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Turbuly Éva A kutatók szolgálatában 
Születésnapi beszélgetés varga  
imréné Gálos Gyöngyivel

Varga Imréné, Gyöngyi annak a klasszikus levéltárosnak a megtestesítője, akiből 
sajnos egyre kevesebb akad. Csaknem 60 évet töltött el levéltári szolgálatban. 18 
évesen lépte át a Soproni Levéltár ajtaját, ahol nyugdíjazásáig teljes munkaidőben, 
azt követően részfoglalkoztatásúként dolgozott. Ezzel párhuzamosan kezdte el 
szolgálatát az evangélikus levéltárban. Nála az intézmény és a kutatók érdeke min-
dig megelőzte saját ambícióit, örömmel és odaadással végezte a kevésbé látványos 
feladatokat is. A kutatók bizalma és elégedettsége, a jól végzett munka öröme moti-
válta. Az idők folyamán olyan kiemelkedő anyagismeretre tett szert, amire támasz-
kodva maga is jelentős publikációkat tehetett le a helytörténeti kutatás asztalára. 
Kiegyensúlyozott, nyitott egyénisége közkedveltté tette mind a kutatók, mind a 
levéltárosok körében. Kevesen vannak, akik nála jobban ismerik a 20. századi Sop-
ront, a század nevezetes polgárait, a város mindennapi életét, a rejtett kapcsolat-
rendszereket. 

Édesapád 1937-től több mint fél évszázadon át volt a Katolikus Konvent gazdasági ügyeinek 
intézője. Hozzá tartozott a temető is, így beleláttál az egész város, különösen a katolikus, val-
lását tartó polgárság felszín alatti, az idők változásával többé-kevésbé rejtett életébe. A levéltár-
ban eltöltött évek alatt személyes kapcsolatba kerültél a helytörténettel foglalkozó személyekkel 
és intézményekkel, megismerted Sopron történetének forrásait. A Soproni Levéltár volt az első 
és egyetlen munkahelyed. 1958-tól 1995-ig 38 évet töltöttél el ott aktív dolgozóként, további 
tízet pedig félállásban, a kisgyermeküket nevelő kolléganők helyettesítőjeként. Munkádat a fe-
letteseid és a kutatók is nagyra becsülték. 1979-ben Szocialista Kultúráért és Kiváló Munká-
ért kitüntetést kaptál, ami akkoriban a legmagasabb elérhető díj volt a közgyűjteményekben 
dolgozók számára. 1995-ben kaptad meg a Levéltáros Egyesület Levéltárért-díját, 2002-ben 
pedig Sopron szabad királyi várossá nyilvánításának 725. évfordulóján Sopronért emléklap-
pal köszönték meg az évforduló méltó megünneplése érdekében végzett munkádat. Nyugdíjas-
ként részt vettél az Evangélikus Levéltár iratanyagának feltárásában, rendezésében, a kezed 
alatt vált a kutatókat is kiszolgáló, igazi nyilvános levéltárrá. Olyan széleskörű ismeretekre 
tettél szert, amelyeket mindig megosztottál a kérdezőkkel, köztük velem is. Amikor 1992-ben 
Sopronba kerültem, nagy segítségemre voltál nemcsak a levéltári dolgokban, hanem a helyi vi-
szonyokban való eligazodásban is. Ha valakiről, valamiről kérdeztelek, biztos lehettem abban, 
hogy hasznos információval szolgálsz. 
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1940-ben, Szent György napján születtél Gálos Mária Magdolna Terézia néven. Ennek ellené-
re mindenki Gyöngyiként ismer. Hogyan jutottál ehhez a becenévhez?

Mióta vissza tudok emlékezni, mindig így hívtak. Első gyerek voltam, valószínűleg édes-
apám gyöngyöm-bogaram becézése alakult át Gyöngyivé. A Magdolnát keresztanyám, 
édesanyám fogadott testvére, Kappel Magdolna után kaptam, Terézia az édesanyám volt.

Édesapádat ismertem, édesanyádat sajnos már nem, korán, fiatalasszony korodban meghalt. 
Milyen emberek voltak ők? Milyen volt a család, ahonnan érkeztek? 

Édesapám ősei Németországból származtak. 1753-ból találtam meg róluk az első emlí-
tést, Bánfalván. Mesteremberek voltak, ácsok, kőfaragók. Hogy pontosan melyik terület-
ről vándoroltak ide, arra sajnos nem találtam utalást. Apu 1911. augusztus 29-én Grasl 
Józsefként született. Előtte és utána is volt egy-egy fiúcska, de ők gyermekként meghal-
tak. Édesapját, Ignácot besorozták az első háborúban, öt évet töltött hadifogságban, 1919 

 Grasl Ignác fiával, Józseffel 1919-ben
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januárjában érkezett haza. Itthon elment utcai rendőrnek, onnan ment nyugdíjba még 
1940 előtt. Ómama, Kerschbaum Anna Hasfalváról1 származott. Fiával Harkán át gyak-
ran látogatta gyalogosan a rokonságot, a háti kosárban szilvát és káposztát vitt, cserébe 
paradicsomot hozott haza. A háború után még két lánytestvér érkezett a családba, őket 
gyakran bízták a nagyobbacska fiúra. A családi legendárium része, hogy amikor a barátai, 
Mollay János és Károly játszani hívták, a babakocsiban ringatott Máriát sikerült úgy meg-
lódítania, hogy a kocsi a trágyadombig gurult, a kislány pedig belepottyant. 

