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ADALÉKOK A SOPRONI IFJÚSÁGI KÖRI HÁZ TÖRTÉNETÉHEZ 
Megemlékezésül ifj. BÉKY ALBERT-re

Jérőme René

Főiskolai ifjúsági életünk központja - fellegvára - a har
mincas években és negyvenesek első felében a soproni "köri ház" 
volt. Selmecről menekülve az Ifjúsági Kör tekintélyes székházat 
hagyott hátra. Homlokzatán az egyre fakuló felirat még évtizede
kig hirdette hajdani magasztos hivatását. Sopronba érve még magá
nak a Főiskolának az elhelyezése is nehézségekbe ütközött, nemhogy 
kaszinó várta volna a főiskolásokat. De ilyennel az első években 
nem is nagyon tudtak foglalkozni, súlyosabb feladatokat kellett 
elvégezniük. Megtették becsülettel, ami reájuk várt, és nagyrészt 
ezzel szolgálták meg végül is az elveszettek pótlását.

Az igény első jelentkezésével a Főiskola Évkönyve 1925-26-i 
kiadásában találkozhatunk:

"Ez évben sikerült a városban klubhelyiséget bérelni."
Az otthonszerzés gondolata erősen foglalkoztatta a tanári 

kart is. Legutóbb Boleman Géza professzor sürgette az 1928. évi 
rektori tanévnyitójában. Még hatásosabban tette magáévá az ügyet 
Sopron városa, és végül is 10 525 pengő értékű természetes segélyt 
szavazott meg ifjúsági otthon létesítésének támogatására. Ez adta 
valószínűleg az alapot a kormánnyal való tárgyalásra, ahol végül 
is az a határozat született, hogy támogatja a létesítést, de az 
ifjúságnak gyeplőben tarthatása érdekében tulajdonhoz nem, csak 
használathoz juttatja. Ennek eredményeként jelenhetett meg a Sop
roni Hírlap 1929. október 13-i számában:

"Új otthonhoz jutott a Főiskolai Ifjúsági Kör. Az ifjúság Sel
mecbánya elhagyása után otthontalan volt, a tegnapi napon ismét 
otthonhoz jutott. Krúdy Gyula dr. kincstári jogügyi igazgató, 
Böhm Ferenc főügyosztályvezető, Pethe Lajos miniszteri taná
csos és Boleman Géza főiskolai rektor jelenlétében megvásárol-
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ták 60 000 pengőért a Rákóczi F.u.l3. alatti Lenk-házat.
A ház az államkincstár tulajdonában marad, a használati 
jogot átengedi a Főiskolai Ifjúsági Körnek. A használat
bavétel előtt céljának megfelelően át kell alakítani, er
re azonban jövő májusában kerülhet sor, mivel a lakások 
csak akkor válnak szabaddá."

Az átalakítás gyorsan mehetett végbe, úgyhogy a kör elnöke 
az 1929-30. évi jelentésében már közölhette a rektorral, hogy:

"Az ifjúsági köri ház fontos kérdése véglegesen megol
dást nyert... A köri házba május hó folyamán beköltözhe
tünk és a kör régi helyiségeit a Főiskolai Fejlődéstörté
neti Múzeumnak adtuk át."

Ezzel a kérdés még koránt sem zárult le. Az épületet be kel
lett rendezni. A berendezéssel részleteiben a Soproni Hírlap 1931. 
február 18. számában a D.A. /Deák Albert főiskolai hallgató, új
ságíró szerkesztő/ jelzésű cikk foglalkozik:

