírva! Különben jóformán egész nap az utcán járt és már az 
évek óta sorozatosan szürkülõ ég jelenségei felõl boldogot és boldogtalant megállított 
az utcán és vigaszt kért. Most szegény persze elemében volt és sietve lerakodott min-
den hírrel a sógorasszonynál. 

 

  

1-2. kép. Csatkai Endre munkaszolgálatos igazolványa. Elõlapján Csatkai Endre dr. arcképe, 1932. Mellkép, 
6x9 cm. Hátoldalán hivatalos feljegyzés: Csatkai Endre (1896), Darufalva, Sopron megye. Anyja Fischer 

Jozefin. (Cs. E. sajátkezû írásával.) Hivatalos pecsét, felirata: M. Kir. Bevonulási Központ. Kapuvár. Tóth ? 
aláírással. 1942. dec. 3. – A fénykép alsó felében: Jelentkezés és a 384.300/1942.B.M. számú rendeletben 
megszabott eljárás után láttam. Sopron, 1942. XII. 11. Matl Ferenc /népmozgalmi nyilvántartó./ Pecsét: 

NÉPMOZGALMI NYILVÁNTARTÓ (helynév lenyomata nem látszik) SOPRON. 

 
A Polgár maga ebben az idõben két zsidó fiút is tanított, a beteg Fuchs [!] Pistát, de 

oda szegényhez hiába ment, mert éppen rohama volt és aznap nem tanultak. A másik 
fiú, Dux Erik, egyetlen gyerek szörnyen elkényeztetve, ámbár igen kellemes kereskedõ 
szülõk gyermeke.36 Nyolcadikos, de az egész iskola aprajának-nagyjának céltáblája, ha 
kigúnyolásról volt szó. Magas, fekete, szemüveges, erõs orrú fiú, mély tûzû szemmel 

                                                        
36 Dux Erik a Széchenyi István reálgimnázium tanulója, 1944-ben érettségizett. 1945–1946-ban rendőrségi állományba lépett. Torna 
u. 22. Címtár 458. 
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és hatalmas algebrai tudással. Mégis – tehették – korrepetált latint és olaszt a 
Polgárral, hogy a jó érettségi bizonyítvány meglegyen. Korábban nem voltak a 
Polgárnak zsidó tanítványai. Származása miatt a zsidóság meglehetõsen a baloldalt 
hagyta, sõt elsõ rádiószereplése is ilyen esetnek következménye volt. Ugyanis a 
Kereskedõk Egyesülete37 felkérte elõadás tartására; õ megírta és várta, mikor tûzik ki. 
Egy év is elmúlt; mikor pedig megtudakolta a titkártól, mi lészen már, az zavartan 
megvallotta, hogy a társaság zöme zsidó lévén ezeknek nincs nagy kedve hozzá, hogy 
megkeresztelt zsidótól hallgassanak meg elõadást. Erre a kész elõadást a Polgár – pró-
baszerencse – elküldte a rádiónak és azóta két éven át gyakran szerepelt.38 Így hát a 
zsidók körében nem is igen akartak nevelõi tevékenységérõl sem tudomást venni, de 
véletlenül 1943 nyarán egy apát odautasítottak az iskolából. Alig volt ott a fiú egy hé-
tig, híre ment, hogy jó és olcsó. Ekkor jelent meg Dux Erik, pár nap alatt pedig a beteg 
fiú, Fuchs [!] Pista, már a rím kedvéért is. Ez hozta a negyediket. Az iskolaév alatt 
azonban már csak a Dux és a beteg Pisti maradt meg.  

Dux Erik az órák alatt már jóformán nem is tanult, hanem izgatottan szaladgált fel 
és alá a szobában. „Félek”, ismételgette. Nem tudta megmondani, mitõl. Majd meg 
azon töprengett, nem kellett volna-e már korábban megszökni, p[éldának] o[káért] 
partizánnak a szerb területre. Szegény ügyefogyott fiú, aki a saját lábában botladozott, 
partizánnak, te! 

Fuchs [!] Pistihez kevésbé jutottak el a rossz hírek, mert a szülei kímélték. A má-
sodik vészes hét elsõ napján, hétfõn, oda igyekezett a Polgár. Valamivel a kapu elõtt 
Schiller gyermekorvos jött vele szemben.39 Elég összetörtnek látszott, de a Polgár 
tudta, hogy gyönyörû kitüntetései vannak, aligha kell valamitõl tartania. A beteg fiú-
tól jött. Kérte a Polgárt, hogy csak menjen fel gyakran és ha nem is tanítja, csak legyen 
fenn. Közölte, hogy sok nincs már hátra, viszont ez a szegény fiú él-hal a Polgárért. A 
szülõk nem tudnak semmit a közeli végrõl. A Polgár felment, mulattatta azt a kis 
semmit, ami az ágyon feküdt, aztán ment azzal, hogy csütörtökön ismét jön. De ezen 
a napon találkozott az apával: dúlt arccal sietett el mellette és kérdésére, sietve, szinte 
udvariatlanul ráförmedve mondta, hogy ma ne jöjjön. A Polgár ment az útjára tovább 
és másnap délben a sógorasszony kitálalta a levest, valamit mormogott az ura felé, 
majd megkérdezte a Polgárt, megy-e délután temetésre? Fuchs [!] Pistit temetik. Csak 
másnap, pénteken délelõtt Dux Eriktõl tudta meg, hogy csütörtökön délelõtt rosszul 
volt a fiú, injekciózta az orvos, de késõbb nagy szenvedés közt meghalt. Mivel másnap 
este kezdõdött a zsidó húsvét, már másodnap el is temették. Hogy idõsebb anyja mi-
lyen szörnyû jelenetek árán adta csak ki a temetésre a hullát, elképzelhetõ. A temeté-
sen két tanár volt, az egyik, a derék Kamondy, sírt. 

Hogy sajnálta a Polgár a tanítványát és amellett mégis azt kellett gondolnia, mitõl 
szabadult, mert ez a nap, március 31-e hozta a zsidó megkülönböztetés rendeletét, és 
valóban, a harmadik zsidótörvény nem ismert kíméletet. Akinek nincs legalább két 
                                                        
37 Soproni Kereskedők Egyesülete, alapítva 1691. Elnök Strasser Emil, bankigazgató. Címtár 218. 
38 Magyar Rádió 1940–1942. Pl. 1941. december 2. (kedd) 10.20. „Háromszor szemtől-szembe Széchenyivel”. Írta Csatkai Endre dr. 
„Felolvasás. Budapest I.” (Heti rádióműsor), továbbá, „Etelka naplója (Egy soproni nap 100 év előtt)” címen jelenetsorozat 
(átdolgozta Veress Béláné). Csatkai neve a Magyar Művelődés Háza avatása 1942. október 24–25-én c. ünnepi műsorban is szerepelt, 
mint akinek a történelmi adatait feldolgozva adták elő „Etelka naplója” címen. Műsorfüzet 10. p. Sopron, Röttig-Romwalter Ny. Rt. 
39 Dr. Schiller Jenő gyermekorvos, Rákóczi u. 10. Címtár 199. 
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nemzsidó nagyszülõje, köteles viselni a szíve táján a sárga csillagot. A nagyhét szer-
dáján. Krisztus nyomdokaiba hajtottak sok százezer embert, éppen a kálváriajárás he-
tében… A hír vétele napján a Polgár felment a keresztmamához… elbúcsúzni. Hiába 
próbálták a hölgyek vigasztalni, hajthatatlan maradt. Nem jöhet többé, hiszen a ke-
resztmama német állampolgár, õt dönti bajba. Hasztalan akarna védekezni, hogy a 
nõvére látja vendégül a sárga csillagost. Olyan halvány vigasz, hogy Németországban – 
legalábbis szegény jóhiszemû keresztmama úgy hitte – megvan a sárga csillag és azzal 
vége, mindenki járja azért az útját. Kugler Ernõ, a zsidó ezredorvos fia,40 a Krupp-
Mûveknél mérnök. Hát jó, nem jár színházba, kávéházba, gõzfürdõbe, de van. Persze 
már évek óta nincs hír felõle… 

Sok könny és meghatódott pillanat után lement az öreg ház lépcsõjén a Polgár: 
nem jár-e arra valaha. Úgy érezte, sohasem. És még sok a teendõ. Itt volt a legkedve-
sebb tanítvány, Gyuszi.41 Ez erõsen nagyot halló hetedik osztályos fiú, akit hozzá ha-
sonló testi hiba miatt különösen dédelgetett és a többi tanárral szemben erõsen vé-
dett. Nem volt szerfelett okos, de rendkívül hálás a vele való foglalkozás, mert hiszen 
egy életre szólt. A Polgár szorgalmasan építgette a lelkét, tudta jól, hogy az életben a 
rossz hallása folytán sok keserûsége lesz, eleve a befelé élésre nevelte, a szépség kere-
sésére, olvasásra. Õ vitte el a fiút elõször hangversenyre is. Mikor 1943-ban Eszter-
gomban kutatott, elkérte a szüleitõl és egy hétig avatgatta a tudományos kutatás for-
télyiba. Ez a fiú vakon bízott benne. Nem tudhatta, hogy egy hét múlva elválasztja 
valami mesterséges szakadék tõle a mestert. A maga fiatalságában nem vette észre 
mesterének homlokán a leplezhetetlen aggodalmat, míg p[éldának] o[káért] az esti 
tanítvány késõ éjfélig ott maradt, babusgatta a Polgárt és amikor este végre kiment a 
sötét éjszakába, sokáig tartotta átfonva, mintha védeni akarná a veszélyektõl, me-
lyeknek mindinkább kezdett kialakulni az igazi félelmetes arca. 

Gyuszi azonban nagy kék szemében állandóan megtartotta a bizodalmas mosolyt, 
amint az esti tanítás után az iskolából beállított a Polgár dolgozószobájába, és miután 
átvették a leckét, nekiesett a könyveknek, vagy tudakolta, mennek-e a virágvasárnapi 
hangversenyre. 

A Polgár úgy gondolta, hogy lehetne éppen menni, mert hiszen a sárga csillag csak 
a nagyhét szerdáján érvényes, de hát mégis… ildomos-e? Tán Gyuszit egyedül küldi. 
De a kérdést kettévágta Endrédy42 városkáplán érkezése, két szabadjegyet hozott a 
rendezõ bizottság nevében. A költõ-pap nem beszélt a sárga foltról, a Polgár hozta 
szóba, nem lesz-e akadálya, hogy õ írjon a hangversenyrõl. A káplán pár mondattal el-
intézte a kérdést és a maga állásfoglalását. A Polgár így hát, mint évek óta elismert ze-
nei kritikusa a városnak, még egy alkalommal szerepelhet, mint hallgató és mint író. 
És épen Mozart Requiemje!43 És utána az alkalom Gyuszi felvilágosítására a sárga 
csillagot illetõleg. 

                                                        
40 Kugler ezredorvos (törzsorvos), m. kir. honvéd állomásparancsnokság. Flandorffer út 10. (volt 48-as gyalogsági laktanya). 
41 Nováki Gyula (1926– ) a Széchenyi István gimnázium tanulója volt. Édesapja vasúti főmérnök volt, a Madách Imre utca 10. szám 
alatt lakott. 
42 Endrédy Zoltán városkáplán a Szent István templomban tejesített szolgálatot. Művészettörténeti érdeklődése kötötte Csatkai 
Endréhez. „Boldogasszony Sopron felett” című munkája közismert (Sopron, 1948). A háború után a tatai bányavidékre helyezték át. 
43 Mozart Requiem című műve és a Szent Mihály templom egyházi zenéje. Új Sopronvármegye, 1944. IV. 1. 
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A virágvasárnapot is ragyogó napfény keretelte. És amint a városon át ment a Pol-
gár tanítványával, még mint bármely más emberfia, és köszöntötték mindenhonnan, 
szinte érthetetlen volt a részvéttel teljes sok pillantás. Közel a Szt. Mihály templom-
hoz, ahol a hangversenyt tartották, egy csoportban állt Papp Kálmán,44 a városplébá-
nos, kivált a társaságából és nagy melegséggel kezet szorított a Polgárral. Majdnem a 
kapu elõtt, Bürchner prépost igyekezett befelé.45 Õ keresztelte a Polgárt és sokáig lelki 
atyja is volt. Megállt és mély udvariassággal megemelte kemény kalapját, de azután 
szó nélkül elõre ment a templomba. Kissé hideg volt a templomban és a Polgár nem 
tudta, azért didereg-e, nem a Requiem okozta gondolatok borzongatják-e. V. Károly is 
megrendezte a tulajdon temetését, meg volt elégedve õ is, a részvét teljes… 

Sötétedett, mire visszaérkeztek a meghitt dolgozó szoba csöndjébe. Az a híres dí-
vány, amelyen sok-sok diák panasza talált vigasztaló biztatásra! Ott ült most is a sze-
retett tanítvány. És nehéz lélekkel kezdõdött az önvallomás. A fiú kerek szemmel 
hallgatta a dolgot és csak egyszer szakította félbe: De hát hiszen azt régóta tudom, 
hogy nem tetszettek kereszténynek születni...46 Tudják a tanítványok mind… „és mé-
gis?” szakadt ki a Polgárból a gyötrelmes és azért mindamellett boldog kérdés… Igen, 
ahogy mindannyian, akik ismerték a Polgárt, ez a fiú sem tudott benne hinni, hogy a 
sárga csillag illetheti a Polgárt. Ez, ami megdöbbentette. És amikor ment, nem lehet 
tudni, nagyobb gondot vitt-e magával vagy hagyott hátra a dolgozószobában? 

Újabb önkínzó út. A Polgár másfél évtizedes titkári minõségben lelke volt a 
Képzõmûvészeti Körnek.47 Most úgy érezte, le kell tenni az állást. Az egyesületi helyi-
ségben mindent rendbe tett, megírta a lemondó levelet, megnevezte a leendõ helyet-
tesét és felment az elnökhöz, a fõispánhoz.48 Ennek titkára, akivel immár annyi 
esztendõ óta állapították meg, hogyan ne ütközzék a fõispán és az elnök annyi dolga, 
leverten fogadta és pár zavart szóval próbálta rábeszélni, hogy ne menjen, de maga is 
látta, bajosan maradhat. Hogy járjon sárga csillaggal utána a rengeteg tennivalónak? 
Hogy érintkezzék hatósággal, emberekkel? A fõispán persze belátta, csak erõsen meg-
rokkantnak látszott. Úgy látszik, maga sem tudja, mi légyen vele. 

A nagyhét keddjén, április negyedikén délután bejött a sógorasszony és szó nélkül 
letett egy sárga csillagot. Valamilyen divatpárnából vágta ki; csak egy telt, mert a saját 
szüleinek is itt csinált. Az újság hozta a hírt, hogy aki megkeresztelt és eredeti keresz-
tény ember felesége, az nem köteles viselni. A Polgár örömmel felsóhajtott, mert 
egyik tanítványának édesanyja került szóba, akit nagyon szeretett. Egyébként tanítvá-
nyok? Hirtelen a bombázások megsûrûsödése folytán virágvasárnappal befejezõdött 
az iskolaév és csak az érettségi maradt hátra. Szalay Emil azzal búcsúzott, hogy két hét 

                                                        
44 Papp Kálmán városplébános, 1945 után győri püspök. A mentességi kérelem egyik aláírója. 
45 Bürchner László a Szent György templom káptalan prépostja, Csatkai Endre keresztelő papja. 
46 Nováki Gyula tanítványával történt beszélgetés. A tanítvány érettségi után a Pázmány Péter Tudomány Egyetem BTK régészeti 
szakán ősrégész oklevelet nyert 1950-ben. Előbb Nyíregyházán dolgozott a múzeumban, majd Csatkai Endre kérésére a Múzeumok 
és Műemlékek Országos Központja a soproni Liszt Ferenc Múzeumba helyezte át. Kiemelkedő ásatási eredménye a soproni vörös 
sánc, az ispáni vár feltárása a Fő tér 6. – Fabricius ház mögötti szakaszon, ahol a vörös sánc a római Sopron, Scarbantia városfalaira 
épült. Vaskohászati- és földvárkutatásainak beszámolói valamint őskori szerves anyagokból összeállított gyűjteménye a 
Mezőgazdasági Múzeumban került megőrzésre. 
47 A Soproni Képzőművészeti Kör titkári teendőit látta el, utódául Mende Gusztávot javasolta. 
48 Ez időben a főispán Hőgyészy Pál. 
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múlva visszajön tanulni. Volt két Pozsony megyei földbirtokos-fiú, akiknél a Polgár 
egy nyáron át nevelõsködött, ezek anyjukkal együtt eljöttek búcsúzni. Az anyjuk 
afelõl érdeklõdött, nem lehetne-e idehozni a zárdába egy fiatal megkeresztelkedett 
zsidó leány ismerõsét? Mintha a régi élet minden emlékestül le akart volna szakadni, 
úgy siettek le a színpadról a szereplõk. 

 

 

3. kép. "Peer Gynt és Dsidsia", 1950. k. 

 
De megjött Pestrõl a Polgár fogadott fia, Gyurka:49 egy barátjának korán elárvult 

fia. Már mûegyetemista hallgató. A szegény fiú a tehetetlenség keserû érzésével állt 
meg nevelõ atyjával szemben. Aztán vég nélkül tanácskoztak. Végre hát itt volt a zon-
gora. A hálószoba dísze, a tanítványok vágyakozása. Mert ha jutalom kellett, jobb sem 
akadt, mint ha a Polgár muzsikált. Igen szépen játszott, rendkívül nagy megjelenítõ 
erõvel. Gyurka a fõvárosból jött, vad szélvészek elõjeleirõl tudott. Tán lehetne úgy 
menekíteni valahová a zongorát, mint ahogy megindult a városban a lakások berende-
zéseinek szétosztása a légi veszély miatt. De Gyurka valami rendeletek gyártásáról tu-
dott. Most bevonták a tanácskozásba a legidõsebb tanítványt, Hentze Eriket, aki jog-

                                                        
49 A pesti fiú, Gyurka személyének felderítése ez ideig megoldatlan. 
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hallgató volt, de már évek óta betegsorban itthon. Egyébként a Polgárnak szintén 
hûséges híve. Sajátos módon származása révén – az apja erdélyi szász – németbarát. 
Vállalta, hogy színleges vásárlás alapján a zongorát magához viszi és megóvja. A 
szerzõdéseket szinte napról napra módosították, mert a jogász minden oldalról bizto-
sítani akarta. Megjelent a színen a derék p[énz] ü[gyi] szemlész, Vida Sándor, aki kész-
séggel aláírta az egy évre elõrekeltezett szerzõdést, mely szerint a Polgár a jogásznak 
eladta részletre a zongorát. Egy pár részlet volt hátra. Most szóbelileg azt a megállapo-
dást tették, hogy a bombázások folytán a Polgár nem látja biztosnak magánál a nagy 
részben már kifizetett zongorát, ezért adta át, még a teljes összeg kifizetése elõtt. A 
szerzõdést, mint második tanú, a fiú írta alá. 

Nagyhét szerdáján a Polgár nem ment ki az utcára. Az ablakból látta, amint a Deák 
téren lakó zsidó hölgyek minden nagyobb lelki megrázkódtatás jele nélkül járnak-
kelnek a sárga csillaggal. Keresztmama kérve-kérte, hogy az elsõ napon ne mutatkoz-
zék. Valószínûleg a gyerekek utána szaladnak a csillagosoknak: de egy-két nap múlva 
megszokják. A Polgárhoz jövõ tanítványok és amit maga is látott az ablakból, arra val-
lott, hogy közömbösséget mímel mindenki. Egyszerûen nem akarják észrevenni a 
sárga csillagot. 

Nagycsütörtökön reggel pontosan, mint minden évben, megjelent a miniszter 
húga mindkét fiával, hogy együtt menjenek a Polgárral a nagyheti áldozásra. Ekkor 
ment tehát elõször a Polgár felsõ kabátján a sárga csillaggal végig az utcán. Maga is kö-
zömbös arcot öltött és sehol senkinek arcán káröröm, de még csak meglepetés sem. 
Legfeljebb a vitézi szék kapitánya50 vágott furcsa arcot, de nem a csillag láttán, hanem 
hogy a miniszter húga, aki vitéz özvegye ment a sárga csillagossal. Sohasem érezte 
annyira lélekbe markolónak az oltár díszeitõl való megfosztást a Polgár, mint most... 
és mégis érzett valami nagy közösséget a nagy Jósággal, amely a miniszter családjának 
személyében közeledett feléje a porban… 

Otthon meglepetéssel fogadták. A sógorasszony már latolgatta a jövendõt, hogy az 
urát nyugdíjazzák,51 hacsak nem bocsátják el, a Polgár anyagi helyzete is elég bizonyta-
lan – látszik, elhatározta, hogy egy szobát kiad és fõz idegeneknek. Amilyen fürgén 
járt-kelt a városban, szemfülesen, már hallott is egy igen gazdag budapesti há-
zaspárról, amelyik a Lõvér-szállóból kénytelen most kihurcolkodni. Egyébként itt lak-
nának továbbra is. Délután meg is jelent az illetõ úr. A Guttmann elszakíthatatlan 
áruk gyárának valamiféle fõrészvényese, aki a pénzbõl él. A déli megbeszélésnél a 
Polgár felajánlotta a maga hálószobáját, mert úgy érezte, hogy inkább õ, mint a házas-
pár a maga két szobájából egyet. Hogy számára nagyon kényelmetlen lesz, arra most 
nem is gondolt. Fontos a családi béke ezekben a nehéz idõkben, ne vethessenek a 
szemére semmi olyasmit, hogy él a testvérei nyakán. 

Megkezdõdött tehát a lakás átalakítása. Tanítványok segítségével hurcolkodtak az 
egyik szobából át a másikba. A sógorasszonynak pajzsmirigytúltengése révén örök 
nyugtalanság megszállottja volt és így mindent újból és újból csináltatott meg. A ta-
nítványok mosolyogtak az orruk alatt, a Polgár mérgelõdött. Estére más volt a dolgozó 
szoba. Benne állt a Polgár ágya a és sokat szereplõ díván bekerült a most már hónapos 
                                                        
50 A vitézi székkapitány ebben az időben Ujhelyi Dezső ny. százados. Címtár 207. Dávidházy István szíves közlése. 
51 Csatkai Jenő nyugdíjazása: 1944. június 30. 
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szobává süllyedt hálószobába. Odább vonszolták a hatalmas hármas könyvszekrényt 
és a helyébe került az ágy. Persze a könyves szekrény odább mozdítása érdekében ki 
kellett rakni 1200 könyvet. Most azután itt volt megint a hiba a négyablakos szoba el-
sötétítése miatt. Ez éppen nagyszombat napján vágtatások keretében.52 Minduntalan 
kellett egy léc, egy karika. A Polgár igyekezett minden egyéb dolgát félretenni és a só-
gorasszony örökös újításai szerint loholni a városba. Az üzleteket korán csukták, tehát 
valóban kritikus volt minden késés. Estére minden rendben volt, hétfõre várhatták a 
lakókat.  

Húsvét vasárnap nem hozott persze feltámadást. De igen jól esett a Polgárnak, 
hogy amikor a szokott idõben elhagyta a templomot, a keresztmama a kapuban várta. 
Minden tiltakozás ellenére odarohant hozzá és a szokásos húsvéti sonkát, kalácsot a 
kezébe nyomta, sõt még egy darabig ment is vele, ámbár a németek mindenhol spicli-
ket állítottak fel, bajba kerülhetett volna. 

A nagyhéten hazatért a nyolcadik osztály is. A hegyek közt egy jezsuita páter lelki-
gyakorlatot tartott velük, az érettségi elõtt. A jó Legény53 tanár ötlete volt, kár hogy 
némelyek megcsúfolták és éppen azok, akiknek erkölcseire bátran mert építeni. Hogy 
bort vittek fel, az még hagyján, de állítólag kiszolgáló kisasszonyt is, az már kissé erõs 
volt. Ennek az osztálynak, amíg Legény betegeskedett, Polgár volt a helyettes 
osztályfõnöke. A fiúk nagyon szerették és nem egyszer még kellemetlen ügyekkel is 
felkeresték, amik következtében egyik-másik nyakasabb tanárral össze is kellett ütni 
a patkót. Az osztály megjött és ha meglátták valahol a Polgárt, seregestõl körülvették 
és tüntetõleg mentek vele az utcán. Maga kérte õket, ne tegyék: a német katonák vas-
villaszemekkel nézték a menetet. Az egyik mesélte, hogy a lelkigyakorlat pontja 
éppen a sárga csillag és annak méltatlan viselõi, mint a Polgár volt. 

Húsvét vasárnap délután jött meg már a hideg víz. A Guttmann-részvényes beje-
lentette, hogy a rendõrség kiutasította õket a városból és így nincs szükség a lakásra.54 
Délután a fogadott fiú és a jogász jöttek ismét át. Persze a zongoraszerzõdésen rágód-
tak és közben kicipelték a kiadandó szobából a Polgár hatalmas íróasztalát, amelyrõl 
ironikusan szokta mondogatni: ezen nem szoktam írni. Inkább az iratait tartotta 
benne, lévén rengeteg hatalmas fiókja. 

A Polgár az újabb megállapodásokat és az íróasztal áthozatalát akarta megjelenteni 
bátyjáéknak: a házaspár gondba sújtva ült a szobájában a kályha körül. A sógorasszony 
hangosan felpattant, hogy csináljon a Polgár, amit akar. Ez elharapta felháborodását a 
barátságtalan fogadtatáson és ment vissza a fiúkhoz. Húsvét után kedden délután el-
vitték a zongorát, negyedóra alatt kint volt. Ebben az évben még nem is nyúlt hozzá a 
Polgár. 

Valószínûleg sok kedve nem lett volna. Következett a vagyonösszeírás.55 Dux 
Eriktõl hallotta, hogy Fuchsék [!] már valamennyire megnyugodtak. Elment hozzájuk. 

                                                        
52 Loholva. 
53 Legény János francia nyelvtanár a Széchenyi István gimnáziumban. 
54 A zsidóknak tilos volt a lakhelyükön kívül tartózkodniuk. 
55 A vagyonösszeírást Csatkai Jenő főbérlő és Csatkai Endre társbérlő együtt adta be. A Bejelentés (I. példány) című űrlaphoz 
mellékletként az idevonatkozó törvény teljes szövegét. „A m. kir. minisztérium 1.600/1944.M.E. számú rendelete a zsidók 
vagyonának bejelentése és zár alá vétele tárgyában.” Bp., 1944. április 14. Sztójay Döme s.k. m. kir. miniszterelnök. – Csekő Ernő: 
Adatok és források a soproni zsidóság megsemmisítéséről (1944. március 19. – 1944. október 16.) SSz. 59. (2005), 27–45. 
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A férfi éveket öregedett, púposnak tûnt fel, az asszony sírásban tört ki, amint meg-
látta a Polgárt és arról kezdett beszélni, hogy mennyire rajongott érte Pisti. A Polgár 
valaha azt hallotta, hogy a zsidó felfogás szerint, akiket az Isten szeret, az ünnep 
elõestéjén szólítja magához. Ezt hozta fel, de az asszony sírása megakasztotta a szavát. 
Hiába mondogatta, a Jó Isten tudja, hogy mitõl akarta megkímélni a szegény fiút, aki-
nek gyöngéd volt a lelke, nem bírta volna el az üldöztetést. Elviselte volna, mert vele 
lettünk volna, viszonozta az asszony. Ki tudja, nem kell-e mindannyiunknak vándor-
botot fogni, mint Ausztriában? „Velünk lett volna és mi vigyáztunk volna rá” sírt az 
anya. Más rokonok is jöttek. A sárga függönyök reflexében még jobban izzottak a 
sárga csillagok. Kezdtek beszélni a kósza hírrõl, hogy zsidóktól egy csapásra elveszik a 
boltokat. Az apa hallgatott, csak az anya zokogott fel: Vigyenek el mindent, ha már 
nincs Pisti. Kínozzanak, nem érzem úgysem! 