Mivel ómama alig tudott magyarul, a családban németül beszéltek. Apu az ugyancsak né-
met nyelvű elemi elvégzése után a polgáriban tanult meg igazán magyarul. Néhány évig a 
családdal lakott apai dédapám, Keresztély is, aki 1922-ben halt meg. 1926-ban telket vá-
sárolt ópapa a Pozsonyi út végén, amire házat építettek, és két év múlva már költöztek is.  

1   Németül Haschendorf. Ma Sopronnyék, Neckenmarkt része Burgenlandban.

Grasl nagymama és két fia 1916 körül
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1930-ban a család Graslról Gálosra magyarosított. A háború után, mivel rendőr volt, 
megvonták ópapa nyugdíját. 1883-ban született, mégis munkába kellett állnia. Ómama 
otthon látta el a családot, és ekkorra egy szélütés miatt le is bénult a fél oldalára. Így ópapa 
a Friedrich-féle városi moziban lett fűtő, ahol hatalmas kályhákkal biztosították a nézők 
számára a meleget. Jó pár évig dolgozott ott. Gyerekként így járhattunk ingyen moziba!

Apu a polgári elvégzése után a Paprétre járt a fiúk kereskedelmi iskolájába, 1930-ban érett-
ségizett. A világválság közepén jártak, a városházára vették fel ingyenes gyakornoknak. 
Az adóhivatalba került, Ringhofer Mihály keze alá. A behívások idejét leszámítva 1937 
tavaszáig dolgozott ott. Május elsejével került át a Katolikus Konventhez, ahol a gazdasá-
gi ügyeket intézte a nyugdíjazásáig, 1973-ig. Hauer Sándor bácsi volt a munkatársa. Ezt 
követően még 17 évig, 1991-ig továbbra is ellátta a temetőgondnoki teendőket. Szépen 
énekelt, fiatal korában tagja volt a Katolikus Körnek, színi előadásokban szerepelt. 1937-
ben Edvint alakította a színházban, a Csárdáskirálynőben. Az egyik előadáson a szerző, 
Kálmán Imre jelenlétében léphetett fel! A Rigolettóban és a Trubadúrban is énekelt.

A Gálos nagyszülők, előtérben az unokákkal az 1940-es évek második felében
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A konvent tehát még a nehéz 50-es években is biztos megélhetést nyújtott.

Mindig, ez nem volt probléma. Jelentős ingatlanvagyona, szőlői voltak, a konventház 
földszintjén vendéglő üzemelt. A temető is rendszeres jövedelmet jelentett. Mindez sta-
bil gazdálkodást biztosított, szükség volt valakire a gazdasági ügyek vitelére.

Mondj valamit anyukád családjáról is! Úgy tudom, örökbe fogadták. 

Igen, eredetileg Magyar volt a vezetékneve. 1918. október 22-én született. Az édesanyja 
meghalt, így került a rokon Bratranekékhez, akik később még egy lányt vettek magukhoz 
a rokonságból, Magda nénit. Mami az orsolyitáknál – akik a gimnázium és a tanítóképző 
mellett amolyan háziasszony képzőt is működtettek –, gazdasági és háztartási ismerete-
ket, szabást-varrást tanult. A házasságkötése után otthon maradt. 1957 körül ment csak el 
a gázgyárba pénzbeszedőnek, amikor mi már felnőttünk. Addig nevelt bennünket, ellátta 
a háztartást, segített a szőlőben és a kertben. A családi költségvetést stabilizálta, hogy 
apunak mindig volt illetmény szőlője. A bort eladta, jutott belőle egy kis mellékes. 

A Bratranekek temetkezési vállalkozók voltak, írtál is róluk annak idején a Szemlébe.1

Cseh gyökerű a család, Morvaországból származtak. Az ükpapa katonazenészként ke-
rült Sopronba. A dédapa, Sándor először Ausztriába ment, ahol vendéglőt nyitott, nem 
messze Bécstől. 1909-ben temetkezési vállalkozást indított Sopronban a Szentlélek 
templom mellett, ahol máig hasonló vállalkozás működik. Ott is laktak, az épület hátsó  

1  Varga Imréné: Adatok a 20. századi soproni temetkezési vállalkozók történetéhez. In: Soproni Szemle 57. 
(2003) 3. szám 247-262.