"Tegnap vált valóra a soproni főiskolások régi álma, az 
Ifjúsági Kör házában megnyíltak a diákkaszinó szépen be
rendezett helyiségei. Amiért az ifjúság vezérei évek óta 
fáradoztak megvalósult, mert olyan diákkaszinót sikerült 
létrehozni, amilyen kevés található az országban.
A Főiskolai Ifjúsági Kör már múlt év júniusában beköltö
zött a Rákóczi Ferenc u. 13. sz. emeletes épületbe, ami 
állami tulajdon, de az örök használati jog az Ifjúsági 
Köré.
Akkor csak irodahelyiséget sikerült berendezni, mert a 
játék- és olvasószobák berendezésére nem volt fedezete a 
Körnek. Az ifjúság elhagyatott helyzetében Sopron város
tól kapott segítséget, amennyiben a már előzőleg építési 
célokra megszavazott 10.525 pengő értékű természetbeni se
gélyt a város készpénzben utalta ki. Sopron város segít
sége tette lehetővé, hogy az Ifjúsági Kör pályázatot írt 
ki a kaszinó helyiségek berendezésének megtervezésére. A 
800 pengős pályadíjat Csepó-Heim József budapesti iparmű-
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vész, a lillafüredi híres Palota-szálló berendezésének 
tervezője nyerte meg, szép, magyaros díszítésű bútorter
veivel. A bútorokat kizárólag soproni iparosok készítet
ték.
A nagy újságolvasó és kártyaterem bútorait Kintzky Antal 
asztalosmester készítette diófából. A zeneterem bútorait 
Rauch Lajos asztalos készítette mahagónifából és ugyan
csak ő készítette a billiárd és sakkszoba bútorait cseres- 
nyefából. Ezeken érvényesül legjobban a magyaros terve
zés. A két tanulószoba bútorait Tóth Ferenc asztalos ké
szítette tölgyfából. A bútorok 7 500 pengőbe kerültek. Va
lamennyi elsőrangú munka, legszebb a hatalmas támlájú el
nöki szék.
A helyiségeket a könyvtárszoba zárja. A falakat valétaké- 
pek díszítik, amelyek között 50-60 éves képek is vannak.
A zeneteremben rádió áll az ifjúság rendelkezésére, a bil- 
liárdszobában pedig két billiárdasztal.
Az ifjúság gyakori szomjúságát is számításba vette a veze
tőség és büffét állított fel, ahol hideg ételek is kapha
tók és borkimérés is van. A kaszinó helyiségei a legcél
szerűbben vannak berendezve, az ifjúság máris otthonosan 
érzi magát bennük. A helyiségek berendezése összesen 10 OOO 
pengőbe került."

Lelkiismeretesen pontos beszámoló. Tanúsíthatom mint szemta
nú és az események tevőleges résztvevője. Az 1930-31. évi turnus
ban a Kör elnöksége a következőkből állt: Illés Béla bányamérnök
hallgató elnök, ifj. Béky Albert erdőmérnök-hallgató alelnök, és 
erdőmérnök-hallgató jómagam mint titkár.

A primet az elnökségben rendkívüli szervezőkészségénél és a- 
gilitásánál fogva Béky vitte. Az "ifj." predikátumát a szakmában 
nagy tekintéllyel bíró édesapjától való egyértelmű megkülönbözte
tésül viselte. Személye az akkori ifjúsági életünk igen színes 
jelensége volt. Állandóan tettre készen mindenben benne volt. Te
hetséges muzsikus, az alkalmi zenekarok bőgőse, a soproni amatőr
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operaegyüttes közreműködője, a selmeci Bursch-nóták magyarításá
nak apostola. Az ő és Koschatzky László bányamérnök-hallgató mun
kájában jelent meg a "Mi nótáink" 1931. évi kiadása. Jó táncos, 
élénk társasági szórakoztató. Végigudvarolta az akkori hölgyko
szorút, de érzelmileg mindig megőrizte függetlenségét. Kitűnő 
cimbora volt, arany zsebórája sokszor maradt főpincéreknél, kocs
mabérlőknél zálogban az egész díszes kompánia hitelének biztosí
tékául fa következő héten mindig visszaváltottuk/. A Köri Ház a- 
lapításának levezetéséhez jobb intézőt kitalálni sem lehetett vol
na. A feladat mértékét a költség nagysága, a teljesítéshez igény
be vett idő hossza világosan érzékelteti. Mindkettőnknek ráment 
egy teljes listás évünk...