Az apa egy nagy csomó bankót nyomott a Polgár kezébe, az elmaradt tanítási tisz-
teletdíj. Nehéz szívvel fogadta csak el, de hát szükség lesz rá. Most már csak az egy 
Szalay Emil volt tanítvány a nyolcadikból. Ott voltak még a fináncok, Vida Sándor és 
egy másik finánc, a harmadik valami oknál fogva lemaradt. Ott volt a zálogházi becsüs 
is. Járt még egy városházi hivatalnok is német órára. Mindez, azonban csak pár óra he-
tenként, alig 30–40 pengõ egy hónapra. Engedik-e, hogy tanítson tovább? A fináncok-
nál közölte, hogy sárga csillagos, a két hivatalnok nem vett tudomást róla. Szalay Emil 
nehéz eset lesz, hiszen ismerte, hogy nem zsidóbarát. Aztán húsvét elsõ napján délu-
tán berobbant az egyik legkedvesebb tanítvány, a Végvári Lackó Kõszegrõl. Már két 
éve csak annyiban volt a keze alatt, hogy megküldte novelláit, verseit fésülgette, 
dolgozatokkal segítette és évente néhány napot töltött náluk. Egy alkalommal mikor 
sétáltak, egy kõszegi tanár csatlakozott hozzájuk, beszélgetés közben Lackó 
kijelentette, hogy õ ugyan nem ver meg egy zsidót sem, de távol tartja magát tõlük. 
Zsidó boltban nem vásárol, zsidó könyvet nem olvas, zsidóval lehetõleg nem 
érintkezik. A két tanár fél lépésre hátramaradt és összemosolygott. Most itt van Lackó 
és az elõszobában a Polgár felsõ kabátján sárgállik a csillag. A fiú annyira túláradt az 
örömtõl, hogy egykori tanárját látja, hogy nem volt bátorsága, a róla táplált szinte 
imádásig menõ szeretetben megingatni. A látogatás nem volt éppen hosszú, de a 
Polgárra szerfelett kínzó. Utána a szerencsétlen Szigetiné állított be. Nagy hírrel, jó 
hírrel. Egy befolyásos egyházi ember érdeklõdik a megkeresztelt zsidók iránt és ki 
akarja járni, hogy ne kelljen nekik a csillagot viselni. Nagy nehezen kinyögi, hogy 
Gacs képviselõ56. A Polgár nem ismerte személyesen ugyan, csak köszönési 
viszonyban voltak, de gondolta, hogy mint országgyûlési képviselõ valóban tehet 
valamit. Mihez fogjanak? A közvetítõ így, a közvetítõ úgy. Tehát írjunk Gacshoz egy 
beadványfélét, írjuk meg minden megkereszteltnek külön érdemeit, ha p[éldának] 
o[káért] kongreganista,57 vagy mint a Polgár, elõadásokat tart a vallásos társulatokban 
stb., stb. A szegény eszelõs asszony úgy hitt a dologban, mint a kinyilatkoztatásban. 
De a Polgárnak kezdett a dolog elég valószínûtlennek feltûnni, mert p[éldának] 
o[káért] a protestánsokkal mi légyen? P[éldának] o[káért] a tulajdon bátyja. De 

                                                        
56 Gacs János káptalani prépost, országgyűlési képviselő, pápai kamarás. A soproni Szent Imre Kollégium igazgatója. Sopron, Szent 
Imre tér 1–3. 
57 A Mária-kongregáció elnevezésű katolikus hitbuzgalmi egyesület tagja. 
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Szigetiné annyira erõsködött, hogy másnap jöjjön ki hozzájuk és írják ott meg a 
beadványt az urával, hogy beleegyezett. A látogatás húsvéthétfõn valóban le is zajlott. 
A férfi nyugodtabb, az asszony magán kívül. Írták a helybeli katolikusokat és külön a 
protestánsokat. Érdemes? A legtöbbnek nem volt más érdeme, mint hogy a gyerekeit 
is megkereszteltette és a katolikus elemibe járatta. A lista elkészült, a beadvány is, és 
most sok sikert. Pár hétköznap ismét elmúlt, pár rémhír, közben izenet a 
domonkosok Gyula páterjétõl, hogy a sárga csillagos keresztények viseljenek a csillag 
felett fehér keresztet. Ahhoz joguk van. De bosszantani az ellenséget? Ahhoz legyen 
kedvük is? Végre jött az izenet, hogy Gacs atya óhajt a Polgárral beszélni. Futólag 
ismerte ugyan, de a hatalmas és befolyásos képviselõ és papi ember más körökben 
forgott, mint a Polgár. Az elõkelõ Szent Imre kollégium egyik tágas folyosója, ahová 
leültették, hogy elõszobázzon, szinte ráfeküdt, egy-egy fiatal ember árnyéka suhant el 
folyosóra nyíló ajtók üvegén és végre beengedték. Egy tágas szoba mélyén ült Gacs 
atya íróasztala mellett; nem kelt fel és nem jött kézszorításra. A Polgár megállt a szoba 
túlsó felén. Gacs inkább motyogott és mivel a Polgár egészen jól nem hallotta, 
mégsem ment közelebb, mert hisz így is kivette a dolog értelmét. Mennyi zaj egy kis 
rántottáért? Hogy õ a gyõri püspökhöz terjesztette fel az ügyet; reméljünk, de ne 
várjunk sokat, egyelõre viseljük a sorsot és a sárga foltot. A Polgár sem éppen könnyû 
szívvel távozott, mert nem a maga reményei dûltek össze, sohasem hitte, hogy ezen a 
rejtélyes vonalon valami is lesz. Szigetiné elég könnyen fogadta a hírt, a sógorasszony 
egy kis ajakfelhúzással. 

A német katonák elszállingóztak a városból, ez maga is elég kellemes volt, azaz tán 
annál bántóbb, hogy a mieink kezdték a rendeletek végrehajtását szorgalmazni. Kö-
vetkezett a vagyon összeírása. Minden ingó és ingatlan; ha bizonyos összegen felül 
volt az ingóság, azt részletezni kell. Ékszert, értékpapírt bankba adni. Hiszen a Polgár-
nak, ha nem is volt ilyenekbõl raktára, de mégis kegyelettel õrzött egy-egy jegygyûrût, 
vagy édesanyjának aranyláncát. Értékpapírja is volt valamelyes, ha az egész csomag-
ban inkább a jó papírt nézte irigykedve, hogy arra mi mindent lehetne írni! De itt volt 
a könyvtár és az határozott érték volt. És ha az elvész? Az nem neki vész el, hanem el-
vész a mûvelõdés számára, mert gonddal és célirányossággal állt össze. Éppen ez indí-
totta, hogy ezen gondolkodjék. A sógorasszony is bejött és nyersen mondta, hogy mi-
vel hamarosan költözködni fognak, ha velük akar maradni, akkor a könyveit nem 
hozhatja, mert annyi hely nem lesz. Járt a Polgár a pénzügynél, valami Rozmán nevû 
fiatalember kezelte a dolgokat, de az volt a látszata, hogy maga sem igazodik el. Végre 
elment a városi fõlevéltároshoz.58 Elõadta a dolgot, fõleg hangsúlyozva a kulturális 
kárt, ha a könyvtár megsemmisül, szétszóródik. Jellemzõ volt, hogy a fõlevéltáros egy 
szó vigasztalót nem mondott, teljes tárgyilagossággal beszélt a várható fordulatokról. 
Csak egyszer jajdult fel: És ha valaki amúgy is a földön fekszik, akkor most ráront-
sunk mi is és elvegyük, amije érték? Az új rendeletek azonban sürgettek. Híre jött, 
hogy gettó lesz és híre jött, hogy nem szabad semmiféle vagyontárgyat, akár egy szö-
get sem elfogadni valakinek is. A jó Bõsze Ali,59 kedves tanítványok legkedvesebbike, 
éppen akkor jelentkezett, hogy az egész könyvtárat megmenti. Végre a fõlevéltáros 
                                                        
58 Dr. vitéz Házi Jenő főlevéltáros, a MTA levelező tagja. Zrínyi utca 20. Címtár 482. 
59 Bősze Ali [Aladár] apja Bősze Elemér GySEV motorvezető, kiváló tanuló, erdőmérnök. Erzsébet utca 21. Címtár 447. 
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megtárgyalta a dolgot a polgármesterrel és úgy állították be, hogy a Polgár odaajándé-
kozza a városnak a könyvtárát. Szinte nem is volt fellélegzés a hír, mert most már tár-
gyalták a gettót a város vezetõi is. Hírek szállingóztak, melyek szerint a polgármester 
egyszerûen taktikázik, húzza az idõt. Elsõ kívánsága az volt, hogy zsidó nem lakhat a 
városnak azon peremén, ahol a nyaralók vannak. Aztán mind tovább engedett. Már 
ott tartott annál az útvonalnál, ahol a Polgár lakott és aztán végre a hír, hogy most 
már meg kell oldani a kérdést. A híreket fõleg egy Nemetz Irén60 nevû újságíró szállí-
totta a szomszédságból. Csodálatos aljas uszító cikkeket írt már évek óta és viszont a 
Polgárékkal igen jóban volt. Buzgó ka[...] 61  

 

 
 

                                                        
60 Neményi-Nemetz Irén újságíró. Soproni és Sopronmegyei Kalendárium 1944. A Soproni Magyar Szövetség Évkönyve. 33. p. 
Közéletünk halottai. 
61 A kézirat itt megszakad. Csatkai június 23-án kelt levelezőlapján értesíti Szattinger Erzsébetet, hogy szombaton ismét munkába 
megy. „Vasárnap d.e. 9–1/2 10 a dómba misére, ha lehet. Jenőék is jól vannak.” Július 13-án pedig már Zalaegerszegről ad hírt 
magáról. Sorsát Szattinger Erzsébethez írt lapjai és levelei alapján követjük nyomon. 
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DOMONKOS OTTÓ 

 

Csatkai Endre munkaszolgálata  
idején folytatott levelezése 
menyasszonyával 1 
(1944. június 22 –december 24.) 

 
1. Csatkai Endre levele Szattinger Erzsébethez, 1944. június 22. 

Nagys[ágos] Szattinger Böske úrhölgynek Sopron Csengeri utca 49 Takács-ház.2 
Péntek, este. Drága Böske! Jól vagyok. Szombaton ismét munkába megyek. Vasárnap 
d.e. 9–1/2 10 a dómba misére, ha lehet. Jenõék is jól vannak. Zseniékrõl biztosan hal-
lott! Kezét csókolja Endre. 

 
2. Szattinger Erzsbet által írt kártya, dátum nélkül, aláírás nélkül 

Drága Endrém, ha féltésbõl és szeretetbõl varrt palástot tudnék Magára borítani, hogy 
védje meg minden bajától! Bízzunk a jó Istenben, imádkozzunk, szánja meg ezt a vilá-
got. A lelkiatya és v. H.3 szeretettel beszéltek Magáról. Csupa remegés, szorongás va-
gyok. Óvja meg a Gondviselõ minden bajtól és segítse haza. Értesítsen, hogy érkezett 
meg és mindenrõl. Szeretettel – az úr a te õrzõd Zsolt. 121.5. (1-2. kép.) 

 
3. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Zalaegerszeg, 1944. június 24. 

Nagys[ágos] Szattinger Böske úrnõ Sopron Csengeri utca 49. 
Levelezõlap 

Vasárnap d.u. 6. Drága Bözsim! Hosszadalmas út ide Zalaegerszegig, itt egészen 
kurta elintézés. Kõszegre, minden könnyítés nélkül. Azt hiszem, hogy a háttér nélkü-
lözi úgy lelki atyja, mint v. H. közremûködését, csak véletlen találkozás. Vagyunk ösz-
szesen öten ’96-osok összeverõdve a Dunántúlról. Áldja meg az Isten, Böském. Kezét 
csókolja Endre. 
 

                                                        
1 Csatkai Endre leveleit munkaszolgálatos ideje alatt írta menyasszonyának, Szattinger Erzsébetnek. Az itt közöltek abból a 20 
levelezőlapból és 16 levélből álló gyűjteményből valók, melyeket Csatkai Endre írt és menyasszonya őrzött meg. Ezt az emlékanyagot 
Csatkai Endréné, Szattinger Erzsébet halála után Domonkos Ottó örökölte 1982-ben majd hívta fel Szita Szabolcs figyelmét ezek 
jelentőségére, aki ezek alapján írta meg cikkét Csatkai Endre munkaszolgálata (1944–1945). SSz. 38. (1984) 332 –345. A kitűnően 
megírt tanulmány bemutatta a munkaszolgálat alatti sanyarú, megalázó, gyötrelmes hónapokat, vándorlásokat, szükség szállások és 
ellátmányok bizonytalanságait, a tisztálkodás rossz vagy lehetetlen körülményeiből fakadó betegségeket (bélhurut, tetvesség, 
kiütések, furunkulusok), a remény és a reménytelenség gyakori hullámzását, tehát az emberi sorsot a rabságban. Ennek ellenére 
úgy látom, hogy a közölt válogatás a levelekből Csatkai Endre töretlen elszántságát mutatja be. A kezdetektől az alapvető emberi 
segítőkészség és felebaráti szeretet késztette lelki összetartásra a megkeresztelkedettekkel, amit azok hamarosan el is fogadtak.  
2 Takács Jenő zeneszerző szüleinek lakása. 
3 Vitéz Házi Jenő. 
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4. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. július 13.  

Nagys[ágos] Szattinger Erzsébet úrhölgynek Sopron Csengeri u. 49.  
Levelezõlap 

Drága Böském! Kerek egy heti vándorlás és vagonlakás után megérkeztünk 
Rettegre, ahol munkatábor van. Talán itt is maradunk. Az utazás nem fárasztott ki, he-
lyenként (Debrecen, Szolnok) ijesztõ volt, helyenként igen szép (Zilah, Dés). Kedé-
lyem jó, a napi ájtatosságot én vezettem, és majdnem naponta prédikálok is. Budaházi 
unokafivérem, Váll Gyurka velem vannak. Kétszer mostam már. De minduntalan 
eltûnik valami (töltõtoll, kefe, óra) stb. (...) Balázs címét, hamarosan írhatok talán. 
Addig is nagyon-nagyon sok szeretettel gondolok Magára, Drágám. Endre. 

 

 

 

1-2. kép. Szattinger Erzsébet Csatkai Endréhez írt kártyája 
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5. Szabó Lajos4 levele Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. július 24. 

Levelezõlap 
Kedves Kisasszony! Endre nem írhat, csak két hetente, ezért én értesítem, hogy jól 

van, egészséges és bírja a munkát. Most nagyon boldog, hogy írni tetszett és kéri, 
hogy írjon csak, mert levelet, stb. lehet kapni. Érdekelné, hogy Margiték elmentek-e 
nyaralni [elvitték-e õket a Gettóból, DO.] és írtak-e már. Majd írok, mi mindent kér 
legközelebb. Õ a vízhordó és nagyon szeretik a bajtársak jó kedélye miatt. Õ tartja 
bennük a lelket. Tessék elolvasni Vörösmarthy Megyeri versikéjét.5 Panasz csak a 
rengeteg esõre van, mi miatt rettenetes a sár. Mindenkit üdvözöl, és aki válasz remé-
nye nélkül írni akar, írjon, örömöt szerez neki vele. Hát bizony egészen õsz lett, de pi-
rospozsgás. Ismeretlenül szívesen üdvözli Szabó Lajos. Endre sok-sok szeretetet küld. 
Szabó Lajos Retteg Fõ utcán. (3-4. kép.) 

 
6. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. augusztus 1.  

Nagys[ágos] Szattinger Erzsébet úrhölgynek Sopron Csengeri u. 49.  
Drága Bözsim! Nagy örömöt szerzett két lapjával, az egyikre Szabó Lajos felelt is. 

Igen nehéz írni idõ és más alkalom folytán. Testileg, lelkileg elég jól volnék, csak 
néha nehezedik el a szívem. Kõszegen jobban folyt a munka, mert d.u. és vasárnap 
nem volt dolgunk. Ott nagy hegyi gyaloglások, fahordás és kõhordás után kat[onai] 
intézetben dolgoztunk, én a mosodában és igen jó volt. Aztán következett a 8 napos 
vagonélet, szétbombázott városokon át. Õszintén megvallva alig néztem ki az ablakon. 
Erdélyben egyik helyrõl a másikra vittek minket, végre itt sátorlakók lettünk és vas-
utat építettünk – 5-6-ig, néha 7-ig [este – DO] folyik a munka minden második vasár-
nap d.u. szabad. Eleinte földmunkát végeztem, majd zabot arattam (kézzel!), végre 
vízhordó lettem. Mintegy 1 ½ km. pályán hurcolom a vödröket. De legalább itt-ott le 
lehet ülni és néha valamihez jut az ember. Rengeteg holmi eltûnik a szalmával behin-
tett sátortanyán. Legtöbbet a sártól és esõtõl szenvedünk. Unokafivérem is itt van. 
Gyurka jól bírja a munkát. Persze sok mindenre lenne szükségem, de kérdés, hogy ott 
[Sopronban – DO] felveszi-e a posta. Itt kézbesítik. Sajnos szegény Margit6 erõszakkal 
visszafogta a második takarót, hát az nagyon kéne, de unokafivérem kisegít. Kisebb 
dolgok: 2 doboz methanol, mosdókesztyû, körömkefe, fogpiszkáló, klopapír, olló, le-
vélpapír, lev-lap, 1-2 szappan, 1 törülközõ, cipõfûzõ (fekete), borotvapenge. A legtöbb 

                                                        
4 Kitalált személy. A levelezőlapot a szigorú korlátozások miatt Csatkai Endre Szabó Lajos néven írta. 
5 Vörösmarthy Mihály: Megyeri 
Mely nevetés ez alant? Mi öröm van a siri világban? 
A komor árnyak közt Megyeri szelleme jár.  
Eddig néma valék, bércekbe temetve vadon kő, 
Most szomorú emlék, gyásznak alakja vagyok. 
Meg ne itéljetek a víg arcért. Megyeri sírján 
Lelke van a kőnek: élni s kacagni kell. 
Míg éltél, neveték, sírodba könnyezve teszünk le: 
A most húnyt honfiaink szellemi népe nevet. 
6 Csatkai Endre sógornője. 
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dolgot M. Zoli7 össze tudja állítani és ki is fizeti. Én is mindenkit tisztelek. Ha lehet 
Bözsim, keresse fel Thurnynét (Jókai utca 25.). Keresztmamát csókoltatom. Aki ír, úgy 
írjon, hogy ne várjon választ. Valaki Szív újságot küldött. Többen olvassuk. Édes Bö-
zsim, a Jó Isten áldja meg jóságáért! A költségeket majd levonjuk a Maga ajánlotta fe-
leséghozományból. Drága, várjon rám, türelemmel, szeretettel, Mindenem. Endre. 

 

 

 

3-4. kép Csatkai Szabó Lajos álnéven írt levelezõlapja, 1944. július 24. 

                                                        
7 Molnár Zoltán drogista. 
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7. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. augusztus 4. 

Drágám! Borzasztóan bánt, hogy semmi hírt nem kap tõlem, írtam már levelet is, 
mindent próbáltam eljuttatni és íme holt híremet költik már… Már nem vagyok ku-
bikus, hanem vízhordó. A nagy hõségben terhes feladat, de szabadon járhatok, és ha 
lehet, le is ülhetek. Kértem, hogy e címre Balázs Mártonné, Retteg 650 sz. 2-3 viselt, új 
harisnyát, nõit küldjön sok kedvességéért. Csomag iránt már sokat írtam, takaró kel-
lene… Várjon rám és ne sirasson! Levelének igen örültem, a hátizsák a vánkosom.8 A 
szokottból ezer + egy Endre. 
 
8. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. augusztus 20. 

Drága Bözsim! Tegnap talpfát mentünk rakni az állomásra, amikor hirtelen bejött a 
pesti gyors. Az egyik ablakból Thurny Pista nézett ki. Így tõle hallottam, hogy csomag 
jön, hogy takaró lesz és hogy náluk járt… Igaz, hogy sok dicséretet is kapok, hogy jó 
és tiszta vizet hozok és állandóan talpon. A századparancsnok, a sarzsik is (...) 

 
9. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. augusztus 22. 

Drágám! A csomag tegnap este valóban megjött. Sok-sok köszönet érte. Szívileg a cik-
lámennek örültem, célszerûség szempontjából az ollónak és körömkefének. De a 
többi is jó lesz. Hogy juthatott el ennyiféléhez? Megint mennyi fáradtság. Itt a ke-
mény munka és enyhébb szolgálat váltakozik, tegnap az említett ügyvéd itt hagyott 
minket, társával visszakapta rangját. Engem a Kormányzó kegyelmével biztatnak, mit 
szól hozzá Papp Kálmán? Most a szállás közvetlen közelében folyik a munka, itt a pá-
lyaudvar is. Változatos az élet. Bözsim, ha legalább 1 hetes S[opron] vármegyébõl 5–6 
darabot küldene próbakép, örülnék neki. Vasárnap ismét szünet volt… Nézze meg a 
Láthatatlan ember utolsó fejezetét.9 

 
10. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. augusztus 29. 

Drága Bözsim! Két napig Csicsókeresztúron dolgoztunk… Balázs néni felé dolgoztunk 
ma (kb. 2 km.) akkor kapta az utalványt, kellemesen meglepõdött. Vasárnap bizony 
igen is éreztem a soproniak szeretetének áramlását; gyaloglás közben már az esküvõn 
voltunk a Szt. Lélekben, Papp K. beszélt és a menyasszony hõsiességét, hûségét 
emelte ki. De egyelõre még messze van. Mit szól Papp K. a tudósok kivételezéséhez? 
… Drága, Isten áldja meg. A szokott + 2000. Endre. 

 

                                                        
8 A hátizsákot Szattinger Erzsébettől kapta. 
9 Gárdonyi Géza regénye. A kérés indoklását ld. a bevezető tanulmányban [A Szerk,] 
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11. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Retteg, 1944. szeptember 4. 

Tegnap a századparancsnok behívatott a munkahelyrõl. Éppen a leveleket cenzúrázta, 
miket csak este szoktak kiosztani; így olvasta el a Maga levelét, Kedves. A, ilyen an-
gyali ember, rögtön értésemre kívánta adni és örömrepesve sietett elém. „Jó hír, jó 
hír, mentességért folyamodott a város.” Biz tán nálam jobban örült, mert kijött 
késõbb a munkahelyre, ott ismét vállon vert. „Ki fog így ezeknek majd vizet hozni?” 
Unokafivéremmel hosszan beszélgetett rólam. Én persze óvatosan örülök, mert sok-
sok idõbe telik, ha sikerül, inkább az boldogít, amit Maga is ír, Egyetlenem, hogy nem 
volt hiába az életem. De miért csinálja mindezt, Maga? Gondolja, hogy nem tudom, ki 
jár-kel az ügy érdekében? Mikor fogom tudni mindezt meghálálni? A csomag még nem 
jött meg, tulajdonképpen nem volna szabad kiadni, de a századparancsnok ezt is meg-
ígérte. De 3. csomag már ne jöjjön. Hiszem, hogy az egész szigorú évszak már nem ta-
lál itt. Most váratlanul az éjjelek roppant melegek. Ismét új szállásunk van, barakk, 2 
emeletes ágyakkal. Én Imrével alszom egy rekeszben, felettem, Gyuri és a soproni 
Polgár Jancsi. Most egy darabig Bacán dolgoztunk; új munkavezetõnk van, aki egész 
engedékeny, ami a munkát illeti, de él-hal a katonás menetelésekért és biz naponta 
20–22 km-t mentünk katonalépésben. Én ezen kívül vagy 10–12-öt. [vízhordóként - 
DO.] Ez is uraz engem. Bacához közel van a tanya, ahol Mártonné10 lakik. Böském, ez 
egy 70-hez közel lévõ anyóka. Szigorú, zord megjelenésû és mégis roppant jólelkû. 
Mennyi szépet fogok róla még beszélni. Ha véletlenül épp az ajánlási bárca vételekor 
nem járok ott, nem is merte volna kiváltani. És a csomagot is nekem kellett felbon-
tani. A Maga levelét szorongatta és könnyezett, nekem is ellágyult a szívem és a Peer 
Gyntre gondoltam: „Nem veszhetett el, mert asszonyok voltak mellette.” Kár, hogy 
most már csak elvétve jutunk arrafelé. Biz' idõben is egész vakok vagyunk, mert órá-
inkat elvették és újságot (nyíltan) nem olvashatunk. A Szív azonban pontosan meg-
jön. Kell is mert itt erõsen elvadul az ember. Egyszer voltunk csak templomban és Szt. 
István óta minden vasárnap teljes munkanap. Ma hajnalban azért mostam és az esti 
mosakodás helyett írok. Drágám, 2 harmincfilléres bélyeget is küldjön legközelebb, 
mert az itt nem kapható. A Maga révén olyan eleven kapcsolatom van jó embereim-
mel. Vízhordás közben sokszor elábrándozom és egészen tisztán hallom a hangjukat. 
Itt is szeretnek, de inkább a szegényebbek, míg az úri osztály azt szeretné, hogy ha 
kedve szottyan ivásra, már ott is álljak a háta mögött. Nem is hiszi, milyen vad tud 
lenni a szomjas ember és mennyi mûvészet kell hozzá, hogy leszereljem õket. Mennyi 
lélektant tanultam e pár hét alatt! Az õrmesterünk, Hegyi, csornai p.u. [pályaudvari – 
DO] vendéglõs, õ is jó emberem, és van egy jólelkû szakaszvezetõnk is. Ez irányban 
Kõszeg pokol volt. Csak ne vigyenek innen tovább kifelé. Örülök, hogy Edit asszony-
nyal összebarátkozott, majd én is Rózsáékkal. Szívesen csókoltatom. N[ováki] Gyuszi 
munkatáborban van, ezért nem írhat. Van-e hír Margitékról? Gergely honnan írt? 
Unokafivérem roppant emészti magát, hogy nem tud hírhez jutni. No de majd õket is 
megsegíti az Isten. Egyetlen Bözsim, Isten vele. Várjon rám; de ha a Jó Isten másképp 
rendelné, akkor is ne tegyen valami helyrehozhatatlant. Áldja meg az Isten ezerszer. 
Csókolja Endre. 

                                                        
10 Balázs Mártonné. 



CSATKAI ENDRE ÖRÖKSÉGE  174 
 

12. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. szeptember 16. 

Drága Bözsim! Elsõ, Szajolba címzett levele megérkezett – Pusztapóba, ahol a vasárna-
pot töltjük. Mint írtam, munka volna Szajolban, de más századok már minden helyet 
elfoglaltak és így a vasúti kocsiban alszunk. Ma reggel tejes kávét kaptunk és a mun-
kaszünet is váratlan volt, mert Erdélyben minden 2. vasárnap d.u. jutottunk pihenõre, 
akkor sem mindig. Sajnos a pihenõt légiriadó zavarta meg, és így a kocsiban ültünk. 
Ma imaórát tartottam, annak a vége is elmaradt és csak áldást tudtam gyorsan osztani. 
Többen sírtak a beszéd alatt. Itt Szajolon a konyhának hordom a vizet, ami elég unal-
mas, de a szakasz annyi törmelék közt dolgozik és a sínek közt kell állandóan át-
menni, hát az õrmester úr (csornai Hegyi vendéglõs a restóban), nem engedte meg, 
mert félt, hogy süketségem miatt nem hallom meg a vonatokat. Így legalább jóban va-
gyok a szakácsokkal. Különben a balkaromat leforrázták, mert a leves osztás közben 
elkezdték tolatni; de most már nem fáj és nem is csúnya. Így is nehezen tartok nagy-
mosást. A századpr. úr továbbra is igen érdeklõdik sorsom iránt és szinte naponta be-
szél velem. Bõsárkányi tanító. Én azt hiszem, elõbb befejezõdik a háború, míg az 
megjön, roppant torlódások vannak a postában. Szegény Balázs is fogságba került a 
többi kedves jó baráttal együtt. Másról nem tudok. Itt Kepes Dóra ura és Szabados 
Géza dolgoznak. Úgy örülünk mind, hogy közelebb vagyunk haza, de az is igaz, hogy 
nem könnyû szívvel jöttünk el Rettegrõl. Kár, hogy többnyire éjjel utazunk, csak 
Szatmárt, Zsibót, Nagybányát láthattuk. Isten óvja Bözsim. Sok sok csók. Endre. 

 
13. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. szeptember 23. 