Bratranek András hirdetőcédulája az 1930-as évekből
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traktusában. A bolt végig jól mehetett, házat, telket vásároltak. Dédapám 1929-ben halt 
meg, ezután a fia, András vitte tovább a vállalkozást. András 1937-ben, a felesége 1939-
ben halt meg, én már csak képről ismertem őket. Az államosításig Magda lányuk vitte 
tovább a céget.  

Hogyan találkoztak a szüleid?

Valamelyik bálban, társasági összejövetelen ismerkedtek meg 1935-ben. Csak ké-
sőbb, 1938. július 31-én esküdtek meg, amikorra apu egy kis egzisztenciát, fizetéses 
állást szerzett. 1933-tól rendszeresen behívták. Először a határőrzászlóaljhoz került, 
1934 októberében a tiszti iskolát végezte el, ahonnan hadapród őrmesterként sze-
relt le. Később élelmezéstiszti tanfolyamot végzett, zászlós, idővel hadnagy lett. 1940 
első felében a nagycenki lengyel táborban volt élelmezési tiszt. 1942 decemberében a  

Gálos József katonaruhában menyasszonyával és testvéreivel. 1930-as évek második fele
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Muraközbe, Csáktornyára, majd Perlakra rendelték, ahova kétszer is elvitt, amikor ott még  
biztonságosak voltak a viszonyok. A húgom 1943-ban született és maminak nem volt itt-
hon segítsége. A háború végén aput Ausztriába vezényelték, ahol angol fogságba esett. 
Társaival viszonylag jó körülmények között, parasztoknál dolgoztak, volt megfelelő szál-
lásuk és élelmük. 1945. szeptember 12-én érkezett Sopronba gyalogosan, Harkán keresz-
tül. Hasfalván a rokonoknál civilbe öltözött, így biztonságosabb volt. Útközben hastífuszt 
kapott, a járványkórházban ápolták. 

Milyen emlékeid vannak a háborúról? Négy éves is elmúltál már az első, december 6-i bombá-
záskor.

Arra emlékszem, hogy röpültek a csillagok, valamint korábbról a bécsújhelyi 
bombázások fényeire. Apu nem volt otthon, mi anyuval és a húgommal a szemben lévő 
Wanek-féle kenyérgyárba futottunk át, mivel a környéken nem volt pince. Befeküdtünk 
a fém dagasztóteknők alá. Wanek Kari bácsi később azt mondta, így nem lesz jó, mert 
a padlás tele van liszttel. Ha valami történik, ránk szakad az egész és megfulladunk. 
Apu intézkedett, és autóval rövidesen levittek bennünket Fertőendrédre, ahonnan 
1945 júniusában jöttünk haza. Az alattunk lakó néni endrédi volt, először hozzájuk 

A Gálos szülők esküvője 1938-ban
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mentünk, később a szomszédban, egy tanár házaspárnál szálltunk meg, akikkel életük 
végéig tartottuk a kapcsolatot. Még a bombázás előtt a balfi táborban meglátogattuk 
az oda összegyűjtött zsidókat, köztük a gyermekorvosomat, dr. Schiller Jenőt. Élelmet 
juttattunk nekik.

Endréden különösebb háborús esemény tudtommal nem történt.

Annyi emlékem van onnan, hogy a szomszédba németek költöztek fekete egyenruhában, 
feleségestől. Nagyon elegánsak voltak, az asszonyok bundát viseltek. Egyszer beállt hoz-
zájuk egy nagy teherautó, tele kockacukorral. Abból kaptunk egy szatyorral, ami nagy 
kincs volt akkor. Amikor elmentek, és jöttek az oroszok, hátul kivágták az üres hordókat, 
oda bújtatták el a fiatal lányokat Mi lent üldögéltünk a pincében és vártuk, mi történik. 
Kivágódott az ajtó, bejött egy géppisztolyos orosz. A nőket hajtotta fel, „krumplit pucol-
ni”. Mi gyerekek torkunk szakadtából üvöltöttünk, erre legyintett egyet és anyunak nem 
kellett elmennie. Arra is emlékszem, hogy egy alkalommal a katonák bárányokat hajtot-
tak az út mentén. A húgommal ágról szakadtan álldogáltunk az út szélén a két házbeli 
fiúval. Megsajnálhattak bennünket, kaptunk egy báránykát. Hogy mi történt vele, arról 
már nincs emlékem. 

Gálos József  katonaruhában 1940-ben
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Amikor nyáron, június végén visszajöttünk Sopronba, a lakásban még oroszok laktak. 
Ópapáékhoz költöztünk ki a Pozsonyi útra, több mint egy évig voltunk ott. Amikor végre 
hazaköltözhettünk, semmit sem találtunk a lakásban, minden ingóságunk eltűnt. Az ma-
radt meg, amit levittünk Endrédre. A babakocsimat a városban tolta valaki. 