Csapó-Heim tervezési megbízatása nem volt véletlen. Jó kap
csolataink voltak a lillafüredi építkezést irányító FM Erdészeti 
Főosztályával, az itt kapott biztatásra magunk kértük fel őt pá
lyázásra. Először tájékozódni, a helyszínnel ismerkedni jött el 
Sopronba. Csakhamar összebarátkoztunk vele és utána többször is 
örömmel jött. Hozta a műhelyrajzokat, ellenőrizte a mesterek mun
káját és velünk szórakozott. Egyik ilyen alkalommal szombat esté
re nem volt különösebb programunk, pedig az úgynevezett "polgári 
kimenőt" mindig szigorúan megtartottuk. Váltottunk hát hamar ha
tárátlépő engedélyt, és estére megleptük a bécsújhelyi turistabál 
rendezőségét. Nagy feltűnést keltettünk - Hrehocsik Lojzi kohó- 
mérnök-hallgató Aufhauer-ban, én meg zsinóros attilában, karddal 
az oldalamon, Csapó-Heim csak civilben. Bár el is kényeztettek, 
hajnalban fillér nélkül ácsorogtunk a vasútállomáson. A pénznem 
gondot nem okozott volna, mert az osztrák és a magyar pénz egy
formán járta itt is, ott is / 1 Sch = 80 fillér/. Végső szüksé
günkben találomra megszólítottunk egy osztrák vasutast. Kiderült, 
hogy naponta jár át Sopronba és készségesen kisegített bennünket...

A berendezés elkészültével végbement az ünnepélyes házbeitm- 
tató. Ennek lefolyását illetően sem vagyunk egyedül a hat évti
zednyi, egyre gyengülő emlékezetre utalva, frissen tudósít róla 
a SOPRONI HÍRLAP március 12-i száma:
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"Az érkező vendégeket Illés Béla elnök és Béky Albert al~ 
elnök, valamint társaik a legnagyobb szeretetreméltóság- 
gal fogadták és kalauzolták a barátságos hangulatú helyi
ségekbe. A megjelentek között láttuk Cotel Ernő rektoron 
kívül Kövesi Antal, Tettamantl Jenő, Kövesi Ferenc, Feke
te Zoltán, Wendl Miklós, Hornoch Antal, Pattantyús Imre 
tanárokat, Hantos Ernő főerdőtanácsost, adjunktusokat és 
tanársegédeket csaknem teljes számban, Langer Jenő pénz
ügyigazgatót, Marschallko Kornél állomásparancsnokot, dr. 
Brüchner László prépostot, Schindler András h.polgármes
tert, Zachariás Antal rendőr főtanácsost, Koszterszitz Jó
zsef igazgatót és Közi-Horváth Józsefet a Szent Imre kol
légiumból.
A helyiségek megtekintése után a vendégeknek teát szol
gáltak fel, majd megszólalt Szecskay Laci kitűnő zenekara 
és a társaság a legfesztelenebb hangulatban sokáig maradt 
együtt•"

Ehhez én Bánk bán szavaival csak annyit mondhatok: "hogy úgy 
vanl" Kereken öt éven át élvezhettem a soproni köri ház barátsá
gos vendégszeretetét, itteni élményeim emlékeimben gyakran vissza
térnek. A ház öszzetartó erejét, jelentőségét nem homályosította 
el a Szent Imre Kollégium előkelő összkomfortja sem. A valóban mél- 
tó környezetben a teljes önállóság generációk személyiségét for
málta.

Még egyet kell megemlítsek: Kaszás József bányamérnök-őshall- 
gató nevét. Büfésként atyailag gondoskodott rólunk. Ellátott ol
csó enni- és innivalóval, eligazított kártyavitákban és békebíró
ként ügyelt a rendre. Emlékezzünk reá isi