Drága Bözsim! 2. levele megjött és nagyon örültem neki. Úgy látszik, innen nehézke-
sebben mennek át a levelek. Hát az biztos, hogy veszélyes helyen vagyunk, de nyug-
tassa meg, hogy éjjel mindig kisebb állomáson vagyunk, nappal pedig az elsõ vészjelre 
vonatra szállunk és félórányira egy akácligetbe visznek. Riadónk szinte naponta van 
3–4 órás. Szombaton már csomagoltunk és ki is rakodtunk, hogy itt hagyjuk Szajolt, 
de más rendelkezés jött. Most a Tisza mellett dolgozunk. Beosztásom nehéz, mert 
romba dõlt ház félig ép lépcsõjén kell egy romhalmazból álló kút vizét magas töltésre 
cipelni. Azon töröm a fejem, hogyan kerülhetnék át a mosodába. Kérdi, Drágám, 
nincs-e baj lelkiek körül. Semmi esetre sem. Hisz társaim egy részének lelki gondo-
zója is vagyok, nekem nem szabad elcsüggedni. Aggasztóbb persze, hogy mi lesz a 
hûvös idõ beköszöntével? Mindkét ruhám vékony és a viharkabát sem nagyon vastag. 
Ellenben velem a Nagymama kötötte pulóver és egy ujjas kötött mellény. A pokróc hi-
ányát sem érzem, mert heringes hordóban nem lehet hideg; úgy fekszünk ugyanis éj-
jel. Nagyobb baj az, hogy a tisztálkodás mind nehezebb. Többnyire nappal mosako-
dom csak, mert ½ 5-kor reggel a mozgó vonatban derengés idején lehetetlen. De ettõl 
a mosdatlanságtól nagyon szenvedek. A jó hírt persze nagyon várom, de tudni, hogy 
ma mástól fõ mindenki feje. Ha összecsuklik a remény ez a reményem, akkor fakaszt 
a Jó Isten másikat. Társaim nagy része csüggedt, egy órán belül 3 ellentétes (vak) hír a 
legmélyebb kétségbeesésbõl a legõrjöngõbb ujjongásba, majd a tehetetlen önfeledt-
ségbe tudta õket taszítani. No, de ez nem az én esetem. Vajon meg tudja-e Hernfeld 
csinálni a fogamat? Annusnak köszönöm a Szívet. Mimit, Mraznét, Annust sokszor 
köszöntöm. A cím marad. Bözsim, Drágám, várjon rám. Sok ezerszer. Endre. 
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5-6. kép. Csatkai Levele Szattinger Erzsébethez, 1944. szeptember 23. 
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14. Csatkai Endre visszaemlékezése szajoli munkaszolgálatára, 1969. Részlet11 

Vasárnap volt. Rettegen két hónap alatt egyetlen teljes szabadnapunk volt, Szent Ist-
vánkor. Július folyamán egyszer, úgy, hogy délelõttjét a rettegi templomnak látogatása 
[...] ezenkívül ha kétszer volt szabad délutánunk, vasárnap. Itt Szajolból ezúttal 
Tiszapó pusztára vontatták ki a kocsisort, és másnap reggelre sem kerültünk vissza 
Szajolba. Igaz, evõeszköz és bakancsvizsgálat volt, enyhe dörgedelmekkel, légi veszély, 
majd ebéd után a közeli ligetben a keresztény vallásúak összegyûltek; ilyenkor én be-
széltem hozzájuk, a beszéd lényege az volt, hogy fogjuk úgy fel rabságunkat, mint ahol 
megtanultuk, mi a türelem. Ha visszatérünk majd a mieinkhez, hasznosítsuk ezt, ki-
csiségek miatt ne kínozzuk a mieinket. Õreink közül többen meghallgatták, egyikük-
másikuk könnyekre fakadt. Mind idõsebb ember volt, nem a maga jószántából hagyta 
oda családját, fészkét. Zsidó bajtársaink ezalatt heverésztek, aludtak. Újságot olvasni 
tilos volt, épp úgy kártyázni is. Mikor alkonyodni kezdett, zsidó bajtársaink foglalták 
el a ligetet, ekkor kezdõdött az õ újévük. Volt köztük, akinek nem csak imakönyve 
lappangott a holmija közt, de a szertartást is ismerte. Ellentét a zsidók és a kereszté-
nyek közt egyáltalán nem volt; úgy találtam jónak, hogy amikor kezdtek kijönni a 
ligetbõl, melynek szélén két terebélyes bokor mintegy kaput alkotott, szíves hangon 
boldog újévet köszöntöttem rájuk. Nagy meghökkenésemre egy páran sírva fakadtak, 
bár a legtöbben kedvesen viszonozták a jókívánságokat. Blum bácsi könnyei is zápo-
roztak; végre is õt kérdeztem meg, valami ügyetlenséget követtem volna el? De meg-
nyugtatott: az ugyanis a szokás, hogy amikor a családfõ újév elõestéjén hazatér a 
templomból, a család a lakás ajtajánál várja a jókívánságokkal. „Maga tanár úr, a csa-
ládot helyettesítette, ez igen jól esett nekünk és ezért érzékenyültünk el.” 

Október 6-án fordult egyet a kerék. A hírek szerint Mezõtúr felõl tört északra a 
szovjet hadsereg, át kellett kelnünk a Tisza túlsó partjára, a németek gyors visszavo-
nulásának utat kellett engedni, így a század is szétszóródott. […] Kocsira raktuk a kat-
lanokat, a lisztes zsákokat, az aznap vételezett krumplit, egy másik kocsira a fehér 
karszalagosok elhelyezték ládikáikat, én is felraktam retyerutyámat. […] Kerestem a 
fehér karszalagosokat, a málhás kocsit, sehol, nem hagyták el a mûutat, remélték, 
hogy orosz csapatra bukkannak. Én meg itt álltam minden nélkül, vékony viharkabát-
ban, a rajtam lévõn kívül semmim. […] Egy óra múlva tovább menetelünk a hold-
fénynél. Elértünk a Zagyvához, majd Újszászra. Örvendetes parancs jött, le kell tenni a 
sárga, valamint a fehér karszalagot, és keressen mindenki magának fekvõhelyet, ahol 
tud. […] Szép napos õszi nap ígérkezett. A vezetõség eltûnt. Szalag nélkül mintegy 
szabadon járt-kelt az ember, de persze koszt sem volt, hiszen a katlanokkal a szaká-
csok is elbolyongtak. A falubeliek egy része elmenekült. Bolti vevõk mondták, hogy a 
szovjet sereg megállt a Tiszánál, az újszásziak mind többen visszatérnek. Megpróbál-
koztam egy pékboltban véletlenül megmaradt kenyérjegyemmel, beváltották. A század 
230 fõbõl állt, négy szakaszra oszlott „Az elsõben a zsidónak minõsített keresztény 

                                                        
11 A szajoli tartózkodásról és a bombázott vasúti csomóponton folytatott munkáról más forrásból értesülünk, mivel Csatkai Endre 
nem minden levele érkezett meg menyasszonyához. Rendelkezésünkre áll azonban a szerző 1968-ban írott visszaemlékezése, amely 
a Jászkunság című folyóiratban jelent meg jó pár évvel a háború vége után. A kitűnő áttekintésből csak egy lényeges részt, a 
„keresztények” és a „zsidók” kapcsolatáról szóló szövegrészt emeljük ki. Csatkai Endre: Fasiszta rabságban Szolnok környékén, 
1944. szeptember–október. Jászkunság 1969. 4. 175–182. 
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vallásúak voltak, mintegy 35-en, a másik háromban, ahogy mondtuk, aktív zsidók. A 
szakasz parancsnoka sokszorosan dekorált elsõ világháborús tiszt, ezeknek nem kel-
lett dolgozni, de kivonulásnál és a munkahelyen õk felügyeltek. 

 
15. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. november 10. 

Drága Bözsim! 1-rõl és 4-rõl is érkezett levél, egyikben sincs róla említés, hogy az én 
írásaim kezéhez jutottak-e? Ismét aggaszt, hogy nem mûködik rendben a posta. Éppen 
ezért korábban írok születésnapjára is, hogy elõtte megkapja. Máskor is kedves gon-
dom volt ez a nap, de ma egészen nagy ügyem. És mégis teljesen tehetetlen vagyok 
óhajtásaimmal szemben. Még írni sem igen tudok. Mostani állapotomban nem tud-
nám ötvözni a szavakat, és ez a forma! De a fõ dolgot tudja, Drágám, elmondta helyet-
tem Gárdonyi. Hogy lesz az én Dsidsiámmal12 hasonló szép meghitt házaséletem, az a 
Jó Isten titka. Ha neki úgy tetszik, hogy a másvilágon kerüljenek életünk útjai szoro-
san egymás mellé, bele kell törõdnünk. Éppen ezért, Drágám, ha velem emberi dolog 
történik, nehogy elkövesse a szent Lélek ellen való legnagyobb bûnt. Aki annyira ön-
feláldozó, mint Maga, Édes, talál új hivatást, vagy teszem él az én emlékemnek. Azzal, 
hogy lehúnytam a szememet, még nem szûntek meg a feladatok. Nem akarnék örökre 
idegen földben nyugodni, hanem a Szt. Mihályban (öreg); szeretném, ha jegyesem fel-
vehetné özvegyként a nevemet, stb. A köszöntõ levél kezd végrendelethez hasonlí-
tani, de nem csoda, ha csupa kérdõjel áll minden út végén és csak egy a bizonyosság, 
hogy ki szeret engem legjobban a világon és én kit! Olyan nehéz is lenne az itteni 
életrõl írni. Amióta a vasárnap az ólmos hétköznappá süllyedt, legtöbbször nem is tu-
dok tájékozódni az idõ felõl; sokszor úgy hiszem, átugrottunk egy napot. És az ese-
mények? Érdekelhet valakit, hogy a vödör a kútba esett, hogy elkéstünk a vacsorával, 
hogy kifogytunk a tésztából és a szakácsoknak nem jutott? A konyha elég kellemes, 
míg nem fúj a szél; ha igen, lesodor mindent. Fõszakácsunk elment és nincs helyet-
tese; én vagyok az egyetlen keresztény. Szó van további apasztásról. Ha nem én leszek 
az áldozat, akkor fõznöm kell. Most kizárólag vizet hordok, fát vágok, és söprök. Csak 
ritkán segítek a tényleges fõzésben. Az õrmester felesége is itt volt, általában több fe-
leség az esetleges válások megbeszélésére. Sajnos Dénesné is itt járt. De Dénes nem e 
miatt nem indul haza, hanem pesti események miatt. Azért nem baj, Drága, ha a hol-
mik Déneséknél vannak is, mert a katonák zöme földije és így van remény, hogy sza-
badságolt katona kíséretében hazamehet. Különben lehet 10 kilós csomagot küldeni. 
Hála Isten, és az én Drágám jóvoltából, van mindenem, a cipõmet is kijavították, a 
nadrágomat kifoltozták, pokrócaim is vannak; egyelõre nincs panaszom. Szegény 
Imre, jelentékenyen rosszabbul áll ruhában. Velem együtt sokat szenved bélhurutban, 
szedjük is a szenet szorgalmasan. Képzelje, Konrád tõlem és társaimtól kunyerál ke-
nyeret és ennivalót! Most zárok, kellemes ünnepséget. Éviéket csókolom, Évi nagy-
nénjét ezerszer. Vajon mit hoz az Arany madár? Bözsim, Isten áldja meg. Ne felejt-
sen!!! 

                                                        
12 Irodalmi szereplő Gárdony Géza: A láthatatlan ember című regényében. Ld. a bevezető tanulmányt a jelen számban (A Szerk.) 
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"Te áldott lélek, te nõi testben járó, égi angyal! Mindig mellettem lengett a te 
szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt rád a szemem. Nem te voltál-e 
mindenkor az engem szeretõ, a hû, a miattam szenvedõ, a nekem rendelt? És én még-
sem láttalak. Az én szemem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálvá-
nya mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak õt, amikor már nem 
látom." (...) 

"(...) Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról, ki mit beszélt hozzám, ki ment el 
mellettem, ki szólított meg, vagy ki lökött meg. Volt úgy, hogy ültem, és Emõkét jaj-
gattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengõ világosságban ott 
eszmélkedék a Tisza Partján, ahová Attilát temették. Ülök, és bámulok a megõrülés 
butaságával a sárgán hullámzó vízre. 

S amint ott révedezek, egy kéz érint a vállamon, és szól egy szelíd-bús nõi hang: 
Zéta! 

Föl emelem a fejemet: Dsidsia áll mellettem. Sápadt és szomorú. 
Menekülj – rebegi –, menekülj! A városban irtózatos a vérengzés. 
Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, 

aminõt a katalaunumi mezõn hallottam.  
– A nép két pártra szakadt! – rebegi tovább Dsidsia – egymást öli a hun. A paloták 

körül. Menekülj! Ebbõl a pokolból… S ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, 
aggodalmasan (...) 

Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét: Dsidsia. – Menekülj, 
Zéta! Menekülj! Velem jössz-e? – a feje alázatosan lekókadt: Ha megengeded. Csak egy 
tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor-
szín lángtengerben. Mintha nyugat felõl is hajnalodna. És elindultunk (...)"13 

 
16. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. november 20. 

Drága Bözsim! Nagy aggodalmak közt vártam ma érkezett levelét, mert annyi rémhír 
járta Sopronról. Hál’ Istennek hogy nem igaz; még csak elkerüli a veszedelem azt a 
kedves várost! Ezentúl nekem is van rossz hírem, 13. óta kint dolgozom a többiekkel, 
mint kubikus. Mivel az oltalomlevelek folytán számunk megcsappant, ki kellett min-
denkit küldeni, akinek ép keze lába van. Bizony nem jó, de hasztalan a panasz, bele 
kell törõdni. Ma a 8. nap egész kellemes volt, döngöltem 7–4. Baj, hogy 3–4 km. a vá-
rostól, és ezt az utat elfullasztó rohamlépésben tesszük meg. Elsõ nap romtakarító 
voltam, aztán kubikus, nehéz és kevésbé nehéz munka egyaránt van. Kellemetlen, 
hogy Konrád is ott van. Nem sokat beszél, de mindig ott van. A nap folyamán kétszer 
1–1 negyedóra szünet. Egy nap zuhogott az esõ, akkor majd tönkreáztunk. Ilyenkor 
csak 12-ig dolgozunk. A kék alsót már viselem, melegebb, mint a régi. Hegyi és Jenõ 
bácsi teljesen begombolkoztak; Jenõnek most új feljebbvalója van. No de kellemesebb 
hírt is közölhetek. Csütörtökön hazaérve a csûrbe, Imre közölte, hogy költözünk. A 
szemben levõ soron 10-en egy konyhát béreltünk. Az egyik oldalon már kész volt a 
friss szalmás fekvõhely, a másikon polcok és tûzhely. Befûtve: víz rotyogott mosdás-

                                                        
13 Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. (részlet). 
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hoz és kenyér pirult. Azóta esténként jól megmosdhatok és a finom pirítóst élvez-
hetjük. Persze villany lévén, a reggel sem olyan rideg a felkelés világosban. Ezen kívül 
még a W.C. is pár lépés, meg a kút is. Most még tartós és száraz õsz kellene, munkánk 
lenne 2–3 hétre való. Naponta 10–15 ember kap menlevelet és elutazik. De kérdés, 
hogy Pest olyan biztos tartózkodási hely-e? A követségek zsúfoltak. Meg kell várni, 
amíg a Jó Isten rendelkezik felõlünk. Van, aki menlevél birtokában is itt marad. Én is 
úgy tennék. Tanítványomnak persze más a dolga, mint hálásnak lenni. Tán nem is 
rossz itt lenni a sötétben; nem lát, nem hall az ember, csak abból érzi az idõk változá-
sát, hogyan bánnak vele. Névnapját úgy ültem, hogy szinte minden percet Magának 
szenteltem. Planíroztam, akkor lehet. Dénesné itt volt, de még a csomag elõtt. Habozó 
és félénk, kértem, küldje ide a holmit. Hímelt-hámolt. A posta t.i. nyitva van. Drágám, 
Isten áldja és óvja. Ne felejtsen. Endre.  

 
17. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. november 24. 

Drága Bözsim! Soron kívül írok, hogy értesítsem, jól vagyok. Megszoktam ezt a mun-
kát is; hétfõ óta döngölök, kérdezze meg Noggát,14 hogy az milyen nehéz, de én jól bí-
rom. Lábmunka kevés van benne és sokszor lehet pihenni. Ehhez beéri és igen jó 
kedélyû a munkavezetõ, a többi 5–6 is jókedvû. Csak velük maradhatnék! Kedden a 
nagy esõ miatt a félútról hazaküldtek minket. Délelõtt feküdtem, délután tisztálkod-
tam és ettem. Véletlenül t.i. disznótor volt a házban. És a derék emberek minduntalan 
egy-egy tállal hoztak kóstolót. Ráadásul egyik társunk palacsintát készített, darabját 
14 fillérért. Egyébként ólmos az idõ és nyomott mindenki kedélye. Kálmántól lap jött. 
Abban a hír, hogy Rezsõ kiszabadult. Itt már sokan megkapták a menlevelüket, 
amelynek birtokában nem kerülhet más államba. Imrének Somogyi szerezte meg a va-
tikánit. Ezzel kapcsolatban kérem, Drágám, tegyen még egy fontos lépést az érdekem-
ben. A prelátusnak levelet kellene írni a nunciaturára és kérni a számomra menleve-
let. Azt onnan egyszerûen ideküldik, ezért a postacímet is kell közölni. Az adatokat 
(apa, anya neve, születési év) úgyis tudja, Drágám! Ezzel nyugodtabb éjszakát szerez 
magának, csak még idejében megkapjam. Ha nem, hát akkor is a Jó Isten keze lesz raj-
tam, mint ahogy most is csodálatosan érzem ezekben a nehéz napokban. A csomag 
persze késik; Dénesék igen habozók. Spangenerald Feritõl sem várok sokat. Állítólag 
már a beosztottjai miatt sem tehet értem semmit. Csak ruha és cipõ dolgában állnék 
jobban. Keserû vigasz, hogy kevesen dicsekedhetnek jobb dolgokkal. Nekem legalább 
meleg alsóm van. Tegnap mostam Imrének és magamnak. A meleg konyhában élvezet 
volt. Vilmosról azt álmodtam, hogy személyesen jött értem. No majd karácsonyi aján-
déknak. Isten óvja és áldja, Drága Bözsim. Éviéket, Mamát, Annust, Lexit, Alicet sok-
szor üdvözlöm. Magának sokat, igen sokat. Endre. 

 

                                                        
14 Vasúti főmérnök. 
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18. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. november 28. 

Drága Bözsim! Ma röviden írtam már, most hosszabban is lélegzethez juthatok. Teg-
nap t.i. az aránylag könnyû munkában ott veszett a cipõtalpam. Este kihallgatásra 
mentem az õrmesterhez „Hát suszter vagyok én?” És nincs semmiféle anyag. Reggel 
majd mutassam meg a cipõt. Mindezt az új fõnök elõtt. Reggel, mikor szó sincs 
fõnökrõl, meg sem nézte, az utalványt rögtön kiállította és egy napnyi szabadságot 
adott. A mûhelyek kb. 2 km távol vannak. Fedezettel mentük ki vagy 4-en. Az iparo-
sok örömmel, tejjel, friss kenyérrel fogadtak, lefektettek; mire 2 óra után felébred-
tem, nemcsak a cipõ volt kész, de a tízórai is, lekváros kenyér; mind ez a legnagyobb 
szívességgel. A 2–2 cipész és szabó nagy tisztelõim a régi idõkbõl (Retteg). Õk is re-
megnek apasztásuktól; az új fõnök nem hiába kezdte 13-án a mûködését. 12-kor jött a 
fedezet és vissza a konyhába. Ebéd után szabad voltam és végig tisztogattam a ruhái-
mat. Lelkileg és testileg rendkívül üdítõen hatott ez a nap. Lássa, Drágám, ilyen 
szeretettõl napsugárzott órák megkönnyítik a nehezek elviselését. Hogy néha jövendõ 
kérdésekkel szembe kell nézni, az is világos. Nagy napokon könnyebb magunkba 
szállni, ezért írtam a névnapi köszöntõbe a magam kívánságait is. Jani bácsi kedélye-
sen fogta fel a levelet, de én féltem, hogy lehord engem, hogy írtam mit siránkozom. 
Pedig még apasztásom elõtt volt. Írni fog, legalább is ígérte. Csak megjönne az 
egerszegi csomag! A bélhurutot még Retteg óta hordom, ahol nem ismertük a fedett 
komfortot. Ugyanígy Szajolban is. Itt kezd gyengülni. Napi egy futássá enyhült már. 
Igaz, hogy mióta nem vagyok a régi helyen, nincs is mitõl… Eucarbont sem szedek 
már. Ennivalónk azért van; hetente 2 kenyeret veszek, és egyik társunk a füstölõben 
dolgozván olcsó szalonnát, kolbászt hozhat. Minden jó lenne, de erõsen idõszerû a 
kérdés, nem kerülünk-e mi is oda, ahol Jenõék vannak. Ezen csak menlevél segít. 
Legalább úgy hisszük. Egy rész felment Pestre és a követségen lakik; mi maradnánk. 
T.i. szó volt róla, hogy kapunk, de nem sikerült csoportban elérni. Tán a nunciatura 
megküldi. Imre már megkapta. Oszkár, a kertész, most kérelmezi lelkésze útján. 
Drágám, pár üzleti boríték kéne! Levélbe lehet tenni. Gyuszi [Nováki – DO] megkapta-
e levelemet? Isten áldja, Életem. Ezerszer, sok ezerszer. Endre. 

 
19. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. december 8. 

Drága, Drága Bözsi! Az utóbbi idõben sûrûn írt, most 8 napja, azaz decemberben még 
semmi, nyugtalankodom. Én, mindjárt az elején kezdem, jól vagyok. Az õrmester úr 
megígérte, hogy ismét behoz a körletbe, ami nagy-nagy jótétemény lenne. Önmagában 
a munka kibírható, de a vágtatások a munkahelyre, a kimondhatatlan sár kint, a ruha 
és cipõ tönkremenetele annyira súlyossá teszik az életet, hogy sokszor nehéz elvi-
selni. Ma nem is voltam kint. T.i. az az ötletem támadt, hogy azokból a parget ron-
gyokból, amit hozott, Drágám, kibélelem a nadrágomat. Volt egy és más javítani való 
még és így mára szabadságot kaptam. A szokott falatozás közt telt el a délelõtt és a 
nadrág is elkészült közben. Enni itthon is szoktunk, mert a tûzhelyen hamar elkészül 
minden: rostélyos, palacsinta, lekváros gombóc, darás tészta szerepelt már. Szaká-
csunk pompás és olcsó. E mellett a jó illatok közt a hangulat is jobb. Bizony sokszor 
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rossz különben. Úgy volt, hogy Imre menlevéllel Pestre megy. Kétszer összecsomagolt, 
kétszer lefújták. Nagy kedve nem volt rá. Most állítólag minden menlevelet érvényte-
lenítettek. Igen testvéri módon gondoskodott rólam a jó fiú és nem akarja visszavenni 
már az adott holmikat. Mikulás azt az ajándékot hozta, hogy a közeli kórházban meg-
fürödhettünk és a ruhánkat fertõtlenítették. Azóta a furunkulusok igen elterjedtek, 
Imrének egy, nekem kettõ, Oszkárnak számolhatatlanul. Itt a fürdõben egy fiatal ka-
tona megszólította a mienkeket, ismernek-e engem. Elmondta nekik, hogy a fõispán 
megbízásából lépéseket tesz a parancsnokságnál a mentesítésem érdekében. Szemé-
lyesen nem ismer, nevét nem közli. Másnap állítólag már járt is az irodában. Az 
õrmester azonban semmirõl sem tud. Egyesek már fogadnak, hogy 2 héten belül ott-
hon leszek. Hát talán legközelebb, de másik oldalról. Ezt az egész legendát elenged-
ném, csak zavarossá teszi az életet, bár nincs kizárva, hogy a jó Aranymadár elkövet 
mindent. Kint a munkahelyen még egy század van; annak a borbélya megnyírt; kide-
rült, hogy Editnek gyermekkori pajtása Komáromban. Gross a neve. Sokat beszéltünk 
hát munka közben róla, Thurnyékról stb. Annus lapja is megjött ezen az úton köszö-
nöm, nincs már sem lapom, sem borítékom. A csomag valahol vesztegel. A héten mos-
tam ismét. Kényelmes melegben, de csavarni a ruhát mégis csak kint kell, az nem 
éppen kedvemre való. Mikor nyírtak, láttam mennyire õsz lettem. Még egy ránc is 
nõtt a homlokomon. Kész vénember vagyok, nem éppen hódító võlegény. A végén 
még kosarat kapok. De mondja meg, Bözsi neki, hogy fejem alja az õ hátizsákja, 
pokrócával takarózom, csajkájából eszem, és ha a szívembe nézek, a képe is ott van 
állandóan. Bözsim, írjon Aliceékról; mi van fiúcskákkal, Horváthnéval, Gyuszival? 
Hallásom nem nagyon javult itt a sík vidéken; étvágyam azonban megnõtt. No de 
karácsony közeleg, itt az ádvent. Eljõ a mi Megváltónk! Isten áldja, Bözsim. Ezerszer.  

 
20. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. december 10. (december 17.) 

Drága, Drága Bözsim! E hónapban tegnap este jött elsõ levele (2.-ról) már aggódtam. 
Oda jobban közlekedik a posta. 9.-én bekerültem belsõ szolgálatra. Az õrmester járta 
ki. Most csak azt ismételhetem, amit már írtam: nem a munka volt elviselhetetlen, 
hanem a körülmények. Persze olyan a hangulat, mint lehetett, mikor Jenõék visszake-
rültek a Templom utcában; ki tudja, meddig! Drágám, mikor ezt a 10-én este leírtam, 
jött rendelkezés, hogy ne írjunk többet, mert a posta közlekedés megszûnt az ország-
ban. Így annál nagyobb volt ma a meglepetés, mikor 14-i levele már 17-én ideért. Igen, 
bár ne jött volna, mert abból értesültem a legújabb sorscsapásról, ami minket ért. 
Drágám, Maga olyan bátran ír, mintha nem is minket sújtott volna ismét a Jó Isten 
keze! Hiszen ha egymás mellett dolgozhatnánk otthonunk felépítésén! De így is ki 
tudja, nem még így is elszakítva, amit biztosra vehetünk. Levele alapján próbálom a 
szerencsétlenség kiterjedését megrajzolni: a palota,15 Noszosék(?), Bechték; tán 
Thurnyék, Horváthék is? Az elsõ levél nem jött meg: decemberben a 14-i a második. 
Persze a csomag is belekerült a tilalomba, de most bakancs vásárlása irányába vannak 
esélyes lépések. Én 9-én kezdtem meg az új szolgálatot; fahordás. tisztogatás, hámo-

                                                        
15 A GysEv palota épülete. 



183  CSATKAI ENDRE ÖRÖKSÉGE 
 

zás, többnyire csak d.e. Egy jól fûtött csûrben krumplisütés és kenyérpirítás közben 
folyik a munka. D.u. fekszem a mi meleg, kedves tanyánkon. De mióta belsõ szolgála-
tos vagyok, sok hasznomat nem vették, mert mint írtam, Imrével együtt betegek va-
gyunk, neki egy furunkulusa van, nekem kettõ. Õ a súlyosabb eset. Az enyém kicsi 
volt a mellemen, azzal nem is volt sok baj, de a nyakamon lévõ éjjel fáj. Viszont nap-
pal alszunk egyéb teendõ híján és találgatjuk, mit és mikor hoz a jövõ. Hogy szét tud 
egy pillanat minden eredményt tépni. Takácsék16 boldog életének ez a befejezése! 
Este a szokott módon pótoljuk kosztunk elmaradt ínyenc falatjait. Sajnos Vilmos és a 
nunciatura nem képesek az árral szembeszállni. A menlevelek úgyis hitelüket vesztet-
ték. Kérjük az Jó Istent, adjon erõt és ne engedje közel hozzánk a csüggedést. Bajtársa-
imat nagyrészt fásultság fogta el. Drága, Drága, óvja Isten. Örök szeretettel Endre. 

 
21. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez, Szajol, 1944. december 22. 

Drága, Drága Bözsim! Ez a második levelem a gyászhír óta. Sok reményem nincs, hogy 
kézhez kapja. Megjött a legelsõ leírás is.17 Teljes szívvel búsulok szép kedves ottho-
nunk vesztén, de ha a Jó Isten hazasegít, együtt építjük fel újra. A jó barátok majd se-
gítenek. Most annál inkább is gondolhatok Magára, mert alig kezdtem meg a belsõ 
szolgálatot, Imrével együtt furunkulusaink nõttek és így már 7 napja teljes felmenté-
sem van a munka alól. Imre már jól van, ki is jár felügyelni a munkán, de nekem már 
a 3. nõl és ha viszketegségen kívül más bajt nem is okoznak, mégis vannak. Éjjel ke-
veset alszom, mert a szûk fekvõhelyen nehéz úgy elhelyezkedni, hogy mindhárom kö-
lyök zavartalanul legyen. De nappal nincs más dolgom, mint aludni, hát az sem sze-
rencsétlenség. A fõ baj, hogy órák kérdése a tovább vándorlás. Már egyszer 
becsomagoltunk, de lefújták az indulást. Egyelõre Komárom a cél. De utána? Bözsim! 
Ha most soká nem is hallunk egymásról, lélekben és imádságban megmarad a szoros 
kapcsolat, és tél után majd tavasz jön. Újhelyiéket a Flandorffer utcában kibombázták, 
bajtársam állítólag szabadságot kap. Majd tõle egyet-mást megtud; kissé bolondos, de 
igen jó fiú. Jó, hogy Éviék nem voltak ott, de több gondja lenne velük is. A Jó Isten 
adjon erõt mindannyiunknak, és hozza a karácsony szebb jövõt. Drága, Drága! Szere-
tettel Endre. 

 
22. Csatkai Endre Szattinger Erzsébethez. Érsekújvár, december 24. 

A hosszú boríték: Nagys[ágos] Szattinger Böske úrnõ. Sopron Várkerület 121. Metzner 
(hús) üzlet. Hátoldal: Szabó Endre, közhonvéd Érsekújvár. 