Ez a lakás az akkori Klebelsberg Kunó, ma Ferenczy János utcában ahol édesapád a haláláig 
lakott, a szüleidé volt? 

Nem, Magda nénié. Ő a Szeder utca 2-ben lakott a családjával, amit anyuval közösen 
örököltek. Mami örökölt még egy házat a Zrínyi utcában, de azt telibe találta a bomba, 
hatan haltak meg benne. Az építőanyagot elvitték az újjáépítéshez, a telket és a gerendá-
kat tudták eladni a szüleim a háború után. Az így szerzett pénzből bútorozták be újra a 
kifosztott lakást. 

A virágvölgyi kert is anyai örökség?

Igen, még 1926-ban vették a dédszülők, több nemzedék óta a családunké. Nagyon jó, 
hogy van, tavasztól őszig ott töltjük a napokat!

Gálos Gyöngyi édesanyjával 1941-ben
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1946-ban kezdted az iskolát, anyukádhoz hasonlóan az orsolyitáknál. 

Két évig maradtak az apácák, azután elvitték őket. Későbbi kedves kutatóm, Németh 
Alajos, Lojzi bácsi volt a hitoktatónk. Az államosítás után körzetesítettek, így a Szín-
ház utcai általános iskolába kerültem. Mivel apukám a konventnél dolgozott, nem le-
hettem úttörő. Nem, mintha nagyon akartam volna. Mégis, mivel énekkaros voltam, 
fellépésekkor hordanom kellett a nyakkendőt. Nyolcadikban azután közölték, ha to-
vább akarok tanulni, be kell lépnem. A Ferenczy János utcai közgazdasági technikum 
kereskedelmi tagozatára, a mai vendéglátóipari szakközépiskola épületébe kerültem, 
sok más iskolatársammal együtt. A két iskola igazgatónője testvérpár volt, ami protek-
ciót jelentett a számunkra. 1958-ban érettségiztem. A középiskolai évek alatt, 1953 és 
1956 között versenyszerűen úsztam, a kisuszoda volt a gyakorló helyünk. 1955-ben a  
Szombathely és Sopron diákjai közötti versenyen hátúszásban első helyezést értem el. 

A Gálos lányok édesanyjukkal 1943-ban
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1956 után áttértem a kosárlabdára. A gyerekek születése miatt kimaradt tíz év, de a régi 
sporttársakkal máig együtt dobjuk a labdát hetente egyszer. Ugyancsak heti egy alkalom-
mal tekézni járunk.

Mesélted, hogy 56-ban te is kimentél Bécsbe. Publikus már ez?

Annyi idő telt el azóta! Az előzmény az volt, hogy ópapa egyik öccse és két nővére még a 
30-as években kimentek Bécsbe. A forradalom kitörését követően leutaztak a határra, és 
beüzentek, hogy induljunk, várnak. Apu azt mondta, 55 éves, egyszer már elölről kezdett 
mindent, nem megy sehova. Így anyu is maradni akart. Legalább a gyerekeket küldjétek. 
– jött a válasz. Erre anyám szerzett egy teherautót, elvitt bennünket a határra a húgom-
mal. Én 16 éves voltam, ő 13. Közben a rokonok már hazamentek, nem vártak tovább. Így 
vonattal levittek bennünket Traiskirchenbe, a menekülttáborba, ahol más soproniakkal 
is találkoztunk. Borzalmas körülmények voltak. A húgom szalmán aludt, a Steiger kőfa-
ragóék juttattak neki helyet. Én letettem a bőröndöm és azon kucorogtam. Reggel sorba 
álltam valami élelemért, azután kerestem egy telefont, kértem, hogy felhívhassam a roko-
nokat. Rövid időn belül értünk jöttek. Jó másfél hónapot töltöttünk náluk, de hiányoz-
tak a szüleink, honvágyunk volt. Egy kis boltjuk volt a rokonoknak Bécsben, amíg kint 

Az érettségiző, 1958
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voltunk, ott segítettem. Valamennyire beszéltem németül, a nagyszülőknél ragadt rám. 
Anyám rendszeresen írt nekünk, a szomszéd vasutas bácsi hozta a leveleket. A GYSEV-
nél dolgozók sokat segítettek akkoriban a kapcsolattartásban. Végül a szüleink december 
21-én hazavittek bennünket. Apu Kismartonba indult teherautóval a Caritas segélycso-
magjáért, onnan jött fel értünk Bécsbe. Én vele, a teherautón érkeztem Sopronba, anyu 
a húgomat Harkán keresztül vitte át a határon. Úgy gondolták, ha valami baj történik, a 
család másik felét így nem érinti. A teherautó platóján utaztam, nagyon fáztam. Magyar 
katonák álltak a határon, akik nem kértek tőlünk papírt, de nem lehetett előre tudni, ho-
gyan alakulnak a dolgok. A rokonok odakint is kérlelték aput, maradjon, jól beszél néme-
tül, lesz állása. Újra nemet mondott, mi pedig nem akartunk a szüleink nélkül élni. 

