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Budapest

Telefonon jelentettem már, hogy Sümeghy Dezsı volt vm. fılevéltárnok elhunyta alkalmából a levéltár
minden dolgozója részvétét nyilvánította a család tagjainak. A temetésen valamennyien részt vettünk és
a LOK és a magyar levéltárosok nevében levéltárvezetı szólt néhány búcsúszót. Utólag kérem ennek
szíves tudomásulvételét. 

Telefonilag értesültem már, hogy a LOK vezetıje elvileg ellene van mindenféle emlékszoba létesítésnek.
Amikor ugyanis átvettük Sümeghy Dezsı kéziratait és egész életének tartalmát jelentı

levéltárrendezéssel kapcsolatos összes feljegyzéseit, tervezeteit, felterjesztéseit stb., láttam, hogy benne
a magyar levéltárosnak az a típusa halt meg, aki igen kívánatos volna napjainkban is: már az 1930-as
években harcol a levéltárügy államosításáért, látja a levéltár kettıs arculatát, de nem szédül egyik
oldalra sem kizárólagosan; nem lesz történetíró, (bár ezt a tudományágat is mővelte!) és nem lesz
irattáros a szó alpári értelmében, bár alapos ismerıje és irányítója is a sopronmegyei (országosan
elismert!) iratkezelési rendszernek. Mindezek alapján Sopronban igen alkalmasnak találtam a milieu-t
arra, hogy emlékének egy kis szoba berendezésével áldozzunk. A volt megyei dolgozószobáját
szemeltem ki e célra és iratainak tárolására; valamint berendezésére az eddig ott elhelyezett kopott
puhafa asztal helyébe a családjától meg kívánnám venni a kis fiókos, polcos szekrényt, a keményfa
asztalt, és négy széket, valamint az ingaórát. A mondott tárgyakat a Bizományi Áruház becsüse 2.370
Ft-ra becsülte. Ezt az összeget nem tudjuk elıteremteni a LOK segítsége nélkül. Kérem a LOK
vezetıjét, hogy mondott célra 1.300 Ft-nyi pótellátmányt engedélyezni szíveskedjék a 05 rovatra. A
többit évi ellátmányunkból fogjuk kigazdálkodni. 

Kérésemet megismételve:

Dr. Takáts Endre 

levéltárvezetı307(307)
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„…lelkének gazdagságát mindenkor
átvitte orgonajátékára...”

Még most is látom magam elıtt jellegzetes alakját, kezében aktatáskájával – benne kottái – amint
ballag az evangélikus templom felé. 

Amminger Kálmán, Amminger Károly és Posch Ilona gyermekeként Pozsony–szentgyörgyön (ma:
Svatý Jur, Szlovákia) született 1903. július 20-án. 1913-tól 1917-ig szülıhelyén a piaristáknál, majd
1917-tıl 1919-ig a pozsonyi evangélikus líceumban végezte iskoláit. A cseh megszállás miatt egy éve
kimaradt. Apja 1921-ben, midın a mosonmagyaróvári elemi iskola igazgatói tisztét töltötte be, azzal a
kéréssel fordult a püspök úrhoz, hogy fia a soproni tanítóképzın az I–II. évfolyam anyagából
különbözeti vizsga letétele után, a következı évben rendes tanulóként folytathassa tanulmányait.309(309)

A kérést engedélyezték, így Amminger Kálmán 1923. június 27-én itt szerezte meg énektanítói
oklevelét. Ezt követıen a Tolna vármegyei Györkönyre került, ahol 1923. november 1-jétıl 1925.
augusztus 31-ig tanított.310(310) Ezt követıen a Soproni evangélikus konvent felhívására Laschober
Gusztáv tanító helyére ıt választották meg elemi iskolai tanítóvá, és minthogy „az orgonálásban is kellı
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jártassággal bírt”,311(311) Altdörfer Viktor orgonista helyettese lett.312(312) Majd annak nyugalomba
vonulását követıen, 1933-ban átvette a karnagyi, énektanítói hivatalt, amivel már eddig is szép
sikereket ért el.313(313) Ez utóbbi tisztek együtt jártak a konvent- és egyháztanácsi tagsággal is. 