Drága, Drága Bözsi! Életünk legszomorúbb karácsonyát azzal enyhítem, hogy Ma-
gára gondolok. Igaz, a szívem el-elfacsarodik, mert úgy hallom a második bombázás el-
intézte a várost; vajon merre töltheti a Szent Estét? Engem már tegnap felkeresett 
mennybõl az angyal. 3 egészségi hölgy jött el az urához; az én asszonyom csak cso-
maggal szerepelt. A cipõ persze nyáron nagyszerû lenne, így azonban más holmival 

                                                        
16 Nem tudjuk, kiről van szó. 
17 Sopron bombázásáról. 
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együtt elcserélem és ha lehet, még az indulás elõtt szerzek érte bakancsot. Ha nem 
megy, hát a Jó Isten irgalma majd velem lesz. Ma még misére megyünk, és ott ked-
vemre imádkozhatom. Munkásaink a 3 ünnepre teljes szabadságot kaptak, de ki 
tudja, nem éppen most kell-e indulnunk. A bizonytalanságban nagyon szenvedek, 
mert sokszor egyedül vagyok, s ha nem is, hallásom erõsen megromlott, nem tudok 
részt venni a társalgásban. Karbunkulusom szépen javul, de egy új furunkulus a bal 
mellem felett elég csúnya és derék orvosomnak sok gondot okoz. Nem fáj, csak igen 
viszket. A napot jóformán fekve töltöm, ebédre megyek csak át a konyhára, vacsorára 
is ritkán. Szakácsunk itthon jól fõz és olcsón is. Mondják, hogy a pihenés és a javított 
koszt már kezdi az arcomat teltebbé tenni. Ma próbáltam borotválkozni is. Eddig nem 
lehetett, mert a nyakamat pólyázzák. Az egerszegi sofõr állítólag Sopronban volt az 
egyik bombázáskor és 500 halottról beszélt, szerinte a városház is elpusztult. Azzal vi-
gasztalnak, hogy a szemtanuk többnyire hazudnak. Bár ez esetben is úgy lenne! Drá-
gám, kívánom, hogy a Szent Este meghozza szívébe a teljes megbékélést és elkezd-
hesse az építést, egyelõre magában, de a Jó Isten segítségével mihamarabb kettesben. 
Ezerszer. Tízezerszer. Endre18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18 Csatkai Endre menyasszonya, Szattinger Erzsébet az Érsekújvárról kapott hír után a városba utazott, hogy valami módon 
megkeresse, megtalálja sokat szenvedett párját. A munkaszolgálatos szállások környékén kérdezősködött, azonban a rendőrségre 
kisérték és ott is tartották, míg kiderült naiv szándéka, majd hazaengedték Sopronba. A munkaszolgálatos századot közben 
Érsekújvárról Komárom célállomás felé indították, de a Csallóközben utat tévesztettek és pár napi bolyongás után a tábori csendőrök 
terelték össze őket. Ez után gyors iramban, négy nap alatt, érkeztek a kópházi táborba. Itt az úgynevezett Birodalmi Védőállás 
torlaszait, páncélcsapda-árkait ásatták velük január elejétől áprilisi felszabadulásukig. A legsúlyosabb romlásba dőlő ember 
visszaemlékezése 1955-ben jelent meg a Kisalföldben, „Kópházán szabadultam fel” címen, a tizedik évforduló alkalmával. A 60. 
évfordulón pedig ez másodközlésben megjelent: SSz. 59 (2005), 46–54. 

 
 



185  CSATKAI ENDRE ÖRÖKSÉGE 
 

CSATKAI ENDRE 
 

Hazatérés Sopronba, a romvárosba, 
1945. április1 

 
 

Pár évvel ezelõtt leírtam felszabadulásomat a fasiszta rabság alól. 1945. március 31-én 
esett ez meg Kópházán. Ugyanazon a napon este Sopron is felszabadult. Mégis, mivel 
a következõ napon egy-egy ellenséges repülõ gép megjelent a falu felett, nem próbál-
koztam meg a hazatéréssel, bár csak hét kilométerrõl lett volna szó. Hanem hát telje-
sen elgyengült szervezetemmel, csonttá-bõrre fogyva nem kockáztattam meg a rövid 
utat sem, mikor már színét sem lehetett látni az ellenségnek. Végre április másodikán 
útnak eredtem, de már az elsõ kilométerkõnél összeroskadva találtak rám szovjet fu-
varosok és bevittek szekerükön Sopronba. A kórháznál letettek, ahogy kértem. Hát bi-
zony siralmas látvány fogadott, bár megszabadulásomon való örömöm lobogott ben-
nem. Amit addig is láthattam Sopronból, csupa rom volt és a kórház maga sem úgy 
festett, mint ahol szívesen látnak. Néhányan dolgoztak a romok között, felismertem 
köztük Hantó városi fõmérnököt.2 Azt hittem, a rossz idõk öröksége hideg magatar-
tása, pedig mint késõbb kiderült, nem ismert meg. Hogyisne, 48 kiló voltam, ruhám 
egy rongy, arcom, már ami belõle elvadult hosszú szakállamból látszott, sárgás-zöld. 
Kérdésemre elmondták, hogy a nyilas fõispán3 elinalt, a polgármester helyén maradt.4 
A kórházban szovjet sebesülteket ápolnak, de tán felvesznek engem is. A romok közt 
megtaláltam a kórházi lelkészt,5 aki szintén nem ismert meg, de kijárta, hogy helyet 
kaphassak. De még órák hosszat kellett várni, mert még nem volt víz. Elterültem a 
gyöpön, mert ugyan elég hûvös volt még, de érzékenységem rég elveszett a hideg 
iránt. Az a látvány, hogy a város vezetõ emberei maguk is dolgoznak a romelta-
karításon, átsegített a türelmetlenségen. Végre egy munkaszolgálatos lányka jött ér-
tem és elvezetett a fertõzõ osztályra. Sokáig kellett ott is várni, de láttam, hogy villany 
van. Sokára szólítottak. Biz csak egy kád akadt és egyetlen törülközõ, ezt is, azt is vagy 
húszan használták már elõttem, de aki hónapok óta nem látott meleg vizet, annak ez 
nem sokat számított. Egy apáca betámogatott egy tágas szobába és tiszta ágyba fekte-
tett. Ketten már feküdtek: egy tífuszos gyógyszerész, Faragó Sándor, és egy lépfenés 
volt rab. Jómagam tífuszra gyanús, telve furunkulussal. Ismerkedési estélyt nem ren-
deztünk, mert hallásom akkor még teljesen cserben hagyott. A tökéletes boldogságot 
tetézte, hogy teát és befõttet is kaptam. De hamarosan keserves napok virradtak rám. 
Másnap még megvolt a kórház soproni személyzete is, és az áldott Király6 igazgató 
nemcsak felismert, de megpróbálta taglejtésekkel megértetni velem, hogy minden 
bajon túlestem és a ragyogó tavaszi nap (kimutatott az ablakon) mihamarabb talpra ál-
                                                        
1 SMK. 2012.131.1. Részben megjelent Kisalföld, 1961. április 2.  
2 Hantó István, műszaki tanácsos. Sopron, Kossuth Lajos utca 29. 
3 Várpalotai Vilmos, Csatkai Endre foglalkozott vele, mint textilgyári munkással. 1945-ben nyugatra menekült, Angliában 
textilvállalkozásban eredményesen dolgozott. Az 1980-as években jelentkezett a Soproni Múzeumban, mint volt nyilas főispán, 
Környei Attila a vele folytatott beszélgetést hangszalagra vette. Horváth Zoltán: Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében. 
Sopron, 1964. 178, 195. 
4 Dr. Kamenszky Árpád polgármester, Sopronyi Thurner Mihályt követte a város élén.  
5 Akkor kórházi lelkész. 
6 Dr. Király Jenő sebész főorvos, kórházi igazgató főorvos. Címtár 501.  
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lít, de még aznap a soproniakat az orsolyita zárdába berendezett kórházba telepítették 
át, mink román orvosokra maradtunk. A harcvonal mögött még és rossz utánpótlási 
körülmények folytán mi a kórház távoli zugában alig kaptunk valamit enni, néha csak 
egyszer napjában, ápoló személyzetnek színét sem láttuk, egy fanyar brassói orvos 
néha benézett hozzánk. Egyik furunkulusom, a hasam falán elmérgesedett, ezt fel kel-
lett vágni, de az orvosnak sem kötözõszere nem volt, sem érzéstelenítõje, csak azzal 
bíztatott, hogy kínomban bátran üvölthetek. Egyébként papírossal ragasztotta le a 
sebhelyet. A baj az volt, hogy az ágy is telve volt tetûvel és biz' a napot azzal töltöttem, 
hogy vadásztam rájuk, néha 50–60 is átkerült a saját másvilágukra. Egyébként a sebem 
környékén a papír alatt is megbújtak. Az ablakhoz alig közeledett valaki. Végre 
ismerõs arcot láttam; Merényi Ferenc város tisztviselõ volt, kikiabáltam az ablakon; 
sokáig nem tudott felismerni, de végre megígérte, hogy a feleségemnek izenetet visz.  

A kórház közelében a vasúti híd egy része felrobbantva lógott le az országút felett. 
A szovjet katonák kénytelenek voltak eltisztítani az útból. A robbantás megreszke-
tette a kórházat, a kis munkaszolgálatos leányka berontott, hogy visszajöttek a fasisz-
ták, volt páni rémület, csak lassanként csitult el az ijedelem. 

A napok teltek, és egyre erõsebbnek éreztem magamat. A brassói orvos is mind 
többet példálódzgatott, hogy mint soproninak helyet kellene adnom más rászoruló-
nak. Igen, de csak tudnám, kim van életben. Április 13-án azonban izgatottan beron-
tott az orvos azzal, hogy rengeteg orosz sebesültet hoztak és 10 percen belül el kell 
hagynom a kórházat. Mit volt, mit tennem elindultam életem egyik legnehezebb út-
jára. Egymás után tárult fel a rommá lett Sopron útba esõ részlete. A Kõfaragó téren a 
Halwax családnál7 reméltem menedéket, a ház romokban, a családból alig maradt va-
laki életben. A kõfaragó telepek romokban. Az üzletek redõnyei feltörve. A Magyar ut-
cában két orosz járõr és egy magyar rendõr jött végre szembe. Mutattam az igazolvá-
nyomat, csak intettek, hogy menjek. A Domonkos utca 9. alatt is kedves barátaim lak-
tak, Mayer Jenõék, a ház épségben, de a kapun erõtlen kezemmel hasztalan ráztam a 
kilincset, senki nem mozdult belülrõl. A Mátyás király utca sarkán volt Diebold fény-
képészeti mûteremben ugyan láttam embereket, de azok ott éppen csomagoltak, 
végre a Széchenyi téren egy pappal, Németh Alajossal8 találkoztam, akitõl megtudtam, 
hogy a felszabadult beteg rabokat a Zrínyi Ilona intézetben (a mai ruhagyárban) gyûj-
tik össze. A Széchenyi tér is elég siralmas látványt nyújtott: kiégve fogadott az a két-
emeletes ház, amelyikben ma a fényképészek vannak, és a postapalota mellett állt 
Pfeifer egyemeletes ház is csonkán meredt felém. A Rákóczi út sarkán Várhegyi Lajos9 
orvos jött szembe. Nem ismert meg. Ebbõl késõbb egy ideig afféle önmarcangoló hu-
mort csináltam, hogy letegeztem barátaimat, akik nem ismertek meg. Barátom a szó 
szoros értelmében megtántorodott, amikor megmondtam, ki vagyok és azonnal el 
akart hozzájuk vinni, én azonban nem álltam rá, kis gyermekei voltak, magamnak pe-
dig számos fiókám a rongyaimban. Erre hát azt javasolta, hogy maradjak legalább a 

                                                        
7 Halvax Imre gépkereskedő. Címtár 480. 
8 Németh Alajos lelkész, aki a soproni bombázások áldozatainak névjegyzékét, sírhelyét jegyezte le nagy pontossággal. Könyve: Hiller 
István–Németh Alajos: A háború és a felszabadulás krónikája. (Sopron 1941–1945). Különlenyomat a Soproni Szemle 1978-79. évi 
számaiból. Sopron, 1979. A könyvvel kapcsolatban hozzászólást írt: Szita Szabolcs, SSz. 34 (1980), 129–142.  
9 Várhegyi Lajos, orvos, körzeti orvos Sopronban. 
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házban, ott a földszinten elhagyott lakás van. Gyorsan közölte, hogy a fasiszta érzésû 
lakosság egy része kimenekült az országból örökre. Barátom betessékelt a tárva-nyitva 
álló lakásba. Hát az bizony úgy mutatkozott, mint egy jól rendezett finálé. A bútorok 
össze-vissza, a szekrényekben egy-egy pár lyukas szvetter és pár színehagyott 
nyakkendõ, az ágyak párnák nélkül. Az asztal, igen az asztal egy utolsó csoportos ét-
kezés nyomaival: kenyérdarabok, félig teli tál káposzta fõzelékkel. A kéthetes éhezés 
rászabadított az asztalra, a kenyér ugyan száraz volt és kemény, a fõzelékrõl azonban 
csak második-harmadik kanálnál vettem észre, hogy penészes. De nemsokára jött de-
rék barátom jólelkû feleségével: paradicsomlevest, teát és zsíros kenyeret hoztak, et-
tem, vagy hogy egészen pontos legyek, zabáltam és evés közben egyszerre csak hátra-
hanyatlottam, elvesztettem az eszméletemet. Vendéglátóim magamhoz térítettek, 
azután kértemre magamra hagytak, hogy aludhassam. Hanem a lakásban nem volt 
vízvezeték, és nem is akartam magam maradni, így az orvosék szívbõl jövõ hívása el-
lenére elindultam a Zrínyi Ilona intézet felé. Kapuja nem volt meg, feltartóztatás nél-
kül bejutottam az udvarra, ott százával feküdtek a közeli haláltáborokból behozott 
munkaszolgálatosok. Csak úgy puszta földön. Siralmas látvány volt a sok emberi 
roncs, az ég is megkönnyezte: szemerkélni kezdett az esõ. Hát én is követtem a helyi 
szokást, lefeküdtem a földre (de mégis soproni földre!). Süket lévén nem volt ugyan 
csevegésre kedvem, de a szomszéd öreg anyókát megkérdeztem: Hát ilyen öregeket is 
elvittek a bitangok?” Mire szegény a fülemhez hajolva pihegte: Én csak 26 éves va-
gyok. De még csak ki sem csodálkozhattam magamat, mikor folytatta: De maga bá-
csika is megvan vagy hetven (48 éves múltam). Láttam, hogy nem nagy sikerem lesz a 
továbbiakban, hát vártam, vártam, mi lesz. Tán két óra múlva jött egy vöröskeresztes 
leány: összeszedtem minden erõmet és erélyesen rákiáltottam: Nõvér! Erre bosszús 
arccal fordult felém, de pillanat alatt kiengedett haragos kifejezése, felismert. Tanít-
ványom volt pár évvel elõtt (Hartner leány volt).10 Fölém hajolt, úgy mondta: Tanár úr, 
menjen innen, látom furunkulusai vannak, itt úgysem veszik fel, az orsolyitáknál be-
fogadják. Felcihelõdtem és indultam. A Rákóczi utcában egy nagy foghíj tátongott (a 
Russ Jánosné lak),11 egyébként most már egyszer végigmentem rajta, megpróbálkoz-
tam a Hátsó utca felé az Iskola közben a további úttal. Vesztemre: bokáig ért a sok 
cserép, alig vánszorogtam a Petõfi térig, ott nem találtam szembeszökõ pusztulást, in-
dultam a Széchenyi térre a mai kollégiumba. Annak kapuján ismerõs fiatalember állt, 
felismert és a kórházparancsnok-helyettes elé vitt. Az egy pillantást vetett az igazol-
ványomra, miközben elrebegtem, hogy bár soproni vagyok, nem tudom, él-e valakim, 
és néhány napi menedéket kérek, amíg összeszedem magamat. Rám nézett a parancs-
nok: Jól van, pajtás, kapsz helyet addig menj le az udvarra és ülj le!” Most én gondol-
tam, hogy nem ismerek fel valakit, aki ilyen bizalmasan szólít meg, kérdeztem, hogy 
tán ismerõse vagyok, azért tegez? Elmosolyodott: „diplomás ember vagy, hogy ne te-
geznélek!” Hogy esnek az embernek ilyen szavak egy évi sorozatos megaláztatás után! 
Lementem az udvarra, de nem mertem padra ülni, a földön kucorogtam. De a zárdá-
ban menedékhely is volt. Híre kelt, hogy itthon vagyok, egyszeriben gyûrû vett körül, 

                                                        
10 Apja Hartner Antal üzletvezető, Mező u. 18. Címtár 481.p. 
11 A soproni Russ bornagykereskedő család tulajdona volt, Rákóczi u. 3. – A romos ház lakója Russ Jánosné sz. Schmidt Lídia özv., 
Rákóczi u. 17. Címtár 550.p. 
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etettek, itattak, de a legtöbben sírtak. Nem tudtam, miért, mert hát tükröt mint új-
soproni még nem láttam. De miután jellegzetes soproni figurák után kezdtem 
érdeklõdni, kezdték észrevenni, hogy minden elveszhetett, de jókedélyem megma-
radt. Miközben forró teát diktáltak belém, hamarosan tájékoztattak a várost ért 
szörnyû pusztulásról és az emberi életekben esett nagy veszteségrõl. Csak a 
feleségemrõl nem volt hír, se jó, se rossz.12 

Nemsokára értem jöttek és eltámogattak a pincében berendezett fürdõbe, a telje-
sen tiszta forró vízben megszabadultam állatkáimtól; közben a baráti kör is rájött, 
hogy rongyaimba nem kerülhetek többé, hamar összeszedtek valami ruhafélét és elkí-
sértek a második emeletre a már zsúfolt egyik kórterembe. Nemsokára ennivalót is 
hoztak, és a barátaim kockacukrot. Mindannyian valami meglepetésrõl suttogtak és 
átvezettek az Orsolya tér felé nyíló egyik tanterembe, amely telve volt cseréppel. A ki-
látás borzalmas volt: a templom teteje leégett, elõcsarnoka romokban, két barokk pa-
lota, a Lunkányi és Gyóni ház, a hármas pékház meg is volt, nem is, a tér közepén a 
Mária-kútból csak a széles medence volt meg, de mögötte hasztalan kerestem a sár-
gára festett egyszerû házat, egy sohasem látott vagy sejtett lábasház állt a helyén, le-
hullott a vakolat és ott állt a mai Sopron egyik érdekessége. Közben hír érkezett, hogy 
a feleségem13 egy barátnõjénél a Mezõ utcában lakik és egy fiatal tanítványom 
ajánlkozott, hogy reggel hírt visz neki. 

Így a második napot jó reménységekkel kezdtem, bár a baráti kör számos rossz 
hírrel szolgált, amelyek közül azonban nem volt igaz, hogy a múzeum megsemmisült. 
De sem a hírvivõ, sem a feleségem nem jelentkezett, türelmetlenségem már alig is-
mert határt, amikor estefelé legalább a fiú megérkezett, jelentette, hogy reggel mun-
kába (robotnyi)14 vitték. Ezt nem hittem el, inkább az volt a meggyõzõdésem, hogy tit-
kolják elõttem a feleségem eltûnését. Csak harmadnap déltájban jött egy barátnõje be 
a zárdába, tõle tudtam meg, hogy rossz nyomom vagyunk, a feleségem épp egy-két 
házzal odább a Széchenyi téren húzta meg magát, egy barátnõje alkalmazotti szobájá-
ban lakik néhányadmagával. A barátnõ hamarosan elõ is kerítette, jött szegény, igen-
igen megtörve, de elment mellettem, nem ismert fel. Utána volt egymásnak mit el-
mondani. Felszabadulás után életét kockáztatva megjárta a környékbeli haláltáboro-
kat, mert az a hír járta, ott valamelyikében sínylõdöm, kósza hírek értek a füléhez, 
hogy a kórházban vagyok, ott persze nem engedték be, sokat gyötrõdött, maga is na-
gyon lefogyott. Legszívesebben persze kivitt volna magával, de a lakás elpusztult, meg 
hát ennivaló is nagyon szûken volt. így tehát maradtam a kórházban, de napjaimat 
megszámlálta a rossz sors. Ugyanis híre ment a városban hazatértemnek, mind többen 
látogattak, ez szemet szúrt, és a kórház vezetõsége 12 órát adott rá, hogy azalatt hagy-
jam el eddigi menedékemet. Nagy gond volt. Feleségem és a baráti kör megpróbált 
minden menedéket, sehol nem volt hely. Megtudva a dolgot Mende Gusztáv15 
festõmûvész, régi jóbarátom, azonnal eljött és bár éppen 20-an voltak már 
mûtermében, hajlandó volt odavenni 21-diknek és még kosztot is ígért. Csakhogy két-

                                                        
12 Szattinger Erzsébet, Deák tér 40. alatti lakását bombatalálat érte. Címtár 571.p. 
13 Akkoriban menyasszonya. 
14 Dolgozni. Csatkai szóalkotása. 
15 Mende Gusztáv, festőművész, rajztanár, a Képzőművészeti Kör titkára. Lakása, műterme Bécsi utca 18. a volt Mühl pékház. 
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séges volt, hogy bírom-e az utat gyalog a távoli mûterembe, így hát egyik tanítvá-
nyom16 útján Ulrich Gyula vasúti kárpitos hívását fogadtam el, aki a közelben lakott a 
Domonkos utcában (ekkor 15. sz.). Én korábban nem ismertem, sem õt, sem családját. 
Ritka jólelkû, finom érzésû embert ismertem meg benne és egész családjában. Még 
hetekig feküdtem nála és olyan koszttal látott el, minden ellenszolgáltatás nélkül, 
amely hihetetlen gyorsan talpra állított. Ha 1945 óta valami hasznomat látta a világ, 
akkor Ulrich Gyulának és családjának köszönhetõ. 

Ulrichékhez minden baj nélkül jöhettek a látogatók, és így hamarosan jobban be-
kapcsolódhattam a város eseményeibe. A menedékhelyeken nem sokat tudtak bizto-
sat. Ama április 13-án, mikor a Gyõri útról bevánszorogtam a városba, a Magyar utca 
legelején plakát állított meg: a színházba népgyûlést hirdetett a Magyar Kommunista 
Párt, tehát megalakult már itt is, egyúttal színlapot is láttam, a színház játszik! Plakát 
van, tehát egy nyomda is mûködik. Persze nem a helyén, ahol ma ismét dolgozik, ha-
nem a Bástya utcában. Látogatóim egy része még villany és vízvezeték nélkül volt. Re-
besgették, hogy éhínség tör ki. Mások szerint 15 év alatt sem tûnnek el a romok. Jár-
ványok jöhetnek, mert sok helyen még nyíltan fekszenek a hullák. Lakics derék 
tûzoltó járt elöl példával, szükségtemetõt is nyitott az Ikva mellett. De fõleg az volt a 
baj, hogy a szovjet sereg tovább vonult és a közbiztonság megromlott, a félénk lakos-
ság alig merészkedett elõ a pincékbõl. De az említett népgyûlésen sokan megjelentek 
és megszívlelték a szovjet tisztek szavát, megkezdõdött a romeltakarítás. Nemcsak a 
baráti szavak, hanem a baráti fellépés is megtette a magáét. Évek hosszú során áltat-
ták az embereket hamis propagandával az orosz kegyetlenkedésekrõl, most éppen az 
ellenkezõjét lehetett tapasztalni. A fasiszták kegyetlenkedése, rablási szomja mérhe-
tetlennek mutatkozott, a szovjet katonák jókedvûek, szívesek voltak. Hogy a romvá-
rosban a dologtalanokat nem hagyták szemlélõdni akkor, amikor a jóérzésûek önként 
vállaltak romeltakarítást, azon nem kellett csodálkozni, sõt helyeslésre is talált. A ta-
pasztalat szerint az ilyen egyének dolgoztatása igen enyhe volt, egy közismert sürgõ-
forgó kis termetû tanár (Csipkés)17 egy napig krumplit halmozott, nõk mostak, vagy 
fõztek és mindig élelmiszerrel vagy más egyébbel megajándékozva tértek haza. A be-
szállásolások, minthogy az összes kaszárnya rommá vált, sok bajt okoztak, tagadhatat-
lan, de vendégeink igyekeztek ajándékokkal és kedveskedéssel, fõleg öregek és gyer-
mekek iránt, jó hangulatot teremteni. 

Nagy baj volt a város elszigeteltsége. A vasút nem mûködött, az országutakat pedig 
sokszor járhatatlanná tette a háború. Április vége felé Szombathely felé megindult a 
közlekedés és így Pest irányába is. Azért az élelmezés igen nagy nehézségekbe ütkö-
zött. Mindenféle jegyet kellett behozni, nekem, mikor még csak lábadoztam, szemé-
lyesen kellett bemenni a városházára. Egyoldalt feleségem, másoldalt egy barátnõnk, 
Szentmiklóssy Ildikó18 karolt belém, úgy vezettek a Domonkos utcai házból. 
Akármennyire vánszorogtam is és szedett-vedett volt a ruhám, mégis diadalmenethez 
hasonlított az út, öleltek, csókolgattak. Akkor még csak Hollós Richárdék19 és még 

                                                        
16 Thurny István, erdőmérnök, Csatkai Endre kedves tanítványa. Ulrich Gyula vasúti kárpitos Ila nevű leányát vette feleségül. 
17 Csipkés Kálmán rajztanár, a Soproni Múzeumban beosztott munkatárs. 
18 Szentmiklóssy Ildikó, német–ének szakos tanár, Flandorffer u. 16. 
19 Dr. Hollós Richárd nőgyógyász, Színház u. 10. Nejét Menczel Tihamér postatiszt bújtatta Madách utcai lakásában. 
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igen kevesen, akiknek sikerült Sopronban bujkálni az üldözöttek közül, jelentkeztek 
rajtam kívül. Még mindig többen nem ismertek meg, ti. borbélymûhely még nem nyi-
tott ki, az összes mesterek és a személyzetük a szovjet katonáknak dolgoztak. Így hát 
még folyt a keserû tréfa a ráköszönésekkel, sõt volt, aki kísértetnek nézett, mert 1944 
nyarán az a hír járt, hogy öngyilkos lettem. 

A városházán elintézett jelentkezés után még az 1944-es szükséglakásba is elmen-
tem,20 ott a gondnok, Nagy Gyula párttag, elmondta, hogy ruha dolgában nem leszek 
szûkében. Ugyanis elvitelem után, mikor a tábori csendõrök kifosztották a lakást és 
nem volt elég bõrönd a ruhafélék számára, zsákmányukat elvitték azzal, hogy vissza-
térnek az üres bõröndökkel, ez a jó ember felrohant a lakásba, összenyalábolt, amit 
tudott, elrejtette a padló alá a lakásában. A rejtekhelyet látogatásomkor nem tudta ki-
bontani, addig is fia ruháiból adott kölcsön. Elkapott egy újságíró is, így lettem a 
megújult Új Sopron c. lapban rövid hír. 

Az elsõ séta igen kifárasztott, de életkedvemet nagyon megnövelte, mind többet 
sétálgattam botra támaszkodva, és mind jobban sugárzott felém a tavasz. A háború 
még tartott, április 21-én az Új Sopron elsõ száma Berlin és Drezda közeli elestét je-
lentette. Május 13-án hozta a hírét a rádió, hogy a háború befejezõdött.21 Ugyanazon a 
napon újult meg Sopron egyik éltetõ eleme, a zenekultúra. Az egyik moziban a város 
legjobb hivatásos zenészei hangversenyt rendeztek. Elsõnek Mendelssohnnak egyik 
kamarazene darabja került bemutatásra, olyan szerzõ, akit a fasiszta Németországban 
és csatlósállamaiban több, mint egy évtizedig hallgatásra ítéltek, persze 1944–45-ben 
nálunk is tiltott volt.  

Nem szánták jelképnek, de mégis az volt: a béke hajnalán a zene fajt és emberte-
lenséget nem ismerõ felszabadító hangjainál a sokáig félrevezetett magyar közönség 
mellett baráti készséggel jelentkezõ, megrágalmazott szovjet hõsök és mindenek fe-
lett az újjáépülés és újjászületés bíztató reménysége… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Csatkai Jenőt és feleségét, valamint Csatkai Endrét a Templom u. 11. szám alatti házba költöztették, mint a Gettó részére kijelölt 
házba. 
21 Az európai háború vége, 1945. május 8. 
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Így kezdtem mint író (1967)1 

 
1917-ben szeptember 11-én jelent meg az elsõ cikkem a Sopronvármegye napilapban 
ezzel a címmel: „Pár szó Sopron szépségeirõl”. Tulajdonképpen diákkoromban is íro-
gattam, mert apám, akkor még Darufalván orvos, tudósítója volt a Soproni Naplónak, 
de ezt a lehetõséget átengedte nekem. Ha tehát valaki a faluban felkötötte magát, 
nem maradt megíratlanul és mindannyiszor hozzátettem: „borzalmas tettének oka 
ismeretlen”. Nemkülönben, ha elloptak egy tyúkot, másnap megjelent a falrengetõ 
esemény híre, természetesen ezzel a befejezéssel: „a csendõrség megindította a nyo-
mozást”. Sõt 1911-ben ugyanennek az újságnak egy-két Heine fordításomat is meg-
küldtem, de a szerkesztõ üzenete lesújtó volt: „versei nagyon gyengék, nem 
közölhetõk”. Akkoriban ugyan próbáltam magam elõtt a dolog horderejét azzal enyhí-
teni, hogy gyenge rokon értelmû a gyengéddel, nem is olyan leverõ a bírálat, de ma 
életem legnagyobb jótevõjeképpen emlegetem az izenetet, amely megmentett a 
mûkedvelõ kísérletezéstõl, no legalább ezen a téren. 