Sokan tértek vissza, akik úgy érezték, nem tudnak odakint beilleszkedni, például a Winkler 
család is. Az iskolát tudtad itthon folytatni?

Minden további nélkül visszavettek. Amikor a levéltárba kerültem, akkor kérdezett rá 
Szedő Antal, a Levéltári Igazgatóság akkori vezetője, Tirnitz Józsefnél, Gömbinél,2 hogy a 
Gálos lány nem volt-e kint 56-ban? „Nem, nem”, ment a válasz, de elég sokáig lovagolt ezen. 

2  Tirnitz József (1926-2014) levéltáros, 1957-1961 között a Soproni Levéltár megbízott igazgatója.

A Gálos lányok szüleikkel 1959-ben
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Milyen volt a Te akkori fiatal szemeddel a soproni élet, a társadalom az 50-es években? Még 
ismerhetted az előző korszak megbecsült, tehetős polgárait.

A Hillebrand fiúk, György és Imre édesanyja anyu legjobb barátnője volt. Iskolatársak 
voltak és a barátságuk felnőttként is megmaradt. Összejártunk, ismertük az öregeket is.  
A nagymama tipikus úrinő volt. 

Ennek a rétegnek nehéz lehetett túlélni az ötvenes éveket.

Sokan kényszerültek fizikai munkára a megélhetésért. Apu számos embert vett fel teme-
tői munkára, ami megélhetést jelentett. Wanek Mária néni fűtő volt a Hilibi-Haller vil-
lában, ahol árvaház működött – borzalmas körülmények között. Thurner polgármester 
özvegyének egy szobát, meg a fürdőt hagytak meg a házukból. Egyszer jártam nála, na-
gyon kedves néni volt. Az elzárt Sopronban „fű alatt” azért működtek a régi kapcsolatok. 
Akik tudtak, segítettek, hogy a rászorultak meg tudják szerezni mindennapi kenyeret.  
A temető-gondnokság révén apu foglalkoztatni tudta azokat  a „deklasszált elemeket”, aki-
ket kiszórtak a munkahelyükről, vagy államosították a vállalkozásukat és alkalmazottként 
sem kaptak helyet egykori cégüknél. Még a háború előtt, a zsidótörvények életbe lépése 
után Csatkai Endrét, dr. Heiszler Bélát, az 50-es években Wanek Károlyt, Koczmanek 
Sáni bácsit, aki később a múzeumban lett mindenes. Az ő segítségével vásároltuk a régi 
bútorokat 1948–50 körül a Zrínyi utcai telek és a bombázások után megmaradt faanyag 
árából.

Milyen volt a család baráti köre? Élénk társadalmi életet éltetek?

Apunak a temetőgondnokság kapcsán nagyon széles ismeretségi köre volt. 1937-től 
1995-ig énekelt a temetői énekkarban, de évtizedekig volt tagja a domonkos templom, 
a Szent Mihály templom énekkarának, a szövetkezeti énekkarnak. Tirnitz Józsefet is az 
énekkarokból ismerte. Mindig voltak barátok, bár a szűkebb kört a kiterjedt család je-
lentette. A névnapokat rendszeresen megünnepeltük, a József nap jeles esemény volt.  
Apuék énekeltek, Katter Herbert zongorázott. Gömbit sokáig csókolomoztam, egy idő 
után ő kérte, hogy tegezzem. Szoros barátságot ápoltak Kalmár Zoltán irodagép-műsze-
rész, Cristea László papírkereskedő, Wanek Károly egykori kenyérgyáros családjával. 
Összejártak, közösen kirándultak. Közeli barát volt még Banemann Jánosné, GYSEV dol-
gozóként az ő férje látogatott meg bennünket Bécsben és hozta a híreket otthonról 1956-
ban. Karner Károly üvegkereskedő és a felesége, Simon János kertész, Klier Hédi néni, 
aki kalapos volt. Az államosítások előtt Karnerék üveg- és porcelánárut hoztak át, amit 
a szüleim a padláson rejtettek el a köztulajdonba vétel elől. Mollay Károly professzort, 
nekünk Kari bácsit sem csak a levéltárból ismertem. Ahogy már szó esett róla, apu együtt 
gyerekeskedett vele és a testvérével, Jánossal a Balfi utcában. Hansi bácsi egyidős volt 
apuval, felnőtt korukban is megmaradt ez a barátság. Kezdetben a városnál dolgozott, on-
nan került át az egyetemre gazdasági igazgatónak. Gyakran jöttek látogatóba a feleségével, 
Madas Gabi nénivel. Jó kapcsolatban voltunk a család háziorvosával, dr. Walter Károllyal 
és a fogorvosunkkal dr. Paulik Dezsővel. Ami engem illet, máig tartjuk a barátságot két ál-
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talános iskolai barátnőmmel, Máhr Erzsébettel és Tauber Irmával, akikkel a középiskolát 
is együtt jártuk ki. Velük és a férjeikkel sok kellemes hetet töltöttünk el Európa, Németor-
szág, Franciaország, Svájc, Ausztria és Magyarország szép tájain. 