Az evangélikus elemi iskola jó hallású és hangú tanulói közül egy 100 tagú énekkart állított össze, akik
különféle ünnepélyeken és istentiszteleteken léptek fel.314(314) 1929-ben a püspök egyházlátogatásakor
az énekkar néhány korált és népdalt énekelt.315(315) 1936-ban az ínséget szenvedık javára rendezett
estélyen is fellépett a kórus.316(316) Rendszeresen részt vettek az évente megrendezett „Éneklı Ifjúság”
dalosversenyen, ahol nagy tetszést arattak. Az árvaház 75 éves jubileumi ünnepségén a karének
háromszólamú énekeket adott elı.317(317) A Deák téri iskola avatóünnepségén is az ı vezényletével
szerepelt a kórus.318(318)

2171. kép. Szentgyörgyi Kálmán, Sopron, 1953. jún. 18.  (Palotay Alice portréja, Magántulajdon)

Amminger Kálmán nemcsak az evangélikus központi iskolában (Színház u.), hanem a Deák tériben, és
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a reálgimnáziumban is tanított éneket, az utóbbiban még az énekkart is vezette.319(319) Az iskolai
énekkarokon kívül a munkásdalárda karnagya is volt.320(320) Hangversenyeket is gyakorta tartott,
például 1942-ban a budapesti rádióban a soproni nap alkalmából Bach- és Mozart-mőveket adott elı,
1945-ban a templom beüvegezésére adott koncertet, melyet ötszázan hallgattak, és ennek révén 26.416
Pengı győlt össze.321(321) 1956-ban Bach és Liszt mőveibıl az orgona javára rendezett hangversenyt;
további fellépéseit hosszan lehetne sorolni. Az orgona állapotát is szívén viselte. Az orgonajavítási
terveket tüzetesen átnézte, a hangszert az ı szakértı hozzáértése és tervei szerint bıvítették és építették
át. Teendıi közé tartozott még a temetési szertartásokon a kántori teendık ellátása is, mely hivatásról
még 1934-ben tartott elıadást az evangélikus tanítókörzeti konferencián.322(322)

Amminger Kálmán 1939. november 14-én vette feleségül Doppler Teréziát. Házasságukból gyermek
nem született. Vezetéknevét 1946-ban BM. engedéllyel „Szentgyörgyi”-re változtatta.323(323) Az iskolák
államosításakor, 1948-ban, állami tanítóvá minısítették át. 1963-ban tanítóként ment nyugdíjba,
egyházi szolgálatait haláláig folytatta. 1976. szeptember 7-én, 73 éves korában halt meg, és 10-én az
evangélikus gyülekezet halottjaként búcsúztatták el. 52 éven át áldozatos hőséggel szolgálta az
egyházat, lelkének gazdagságát átvitte orgonajátékába. Mindenkor szerényen, pontosan,
lelkiismeretesen munkálkodott a gyülekezetért. 
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1964-ben az MTA Történettudományi Intézete munkatársaként azt a feladatot kaptam, hogy egy nagy,
több évszázadnyi idıkört átfogó ártörténeti munkát készítsek el. A szóba jöhetı és az országhatáron
belül elérhetı források közül messze a Sopron városi számadáskönyvek bizonyultak e célra a
legalkalmasabbaknak. Mivel az 1541 és 1750 közötti számadáskötetek tömeges adatainak kigyőjtése
több évnyi munkát igényelt, megállapodás jött létre a Soproni Levéltár, a Magyar Országos Levéltár és
az MTA Történettudományi Intézete között, amelynek értelmében a Soproni Levéltár hozzájárult
ahhoz, hogy az Intézet akadémiai autón az Országos Levéltárba szállítsa a soproni számadáskönyvek
sorozatát, egy-egy alkalommal akár 50 évre vonatkozó köteteket is. Több éven át, több fordulóval
hoztuk-vittük ezeket az értékes forrásokat, amelyekbıl a Magyar Országos Levéltár kutatótermében
éveken keresztül az adatok tömkelegét győjtöttem ki. Ezt az egész munkát végeredményben, a soproni
levéltárosok nagylelkő segítıkészsége tette lehetıvé – hiszen éveket nem tölthettem volna el Sopronban.
Csak szeretettel és köszönettel tudok visszaemlékezni az akkori levéltár-igazgató, Horváth Zoltán, és
Tirnitz József levéltáros jóakaratú és megértı segítségére. Bár ezek a számadások akkor már
mikrofilmen is rendelkezésre álltak, de az óriási mennyiségő, gót betős német nyelvő szöveg eredeti
iratok alapján történt kigyőjtése mégis nagyban megkönnyítette a munkát. E lehetıségért azóta is hálás
szeretettel gondolok a soproni kollégákra, különösen Tirnitz Józsefre, aki az iratcsere lebonyolításában
oly készséges és szívélyes volt. Segítıkészségük viszonzásaként szolgáljon az elkészült 531 oldalas
kötet: Dányi Dezsı – Zimányi Vera: Soproni árak és bérek a középkortól 1750-ig. Akadémiai,
Budapest, 1989.
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