Hogy mégis miért írtam meg a fenti cikket, nem is egyszer, mert több fogalmazást 
vetettem papírra? Végre elkészült a gyöngybetûs tisztázat (akkor még alig volt egy-két 
írógép a városban), „borzalmas tettének oka ismeretlen”, tehetném hozzá. Öt évtized 
után arra kell gondolnom, hogy akkoriban tüdõbajom miatt megszakítva egyetemi ta-
nulmányaimat hivatalnoki pályára kellett lépnem és állásomat egy-két nappal a cikk 
megjelenése után foglaltam el, lehet tehát, hogy afféle hattyúdal volt, Lohengrin bú-
csúja. 

Szeptember 10-én a cikk készen állt, és vittem a Sopronvármegyéhez, amely de-
mokratikus irányú volt. Mikor azonban a Szent György utcában a Lenck-átjáróban lá-
tom, hogy a szerkesztõség az elsõ emeleten van, inamba szállt a bátorság és dohogva, 
hogy egy demokratikus lap nem a fölszinten, hanem elsõ emeleten trónol, odább áll-
tam. Jöttem-mentem a belvárosban, ama házak között, amelyekrõl a cikk szolgált hír-
verésül; úgy tetszett, nem én termettem arra, hogy helyre zökkentsem Hamlet mód-
jára a propagandát. 

Ekkor jutott eszembe, hogy az evangélikus torony aljában lakik az egyik 
szerkesztõ, Geleji Frigyes, akinek két fia is barátom, hát beállítottam. Az egyik fiú ép-
pen itthon volt Pestrõl, szívesen üdvözölt, de mindjárt elkomorodott arccal újságolta, 
hogy közös barátunk hõsi halálhíre aznap érkezett meg. Hanem én nem tudtam rá fi-
gyelni, észrevettem, hogy az apa magára kanyarintja híres malaclopóját és készíti hí-
res bohémkalapját. Ha ez most elmegy hazulról! És így kevés ügyet vetve barátom sza-
vára a szerkesztõhöz ódalogtam, és elmondtam jövetelem célját. Õ meg amúgy útra 
készen veszi a kézírást, olvassa, közben elõszedi a ceruzáját, nagyokat húz vele soraim 
közé. Néztem félszemmel, egész figyelmemmel õt néztem és alig hallottam, amint ba-
rátom az elesett Kovácsi Barna utolsó napjait megindult hangon ecsetelni kezdi. Végre 
Geleji bácsi befejezte az olvasást és az aláhúzkodásokat, felállt: No, ezt mindjárt vi-
szem a nyomdába, nagyon jó cikk. De hát a javítások? Persze a kiemelendõket alá kel-

                                                        
1 SMK.2012.172.3 
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lett volna húznod, azt végeztem el helyetted. Te persze ezt még nem tudod. Nemcsak 
azt nem tudtam, azt sem tudtam, fiú vagyok-e vagy lány. Meg fogok jelenni, meg fo-
gok jelenni, másnap reggelig ezt ismételgettem magamban… 

Reggel anyám kezében látom a Sopronvármegyét. Rám pillant és csak ennyit 
mond: „küztünk”. Hát bizony, köztünk helyett küztünk állt, és ez az egyik mondatnak 
eléggé komikus hangot adott. Azóta is, öt évtizede üldöznek a sajtóhibák a hírlapi 
cikkeimben. Ott volt a másfél hasábos cikk, de a tövében mindjárt Kovácsi Barna ba-
rátom halálhíre is. Most, örömöm beteljesedésével tudtam csak magamat az õszinte 
bánatnak átadni. 

A cikk megjelenése nem okozott éppen országos feltûnést, de városunk jobbjai kö-
zül többen megállítottak, mondván: gondolatai vannak. Akkoriban, 1917-ben, rossz 
háborús papírra nyomták az újságot, itt fekszik elõttem a szakadozott, gyûrõdött pél-
dány. A cikket – öt évtized távolából magamnak is szabad megítélnem: jó cikk volt. 
Akkor nem tudtam, most visszatekintve látom: életprogram. Sürgettem, hogy a sop-
roniak megismerjék a város mûvészeti szépségeit. Friedrich Károly ma országosan is-
mert vezetéseinek egyengettem útját mûvészeti séták óhajtásával, amikor ez a derék 
városismertetõ még tán csak elemi iskolás volt, a magángyûjtemények szabad megte-
kinthetését javasoltam és a kisebb gyûjtemények bemutatását a múzeum külön kiállí-
tásainak keretében. Akkor, mikor pár nap múlva pályám messzire elkanyarodott mú-
zeumtól, mûemléktõl, tán nem remélhettem, hogy késõbb mégis egyet-mást 
mindebbõl sikerül megvalósítanom. 

Ma hajlott koromban némi kis elégedettséggel nézem az újságot, és alatta sze-
membe ötlik a barátom halálhíre, mely arra int, hogy nem csak életprogram vár rám… 
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Irodalmi tevékenységem története 
(1956) 1 

 
I. Szépítõ törekvések Sopron múltjában. Különlenyomat a Sopronvármegye 1921. 
évfolyamából. Rábaközi Nyomda Sopron 15 p. 

Mikor úgy volt, hogy Sopront Ausztriához csatolják, és már nagyban folytak az 
elõkészületek, hogy a várost elhagyják a hivatalok, iskolák, akkor jelent meg ez a ta-
nulmány folytatásokban 1921. aug. 5–11. közt a Sopronvármegye napilap hasábjain. 
Úgy gondoltam, búcsúzó barátaimnak adom útravalónak, emléknek. De mint ismere-
tes, nem került rá a sor.2 Az 50 darab különlenyomat így is elkelt hamarosan, és ne-
kem ez volt az elsõ nagyobb, önállóan is megjelent munkám. 

Gyökere sokkal korábbra nyúlik vissza. A Soproni Városszépítõ Egyesület úgy 
tudta, hogy 1919-ben lesz 50 éves; erre az alkalomra meg akarta íratni a történetét, és 
szó volt róla, hogy Geleji Frigyes tanító és lapszerkesztõ csinálja meg. Valószínûleg 
átadta volna fiainak, akik közül Dezsõ Budapesten titkára volt a Galilei körnek, Géza 
bölcsészetet tanult, Sándor pedig (a késõbbi Kossuth-díjas európai hírû professzor)3 a 
mûegyetem padjait koptatta. A két idõsebb fiú sokat segített apjának, amikor itt va-
kációztak, és Gézát szemelték ki az említett történet megírására. Csakhogy hirtelen 
behívták katonának és így Geleji Frigyes, aki nagyon szeretett, engem ajánlott az 
egyesület elnökének, Heimler Károly, akkori rendõrfõkapitánynak. Sok ajánlani való 
nem volt, akkor már, 1918 õszén, több cikkem jelent meg a Sopronvármegyében, 
akadt adatos is, meg több afféle alkalmi. Október vége felé meghívott tehát Heimler 
dr. a rendõrségre, ott volt az egyesületnek hosszú éveken volt elnöke, Printz Ferenc, 
polgármester-helyettes, Geleji Frigyes és még egy pár bennfentes. Hogy Heimlernek 
ügybuzgalmát jellemezzem, megemlítem, hogy ugyanazon a nap hajnalban fedezték 
fel, hogy a Virágvölgyben meggyilkolták Hlavacsek tejkereskedõt. Míg mi tárgyaltunk, 
a rendõrtisztek minduntalan be-besiettek, de Heimler elhárította magától õket. A 
gyilkost nem is találták meg és még sokáig haragudtak rám a rendõrtisztek, mintha 
éppen én lettem volna oka a sikertelenségnek. A munkát rám bízták és átadták az 
egyesület igen-igen hiányos levéltári anyagát, amely azonban többnyire olvashatatlan 
volt, kopirpapíron lévén az elmázolódott írás. Mikor elkészültem, Heimler átadta Mi-
hályi Ernõ bencés tanárnak és Payr Sándor akkor még teológiai professzornak bírá-
latra. Az elsõ bírálata nem volt éppen jó, sokat gáncsoskodott, viszont Payr sok adatot 
közölt kiegészítésre, és több forrást jelölt meg. Ezek révén alapoztam meg a régi Sop-
ronról szóló ismereteimet és nagy buzgalommal tanulmányoztam mindent, ami Sop-
ronról nyomtatásban megjelent. A munka a kiegészítésekkel még a Tanácsköztársaság 
kikiáltása elõtt elkészült, majd mielõtt az egyesület feloszlott volna, meg is kaptam a 
kikötött tiszteletdíjat, a munka maga kéziratban feküdt 1922-ig, Mindazt, amit közben 

                                                        
1 Csatkai nyugdíjba vonulása után készítette az irodalmi munkássága  történetéről szóló visszaemlékezést. Hogy készült a soproni 
topográfia? Magyar nyelvű, gépelt tintás javításokkal. SMK. 2012.172.1 ill. Irodalmi tevékenységem története. Feljegyzések Cs.E. 
néhány munkájának születéséről. 1921-1926. Magyar nyelvű, gépelt, tintás javításokkal. SMK. 2012. 172. 2. 
2 A nyugat-magyarországi felkelés megakadályozta a város átadását, rövidesen pedig diplomáciai tárgyalások indultak arról, hogy 
népszavazáson döntsenek a város hovatartozásáról. 
3 Geleji Sándor (1898–1967) kohómérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja. 
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1921-ig összeszedtem, a fenti címû tanulmányba összesûrítettem és a kérdést 1869-ig 
tárgyaltam, tehát a Szépítõ Egyesület addig alapítási évének hitt dátumáig. 

A munka napilapban jelent meg és így kerülni kellett a kitéréseket, amikkel a for-
rások megjelölése jár. Mégis a tanulmány eléggé a tudományosság igényével lép fel, 
hiszen majd mindenhol megjelöli a forrást, sokszor egész pontosan is. Elsõ munka-
képpen, egyetemi hallgató elsõ munkájaképpen figyelmet érdemel.  

 
II. A soproni muzsika története. Sopron, 1925, Rábaközi Nyomda, 45 p. 

1924 elején bukkantam rá Gamauf ev. pap4 óriási kéziratgyûjteményére a Széchenyi-
könyvtárban. Nagy mohósággal jegyeztem belõle egy füzetre valót és egyre csodáltam 
ennek a nagyszerû kutatónak ezerrétû érdeklõdését. Igazi kultúrember volt, érdekelte 
az egyháztörténet mellett minden, még a színház is. Az óriási jegyzettömeget úgy 
akartam értékesíteni, hogy Sopron kultúrájának három alappillérét faragom ki: a ze-
nekultúra, a színházi kultúra és az irodalmi kultúra egy-egy kis kötetben kapjon 
megfelelõ méltatást. A kor szokásos barokkos gondolatfûzéséhez képest a bevezetés 
arról szólt volna, hogy egy várban az ellenség túlereje miatt csüggedés állott be, ekkor 
a kapitány lekapartatta a várfal aljáról a mohát és megmutatta a mérhetetlen erõsség 
mélységét. Így volna az író dolga is az elesett Sopron lakosságának megmutatni kultú-
rájának erõsségeit, mélységét. Hogy elsõnek mért a muzsikát dolgoztam fel, jóllehet a 
színháztörténet több változatban már eléggé éretten állott, azt az 1925 augusztusára 
tervezett országos dalosverseny okolta meg. Mivel sok-sok száz vendégre lehetett 
számítani, a Rábaközi Nyomda igazgatója, Kláber Hugó hasznot szimatolt és belement 
a kiadásba, amely a szerzõnek nem hozott tiszteletdíjat, csak kb. 50 tiszteletpéldányt. 
A nyomást 1925 július végén kezdték, augusztus 4-én viszont meghalt az édesapám és 
így a korrektúrát Kolb Jenõ, akkor még soproni kereskedõ, késõbb budapesti szakíró, 
jelenleg Tel Avivban múzeumigazgató5 vállalta magára, és feladatát egészen jelentékte-
len hibákat nem számítva jól megoldotta. A füzet címlapján zöldesen nyomott lírával 
nem is festett rosszul. Elõszót hozzá Meiszner Ernõ ügyvéd, a Soproni Férfidalkör 
elnöke írt. Egyébként valaha Kossuth-párti politikus, és ha 1919-ben nem teszik meg 
túsznak, 1919 után nyilván nem vetette volna magát nagy hévvel a jobb párt kebelére, 
így azonban sértettségében elég vezetõ szerepet játszott, de a zenei ünnep treuga deit 
hozott és minden vonakodás nélkül vállalta az elõszót, míg a füzetet magát Holl 
Jenõnek, a GySEV újonnan idekerült igazgatójának ajánlottam. 

A munka sorsa igen szomorú lett. Négy napig ünnepi mámorban fürdött Sopron, 
de a füzettel senki sem gondolt. A megbízott árusok elcsavarogtak és nem vitték a da-
lárdák közé a könyvecskét, a boltokat csukva tartották, magam a ránk szakadt gyász 
miatt az örökös énekszó és zaj elõl Szombathelyre menekültem családostul. Az ün-
nepségek befejezte után derült ki, hogy ámbár nem is egy pengõ, csak 80 fillér volt a 
füzet ára, alig adtak el belõle pár száz darabot. A nyomda megorrolt és az ott készített 
lap fõszerkesztõje azzal vádolt, hogy tudatosan becsaptam a jámbor Kléber Hugót, aki 
egyébként minden hájjal megkent fickó volt. Hát éppenséggel nem a magamfajta fia-
tal ember lett volna számára a legyõzhetetlen falat. A nyomda lapjába, a Sopron-

                                                        
4 Gamauf Teofil 1786. és 1792. között a soproni líceum növendéke, 1803–1841-ban Sopronban lelkész. 
5 Kolb Jenő író (1898–1959). 
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vármegyébe egyébként Payr Sándor írt igen kedvezõ ismertetést, és azzal úgy látszott, 
a könyv ügye végleg elalszik. Azonban még abban az évben, vagy 1926 elején 
megjelent a Századokban Major Ervin bírálata. Nekem Sümeghy Dezsõ megyei 
fõlevéltáros mondta meg, hogy még ennyire útszéli hangú ismertetést nem olvasott. 
De sokan olvasták mások is. Akkoriban a Századok olyan csarnoknak nézte a tudo-
mányt, ahová csak a maga emberei léphettek be, tehát sohasem adott építõ bírálatot, 
hanem sportszerûen üldözte a nem köreihez tartozókat. Munkámnak sok sarkalatos 
hibája volt, elsõsorban az avult könyvekbõl szerzett idejétmúlt történelmi háttér, ha 
ugyan háttérnek lehet nevezni a pár odavetett megjegyzést, amelybõl Kodály is kiha-
lászott egyet és meg is írta. De viszont telve volt sok új és helyi viszonylatban értékes 
adattal. A szerzõ szándékait afféle utószó foglalta össze, azt a bíráló nyilván nem ol-
vasta már el, maga a címe: zene helyett muzsika, eléggé figyelmeztetett rá, hogy nem 
zeneszerzõkrõl lesz szó, hanem tényleg zenélésrõl. Major Ervinnel 1945-ben, azaz 
húsz évvel késõbb kezdtem levelezni és utána pár évvel megismerkedtünk személye-
sen is. Kérlelhetetlen a nem tökéletessel szemben, tehát általában nem fogad el 
semmit, viszont ha bírálata nekem akkoriban sokat ártott is, mégis megtanított na-
gyobb óvatosságra a nyomtatott forrásokkal szemben és fõleg arra, hogy a zenetörté-
net terén maradjak a forrásközlésnél és ne akarjak összefüggõ munkát írni. Egyébként 
a dolog történetéhez az is hozzá tartozik, hogy Sümeghy Zoltán, a fõszerkesztõ a ter-
jedelmes bírálatot közölni akarta a Sopronvármegyében, részben állítólag a részrehaj-
lás sohasem hangzott vádja ellenében, részben, és ez inkább igaz, a fentebb említett 
üzleti kár miatt bosszúból. Egyébként jó ember volt, de nagyon hirtelen és elhamar-
kodott tempójú. Késõbb jó viszonyunkat semmi sem zavarta.  

 
III. A Magyar Mûvészet soproni száma. Magyar Mûvészet, 1928. 465–595 p. 

A Magyar Mûvészet soproni száma természetesen nem olyan formában az én mûvem, 
mint p[éldának] o[káért] egy könyv, hiszen rajtam kívül egész sor szakíró jelentkezik 
benne, de ezek egyike sem dolgozott következetesen az ötlet megszületésétõl fogva 
kezdve befejeztéig annyit, mint csekély személyem. Nem is volt a Magyar Mûvészettel 
egyiküknek sem elõtte, sem utána kapcsolata. 

Ez a folyóirat 1925 elején indult,6 miután a hajdani Mûvészet Lyka Károly szer-
kesztésében 1916-ban megszûnt, és a forradalmak után mind a Mûbarát, mind Pogány 
Kálmánnak, ha jól emlékszem, Ars Una címû folyóirata rövidesen befejezte pá-
lyafutását. A Magyar Mûvészet mögött a haladó szellemû Szinyei Merse Társaság ál-
lott és az Atheneum, tehát nagyon tõkeerõs vállalat. Bennfentesei közé tartozott Lyka 
Károly és Lázár Béla. A utóbbi akkor már inkább az Ernst Múzeum kiállításai körül 
bábáskodott, de úgy emlékszem, hogy az õ révén került a folyóirathoz elsõ nagyobb 
mûvészettörténeti dolgozatom, „Canova magyar mecénásai”, amely 1925 júliusában 
jelent meg. Utána kisebb cikkeim még jöttek, anélkül hogy Majovszky Pált, a 
fõszerkesztõt személyesen ismertem volna.  

Majovszky Pál igen gazdag ember lévén megengedhette magának azt a fényûzést, 
hogy korán nyugdíjba ment magas miniszteriális fizetéssel, vagyonából óriás rajz és 

                                                        
6 1925-től a Szinyei Merse Pál Társaság kiadásában megjelent havi képes képzőművészeti folyóirat, melynek szerkesztői Majovszky 
Pál (1925–1935), Oltványi-Ártinger Imre (1936–1938) és Bernáth Aurél (1948–1949) voltak. 
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metszetgyûjteményt szervezett, ennek egy részét élete derekán már a Szépmûvészeti 
Múzeumnak ajándékozta, a többit nem sokkal halála elõtt. Végtelenül kedves, finom, 
tapintatos ember volt, ellensége nem is igen lehetett. Az 1925-ös évfolyam után ná-
lam némi szünet állott be, mert hisz 1926-ban beteg is voltam, Olaszországban is 
üdültem és az év második felében pedig már Kismartonban mûködtem. Annak a 
mûtörténeti kiállításnak leírását, amelyet ott rendeztem, 1927 elején hozta a Magyar 
Mûvészet, majd 1928 elején a kismartoni Wolf Múzeum leírását. Mindezek révén 
kezdõdött rendkívül élénk levelezésem Majovszkyval, aki nagy figyelemmel kísérte 
mûködésemet, és állandóan újabb és újabb cikkeket kívánt. 1927. dec. 11-én írja, hogy 
a Magyar Mûvészet 1928-ban elsõ számként Pannonhalmát fogja ismertetni. „Most 
abban a kellemes reményben élek, írja Majovszky, hogy pannonhalmi számunkat tel-
jes soproni szám is fogja követhetni az Ön és Mihályi dr. erejével. Persze a soproni 
számot is a legnagyobb gonddal kell elõkészítenünk. Ugye számíthatok Önre?” Ez tu-
lajdonképpen a soproni szám születési keltezése. Mihályi Ernõ pannonhalmi fõiskolai 
tanár volt, korábban soproni bencés, három füzetével õ indította meg a helyi kutatást 
a mûvészettörténet terén, valamikor nagy követõje voltam, de késõbb, mint látni való, 
útjaink szétváltak, elhidegültünk egymástól. 

1927 decemberében rendeztem a Soproni Képzõmûvészeti Kör retrospektív kiállí-
tását, katalógusát megküldtem Majovszkynak, és a képek nagy részérõl készült felvé-
teleimet is. Majovszky már ekkor, 1927. december 30-i levelében erõsen bizakodva írt 
a soproni számról, amely számára az érdekesebb felvételeket fenn kell tartanunk, és a 
kiállítás ismertetését addig is hoznom kell. Az 1928. február 25-i levélbõl már arról ér-
tesülhetünk, hogy a Soproni piktúra története címmel megírtam a retrospektív kiállí-
tással kapcsolatosan azt a tanulmányt, amely késõbb a soproni számba került, és 
amely így alapköve lett neki. „Ön nélkül a soproni számunk meg sem születhetik.” 
Hogy nehézségek lesznek, azt Majovszky is sejtette és ebben a levelében már célzott 
barátságára Simon fõispánnal,7 mint aki hivatott lesz e nehézségeket eloszlatni. És 
íme, a március 5-i levélben már kezdenek kirajzolódni a nehézségek. A kiadó termé-
szetesen elismerte, hogy a soproni szám nem lehet akkora terjedelmû, mint a rendes 
számok, tehát a városnak kell támogatni anyagilag a kérdést. Ugyanakkor Majovszky 
értesült róla, hogy a város maga is akar valamiféle nagyobb propaganda mûvet kiadni, 
és hogy Thurner polgármester és Heimler fõjegyzõ ez ügyben a fõvárosban jártak már 
tárgyalni. Ennek kivédésére én már jóeleve ajánlottam, hogy ne Mihályi és csekélysé-
gem legyünk a kötet írói, hanem elsõ sorban meg kell nyerni Holl Jenõ vasútigazgatót, 
aki sokkal szélesebb látókörû, mint Heimler, amellett rendkívül erélyes és kivisz 
mindent, amit akar. A soproni számot pedig feltétlenül akarta. Ugyancsak én ajánlot-
tam, hogy Házi Jenõt és Lauringer Ernõ múzeumigazgatót is meg kell nyerni egy-egy 
cikk erejéig. Erre írja Majovszky: „Lauringer és Házi uraknak a munkába való bevonása 
helyesnek látszik.” A többletkiadást majd elintézik. A város Heinrich Román 
moziigazgatóval százon felül készíttetett fényképfelvételt és diapozitívot, az utóbbia-
kat Steiner Antallal ki is festette. A fényképeket nyakló nélkül készítették, minden 
utasítás nélkül, ahogy Heinrich azt jónak gondolta, eléggé használhatatlanok voltak, 
mert p[éldának] o[káért] az összes iskolákat levette. Ez szerepelt, mint a város 
elõkészítette hírverés alapja. Mégis Majovszky tudomása szerint a város elkezdett Ba-
                                                        
7 Simon Elemér 1922–1935 között Sopron vármegye főispánja. 
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logh Rudolf kitûnõ budapesti fényképésszel is tárgyalni, és így két vágány indult meg, 
nem is nagyon egymás mellett, mint egymást keresztezve. Végre április 10-én 
Majovszky elhatározta, hogy maga utazik el Sopronba. Ez a város akkoriban úgy fes-
tett, hogy ha valaki valamit nem volt képes megcsinálni, inkább mást sem engedett 
szóhoz, ha már neki nem sikerült. Éppen ezért akartam én minél több munkatársat, 
hogy eleve kizárjuk az ellenaknákat. Maga Majovszky tanúsítja ezt érkezése elõtt, ápri-
lis 3-i levelében: „…a megírásnál elsõ ízben Mihályi Ernõre és Csatkai Endrére gon-
doltunk. Most szíves tanácsai értelmében újabb írók igénybevételére is kell gondol-
nunk. A legutóbbi szíves levelében foglaltak figyelembevételével – úgy gondolom – elsõ 
dolgom lesz Heimler fõjegyzõ urat felkeresni, õt a Magyar Mûvészet soproni számáról 
tájékoztatni. A polgármester felkeresése expressis verbis csak Heimler után esedékes.” 

Mihályi Ernõt márciusban még magam látogattam meg Pannonhalmán, hogy õ az 
építészeti részt és Dorffmeistert vállalja. A szám összeállításában egyébként nem volt 
része. Majovszky április derekén több napot töltött Sopronban. Fogadtatása egy rész-
ben baráti, másrészben nagyon kellemetlen volt. Nevét alig ismerték, csak Simon 
fõispánnak barátsága mentette meg a helyzetet. A városnál alig intézõdött valami is 
el. „Úgy Simonnal, mint Heimlerrel közlöm a soproni számnak kettõnk által közösen 
megállapított szerkesztési tervét, amelyet véglegesnek tekintek.” Így szegezi le ismét 
szerepemet a szám létrejöttében április 21-i levelében. Ha a város kellõ számú külön-
lenyomatot biztosít és a pénzt akár két részletben is fizeti, tulajdonképpen ellenérté-
ket kap az anyagi támogatásért. Júliusig nem jött semmi hír Majovszkyhoz a várostól. 
Balogh pedig, ha dolgozott is Sopronban, teljesen primadonna módra, szeszélyesen: 
volt, amit megkezdett, volt amit abba is hagyott rögtön. Egyébként õ sem kapott a vá-
rostól semmit, és munkaszüntetéssel fenyegetõdzött, visszament Pestre. Majovszkynak 
az volt az érzése, hogy Balogh ugyanazokat a felvételeket akarja nekünk is, a városnak is 
eladni, így hát résen kell lennünk. Heimler csak aug. 8-án értesítette Majovszkyt, hogy a 
város belemegy a lap ajánlatába. Most már határozottabb lett a szám készítésének 
menete és 1928 nov. 22-én értesített Majovszky, hogy az elsõ 5 számból kettõt elküldött 
nekem, egy-egy jutott Heimlernek, Holl Jenõnek és Simon Elemér fõispánnak. 

A számban egyébként 19 és negyed lapom volt szöveg, és így kaptam 154 pengõt. 
„A Soproni piktura vázlatán” kívül a „Soproni szobrászat” és „Mûpártolás, mûgyûjtés 
Sopronban” címû tanulmányaim jelentek meg a soproni számban. A szobrászat ked-
véért felkutattam a soproni kõfaragó céh iratait és összeszedtem mindent, amit a 
Szentháromság szoborra nézve találni lehetett. Apró-cseprõ tévedések persze akad-
nak, mint p[éldának] o[káért] hogy Guglieimi-t stukkómûvesnek néztem, de nagyjá-
ból sok hozzátenni valóm késõbb sem akadt. 

A soproni számot a három helyi lap ismertette, a fõvárosi lapokban a kiadó 
megküldötte ismertetést lehetett csak megtalálni. Majovszky már nov. 22-én kedves 
hírekkel örvendeztetett meg: „A soproni szám itt is mindenkinek és nagyon is tetszik, 
sokan mondják, hogy Sopronba akarnak menni, hogy nem tudták, nem képzelték, 
hogy Sopron olyan gazdag szépségekben. Az utcán állítanak meg és gratulálnak a 
„gyönyörû” számhoz; én persze boldogan hallgatom a Magyar Mûvészet dicséretét és 
hálával gondolok Csatkaira.” Ez volt minden, amit akár hivatalosan, akár nem hivata-
losan dicséretképpen kaptam. Majovszkynak igaza volt, amikor ebben a levélben a 
sok-sok fáradtságról, „pazarló szeretetrõl” írt velem kapcsolatban, sem ez, sem a há-
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rom jó tanulmány nem gyõzte meg a város vezetõit, hogy pártfogásra volnék érdemes, 
vagy legalább egy jó, hivatalos szót szóljanak dicséretképpen. 1929. március 3-án már 
arról értesített Majovszky, hogy a soproni szám Budapesten teljesen elfogyott. 

Gáncs persze érte: azok a soproni ecsetforgatók, akiknek neve nem szerepelt, meg-
orroltak, közülük Storno Pál szemembe is mondta; a szerkesztõségben pedig isme-
retlen valaki a Széchenyi-palota miatt panaszkodott, hogy mint a város legszebb épü-
letét mellõztük. Megküldtem Majovszkynak a palota képét, igazat adott nekem, hogy 
nem hoztuk. 

A soproni szám mintegy lezárta a Magyar Mûvészettel való kapcsolatom elsõ sza-
kaszát. Talán az osztrák topográfiával járó elfoglaltságom okozta, hogy a korábbi ál-
landó sürgetés ellenére nem dolgoztam oda, talán rosszul esett, hogy két nagyobb ta-
nulmányom, a kismartoni kálvária és Kozina életrajza csak nem jött. Továbbra is 
elõfizetõ maradtam persze. Úgy látszik, Majovszky egyre erõsödõ szívbaja folytán 
mind kevesebbet törõdött a lappal; valamivel halála elõtt Holl Jenõvel meglátogattam, 
igen rossz karban volt, de szellemi frissességgel beszélgetett velünk. 1935. december 
13-án hunyt el. Nõtlen lévén a rokonságnak címzett részvétlevelemre unokaöccse, 
Vasdinnyey Pál miniszteri tanácsos válaszolt: „Én jól tudom, hogy szegény Bátyám 
arca mindig felderült, ha hosszú szenvedése közben Sopronról, a soproniakról, és a 
Magyar Mûvészet soproni számáról beszéltünk, amelynek legfõbb munkása éppen 
igen tisztelt Titkár Úr volt.” 