Visszaemlékezve az 50-es, 60-as évekre, a nehézségek ellenére az emberek élték az életü-
ket. Ha végigment az ember a Várkerületen, nagyon sok kedves ismerőssel találkozott, 
akikkel leállt beszélgetni. Ez ma már nem jellemző. Előfordul, hogy a Várkerületen járva 
egyetlen ismerőst sem látok. A háziorvos nevéhez hűen házhoz jött, ha szükséges volt, 
ahogy jó ismerős volt a fogorvos is. Úgy érzem, korábban kedvesebbek voltak egymáshoz 
az emberek. 

Hogyan kerültél a levéltárba? Tudtommal Tirnitz József, Jóska bácsi vett fel, megbízott igazga-
tóként. Ahogy már beszéltünk róla, jól ismerték egymást apukáddal. 

Amikor leérettségiztem, anyuval elkezdtünk állást keresni. Bementünk a postára, a vas-
úthoz érdeklődni. Mivel kosaraztam, reméltük, hogy a sport segít a felvételnél, de nem 
jártunk sikerrel. Győrben kaphattam volna eladói állást, amit nem akartam elfogadni. 
Apu említette Gömbinek, hogy a lánygyereknek nincs állása. Ők éppen kaptak egy új 
státuszt, így fel tudott venni a levéltárba. 1958. augusztus 8-án Horváth Zoltán, Radó 
József, akinek Bepó volt a beceneve3 és Ivancsics Kálmán4 bácsi mellé kerültem be 

3   Radó József levéltáros
4  Ivancsics Kálmán vitnyédi származású levéltári kezelő

Levéltári munkatársakkal 1959-ben. Balról jobbra Dr. Horváth Zoltán, Ivancsics Kálmán,  
Gálos Gyöngyi, Tirnitz József, Radó József
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újoncként. Bepó papnak készült, végül a házasságot választotta, három fiából kettő pap 
lett. Nagy dohányos volt. A felesége, aki tanárnő volt, még él, 92 éves. Első feladatom a 
könyvtári könyvek bevételezése volt. Nagy élvezettel forgattam őket, tanultam belőlük.  
A kutató mögötti szobában ültem, a középső sorban. A helytörténeti anyagot az anya-
könyvek helyén, a kutatóban őrizték, nem kellett messzire mennem. A földszinti könyv-
tár később került csak kialakításra. 

Milyen új feladatokat kaptál a könyvek bevételezését követően?

Szép fokozatosan egyre több munkafolyamatba vontak be. Kereskedelmi szakközépis-
kolát végeztem, ahol tanultunk gyakorlati dolgokat, szépen írtam. Átvettem az iktatást, 
vezettem a kutatónaplót. Később a gazdasági dolgokat is intéztem. Pestről postán küldték 
le a pénzt, bizonyos összeget betétkönyvben, azzal kellett gazdálkodni és elszámolni. 

Kovács nénin, a takarítón kívül az egyetlen nő voltál, így hamar rád találtak ezek a feladatok. 

Kovács néni később jött valamivel. Nagyon szerettük, minden munkában részt vett, nem 
csak takarított. Idővel rendeztem, iratot kerestem, szép lassan mindent megtanultam. 
Sokat köszönhetek Tirnitz Józsefnek. Bármilyen problémám volt, csak őt kérdeztem, ő 
vezetett be a levéltári munka gyakorlatába. 1961-ben Horváth Zoltán lett az igazgató, aki 
elsősorban kutató, elméleti ember volt. Te 1992-ben jöttél, így veled is dolgoztam együtt 

A család három generációja, a Gálos szülők lányaikkal és unokáikkal a 60-as években
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jó 12-13 évet, beszámítva a nyugdíj utáni részmunkaidős időszakot. A légkör családias 
volt, a munkahelyen kívül is találkoztunk egy-egy névnap, jeles esemény kapcsán 
egymás lakásában, vagy a virágvölgyi kertben. A névnapokon felköszöntöttük egymást. 
A nagyobb iratbeszállítások, átcsoportosítások, költözések során mindenki a legjobb 
tudása szerint, jókedvűen vette ki a részét a munkából. Találkozhattam Házi Jenővel,5 
aki akkoriban napi rendszerességgel járt be kutatni. Ő nem a kutatóban dolgozott, 
hanem a mögötte lévő terem első sorában volt a helye. Velem mindig nagyon kedves volt, 
sokat mesélt, hova járt kutatni, milyen élményei voltak. Többször beszélt a családjáról, 
a kutatásairól is. A másik legendás alak Takáts Endre6 volt, aki 1960–61 táján egy 
rövid ideig  újra Sopronban dolgozott. Furcsa, de nagy tudású ember volt, a megyeházán 
rendezett, ahol ma is a Sopron megyei iratanyagot őrzik. A városházára ritkán jött át. 
Idővel bővült a munkatársi gárda. Németh Ferenc a nyugdíjazásáig, Hoffer Imre korai 
haláláig dolgozott velünk. Iratellenőrzésekre jártunk ki vidékre, pincében, padláson, 