 
IV. A Soproni Városszépítõ-Egyesület Története 1869—1919. A Soproni 
Városszépítõ Egyesület Évkönyvében 1869–1928. 3–90 p. 

A munka történetével elsõ nagyobb tanulmányommal kapcsolatosan már foglalkoz-
tam. Az 1918 novemberében és decemberében készült kézirat az egyesületnél hevert 
évekig. Közben kiderítettem, hogy az egyesületet nem is 1869-ben alapították, hanem 
1865-ben, az erre vonatkozó hirdetményt bemutattam az egyesület vezetõségének, 
mégis a miniszteri jóváhagyás évét, 1869-et fogadták el az alapítás esztendejének. 
Egyébként a kézirat sorsa különösebben nem érdekelt, csak amikor Payr Sándor pro-
fesszortól hallottam, hogy Heimler, az egyesület elnöke házal vele, azaz embert keres, 
aki folytatná 1929-ig. Payr visszautasította a felkérést és egyúttal megmondta 
Heimlernek, hogy helytelen dolog, ha nem engem bíznak meg. Heimler válaszát is kö-
zölte velem Payr. Heimler szabadkõmíves volt és emiatt a keresztény kurzus idején ál-
landó titkos és nyílt támadás éri; ha engem, a szabadkõmíves fiát és rendezetlen 
felekezetût tol elõtérbe, ismét támadási felületet szerez, mert azt, hogy e feladatra rá-
termett volnék, õ is elismeri, de hát nem akarja veszélyeztetni esetleg az egyesület 
jobboldali tagjainál az egész ügyet. Mindig ez lehetett az egyébként nagyon liberális és 
derék embernél a vezetõ gondolat, amikor velem nem akart semmit kezdeni. Így amikor 
nekem már szép diapozitív gyûjteményem volt a városról, inkább csináltatott Heinrich 
Románnal egy újabbat; amikor a magamét felajánlottam a városnak és az egész 
minimális áron felül csak azt kértem, hogy kellõ alkalommal díjmentesen használ-
hassam, mereven elzárkózott, éppen azért, mert mint mondta, én akkor kívánom a 
képeket, amikor a városnak is szüksége lehet rá. A Magyar Mûvészet soproni száma 
irányában is sokáig gyanakvó volt, és mint a késõbbiek mutatták, ilyesmit maga szere-
tett volna csinálni. Egyszóval Heimler még nem jutott el arra a bölcs emberi magas-
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latra, hogy nem a maga dicsõségét keresse, hanem az általános elõbbre menetelt se-
gítse mások támogatásával, amely dolog késõbb annyira naggyá tette. 

Végül is sikerült neki magát és környezetének berzenkedõ tagjait leszerelni. Ma-
gam már elõbb felkerestem és kijelentettem, hogy korábbi munkámat a kívánalmak-
hoz képest átdolgozom és 8 év óta összegyûlt anyagommal kiegészítem, mit akkor 
nem fogadott el, 1929-ben azonban, az évforduló küszöbén hivatalosan szólva vissza-
tért rá. Én a bõvítést hamarosan megcsináltam, egyébként ebben az évben keveset tar-
tózkodtam Sopronban és így a korrektúrát sem én végeztem el. Hogy a jubileumi ün-
nepségek mikor voltak, nem emlékszem, mert nem vettem részt rajta. A megjelent 
csinos kiállítású füzetben azonban nevemet alaposan eldugták, mert ott, ahol az 50 
éves történet végzõdik, 1918. nov. jelzéssel, de doktori címemmel jelezték. Az 1918-as 
év helyén való, mert sokszor kiütközik a fiatal naiv felfogás, de a doktori címet bátran 
mellõzni lehetett volna, fõleg, ha nem akarták amúgy sem hozni a nevemet. Az 1919–
1928-as történetet Heimler maga csinálta meg.  

A könyv meglehetõsen elsikkadt, adata sok ugyan, de nem lévén a legtöbb alátá-
masztva, sokszor problematikusnak tûnik fel a tudományos olvasónak. Jellemzõ volt, 
hogy az 1865-ös hirdetményt fényképben közölték ugyan, és bár világosan látni rajta 
az 1864-es évszámot, az alatta lévõ cím szerint 1869-es. 
 
V. A soproni Zeneegyesület száz éves története vázlata. Sopron 1929, Székely. 33 p. 

Ennek a füzetnek a története veszedelmesen hasonlít a megelõzõéhez és ugyanannak 
az évnek lévén a terméke, elmondhatni, hogy egy talajból fakadtak körülményeik. Az, 
hogy a Soproni muzsika története a Századok részérõl megsemmisítõ bírálatot kapott, 
csöppet sem zavart benne, hogy azért ne gyûjtsem a zenetörténeti adatokat. Éppen 
azért érdeklõdéssel hallgattam Payr professzor híreit, aki gyakran emlegette, hogy a 
100. évéhez közeledõ Soproni Zeneegyesület részérõl egyre másra zaklatják, írja meg a 
társulat történetét. Ugyanakkor biztosított és biztosan így is volt, hogy õ engem aján-
lott e feladat megoldására. Az egyesület elnöke, Simon Elemér egészen biztosan nem 
tudott ezekrõl a dolgokról, és valójában Zwinz Károly, a karmester, rövid ideig volt 
szabadkõmívességét megtagadó bankigazgató keverte a kártyát, és a jobboldali egyesü-
letekkel erõsen kacérkodó titkár. Az idõ múlt, és Payr rendíthetetlen maradt.  

Így 1929-ben már, méghozzá júniusban beállított hozzám Zwinz azzal, hogy a vá-
lasztmány engem kér meg a történet megírására. Akkor már én erõsen készülõdtem a 
burgenlandi munkáimra, és egyáltalában nem akartam elfogadni a felkérést; valóság-
gal könyörgött Zwinz és Simont is bedobta az argumentumokba: engedtem. Jegyze-
teim együtt voltak, nagy veszõdséggel nem járt éppen a munka, de ott volt a baj, hogy 
a korrektúrát nem vállalhattam. Így történt, hogy elég sok a sajtóhiba, és egy helyütt a 
jegyzet csonkán mered, végül pedig senki sem tudta megmagyarázni, hogy került bele 
három színházi est hirdetése. Ezek miatt nem idézhetem teljes joggal Petõfit: „mit 
ránk kentek a Századok, lemossuk a gyalázatot”.  

A füzetet a jubileumi ünnepek alkalmával, október 20. körül két kézzel osztogat-
ták, így a magyar zenei világ jeleseinek kezébe került; én Tóth Aladárral8 beszéltem, 
akinek félszavas dicsérete is sokat jelentett akkoriban, neki tetszett; erre nekibáto-

                                                        
8 Tóth Aladár (1898–1968) zenetudós, Kossuth-díjas zenetörténész, zenekritikus. 
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rodva elõhoztam a Századok bírálatát, azt felelte rá, hogy mit szólnék hozzá, ha egy 
remek festmény egyik másik sarkában hibák volnának? A Pesti Napló soproni beszá-
molójában megkaptam azt a bizonyos fél dicséretet, mert engem „Nyugatmagyar-
ország kultúrhistorikusának” [sic!] nevezett valamely dicsérõ szóval.  

A nevem ismét elbújt és csak a dolgozat végén volt olvasható, így a bibliográfiák-
ban is véletlenül szerepel, csak Pukánszky Béla fedezte fel a szerzõ nevét a 33. lapon, 
és említette ezt meg a Deutsch-ungarische Heimatblätterben írt kedvezõ bírálatában. 
Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy míg a Szépítõ Egyesület egy fél hanggal 
sem emlékezett meg rólam, a Zeneegyesület elnöke, Simon Elemér levélben mondott 
köszönetet.  

 
VI. Beiträge zur Geschichte der Musikkultur in Eisenstadt. Különlenyomat a 
Mitteilungen des Burgenländischen Heimat- und Naturschutzvereines V. (1931)-es 
évfolyamából. 22–27 p. 

Amikor Kismartonban módom nyílt a templomi anyakönyveket átdolgoznom, nem 
csak a mûvészeti adatokat hajszoltam, hanem a zenetörténetet sem vesztettem szem 
elõl. Így jutott birtokomba nagy csomó adat. Eredetileg olyan tanulmányra gondol-
tam, amelynek ezt lett volna a címe: A Haydn-város zenetörténete Haydn nélkül. 
Ugyanis ha valaki a napba néz, persze elvakul, mást már nem lát meg. A Haydn-kuta-
tók sem gondoltak rá, hogy a városban van Haydn elõtti és utáni korszak. Persze, hogy 
azért bõven volt szó a tanulmányban Haydnrõl is.  

1931-ben még két helytörténeti folyóirata volt az új burgenlandi tartománynak, az 
erõsen nacionalista Burgenland9 és a tárgyilagos, nyugodt hangú Mitteilungen.10 Itt-
ott írtam a Burgenlandba is, mert hiszen vigyázni kellett nekem, idegen állampolgár 
lévén, de a Mitteilungennek alig volt száma, amelyben hosszabb-rövidebb közle-
ményem ne jelent volna meg. 1932-ben a két folyóirat összeolvadt, és az új lap, 
Burgenländische Heimattblätter címen, ha nem is érte el Mitteilungen higgadt hang-
ját, de a másik folyóirathoz képest tárgyilagos maradt.  

A különlenyomat persze nem zavart nagyobb vizet. Tiszteletdíjat a lap nem fize-
tett, a külön lenyomatot pedig nem kellett fizetnem.  

 
VII. Soproni ötvösök a XVI–XIX. században. Sopron 1931, Röttig-Romwalter. 39 p. 

Tagadhatatlan, hogy az eredeti munkák, a Magyar Mûvészetben megjelenteken kívül 
nem voltak jelentõsek és sokszor alkalomszerûség jellemezte õket. A Soproni 
ötvösökrõl szóló munkámat a legjobb munkáim egyikének tartom és a tudományos 
világ is ezzel foglalkozott legtöbbet. 

1923–24-ben az egyetemi vakációk alatt nagyon sokat dolgoztam a soproni levél-
tárban, tanácsjegyzõkönyvekbõl írtam ki a mûvészettörténeti adatokat, de kiterjesz-
kedtem az ötvösökre is. 1924-ben jelent meg éppen az ötvösökrõl egy kisebb cikkem a 
Sopronvármegyében. Akkoriban telepedett le Sopronban Holl Jenõ vasútigazgató, 
nagy mûbarát és sikeres mûgyûjtõ. Az említett cikket nagy érdeklõdéssel olvasta, 
elõször azt gondolta, hogy vasutas bátyám a szerzõ, hívatta is, de tõle megtudva, ki 
                                                        
9 Burgenland – Vierteljahreshefte für Landeskunde, Heimatschutz und Denkmalpflege. 
10 Mitteilungen des Burgenländischen Heimat- und Naturschutzvereins 
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vagyok, feltétlenül meg akart ismerni a legközelebbi vakációm alkalmával. Egészen 
különös kedves modorú ember volt magánérintkezésben, és nekem holtáig jó ember 
maradt: késõbb kormányfõtanácsos lett, persze méltóságos címmel, ami irányomban 
nem tette pöffeszkedõvé, sõt 1933-ban tegezõdni is kezdett velem.  

A soproni ötvösségrõl azért olvasott szívesen, mert elhatározta, hogy ezüst-
gyûjteményét soproni darabokkal gyarapítja, ehhez jó segítséget adhattam neki. 
Kölcsönös útbaigazítások után elõhozakodtam vele, hogy hiszen nekem kéziratban 
meg van már a soproni ötvösség története: hanem még 1928 körül Majovszky Pálnál 
megismerkedtem Kõszegi Winkler Elemérrel, aki az ország ötvösjegyeit gyûjtötte, el-
kérte néhány hétre a kéziratot és sohasem kaptam tõle vissza, mert hiszen õ Lõcsén 
élt. Így eléggé veszélyben forgott a nagy szorgalommal egybegyûlt anyag és mikor Holl 
Jenõ ígéretet tett, hogy anyagilag támogatja a könyv kiadását, megírtam még egyszer. 
Steiner Antal és Holl Jenõ társaságában végigjártam a templomi kincstárakat is és Stei-
nerrel rajzoltattam a jegyeket. Három tábla telt ki belõlük. aztán 1931 tavaszán a 
Röttig-Romwalter nyomda szépen kiállítva kihozta. Hiba alig akadt benne. 

Holl Jenõnek és feleségének ajánlottam: reggel megkaptam a példányokat, egyet 
persze felvittem Holléknak, akik uzsonnára hívtak meg, majd egynéhány példányt 
szétvittem jó barátnak és ismerõsnek. Mikor délután kimentem a Lõver aljába, ahol 
Hollék laktak, szembejött velem Házi Jenõ. Képzelhetõ izgalomban kérdeztem, mit 
szól a délelõtt neki átnyújtott munkáról. Õ, szokott száraz hangján csak ennyit mon-
dott: Meg lehet vele elégedve. Persze ez is már igen nagy dicséret volt a részérõl és 
úgy is tekintettem. Eszembe jutott a korán elhunyt Winkler Elemér 
mûvelõdéstörténész, aki csak úgy epedett utána, hogy Házitól egy dicsérõ szót kap-
hasson, de nem kapott sohasem, úgy is szállt sírba. Hollék persze igen kedvesen fo-
gadtak és köszönték a megtiszteltetést. Sajnos másnap Holl olyan formában tette fel a 
kérdést a támogatást illetõleg, hogy jobbnak láttam nem emlékeztetni ígéretére. 
ugyanis kissé zavartan kezdett a támogatásról beszélni, hogy hány példányt vegyen át: 
húszat vagy harmincat? Így azt mondtam tízet, ami kb. 30 pengõt jelentett, a dolog 
abban maradt. A példányok nem nagyon fogytak, legalábbis Sopronban nem, de a tu-
dományos világ igenis tudomást szerzett róla és 19 ismertetés jelent meg, ebbõl újság 
hat (Sopron, Budapest, Pozsony, Kismarton), a többi belföldi és külföldi folyóirat vagy 
évkönyv. Különösen jelentõs volt számomra Mihalik Sándornak ismertetése a Száza-
dokban, amely egészen kivételesen dicsérõ bírálat volt amely egészen kivételesen 
dicsérõ bírálat volt. Kiemelte, hogy magánemberként adtam ki a könyvet. Írásban 
megismerkedtünk és sokszor meleg támogatásban részesített a további évek folyamán. 
1936-ban ismerkedtünk meg személyesen. Úgy látszik, hogy személyiségem nem tette 
rá azt a benyomást, mint leveleim, ettõl fogva kapcsolatunk elhidegedett, és sohasem 
vált olyan barátivá, mint régebben volt. 1931 júliusában a müncheni Nationalmuseum 
vendégeként eljutottam Augsburgba is, nagy és kellemes meglepetésemre az ottani 
múzeumi szakemberek már ismerték az ötvöskönyv révén nevemet.  

 
VIII. Katalog der Gedächtnisausstellung–Haydn der Sammlung-Wolf in Eisenstadt 

Mikor már 1930 táján híre ment, hogy 1932-ben nagy Haydn ünnepségek lesznek, a 
zeneszerzõ születésének 200. évfordulóján, elkezdtem a vezetésem alatt álló Wolf 
Múzeum Haydn-anyagának bõvítését. Wolf Sándor nagy kedvvel fogadta elõterjesz-
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téseimet, és valóban igen értékes anyag gyûlhetett össze bõkezûsége folytán. Az anyag 
meglevõ része már 1931-ben felállításra került, majd az ünnepség idejére három 
szobás kiállítássá növekedett. Wolf Sándor lelkesültségében elhatározta, hogy 
katalógust ad ki róla. Akkoriban dolgozott Ernst Friedrich Schmid zenetörténész 
Bécsben és Kismartonban. A katalógus számára egy dolgozatot írt, amelynek illusztrá-
ciójaként egy Haydn-indulót és az Alleluja kézirat egy lapját reprodukáltatta a mú-
zeum tulajdonosa, a címlapon pedig az Évszakok elsõ kiadásának metszetét sokszoro-
síttatta. Csak az volt a baj, hogy Wolf Sándor szinte naponta újabb és újabb anyagot 
vásárolt, és a kiszedett szöveget állandóan változtattuk. Késõ éjjelekig dolgoztam fent 
Bécsben a nyomdában; maga a kiállítás is igen sok üggyel-bajjal járt, mert 3–4 foknál 
kellett a fûtetlen helységekben dolgozni, segédmunkásaim ott is hagytak. No de a vé-
gén minden elkészült, és a kiállítás megnyitása elõtt való nap, azt hiszem április 3-án 
megjött a több száz katalógus. Valóban nagyon szép nyomás és kiállítás, és dicsérte 
gazdám nagy mûszeretetét, áldozatkészségét. Volt egy különlegesen kötött fajta is, 
abból csak kiváltságosak kaptak. 1938-ban már nem volt egyetlen példány sem. Ne-
kem a sok elismerésen kívül csak fejzsába és idegkimerültség jutott, amelybõl nehe-
zen lábaltam ki. Egyébként a Burgenländische Heimatblätterben több Haydn-vonatko-
zású cikkem jelent meg 1932 folyamán, az egyik a Wolf Múzeumban lévõ Haydn-
leveleket mutatta be, ezt a cikket Wolf Sándor különlenyomatban is kiadta, egyben 
egy-két képpel. Ezt a munkámat tehát bátran nagyobb munkáim közé számíthatom, 
mert nem egyezik meg teljesen a folyóiratban megjelent alakjával.  

 
IX. Sopron környékének mûemlékei. Sopron, 1932, Székely. 112 lap + VIII képes 
tábla. 

1932 áprilisában megnyílt a Haydn-emlékkiállítás Kismartonban, a közönség kézhez 
kaphatta az általam szerkesztett katalógust, és a Burgenländische Heimatblätterben 
több cikkemet olvashatta. Én pedig halálos fáradtságot éreztem és állandó fõfájás gyö-
tört. Hónapok elmúltak, mire egyáltalában kedvem volt valamihez. Hogy mégis kis 
változatosságot szerezzek magamnak, a mindig Sopronban töltött hétfõi szabadnap-
jaim egyikén elhatároztam, hogy kipróbálom az akkor megnyílt autóbuszvonalat a 
Fertõ mentén. Nem ismertem még akkor Balfon kívül egy falut sem. (Balfon is csak 
inkább a fürdõtelepet). Egyik nyári hétfõ-délután tehát kiutaztam Hidegségre. A he-
gyen álló templom zártan fogadott, a plébános, Jenõ bátyám iskolatársa, Fodor Pál, 
sehol, kószáltam a faluban céltalanul, míg végre elkövetkezett az autóbusz indulásá-
nak ideje. Ott a megállónál akadt rám Fodor Pál, rögtön felragadott, megnéztem a 
rendkívül érdekes templomot, egy bécsi ezüst kelyhet is találtam, ittam a nagyszerû 
hideg forrásból, és megígérve, hogy a legközelebbi hétfõn ismét kimegyek, de ezúttal 
Fodorral Hidegségrõl Fertõhomokra, felfrissülve tértem haza Sopronba. Nehezen vár-
tam a következõ hétfõi szabadnapot. Hidegségrõl gyalog mentünk át Homokra, sok 
érdekes nem volt, de Hidegségen átnéztem a rendkívül érdekes plébániai krónikákat, 
benne a késõbb oly híressé vált freskók említését is megtaláltam. Hazatérve egy na-
gyobb cikket írtam a Soproni Hírlapba „Mûvészettörténeti barangolások Sopron kör-
nyékén” címen. Nagy visszhangja támadt. Lépten-nyomon hallottam, hogy a barango-
lások leírását ne csak folytassam, hanem adjam is ki külön kötetben. Magam is úgy 
gondoltam, hogy ezzel mégis csak megvethetjük a magyar mûvészeti topográfia alap-
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ját. A nyomdával megalkudtam, bár az elsõ cikket már szétbontották, és attól fogva 
ment a dolog õsz elejéig. Közben Holl Jenõ figyelmeztetett, hogy Simon Elemér 
fõispán hivataloskodásának 10. évét éri meg az õsszel, és ha neki ajánlanám a 
megjelenõ kötetet, azzal továbbra is biztosítanám magamnak jóindulatát, amelyre bi-
zony nagy szükség volt a magam különleges kettõs életében. Holl elintézte, õ szólt 
neki, és Simon beleegyezett. A munka pedig folyt. A roppant gazdag Fertõszéplak, 
Hegykõ, Fertõboz az autóbusz vonal mentén lévén nem volt nehézség, legfeljebb az, 
hogy este a vasútra gyalog kellett mennem; aztán Ágfalva, Bánfalva itt voltak orrom 
elõtt, Harkára gyalogolni kellett, Nagycenket vonaton érhettem el, és végre a drága 
Fertõrákos, ahol a tiszttartó nem csak ebédre látott vendégül, hanem bevitetett kocsin 
Sopronba. No meg Kópháza! Most ismertem csak igazán meg a környéket és bámul-
tam mûvészeti emlékeinek érdekességén, gazdagságán.  

Lelki nyomottságom teljesen eltûnt, a hétfõk jelentették nekem az igazi vasárna-
pot. Minthogy a Székely-nyomda adta ki a kormánypárti Soproni Hírlapot és így Si-
mon fõispán ünneplése szívügyük volt, tehát könyvem nyomása sem akadozott, bár 
nemcsak Hidegséget és Homokot nyomták újból, hanem mûvészettörténeti áttekin-
tést, irodalmat, mûvészjegyzéket és német összefoglalást is. A nyolc táblán 11 kép je-
lent meg, javarészt a magam felvétele és természetesen újonnan klisére vett; ezenkí-
vül még térképet is csináltattam. 

A kis kötet megjelent és amilyen szerencsém volt, hogy csak 300 példányt mertem 
nyomtatni, az pár hónap alatt elkelt. Simon Elemérnek is tetszett, de aztán a Bethlen-
kormánnyal együtt õ is letûnt. Anyagi hasznom a könyvbõl nem volt, de ráfizetésem 
sem. Viszont nagy ösztönzést adott. Vele egyidõben jelent meg a Pannonhalmi Szem-
lében és különlenyomatként is Mihályi Ernõnek a Magyar falu mûvészete címû ha-
sonló mûve, de határozatlan egységeket vett ki a Dunántúlról és így egymás mellé he-
lyezett mozaikdarabnak tûnik fel az egész. Az anyagiakon túl a könyvnek sikere volt, 
jó bírálatok jelentek meg róla, nem feledve el, hogy támogatás nélkül végeztem el a 
sok fizikai fáradtsággal járó munkát. Valóban úgy is volt, hogy amit az osztrák 
topográfián kerestem, beleöltem ebbe és a következõ Sopron megyei mûemlékes 
könyvecskékbe, mert hogy ráfizetés nem volt, az alatt csak azt értem, hogy a nyomdát 
és a klisét meg tudtam fizetni a bevételbõl. 

 
X. Kunstdenkmäle der Freistadte Eisenstadt, Rust und des pol. Bezirkes Eisens-
tadt. Baden 1932 Rohrer. 

A Haydn-év végén, december közepén jelent meg az osztrák Kunsttopographie 24. kö-
teteként addigi életem fõmûve. Azért is fõmûve, mert doktorátusom óta eltelt hét 
esztendõmet fogta át. Persze szó sincs róla, hogy hét esztendeig csak ezen dolgoztam 
volna, sokáig tartott, hogy végre kiderült: most nagyjából minden idegszálamat ez fog-
lalkoztatja. 

A kezdet nagyon egyszerû. 1926 elején a Rábaközi nyomdában falnak támasztott 
nagyobb üzleti könyvet láttam porosodni; kérdésemre elmondták, hogy rosszul sike-
rült példány, el akarják tüzelni. Persze hogy örömest nekem ajándékozták. Baja az 
volt, hogy kb. a 130. laptól fogva kiszakadt vagy 50 lap, egyébként margós, jól vonala-
zott könyv volt. Rövid habozás után arra használtam fel, hogy minden egyes lapra egy-
egy faluról feljegyeztem, amit róla mûvészettörténeti vonatkozásban találtam olvas-
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mányaim során, fõleg Gerecze mûemlékjegyzékét, Payr, Házi és mások munkáit hasz-
náltam fel, egyébként 1920-ban a levéltár akkori hírlapanyagát feldolgoztam bibliográ-
fiában, onnan sok adatom volt. Ez a könyvem segített benne, hogy amikor 
Kismartonba kerültem, a Wolf Múzeum mellé mûemléki állomást szerveztem, és ez a 
könyv szolgált alapul a leltáraknak. Így keltõdött fel az érdeklõdés egyáltalában a to-
pográfia iránt a burgenlandi vezetõ körökben is, és 1927 nyarán egy 9 napos autókör-
útra hívtak meg, könyvemmel együtt, amely alkalommal Dagobert Frey, Makart fény-
képész és a tartományi vezetõség részérõl Fitler Pál levéltáros társaságában 
megismerhettem az egész Burgenlandot. Freyt már korábban megismertem, mert a 
burgenlandi topográfia kérdése ekkor már nagyon érõben volt és Wolf Sándor engem 
ajánlott a Denkmalamtnak. A 9 napos út alatt még jobban megismert és a topográfia 
költségeire nézve is beszélgettek Frey és Fitler, minden úgy látszódott, hogy a feladat 
nekem jut majd. Én valami nagyon nem hittem benne, fõleg mert Frey még 1927-ben 
Burgenland címen egy nagyon csinos kötetet jelentetett meg utunkról és abban rólam 
egyetlen más természetû említésen kívül hallgatott. Mégis 1928 elején már eléggé ki-
alakult a dolog: a tartomány fizeti a felvételek költségét, azaz az én kiadásaimat, a 
Denkmalamt gondoskodik a szerkesztésrõl, ellenõrzésrõl, kiadót szerez, mely utóbbi-
nak az augsburgi Filser Verlag már hajlandóságot is mutatott. 

Egy nagy dolog volt hátra, magammal elintézni, el merem-e vállalni. A feladat óriá-
sinak tûnt fel, egy kikristályosodott rendszert elfogadni, amilyen az osztrák topográ-
fia volt, abba beleilleszkedni a magam eléggé selejtes iskolázottságával, nagyon meg-
gondolandó volt. Ez irányban Frey és Wolf Sándor egyaránt próbáltak megnyugtatni. 
Maga az, hogy a tartomány engem, a magyar állampolgárt elfogadott, mutatta, hogy 
más nem akadt volna, aki ezt helyismereteknek hasonló bõviben el merné vállalni. 
De volt egy másik kritikus pont. Hasztalan mondogattam magamban, hogy a szolgálat 
az általános mûvészettörténetnek szól, egy hang azt mondta bennem, hogy 
szülõhazám ellen való vétek lesz ez a munka. Végül is egy olyan területrõl van szó, 
amely nem is oly régen magyar volt, és amelyre joggal, nem joggal, de számot tartunk, 
mûvészeti emlékeinek feldolgozásával mintegy annak hódolok be, hogy ez már nem a 
mienk. Akkoriban, amikor a honfibú csorgott a hivatalos emberek ajkán, persze való-
ban meggondolandó volt a dolog olyan embernek, aki életét két ország közt osztotta 
meg. Így gondoltam rá, hogy mivel 1928 elején a Magyar Mûvészet soproni száma mi-
att szándékom volt Pannonhalmára menni és Mihályi Ernõvel ez ügyben tárgyalni, 
tõle kérek tanácsot. Órák hosszat folyt a vita; elismerte, hogy ilyen feladat, amelybõl 
tulajdonképpen megtanulom a mesterséget, nem akadna egyébként, de éppen mert 
mégis Magyarországon is tevékenykedem, félõs, hogy bojkott vagy ilyesmi lesz a ré-
szem. Végül is a kétélûség hangoztatása után úgy láttam, hogy inkább ellene van a do-
lognak, mint mellette. Minthogy közben megindultak Majovszkyval is a tárgyalások a 
Magyar Mûvészet soproni számát illetõleg és vele bizalmasabb viszonyba kerültem, õ 
hozzá is fordultam. „Természetesen egyéni véleményemet adom, kezdi 1928. április 
3-án írt levelében, de azt minden jóindulatú ember a mi terrénumunkon a magáénak 
fogja vallani. Ha Hekler professzor Henszlmann Lapjai Bruno Grimschitz, a Magyar 
Mûvészet Ludwig Baldass és Heinrich Schwartz cikkeit közli, úgy csak méltányos, ha 
egy osztrák publicatio viszonzásul magyar mûvészeti író munkáját hozza. Hiszen még 
osztrák politikai közlönyök is hoznak felelõs magyar politikusoktól – általuk minden 
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bizonnyal honorált – cikkeket. Azután meg az osztrák Frey–Tietze-féle topográfiában 
közölt feldolgozás – esetleg kivonatosan és körülbelül egyidejûleg a Magyar 
Mûvészetben is hozható. Tehát a munka nemcsak az osztrákok számára íródnék oszt-
rák hivatalos kiadványban, hanem egyidõben a magyar közönség részére is magyarul. 
Úgy-e? S nem ellenséges szellemben írná meg.” Majovszky késõbb is nyilatkozott még 
az ügyre nézve 1928. szeptember 18-án, a magyar Kunsttopográfiára írja: „amit a 
Mûemlékek Orsz[ágos] Bizottsága évtizedek óta nem bírt és nem tud megcsinálni. Az, 
hogy a Burgenlandé fog elsõnek megszületni, rettenetes szégyene a Mûemlékek 
Orsz[ágos] Bizottságának, az pedig, hogy a magyar Csatkai a megteremtõje, az 
dicsõsége Csatkai dr-nak és öröme mindnyájunknak.” 

A munkát tehát 1928 júniusában a korábbi kötetek szorgos áttanulmányozása után 
megkezdtem, de az elsõ falunál már láttam, hogy iskolai bölcsességem egy krajcárt 
nem ér e területen. Tehát elkezdtem az épületrészek tanulmányozását építészeti 
könyvek alapján és lassan-lassan belejöttem a munkába. Egészségileg pompás dolog 
volt az örökös vándorlás erdõn, mezõn, fényképeztem is nagyban. 1928 õszére 
megvolt a 25 község. Frey ekkor három napot töltött velem és megállapította, hogy 
meghatározásaim jók, de a fogalmazások gyöngék. 1929-ben Kismartont és Rusztot 
dolgoztam fel, egyúttal Frey tanácsára az egész környéket, azaz 25 falut újból 
bejártam. Míg az elsõ évben sokhelyütt kietlen volt a fogadtatásom, most már egyik 
pap tovább adta a híremet, igen jól ment a sorom, a többnyire magyar érzelmû 
idõsebb papoknál. Ritka helyen engedtek el ebéd, vagy uzsonna nélkül. De ugyanúgy 
elõkerültek a rejtett kincsek is. 1930-ban Dagobert Frey végigjárta velem az összes 
helyet és ellenõrzött. Ez év végére átadtam neki a bevezetést, ahogy én képzeltem; 
úgy találta jónak, hogy az adatok alapján inkább õ írja meg, ahogy történt is, de 1932 
elején elhagyta Bécset és Boroszlóba ment egyetemi tanárnak. A kötet gondozása volt 
tanáromra, Karl Ginhartra maradt, aki igen jó kedélyû karintiai ember volt, nagy 
tudású is, de bizonyos értelemben hanyag. A kötet szövegét rábízta egy Schwartz nevû 
mérnökdoktorra, aki hihetetlen alapossággal látott neki és fényképek alapján döntött 
egy-egy kifejezésrõl, emiatt sokszor fel is hívott Bécsbe. Frey már nem törõdött a 
dolgokkal, Ginhart természetében volt a nemtörõdömség, így 1932 elején majdnem 
kátyúba került az egész ügy az Esterházy kottéria miatt. Annak idején ugyanis Frey 
kieszközölte, hogy a kismartoni Esterházy-kastély több részletét leírhassam és 
fényképezhessem. Mikor már a kefelenyomatok kezdtek szálingózni 1932 elején, Frey 
a kastélyra vonatkozó részeket megküldte a hercegi igazgatóságnak. Titokban valami 
szubvencióra gondolt, de meglepõ válasz érkezett, ám most már az õ távollétében. A 
hercegség azzal, hogy csak a fényképezést, de a közlést nem engedte meg, kb. 10 lapot 
nem enged kinyomtatni. Volt persze nagy riadalom és Ginhart a maga könnyed 
modorában azt telefonálta, hogy gondoljak ki 10 lapot a kastély megfelelõ részeinek 
pótlására. Szerencsére a Denkmalamt nem vette ennyire lazán a dolgot, valami dr. 
Ambros nevû jogtanácsos igen udvarias levélben összegezte, hogy mennyiben 
helytálló a fényképezési jog és a közlési jog, ha egy készülõ könyvrõl beszélünk. De 
minthogy a hercegnek személyes joga, mit enged és mit nem enged közölni, a 
Bundesdenkmalamt nem fogja a kívánt részeket hozni, viszont költségei fejében, 
nyomás, új nyomás, képek, új képek stb. 10.000 schilling megfizetését kéri. Erre 
persze a hercegség is visszavonta a tilalmat, azaz egypár festmény említését nem 
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engedte csak. Ekkor már megvolt a tördelés és nagyjából elkészült a tárgymutató is. 
Sajna az utóbbiban benne maradtak a törölt részek. 

A nagy és bonyolult tárgymutatót 1932 nyarán csináltam meg, nem éppen nagyon 
jó egészségi állapotban, de elkészült. Maga a könyv kis híján mégsem került nyilvá-
nosságra, ugyanis a Filser Verlag Augsburgban megbukott, és a könyvet a badeni 
Rohrer Verlag vette át; Filserék csõdtömegébe belevonták a topográfiát és karácsony 
táján csak egypár szerzõi példány került a világ elé. Én kaptam tiszteletdíj fejében 
1000 schillinget, minden kiadásomat, ami az utakat illeti, megtérítette a tartomány, 
persze az elszámolásnál lehetett 2. osztályt számítani, vagy autóbuszt és gyalogoltam, 
így ott is valami nyereségem akadt. 

A kötet 1933-ban lett nyilvános, és a tartománynál nagy haragot váltott ki. Én 
ugyanis, ahogy Majovszky is írta, nem akartam bele politikát belevinni és tárgyilago-
san állítottam össze a falvak történetét. Frey késõbb azt mondta, hogy õ akkor már 
nem szólhatott bele, mikor ez a rész készült, de Ginhartnak el kellett volna olvasnia, 
végül a költségeket a tartomány viselte nagyrészben, és így annak nacionalista érde-
keit sem lehetett volna szem elõl téveszteni. A komolyabb körök azonban szívesen 
fogadták a dolgot és nemsokára Kampis Antal a Magyar Mûvészetben vette üllõjére. 
Sajnos nacionalista módon esett neki és Freyvel vitázott, ilyenforma kijelentéseivel 
hogy a kismartoni mûvészet a pest-budaiak függeléke (fordítottja igaz), eléggé elvette 
a bírálat komolyságát, egyébként a szidalom inkább a magyar tunyaságnak szól, hogy 
megtörténhetett ez a dolog és nem korábban fedezték fel, amikor még magyar 
imperium alatt volt, a sok mûemléket. Engem elég hamar elintéz, hangyaszorgalmú-
nak nevezett, és hogy sokat köszönhet nekem az osztrák tudomány, de tán maga is 
megijedt ettõl a helytelen beállítottságtól, és hozzátette, de általában a tudomány is. 
E bírálatról szó esett köztem és Zádor Anna közt, aki persze nem volt sohasem nacio-
nalista, ezt mondta, hogy másképp Magyarországon nem lehetett ezt a bírálatot meg-
írni. Annál meglepõbb volt, amikor a Századok foglalkozott vele. Fleischer Gyula írta a 
kritikát. Szomolnoki származású, de élete nagyrészét Bécsben töltötte, csodálatos hig-
gadtsággal írt a könyvrõl. A rólam szóló rész egyenesen megindított; megírta, hogy 
még az vigasztaló, hogy magyar ember írta a könyvet és hogy rám itthon szükség van, 
csekély anyagi áldozattal el lehetett volna érni, hogy itthon dolgozhassam stb. Mint-
hogy engem halálra ijesztgettek, milyen lesz majd ez a bírálat és a Századok részérõl 
már volt tapasztalatom a bírálatokat illetõleg, nagy megkönnyebbülést és nagy elégté-
telt éreztem. Fleischernek rögtön írtam, megköszöntem, hogy ismeretlenül is rátapin-
tott a magyar íróság lényegére. Szívesen válaszolt: ha tudta volna, hogy mennyi 
gyötrõdésem volt emiatt, még jobban megnyugtatóan ír. Így kezdõdött kb. 4 éven át 
levélváltásunk, többször meghívott szállásra is, de valami módon elmaradt a megis-
merkedés. Sajnálom, hogy ennyire világosan látó ember hogy hajolhatott a hírek sze-
rint ennyire jobb oldalra.  

A burgenlandi tartományfõnökség meglehetõsen elzárkózott a könyv miatt elõlem 
és 1936-ig nem is jelent meg semmiféle írásmûvem Kismartonban. A Liszt-év meg-
hozta ismét az együttmûködést 1936-ban. 1938-ban kaptam olyan híreket, hogy a to-
pográfiát a könyvtárakból kiselejtezték és elégették. Mennyiben igaz, nem tudtam 
ellenõrizni, annyi bizonyosnak látszik, hogy kevés példánya forog és hogy megsze-
rezni manapság nem lehet. Az is igaz, hogy sokszor idézi az osztrák és magyar iroda-
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lom, tehát hasznos, hogy mikor 1953-ban az „elsõ” burgenlandi mûvészettörténeti ki-
állítást rendezték, a katalógus elõszavában Baldass a burgenlandi mûvészek 
kiderítését egyszerûen Freynek tulajdonította, aki pedig a topográfia bevezetésében 
pontosan és több helyütt megírta, hogy az én adataimat használta fel. 

 
XI. Sopron vármegye mûemlékei. II. sorozat. Sopron, 1934. 118 p. XII tábla. 

1933-ban édesanyám halála miatt általában keveset dolgoztam, és csak 1934-ben lát-
tam hozzá, hogy a magyar topográfiát folytassam. A szöveg a bevezetés és irodalom, 
mûvészjegyzék nélkül a Soproni Hírlapban jelent meg. A feldolgozott falvak száma 16 
volt, eléggé összevissza ment, és semmiféle földrajzi vagy mûvészeti egységbe nem 
volt foglalható. Ezért nem is nagyon sikerült a könyv. Az alispán, Gévay-Wolf Lajos 
igen nagy érdeklõdést mutatott, és javaslatára úgy emlékszem 200 pengõt adott is a 
megye a klisékre, amelyek száma így az elõzõ könyvhöz képest emelkedett. Sajnos a 
cím körül zavar volt; akkoriban még szándékom volt a Sopron környékének 
mûemlékeit, most már mint Sopron vármegye mûemlékeinek elsõ kötetét kiadni, de 
hiányzott a pénz rá és a vállalkozó kedv is. Így a kötet és a következõ is nem tökéletes 
joggal viseli a 2. és 3. kötet alcímet. Voltak eléggé nehezen megközelíthetõ falvak is, 
de jókedvvel jártam az utakat. Agyagosszergényt Süttör felõl akartam megközelíteni, 
közben majdnem belevesztem a Hanságba. Volt olyan utam is, amely két napot vett 
igénybe, így p[éldának] o[káért] vonaton utaztam Petõházára, onnan szintén vonaton 
Kapuvárra, onnan pedig gyalog az eszterházi állomásig masíroztam, ott megháltam, és 
másnap hajnalban vonaton Sarródra, Sarródról ismét gyalog az eszterházi állomásra, 
majd vonaton Sopronba. 

A könyv fogadtatása nem volt szerfelett kedvezõ, nem arról van szó, hogy nem ír-
tak volna róla jól, de nem nagyon kelt. Igaz, a nyomda is igen rossz papírt adott, sárga 
borítólapja is kellemetlen hatást tett, még 1938-ban százával állott a szekrényben a 
példány. És engem is visszatartott a folytatástól, legalábbis egy évre. 

 
XII. Emlékezés Esterházy Pál nádorra születésének 300 évfordulója alkalmából. 
Sopron 1935. Különlenyomat a Soproni Hírlapból. 34 p. 

A Soproni Hírlapban megjelent és aztán különlenyomatként kb. 100 példányban ki-
adott életrajzot szívesen írtam, mert érdekelt a szomszédos barokk fõúr sokrétû jel-
leme. Hibáit is felsoroltam, de bár nem védtem, mûvészetpártolása, zenekedvelése va-
lamennyire magától is ellensúlyozta e meglehetõs nagy hibákat. A titkos reménység 
mindig élt bennem, hogy efféle munkákkal tán elnyerem egyszer az engedelmet, hogy 
az Esterházy-levéltárban dolgozhassam. Persze még annyira sem vittem, hogy legalább 
az elzárt kastélyokat, p[éldának] o[káért] Eszterházát láthassam. Maga a herceg tán 
nem is lett volna ellene, hanem környezete oligarchikusabb volt, mint õ maga. Mikor 
valamit megküldtem, udvarias írást kaptam köszönettel az õ nevében. De egyszer, 
mikor fõembere szabadságon lehetett, maga köszönte meg és közvetlen hangot is 
ütött meg, hogy már egész rekesze van az én dolgaimból. 

A különlenyomatot kedves és mindig fáradhatatlan támogatómnak, Sümeghy 
Dezsõnek és feleségének ajánlottam; sajnos keserves sajtóhiba csúfította el az aján-
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lást, feleségének helyett „felseégének”; igaz, hogy ezt sem a házaspár, sem én nem 
vettük észre az ünnepélyes átadásnál, egy negyedik hívta fel rá a figyelmünket. 

 
XIII. Die fürstlich Esterházyschen Druckereien in Eisenstadt. Különlenyomat a 
Burgenländische Heimatblätter 1936. évi elsõ számából. 7 p. 

Castle Eduárd, a bécsi egyetemen a német irodalomtörténet tanára állandóan bízta-
tott, hogy írjam meg a kismartoni nyomdászat történetét. Állandóan az vetettem el-
lene, hogy az anyag jelentéktelen; hogy ezt bebizonyítsam (és fõleg, hogy disszertáci-
óval kísérletezõ egyetemi hallgatók lemenjenek a nyakamról), megírtam a történetet 
és a Heimatblätterben közöltem. A különlenyomatot pedig azért csináltattam, mert a 
szerkesztõség nem akarta a legrégibb nyomdai terméket reprodukáltatni. Ez ugyanis 
latin nyelvû írás volt, és hiába, a nacionalista szellem nagyon erõre kapott már akko-
riban az osztrákok közt. Nekem személyes kedves emlékem is volt az a nyomtatvány, 
ugyanis 1920 körül láttam hirdetve egy bécsi antiquárium katalógusában. Majdnem 
15 év múltán megtaláltam a jegyzetemet, és Wolf Sándor kellett hozzá, hogy az 
antiquáriumban kikeressék a füzetet és az árszabást áttegyék a schillingre. A dolgozat 
tehát megjelent, Castle vállat vont, hát csak ennyi az egész? Attól fogva nem adta ki 
disszertációnak. A füzet erõsen helyi érdekû, de pontos, rendes munka. Jellemzõ, 
hogy az évfolyam tartalomjegyzékébõl kimaradt. 

 
XIV. Versuch einer Franz Liszt-Ikonographie. Különlenyomat a Burgenländische 
Heimatblätter V. évfolyamából. 14 p. IV képes tábla. 

A tanulmány több év gyûjtés eredménye. Mért jutott eszembe, magam sem tudom, de 
nagyon szeretem Liszt zenéjét és mint embert, minden hibája ellenére, becsülöm, em-
lékét tisztelem. Mikor 1936 elején összeállítottam, nem puszta felsorolásra gondol-
tam, hanem bizonyos mértékig mûvészettörténetbe ágyazva adni, de hogy éppen a 
Burgenländische Heimatblätter fogadta el, hát mellõztem a sok szót és inkább felsoro-
lás lett belõle, míg a tervezett körítést elapróztam a Magyar Mûvészetben, a Tükörben 
megjelent kisebb képes cikkekben. A felsorolás egyébként 344 tételbõl áll, tehát te-
kintélyes szám, méghozzá jóformán Liszt életében készült képmásokról van szó. A 
képek egy részét a folyóiratból vettem, de több klisét is csináltattam hozzá, és a füze-
tet Löwy Fridának, kedves pártfogómnak ajánlottam. Úgy látszik, az ajánlásokban ül-
dözött a balszerencse, mert ennek szövegét is rosszul nyomták, de a mindössze 50 
példányban kijavítottam. Nagy és szorgalmas munka volt, és akinek kezébe került, 
tetszett is, egy-két német nyelvû ismertetés is akadt róla. A dolog humoros oldalához 
tartozik, hogy bár reményem nem volt a további kiadásra, gyûjtöttem a Liszt képeket 
1948-ig; akkor a budapesti egyetemen Böhm László rádió-fõrendezõ pontosan ezt a 
tárgyat választotta ki doktori disszertációnak; hosszabb idõt töltött Sopronban, nálam 
is lakott, és így fabrikáltuk össze az új munkát, persze az õ neve alatt, no de legalább 
felhasználtuk a füzet óta gyûjtött anyagot is. A belsõ humor abban nyilvánult, hogy én 
okoltam meg, mért kellett a tárgyat újból feldolgozni; ami rosszat lehet, azt mind el-
mondtam a szegény és jobb sorsra érdemes füzetrõl, magamban pedig a magyar köz-
mondást mormogtam: Inkább a magunk keze üssön, mint a másé. 
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XV. Franz Liszt. Katalog des Franz Liszt Gedächtniszimmers der Sammlung Wolf in 
Eisenstadt. Wien, 1936. 9 p. 

A Haydn-kiállítás nagy sikere arra késztetett, hogy Liszt Ferencnek is hasonló 
gyûjteményt szervezzek a Wolf-múzeumban. Azonban Wolf Sándor anyagi helyzete 
sem volt már annyira kedvezõ és Liszt kevéssé érdekelte, a politikai események is 
kedvét szegték, az évek során gyûjtött anyag nem volt rendkívül lenyûgözõ. Mégis haj-
landó volt a Haydn-katalógusnál jelentékenyen egyszerûbb katalógus kiadására. Még a 
címlapon is én adtam a klisét, hogy mégis szebb formája legyen, õ pedig két unikum-
nak számító fényképet reprodukáltatott. Ismét Bécsben készült a nyomás, és az 
utolsó percek forgatagában esett meg velem, hogy bár akkor már majdnem két évti-
zede foglalkoztam Liszttel, mégis azt írtam, hogy Liszt Weimarban halt meg, mi is szé-
gyenemre, így is került nyomtatásba. 

 
XVI. Liszt a mienk! Bp. 1936, Dante. 24 p. + LIV tábla. 

1935 õszén Budapesten jártam és akkor a Dante kiadónál is bemutatkoztam, miután 
folyóiratában, az Ünnepben már több cikkem jelent meg. Erdõs nevû igazgatóval is 
beszéltem, aki felszólított, hogy nem állítanék-e össze egy Liszt-albumot, vagyis an-
nak olyan képanyagát, amely lehetõleg új és ismeretlen módon hasson. Szívesen vál-
laltam, és rögtön magamban 10–15 pengõre szabtam a díját, mikor is Erdõs megkér-
dezte, hogy 100 pengõvel beérem-e? Hazatérve hajtogattam mindenhol, hogy Pesten a 
földön hever a pénz. Hozzá is láttam mindjárt egy megrendelt cikkhez is a kötet szá-
mára: Liszt Sopronban. 

A képeket lehetõleg úgy állítottam össze, hogy a Wolf Múzeum eddig még nem kö-
zölt anyagát fényképeztettem. Mi ütött a kiadóba, nem tudom, de bár átvette a cikket és 
ki is fizette a tiszteletdíjat a képanyag összeállításáért; mégis a kiadást halasztgatta. Úgy 
gondolom azért, mert 1936 egész folyamán csak úgy jelengettek meg a Lisztrõl szóló ké-
peskönyvek, elsõ sorban a svájci Bori: Liszt par l’image, amely valóban nagyot sokat fel-
ölelt, aztán a magyar–német barátság alapján készült Matejka–Füssmann könyv, az 
utóbbinál megjegyzem, hogy képanyagért Matéka vagy Matejka hozzám is fordult és le-
velét így címezte: Cs. F. fényképész, maga a szöveg pedig üzleti hangú megrendelés volt. 
Az én könyvem 1936 végére jelent meg, amikor már a Liszt-zaj elcsitult, hogy ez meny-
nyire fokozta kelendõségét, nem tudom, de egy bibliográfiában olvasom, hogy a könyv-
nek második kiadása is volt, errõl nem tudtam. Egyébként a szövegrészt nem én állítot-
tam össze, szerepelt benne régebbi cikkével Bartók, Hubay, Pourtalés stb. stb. Sajnálom, 
hogy csak az én nevemet írták doktori címmel, talán azért, hogy a sok nagy közt a senki 
megjelenésének létjogosultságát próbálják mentegetni. 

 
XVII. Régi soproni házak, régi soproni családok. Sopron, 1936. Rábaközi Nyomda. 
94 p. 

Ennek a kis füzetnek tartalma a Sopronvármegyében jelent meg 1936 derekán és a 
nyomda kegyes volt 50 példányért kiadni könyv alakban, és még a címlap árát is ve-
lem fizettette, természetesen nekem kellett az 5 kép kliséjét megcsináltatni, illetõleg 
budapesti kiadótól kölcsön kérni. Maga a füzet 15 kis tanulmányt ad; hibája, hogy 
nem hozhatott pontos forrás meghatározást és a másik, hogy túlságos látszik, meny-
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nyire érdekli a szerzõt a tárgya, nagyon erõsen beleereszkedik néha a családok törté-
netének szövevényébe. Egyébként szívesen fogadott munka volt, a kritika is elég kel-
lemesen intéz el, Soproni akkori költõje, Mészáros Sándor pedig azt mondta 
személyesen, hogy évek óta várta már tõlem ezt a munkát és folytatását kívánja. 
Gyakran keresik ma is, de persze sehol nem kapni. 

 
XVIII. A 40 éves Soproni Képzõmûvészeti Kör története. Sopron, 1937. A Kör kia-
dása. 23 p. 

A soproni Képzõmûvészeti Körnek 1925 óta voltam tagja és 1926-ban a választmányba is 
bevettek, az 1920-as évek végén Mende Gusztáv titkárt helyettesítettem, majd én lettem 
a titkár 1937-ig, így hát a legbelsõbb dolgokat is ismertem; azonkívül sokszor beszélget-
tem a régi dolgokról a kör alapítójával, Steiner Rezsõvel is. Így esett rám a választás, 
hogy a 40 éves történetet megírjam. Eléggé zilált idõmre esik ez a munka, mert akkori-
ban lett Józsi bátyám halálos beteg és halt meg tragikus gyorsasággal; másrészt tán nem 
szerénytelenség, ha azt mondom, hogy kinõttem az egyesületi történetek megírásából. 
A takarékosság azt kívánta, hogy a Soproni Hírlap hozza a tanulmányt, ha ugyan szabad 
annak nevezni, aztán lett belõle különlenyomat; elég kényszeredett szövegû munka, 
sok örömöm nem volt sem a megírásában, sem a megjelenésében. 

 
XIX. Sopron vármegye mûemlékei. III. sorozat. Sopron, 1937, Székely. 223 p. MXL 
tábla. 

Már 1936 nyarán készült a könyv, ismét a Soproni Hírlapban jelent meg a szöveg, de 
ezúttal már az összefoglalás is, majd 1937 elsõ felében könyv alakban is napvilágot lá-
tott. Mivel 30 község szerepelt, az egész csepregi járás és mivel a vármegye 200 vagy 
300 ft segélyt adott, és így a képanyag is 41 darabra emelkedett, nagyobb anyagi sikert 
vártam, mint a második kötettõl, ezért 500 példányban nyomattam. Azonban csalódás 
volt a részem, mert a csepregi járás passzív maradt, a szokásos rendelõk jelentkeztek, 
de újak nem, és így ráfizetés lett belõle. Különben a megírás sok örömöt, de sok fá-
radtságot is okozott, most már igen távoli helyekre kellett menni, és sokszor igénybe 
venni a nagy urak kegyét, hogy kocsit kaphassak, különben alig tudtam volna lebo-
nyolítani egy-egy nap a kitûzött célt. Jellemzõ eset volt az, amikor a lövõi esperesnek 
megküldtem a második kötetet és levélben kértem, hogy nézegesse és ez alapon tá-
mogasson esperesei kerületében, visszaküldte a könyvet és levelet, hogy 
ismeretlentõl nem fogadja el. Így hát az akkori gyõri püspökhöz fordultam, aki felvi-
lágosíthatta az esperest, mikor ténylegesen kint jártam nála, szinte rémülten mutoga-
tott meg kérés nélkül mindent. Jellegzetes volt a keresztényi tanítónál lefolyt látoga-
tásom is: miközben vele beszélgettem (egyébként az újkéri pap ajánlott hozzá), 
berontott a felesége és átkozta a könyvvigéceket, bíztatva az urát, hogy meghallgatás 
nélkül lökjön ki, mert megint befonják. Alig lehetett lecsillapítani. Ebben az idõben 
íratta meg a megye a történetét, errõl minduntalan megjelent hír a lapokban; ugya-
nakkor azonban ügyes emberek Soproni fejek, vagy megyei ismertetõ címen sorra jár-
ták a falvakat és életrajzokat gyûjtöttek 20–50 pengõ árban; nagy szédelgés volt az 
egész; nem csoda, ha az én törekvéseimet összetévesztették ezekkel. Természetesen 
sohasem gyûjtöttem elõfizetést. A III. kötet sok értékes adatot hoz és nagy remény-
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séggel voltam a kapuvári és csornai járás gazdag vidéke iránt, de arra aztán nem került 
a sor, hogy a magam számára dolgozzam fel. A könyv egyébként legalábbis 250 pél-
dányban hentergett egy szekrényem mélyén, néha egy-egy kilóval megtoldottam a 
makulaturába menõ anyagot; ma már persze nincs belõle, 1944-ben még több kiló 
maradt az egyik szekrényben, sorsáról nincs tudomásom. 

 
XX. Idegenek a régi Sopronról. Scarbantia-füzetek. II. Dombóvár. 1938. 48 p. X. 
tábla. 

1938. március 13-án kicsúszott alólam Kismarton, állás nélkül maradtam, szerencsére 
idõben beköltöztem Sopronba, jegyzeteimnek csak kis töredéke szorult kint. Egyelõre 
mindkét soproni lapnak dolgoztam, a keresztény Soproni Hírlapnak szorultságom 
sem juttatta eszébe, hogy legalább pár fillért adjon, a Sopronvármegye valami keveset 
fizetett ugyan, de minduntalan betiltották, azonkívül pedig Parragi György, a 
fõszerkesztõ valami félreértés következtében hirtelen ellenséges magatartást kezdett 
tanúsítani. Készbõl éltem, amikor Thier László, a Ödenburger Zeitung munkatársa 
megkérdezte, hogy készülõ könyvsorozata, a Scarbantia számára nem volna-e vala-
mim. Thier Lászlóról még egyszer külön fejezet jelenik a soproni mûvelõdés-történe-
tében. Szenvedélyes gyûjtõje mindennek, amibõl valami tudományos morzsa is eshet 
le. Tehát újságcikkektõl kezdve könyvekig, mûtárgyak, régi pénzek, írások érdeklik, 
ezerrétû bibliográfiát készít; 1938-ban anyagilag igen jól állt, mert az Ödenburger Zei-
tung is rendesen fizetett, a nyomdában korrigált, a Mûegyetem könyveit lektorálta, 
német összefoglalásokat készített, még zeneórákat is adott. Így indította el a 
Scarbantia könyvsorozatot, tán egy kissé abban a büszke öntudatban is, hogy õ fogja 
Sopronnak megmutatni, mi a szép könyv. 

Természetem olyan, hogy nem egy dologra szoktam összpontosítani figyelmemet, 
egypár adat és már látom, hová vezethet a gyûjtés; így írtam össze utazók egyéni meg-
figyeléseit Sopronról, néha csak egy sor volt az egész, néha lapokra terjedõ feljegyzé-
sek, mint annak az ismeretlen utazónak a naplója, amely 1937 elején került a Wolf 
Múzeumba. Ezekbõl alakítottam ki a Scarbantia 2. füzetét. Thier számos képet ígért; 
tiszteletdíjat: nyolc pengõt és két tiszteletpéldányt. Egyúttal hozzájárult, hogy a köny-
vet kedves, szívbéli barátnõmnek, Zádor Annának ajánlhatom. A technikai munkákba 
nagyon erõsen belefolyt Missuray-Krug Lajos író, aki a maga erõszakos fellépésével 
sok mindent ki tudott harcolni. A könyvet ezúttal nem Sopronban nyomták, hanem 
Dombóvárt, mindamellett kevés volt benne a hiba és 1938. július 25-én meg is kap-
tam a két példányt, az egyik Zádor Anna másnapi névnapjára még elérhetett Buda-
pestre. Missuray-Krug a maga fellengzõs modorában ki is jelentette: „A nõ sírni fog 
örömében.” A nõnek azonban más gondjai voltak és nem sírt. 

A könyv egyébként is igen rossz idõben született meg. Ausztria kimúlt, Csehszlo-
vákiára bármely nap sor kerülhetett, a diplomácia forrt, nálunk mindenki aggodalom-
ban. A könyvet nemigen vették. Bírálat róla a Soproni Szemlében jelent meg. Mollay 
Károly inkább Thiert, a kiadót dicsérte, az írót eléggé balkézre hagyta és szemére 
hányta, hogy mért nem adta teljes listáját a Sopronra vonatkozó efféle leírásoknak és 
mért csonkán hozta az egyes feljegyzéseket. Késõbb is akadt a Szemlében valaki, aki 
neki rúgtatott és patáliát csapott amiatt, hogy száraznak minõsítettem egyes angol 
utazók leírását. Elvem a közlésben az volt, hogy egyéni nézeteket és meglátásokat köz-
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lök, nem pedig statisztikai adatokat, amelyekrõl már annak idején megírták, hogy ha 
egy olasz templomról az utazó azt írja, hogy 200 méter hosszú, akkor dicsérni kell re-
mek szemmértékét, hogy pillanat alatt le tudja mérni. A könyv nagy példányszámban 
porosodott a kiadónál és ha eredetileg csak két darabot kaptam is, késõbb pár tucatot 
bocsátott kisebb cserékben a rendelkezésemre. Én jó könyvnek találom ma is, kiállí-
tására nézve pedig tán a legszebb, amit egyáltalában Sopron kihozott. 