5   Vitéz dr. Házi Jenő (1892–1986) Sopron főlevéltárnoka 1918 és 1950 között.
6   Dr. Takáts Endre (1907–1984) levéltáros, 1950–1957 között a Soproni, 1961–1973 között a Veszprémi 
Levéltár igazgatója. 1956-ban a forradalom idején Sopron Ideiglenes Nemzeti Tanácsának a vezetője. 
Emiatt 1957–1958 során csaknem nyolc hónapot töltött vizsgálati fogságban. 1960–1961-ben beosztottként 
újra a Soproni Levéltárban dolgozott. 

Levéltári munkatársakkal 1986-ban. Balról jobbra Németh Ferenc, Hoffer Imre, Ivancsics Kálmán,  
Radó József, dr. Horváth Zoltán, Varga Imréné, Tirnitz József, Kovács Ferencné.
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sokfelé megfordultunk a tsz-ekben, önkormányzatoknál, iskolákban, üzemekben. 
Vonattal, busszal utaztunk.

Ahogy egyre otthonosabban mozogtál a könyvtárban és az iratok között, oroszlánrészt vál-
laltál a kutatók fogadásában, kiszolgálásában. Ez a levéltári munka egyik legérdekesebb, leg-
szebb része, amit én is nagyon szerettem. Nagytudású, érdekes embereket ismertünk meg, és a 
mi időnkben még jutott idő, energia néhány kedves szóra, a tapasztalatok kicserélésére, a fel-
vetődő kérdések megbeszélésére. Eközben mi magunk is egyre többet tanultunk. Megemlítenéd 
néhány kedves kutatódat?

Nagyon hosszú a sor, lehetetlen mindenkit felsorolni. A kutatóforgalmunk a város kö-
zépkori és kora-újkori történetének, a páratlan bőségben fennmaradt forrásanyagnak, a 
korabeli újságoknak köszönhetően mindig magas volt, éves szinten ezer körül mozgott. 
A legjobb tudásunk szerint igyekeztünk gyorsan és szakszerűen kiszolgálni a hozzánk 
fordulókat. Ahogy emlékszem, többségükkel patriarchális, baráti viszonyban voltunk. 
Akadtak közöttük nagynevű fővárosi kutatók, mint Szendrei Janka zenetörténész, Vörös 
Károly, Zimányi Vera, Bácskai Vera, kollégák, mint Balázs Péter, Baraczka István buda-
pesti, Kiss Mária, Horváth Ferenc szombathelyi, Bariska István kőszegi, Lengyel Alfréd 
győri, Soós Imre korábban soproni, később egri levéltárosok. A soproni származásúak, 
vagy szakmai pályafutásukat a városban kezdők közül Mollay Károly nyelvészt, várostör-
ténészt, Szakál Ernő szobrászt, restaurátort, Tompos Ernő építészt emelem ki, a fiatalabb 
nemzedékből a művészettörténész Galavics Gézát és Dávid Ferencet, az építész Wink-
ler Gábort, aki egyetemista korától járt hozzánk. A régi soproniak közül Csatkai Endre 
múzeumigazgató a legemlékezetesebb. Állandó helye volt a kutatóban, ahova naponta 
felugrott, de említhetem utódait, Domokos Ottót és Környei Attilát is. A város szellemi 
elitjének nagy része megfordult nálunk Papp Kálmán városplébános, későbbi győri püs-
pöktől kezdve Winkler Oszkár, Boronkai Pál, Kubinszky Mihály építészekig, Berecz De-
zső ügyvédig, Augusztinovicz Elemér, Kelényi Ferenc tanárokig, Szabó Jenő, Dávidházy 
István, Hárs József helytörténészekig, Sterbenz Károly festőművészig. Sok kutatónk volt 
falusi tanár, tanító, akiknek a falutörténetek megírásához szolgáltattuk a forrásanyagot, 
gyakran a módszertanban, a szakirodalom felkutatásában is segítettük őket. Sok tanár ho-
zott hozzánk OKTV-re készülő diákokat, főként Baranyai Lenke. 

Egy következő lépcsőfokot jelentett, amikor magad is kutatni kezdtél, publikáltál, előadásokat 
tartottál. Hogyan indultál el ezen az úton, ki segített az első lépéseknél? 