 
XXI. A soproni exlibris története. Sopron 1938. Scarbantia füzetek 5. szám. 32 p. + 
XXXII tábla 

A címlapon nevem elõtt ez áll: összeállította Missuray-Krug Lajos és Thier László 
közremûködésével. Egyébként Hõgyészy Pál elõszavával. Még az Idegenek a régi Sop-
ronban munkálatai közben merült fel az újabb munka lehetõsége. Ígéretet kaptam 15 
pengõre és 4–5 lapos összefoglalást kellett volna írnom, de belemelegedve a kutatásba 
az anyag egyre bõvült, eszem ágában sem volt persze a tiszteletdíj felemelését sürget-
nem, örültem a szép alkalomnak. A líceumi könyvtárban régi és hitelesen soproni da-
rabok kerültek elõ a 16. század végétõl fogva. Sajnos Missuray-Krug sarlatán volt, és 
azzal, hogy rábeszélt mindenkit, csináljon akár pro forma is exlibrist, a könyvet else-
kélyesítette, különösen amikor a soproni dilettáns festõk is kezdték ostromolni a 
halhatatlanságot a könyvön keresztül. 10–27 lap tulajdonképp csak az én munkám, 
bevezetést maga Thier László írt, és elõszót az akkori fõispán, Hõgyészi. Thier valóban 
hihetetlen sokat ölt bele, és a nyomda tulajdonosai is vetekedve csináltattak hamar 
exlibrist és szõtték bele a könyvbe mûmelléklet címén. A címlapra a Képzõmûvészeti 
Kör exlibrise került, és mûmellékletként Holl Jenõ egyik rézlapjáról készült levonat. A 
könyvet Holl Jenõ emlékének ajánlottuk, aki városunk legnagyobb gyûjtõje is volt. 

Azonban a könyv sikerét mindjárt az elején alákötötte11 egy hírlapi támadás; 
Gallus László mérnök, aki pedig Füredi Oszkár mellett gyakornokoskodott, belekötött 
hajdani mesterének ex librisébe, melyet Ágoston Ernõ készített régebben már, és 
amelyet elsõnek hoztunk: meztelen nõt ábrázolt tükörrel a Notre Dame elõtt. A tá-
madás egyaránt szólt az egyházellenesnek felfogható ábrázolásnak, a l’art pour l’art-
nak, de szólhatott a zsidó építésznek, a neofita írónak, és a zsidó feleséggel bíró rajzo-
lónak. Egyházi részrõl ugyan megnyugtattak, hogy a rajz, ha nem is az egyház szelle-
mét tükrözi, de nem lehet hibáztatni, mégis a könyvnek nagyon ártott, amúgy is 1938 
õszén jelent meg, amikor Csehszlovákia napjai már meg voltak számolva, felkelõk, di-
ákok indultak honfoglalásra, telve volt izgalommal a világ. A könyv 8 pengõ volt, nem 
kellett. Missuray-Krug még tovább rontotta a dolgot, õ volt utódom mint titkár a 
Képzõmûvészeti Körben, és ki akarta erõszakolni, hogy a Kör vásároljon nagyobb té-
telt, és egy titkos terve volt, ha ez sikerülne, hogy a kör jutalom címén adjon neki és 
nekem pénzt, amirõl én persze hallani sem akartam. Egyébként az elsõ javaslat is el-
bukott, Missuray-Krug érvényesülési törekvései leleplezõdtek, a választmány nem 
volt hajlandó a könyvbõl vásárolni egy példányon kívül. Egyébként néhány hét múlva 
Missuray-Krug el is költözött Sopronból és a titkári szék Mende Gusztávra és rám ma-
radt, 1939-tõl 1944-ig pedig ismét én vállaltam. 

                                                        
11 Érte. 
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Igaz, hogy az említett túlbuzgalom a kötet szintjét rontotta, mégis igen takaros 
könyv volt, és nem érdemelte a teljes közönyt, amely feléje irányult; a kiadónál poro-
sodtak a kötegek, mígnem csere és ajándékozás útján meg nem ritkultak és ma már 
csak antiquár példányokat lehet itt-ott belõle szerezni. 

 
XXII. Idõsebb és ifjabb Petz Dániel krónikája 1778–1939. Sopron 1940. 80 p. 

A soproni városi múzeumnak dísztermében volt egy üvegszekrény, a jámbor látogató 
egy tornyot láthatott füzetekbõl és könyvekbõl a felirattal: soproni könyvek és króni-
kák. 1923-ban bátorkodtam ott szétnézni és egy csonka füzetet találtam kézírással: 
Krónika volt, még hozzá a javából, nem a város eseményeit, hanem egy család életét 
tükröztette. Egyes anyakönyvi utalások segítségével sikerült kiderítenem, hogy írója 
Petz Dániel posztónyíró volt, a költõ Petz Lipót nagyapja, Petz Gedeon professzor és 
Altdörfer Viktor zenemûvész szépapja. Akkor, 1923-ban, egy hírlapi cikkben ismertet-
tem a Sopronvármegye hasábjain, egy-két évvel késõbb az Ödenburger Zeitungban is, 
majd mikor írógépem volt, tehát 1928 után, elkértem a múzeumból és lemásoltam. 
1940-ben felajánlottam a Soproni Szemlének.  

Azt hiszem, akkor, amikor 1937-ben megindult a folyóirat, indítója és lelke, 
Heimler Károly már nyugalomba ment és idejét majdnem teljesen neki szentelte. Túl 
volt akkor már minden féltékenységen, azon a magaslaton élt, hogy városunk érdeké-
ben mindenkit segítsen a tudományos pályán, egyébként is kiadhatta a Szép Sopront 
és a Soproni képeskönyvet, készült a mûemlékes kötet, én pedig állástalanul, koldus-
szegényen és társadalmilag zérussá süllyesztve úgysem remélhettem semmit. A Petz-
krónikát tehát elláttam magyarázatokkal és a Soproni Szemle kiadta nagyobb zaj nél-
kül. 1945 után a Volk und Heimat címû burgenlandi lap használta fel egyes adatait, és 
csodák csodájára még az én nevemet is megemlítette. Sajnáltam, hogy Heimler a 
bevezetésbõl kihagyta azokat az utalásokat, amelyek nyomán a krónika helyenként 
idillikussá váló hangjára figyelmeztettem az olvasót. 

 
XXIII. A soproni szappanosok és gyertyamártók története. Sopron, 1941, Kremser 
Jenõ kiadása. 16 p. 

Nem tudom, magától jött-e el hozzám Kremser Jenõ szappangyáros, vagy tán Karner 
Ödön mérnök ajánlotta, de mindenesetre megjelent nálam és elõadta, hogy szeretné a 
cég történetét 100 éves fennállásának örömére megíratni. Ebben az idõben kezdett al-
konyodni az én egem is, a sajtó-kamarából kizártak, egyéb bajok is jelentkeztek; tehát 
valószínû, hogy még akkor is elvállalom a néhány lapos üzletet, ha nem száz évrõl van 
szó. Szerencsémre azonban Kremser Jenõ liberális gondolkodású, mûvelt ember volt, és 
amikor felajánlottam, hogy inkább írassa meg az iparág soproni történetét, abba szíve-
sebben belement, és nem kértem többet, mint 30 pengõt, ami szintén nem volt elle-
nére. T.i. tudtam, hogy elég szép számmal van céhirat a városi levéltárban, sõt van egy 
akta, amely a céhalapítástól fogva, azaz 1783-tól fogva 1854-ig minden mûhely történe-
tét tartalmazza. A munka tehát elég gyorsan ment, csak az volt a baj, hogy a két ívre ren-
geteg adat került, eléggé összekeveredett és helyenként zûrzavaros lett. De mintegy 
négy hét alatt átadtam Kremsernek, aki gavallérosan megtoldotta a tiszteletdíjat, egyéb-
ként is pár klisét csináltatott, és ezzel a füzet tetszetõs lett. Minthogy ingyen osztogatta, 
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nyilván hamar elkelt, nekem is gavallérosan adott belõle példányt, megtörtént a csoda, 
hogy a polgármester is megköszönte a tiszteletpéldányt az írónak! Ez Sopronyi-Thurner 
Mihállyal tán akkor történt meg elõször irányomban. Azt hiszem, egy bírálat jelent meg 
róla a Soproni Szemlében. Mollay Károly írta, persze nemcsak észrevette a szerkesztés 
hibáját, szóvá is tette és ámbár a forrásközlés részletes volt, ezt is kevesellte, egyébként 
záró szavaiban a füzet iránt megelégedését fejezte ki. 

 
XXIV. A soproni harangöntés és tûzoltó szerek gyártásának története. Sopron, 
1942, Seltenhofer Frigyes kiadása. 26 p. 

Karner Ödön mérnök a régi soproni családokkal atyafiságban állt és igen szívesen 
vette volna a soproni ipar történetének mielõbbi feltárását, mert így családja minden 
munkában szerepel. Azért gondolom, hogy a szappanos-történet megbízása körül is 
lehetett szerepe, de a harangöntõ-történetet valóban õ szerezte meg. Õ is vitt el új 
munkaadómhoz. A harangöntõkkel nagy szeretettel foglalkoztam már régóta, a Régi 
soproni házak könyvemnek egy fejezete is róluk szólt, így hát a megbízás ínyemre 
volt. A gyár maga kevés korábbi anyaggal tudott szolgálni; nagy nehezen lehetett csak 
megszerezni az elsõ Seltenhofer emlékkönyvét, valami családi perpatvar idején mel-
lékághoz került, ezen kívül aztán csak elég késõi idõponttól kezdve kaptam üzleti 
könyveket. Kevéssé érdekelt a tûzoltószerek gyártása, de a vadalmába is bele kellett 
harapnom. Sajnos lektort is kaptam, az öreg Bakonyi László újságírót, aki egyébként 
nyelvtisztaság dolgán valóban biztos bíráló volt, de egyet és mást politikai ízzel bele is 
írt a kéziratba, én nem vettem észre, egyszóval olyasmik, amik gondolkodásommal 
nem fértek össze, és amik miatt ezt a munkát, így ahogy megjelent, nem szerettem 
sohasem, bár nagy adathalmaz rejlik benne. 1942 júniusában készült el, tiszteletdíjat 
nem alkudtunk ki, igen meglepett, hogy a kellemetlennek híresztelt gyárigazgató 150 
pengõt adott át, amibõl két hétre el tudtam menni Balatonfüredre. A Soproni Szemlé-
ben Heimler Károly ismertette jóindulatúan. Sok példányt szétosztott a gyár, majd 
bombázásakor vagy leégése alkalmával a példányok odavesztek. 

 
XXV. Zadjeli Slachta Etelka Soproni naplója, 1838–42. Sopron 1943. Városszépítõ 
Egyesület. 155 p. 

Slachta Etelka nevével az 1940-es évek legelején találkoztam, amint gyakrabban 
feltûnt az 1839–41-es magyar lapok és folyóiratokban az említése, mint soproni hon-
leánynak, aki hol a Mátyás emlékre gyûjtött, hol a Mûegyletnek toborzott tagokat. 
Akkoriban már mégis elég jól ismertem a város múltját, hogysem ezt a leányt és csa-
ládot idevalósnak higgyem. Az vezetett Slachta Etelka kilétének nyomára, hogy 1841 
nyarán halálhírt hozott az egyik lap Slachta Ferencné Hauer Teréz haláláról, mint 
Slachta Etelka honleány anyjáról. Már pedig a Hauer báró család Sopronban élt, sõt 
leszármazottjait, Conrad-Hauerékat jól ismertem. Ezen a nyomon megtudtam, hogy 
Slachta Etelkának unokája, Bizell Margit nyug[almazott] tanárnõ Budapesten él, és 
hogy nagyanyjának naplója is birtokában van. Megkaptam a címét és kértem, hogy va-
lami módon juttasson e napló ismeretéhez. A válasz nem is soká késett: a kb. 18 köte-
tes napló kölcsönadásáról szó sem lehet, de ha Pesten vagyok, megtekinthetem. Még 
nem is búsulhattam a balsikeren eleget, amikor felkeresett egy fiatal asszonyka, aki-
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nek szüleivel és vele is hosszú évek folyamán egy házban laktunk, és letette elém a 
naplókat. Õ meg Slachta Etelka egyetlen dédunokája, szintén a fõvárosban és amikor 
nagynénjénél nevemet hallotta, azonnal kezeskedett, hogy nálam jó helyen lesz a 
napló; éppen autón utazott Sopronba, hát el is hozta. Örömöm határtalan volt, fõleg 
amikor a rendkívül érdekes naplót elkezdtem olvasni. Faltam, nem is olvastam az 
apró betûs írást. Fõleg ott láttam a jelentõségét, hogy soproni lakos, de magyar érzésû 
fiatal leányról volt szó, és naplójának tükrében az egész korszak nemzetiesebbé vált, 
mint ahogy addig elképzeltem. Így közlésének az akkor egyre erõsebb volksbundista 
mozgalom idején nemzeti jelentõségûvé lehetett válnia. Elvittem a naplót Házi 
Jenõnek is megmutatni, õ is nagy érdeklõdéssel olvasta; õ már messzebb mehetett; 
felkereste Bizell Margitot és elkérte a város számára a naplókat, ez olyan feltétellel 
történt, hogy én másolom le. Meg is kezdõdött esténként a munka. Ugyanakkor a ma-
gam számára is másoltam, de azokat a részeket, amelyek nem voltak lényegesebbek, 
mint udvarlók locsogásának végtelen feltárása, vagy kényesebb részek, hasmenések és 
effélék nálam elmaradtak. Másolás közben látogatott meg Németh László író, neki is 
igen tetszett. Csak persze a kiadás nehéz dió volt nagyon. 1942. október 24–25-én 
avatták fel a Magyar Mûvelõdés Házát. A magyar bástyának ígérkezõ épületnek egy li-
berális gondolkodású, vagy helyesebben sötét jobbról megtérõ jó magyar rendõrtiszt 
volt a mozgatója; õ ment el hozzám is, hogy valamit adjak megnyitásuk ünnepére. Így 
ajánlottam, hogy a Slachta naplóból dramatizáljunk részleteket. Akkoriban került 
Szegedrõl ide egy pénzügyi fõtisztviselõ, annak felesége írogatott, õ dolgozta át az én 
vázlatomat. Az egyórás képsorozatnak szép sikere volt, a rendõrtisztet pedig az ügy 
miatt erõsen támadták, de nem sokat törõdött vele. Én pedig december 2-án „Három-
szor szemtõl szemben Széchenyivel” címen még egy rádióelõadással is szerepeltettem 
a naplót. Bizell Margit és baráti köre igen nagy elismeréssel nyilatkozott mindezekrõl, 
és nagy örömmel fogadta a hírt, hogy a napló a Soproni Szemle kiadásában meg is fog 
jelenni. A feldolgozást rám bízta a család. Így készült el 539 jegyzettel a munka; sajnos 
képet csak hármat adott a folyóirat, így is óriási pénzébe került. 1944 elején jelent 
meg. A tiszteletdíj kérdését úgy oldottuk meg, hogy én csak 50 példányt kértem. De 
jóformán nem is tudtam örülni a könyvnek, amikor 1944. március 19-én bevonultak a 
németek Sopronba. A könyvvel csak Östör József foglalkozott az Új Sopron-
vármegyében egy többhasábos cikk erejéig, és egyik fõmunkámnak nevezte. Valóban 
az volt, és ha nem torlódnak az események a kiadás után, nagy szerepe lett volna az 
öreg Ödenburg bástyáinak törésében a könyvnek. Így hasztalan küldtem el az akkor 
megújult Századoknak, Németh Lászlónak; írni róla már nem lehetett. A magam 
meglévõ példányainak sorsát nem tudom 1944. június 24 után kísérni, miután akkor 
rabságba kerültem, a Soproni Szemle kiadóhivatalát pedig bomba érte, a forgalomból 
kivont példányok ott vesztek el. 1945 után egy két sor megjelent róla, de egyik 
fõmûvem sorsa mégis az agyonhallgattatás lett.  

 
XXVI. Sopron 1848–49-ben. Sopron, 1948, Máté. 40 p. 

A rabságból való felszabadulásom után április végén már megindult az Új Sopron, 
pártközi lap, de én csak június elején kezdtem belé dolgozni, késõbb a Soproni Újság 
számára dolgoztam több éven át. Ott persze nem volt alkalom nagyobb dolgok elhe-
lyezésére, tõkém nem volt, kisfizetésbõl éltem. 1947-ben Magyar Sopron címen meg-
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jelent egy gyûjteményes munka, abba írtam Sopron a magyarság útján címen 10 lapos 
tanulmányt, amelynek tiszteletdíját egy hirdetésgyûjtõ szedte fel, késõbb nekem a 
nyomda pótolta. Így persze nem lehetett pénzt gyûjteni. A cikket különben igen szí-
vesen írtam, bizonyos mértékig életem munkatervének bemutatása volt. 1948-ban 
március 15-én a városi díszgyûlésen értekezésemet olvasták fel Sopron 1848-as kor-
szakáról, magam betegen feküdtem, aztán az ifjúság számára volt elõadásom, érthetõ 
hogy szerettem volna idevágó adataimat tetõ alá hozni. A Soproni Újságban tehát 
cikksorozatom jelent meg és nem éppen olcsón a nyomda ki is nyomta különlenyo-
matként. Akkoriban az iskolán kívüli népmûvelés élén egy tanárember állott, aki 
megígérte, hogy nagyobb mennyiséget átvesz, hisz a munka a megyérõl is szólt. Ebben 
nagyon bíztam, de csalódnom kellett a derék emberben, aki egyre húzta és halasztotta 
a dolgot, végre a nyomás ára máshonnan kitelt és attól fogva nem erõszakoltam a dol-
got. Mind a kéziratból, mind a különlenyomatból a házi cenzúra az újságnál kitörölte 
a zsidóüldözésre vonatkozó részt, hogy miért, máig sem értem. A munkának egyéb-
ként az a hibája, mint korábbi, így különlenyomatként megjelent munkáimnak, hogy 
t.i. nem jelezhetett forrásokat. Egyébként bajban is lettem volna miatta, mert ez a 
munka fõleg korábbi, 1944–45-ben eltûnt jegyzeteim alapján készült, és a cikkeimben 
feldolgozott adatok alapján írtam újra meg a tanulmányt. 

 
XXVII. Petõfi Sopronban. Sopron, 1948. Máté könyvnyomda. 32 p. 

Ennek a munkának valamivel több mint negyedszázad az élettörténete. 1922-ben, a 
nagy centenárium elõestéjén jelent meg több folytatásban az elsõ fogalmazás, de már 
akkor nagyjából felölelt mindent, ami Sopronnal kapcsolatos a Petõfi-kérdésben. Szo-
kásomhoz képest nem zártam le a vele való foglalkozást, bár sok új már aligha akadt. 
Mért és pontosan mikor írtam meg az 1948-ban megjelent munkát, nem tudnám. Úgy 
képzelem, hogy inkább csak idõtöltésbõl 1938-ban, amikor még nem volt semmi 
másra kilátásom és tán a Scarbantia-füzetek lehetõségére gondoltam. A kézirat Takács 
Jenõ zeneszerzõtõl kapott, egyik oldalán tiszta, a másikon kottával telenyomott pa-
pírra gépelt; Takáts Jenõ pedig ekkoriban telepedett le Sopronban. A kézirat jegyzetes 
végig, tehát komoly helyen való közlésre szántam. 1945-ben a fennmaradt írásaim kö-
zött elõkerült, de csak 1948-ban közöltem a Soproni Újságban és persze el kellett 
hagynom a jegyzeteket, csupán általános utalások jelentek meg a füzet végén. Sorsa az 
1848-as füzethez kapcsolódott, százszámra állott még 1948 végén a szekrényemben, 
lassanként osztogattam szét. 1955-ben az a megtiszteltetés ért, hogy Hatvany Lajos Így 
élt Petõfi címû könyvében említette, nekem baráti levelet írt és a tegezést felaján-
lotta. 1955-ben a március 15-i ünnepen én voltam a szónok; nem tagadom: elmond-
tam jóformán a könyvet. Életem legnagyobb külsõ sikerét arattam, percekig nem 
hagyták abba az ütemes tapsolást. Valami igazság tehát van a nonum prematur 
annumban. 
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XXIX. Sopron és környéke mûemlékei Budapest, 1953. Akadémiai kiadó. Írótársak: 
Radnóti Aladár, Mollay Károly, Dercsényi Dezsõ, Entz Géza, Gerõ László, Héjj 
Miklós. 584 p. 

Sokszor mondják errõl a kötetrõl, hogy életem fõmûve. Én inkább azt mondanám, 
hogy vörös fonala, amely minduntalan felbukkan, de igen sokszor el is tûnik. Hiszen 
amikor 1918-ban Mihályi Ernõ cikket írt ilyen címmel: Készítsük el Sopron vármegye 
mûvészeti topográfiáját, ez már bennem visszhangot is keltett, és bár egyetemi hall-
gató koromban is jegyezgettem, tulajdonképpen csak 1926-tól kezdtem rendszeresen 
a jegyzeteket ama bizonyos nagy könyvbe, amely nem volt más, mint a Rábaközi 
nyomdának egy elfuserált üzleti könyve.  

E könyv volt alapja az osztrák topográfiának és a megyei munkáimnak, amelynek 
harmadik kötetével 1937 elején a nagyközönség elõl eltûntem. Már 1936-ban kezdett 
a Mûemlék Orsz[ágos] Bizottsága felém tapogatódzni, mi lenne az egész Sopron 
megye felvételével. Ez fõleg Genthon Istvánnak és Szentiványi Gyulának volt a kedves 
gondolata. Szentiványit 1918 óta ismertem levélbõl, majd 1928 körül Sopronban 
személyesen is megismerkedtem vele; rólam mindenhol túlzott dicséreteket hintett 
el, és mind Sopronban, mind Budapesten hozzájárult, hogy rögös utamon 
könnyebben haladhattam. Genthon akkor volt emelkedõben, fiatalabb ugyan, mint 
én, de mindenkor apáskodó baráti jóindulattal irányomban. Ezek a tervezgetések 
persze csak afféle kedves szappanbuborékok maradtak 1938-ig, amikor váratlanul 
visszakerültem Magyarországra és kenyértelenül bámultam a nagyvilágba. Szentiványi 
azonnal segítségemre jött. A MOB elnökét, Gerevich Tibort rávette, hogy nekem 1000 
ft-ot [sic!] folyósítsanak, amelynek ellenében én befejezem a megye felvételét. Gere-
vich is jó ember volt, bár hamar sértõdõ és olyankor engesztelhetetlen. A pénz nagy 
része megjött és elköltöztem hetekre Csornára. Onnan takarékosságból inkább 
gyalogosan jártam be a járást és a kapuvári járás szomszédos helyeit. Romlott 
kedélyemre igen jótékony hatással volt a sok gyaloglás, a sok új dolog, kedves 
vigasznak bizonyult, hogy nevemet a legtöbb helyen ismerték; mivel pedig háborús 
felhõk gomolyogtak az égen, azon sem kellett meglepõdnöm, hogy egyszer a 
csendõrõrs feltartóztatott és egyszer cseh kémnek néztek Rábasebes nevû miniatûr 
faluban. A teljes összeget a munka beterjesztése után csak nagy hivatali huzavonával 
kaptam meg; mint ilyen dolgokban egészen járatlan, nevem mellé azt írtam a 
nyugtára s.k. ebbõl lett a baj és sajnálatomra, a derék Szentiványi is ingerült hangon 
tanított ki a bürokratikus eljárásokra. 

1939-re ismét biztosították az ezer pengõt, Genthon baráti hangon intett, hogy ne 
száguldjak a munkával, jóval többet ért az, amit átadtam, mint 1000 pengõ; ki ne 
fogyjunk az ürügybõl. Tehát Sopront kezdtem meg és egy nagy részét, az Újteleki vá-
rosrész, a domonkos templom, Balfi külváros egy részének kivételével be is fejeztem. 
Ekkor sajnálatos félreértés történt. Nem akarom állítani, hogy ennek nagy befolyása 
lett volna arra, hogy többet nem kaptam megbízást, de belejátszhatott. Én Genthonnal 
csak 1945 után tegezõdtem, de levélváltásunkban, bár sokat köszönhettem neki, volt 
valami enyelgõ baráti hang, én „Kedves Professzorom!” megszólítással szoktam élni. 
Ismeretlen okból levelemet boríték nélkül Gerevich táskájába tették és õ mélységesen 
felháborodott rajta, hogy én, a porszem, ilyen bizalmaskodó hangon szólítom meg. 
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1. kép. Sopron és környéke mûemlékei II. javított kiadás, 1956. 

 
A levél tartalma a topográfiáról szólt és így nem lehetett kiverni a fejébõl a 

gyanúsítást. De még Szentiványi sem tudott szabadulni a rossz gondolatoktól, 
szigorúan megdorgált. Hogy Genthon mért nem vágta ketté a gordiuszi csomót, ma 
már nem tudom, de biztosra veszem, hogy nem volt Pesten, így is kerülhetett levelem 
Gerevich elé. Tán nem kell részleteznem, hogy bizalmaskodó természetû sohasem 
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voltam és a levél tényleg Genthonnak szólt. A topográfiai munka folytatása tehát 
elmaradt; én még egy darabig folytattam a háztörténet végett a levéltári kutatást 
Sopronban, de aztán mindjobban igénybe vett a tanítás, a topográfia reménye eltûnt 
teljesen. Genthon egyszer, még 1944 elõtt, azt mondta, hogy annyi minden jelent meg 
Sopronról, nem volna értelme ráadásul a topográfiával is kijönni, teljesen igaza volt. 

1951-ben merült csak ismét fel a topográfia kérdése. Az akadémiai állandó bizott-
ság 1952. január 31-ben jelölte meg a munka elsõ felének benyújtását; a vidéket el is 
készítettem, szeptember 1-re pedig Sopront magát. Nagy könnyebbség volt, hogy az 
egyik lektor, Zádor Anna, Sopronban nyaralt és üdülését is feledve úgy lektorálta a la-
pokat, hogy valósággal az írógépemrõl szedte le. Így már 1952. õsszel a lektori kívá-
nalmak szerint árírt szöveget megkapta a szerkesztõ, és kívánságai szerint 4 nap alatt 
megtörtént a magam részének kijavítása. Hatalmas kéziratot, rengeteg képet és térké-
pet vittünk a kiadóhoz, hogy juttassa az Akadémia legfelsõbb ítélõihez, Fogarasi Bélá-
hoz és társaihoz. Kb. fél év után, 1953-ban megkezdõdött a nyomás, és 1953 szeptem-
ber elején egy gyõri kirakatban láttam elõször a könyvet. Vitája novemberben volt és 
bennem azt az érzést keltette, hogy a sok okos szó, sok rossz indulat mögött ott kísér-
tett a molnár, a fiú és a szamár aesopusi meséje. Nem sokat ártott a sok szó, 1954-ben 
a könyvért Dercsényi Dezsõvel együtt 20.000 ft-ot kaptam Kossuth-díjképpen, míg a 
könyvért tiszteletdíj fejében 28.000 ft-t. A könyvet kis példányszámban nyomták, már 
a vitaülésen említette Dercsényi, hogy fogyóban van, mint ahogy pár héttel késõbb el 
is tûnt a könyv. (1. kép.) 

 
XXX. Sopron. Bp. 1954. Képzõmûvészeti Alap. 48 p. + 135 kép. 

A Kossuth-díj sok örömöt okozott, természetszerûleg, de igen hosszú árnyékként hú-
zódott utána a sok oktalan ünneplés, amely elvont a munkától, sõt ki is fárasztott. 
Mikor csitult a zaj, kaptam a felhívást a Képzõmûvészeti Alaptól egy soproni képes-
könyv írására. A szövege teljesen tõlem való, a képanyag kiválogatásába mások is be-
leszóltak; mégis egyik legkedvesebb könyvem lett. Nagy kedvvel is írtam és a 
bevezetésrõl a kiadóból egészen nagy dicséreteket kaptam. A könyvet Keszthelyen lát-
tam 1954 augusztusában; hamarosan elfogyott az is. E sorok gépelésekor, 1956 már-
cius elején, készül a második kiadása. 60 éves koromban, írói pályám 39. évében 
megértem tehát, hogy egy könyvem második kiadást ért meg. 
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2. kép. Csatkai Endre dedikációja Domonkos Ottónak a Soproni Szemle kiadványán, 1962 
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3. kép. Csatkai Endre munka közben 

 

4. kép. Csatkai Endre utolsó rádióinterjúja, 1970 