A rendezés és a kutatók kiszolgálása során rengeteg anyag ment át a kezemen. Első 
közleményem 1968-ban jelent meg a Soproni Szemlében, a legfrissebb most, 2020-ban lát 
napvilágot az 1. számban.7 Eddig 30 kisebb-nagyobb publikációm jelent meg. Két dol-
got emelnék ki. Amikor a naptárakat rendeztem, kiderült, hogy egyáltalán nincs róluk 
irodalom, pedig a téma nagyon érdekes, izgalmas. Amikor Mollay Kari bácsi legközelebb 

7 Ld. az interjú végén közölt bibliográfiát
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jött hozzánk, kikértem a véleményét, lehetne-e erről valamit írni. Azt mondta, ugorjak 
neki. Irodalmat ajánlott, módszertant javasolt, végül átolvasta, mondhatni lektorálta 
az elkészült munkát. Ugyanilyen érdekes témára leltem, amikor a szinte páratlan gaz-
dagságú soproni újságanyag feltárását, jegyzékelését végeztem. Akkoriban kezdődtek 
el a megyei sajtóbibliográfia munkálatai. Megkerestek a megyei könyvtár munkatársai, 
Jászberényi Ferencné és Horváth József, arra kértek, vállaljam el a soproni részét ennek 
a feladatnak. Igent mondtam. Egy Szemle cikk született belőle, illetve a megjelent több 
mint 900 oldalas kötetben én jegyzem a soproni sajtótermékeket. Izgalmas, szép munka 
volt! Az előadásaimat általában levéltári rendezvényeken tartottam Sopronban és Győr-
ben az adott konferencia témájához és a hozzá fellelhető levéltári forrásokhoz alkalmaz-
kodva. Már nyugdíjasan az evangélikus levéltár anyagából adtam elő az evangélikus gyü-
lekezeti teremben, illetve 2019-ben debütáltam a Helytörténészek Baráti Körében.

Milyen új kihívást jelentett számodra, amikor Szála Erzsébet hívására friss nyugdíjasként 
1996-tól egy új helyen, az evangélikus levéltárban is elkezdtél dolgozni? 

Az iratok megvoltak, de levéltárról akkoriban nem nagyon beszélhettünk. Mindent elöl-
ről kellett kezdeni. Hétfőnként délelőtt négy órában, majd később keddenként is négy 
órában dolgoztam. Rendezni, dobozolni, jegyzékelni kellett a mintegy 100 folyóméter-
nyi anyagot, meg kellett teremteni a tárolás és a kutatók fogadásának, az infrastruktúra  
kialakításának technikai feltételeit. Húsz évig, 2015-ig tevékenykedtem ott. Erzsinek ak-
kor még főállású elfoglaltsága volt a szombathelyi főiskolán, később pedig az óvónő-
képzőben, ahol egy ideig dékánként is működött. Volt olyan év, hogy 3,5 millió fo-
rintra pályáztunk. Idővel korszerű polcrendszer, fénymásoló, számítógépek segítették 

Esküvői kép, 1960
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a munkánkat. A kutatóink többsége lelkész volt, de egyháztörténészek, történészek is 
felkerestek bennünket, például a nemrég elhunyt Kovács József László. Éves átlagban 
25 kutatónk és 45 kutatási esetünk volt. Argentínából régi kottákat kerestek, Ausztriá-
ból, Németországból a családtörténeti kutatók jöttek, Olaszországból is volt vendégünk.  
A helybeliek iskolatörténetet, tanárok, tanítók, lelkészek emlékezetét kutatták, az evangé-
likus temetőre, a templom történetére vonatkozó forrásokat kerestek. Még részt vettünk 
az új épületbe való költözésben, amikor nem csak a levéltár, hanem a régi könyvtár is 
átkerült az új helyre. Nagyon szerettem ott dolgozni, nehéz szívvel jöttem el.

1997-től újabb feladatot vállaltál. A kora miatt leköszönő Hárs Józseftől vetted át a Soproni 
Szemle titkári feladatkörét. 

Jóska bácsi egy korábbi interjúban már elmondta, mi a titkár feladatköre.8 A modern tech-
nika és az internet elterjedésével szerencsére már könnyebb a kapcsolattartás a szerzőkkel 
és a korrektúra nem az én feladatom. Tartom a kapcsolatot Kiss Melindával, aki betördeli, 
végső formába önti a számokat. Bemegyek a nyomdába, megnézem az első kinyomtatott 
példányt, minden rendben van-e. Évente egyeztetek a szerkesztőtársakkal az új évfolyam 
borítójáról. Gondoskodom a kinyomtatott folyóirat elszállításáról a nyomdából, eljut-
tatom a kért példányszámot a Cédrus könyvesboltnak, a Levéltárnak, a múzeumoknak 
és a szerzőknek. Mintegy 150 példány csomagolása, postázása is az én feladatom. Részt 
veszek a kuratórium, a szerkesztőség és a szerkesztőbizottság összejövetelein, kiküldöm a 
meghívókat. Már többször próbáltam lemondani erről a feladatkörről, de eddig sikerült 
maradásra bírnotok. 

A szakma után következzék újra a család. Jól ismerem a férjedet, Imrét, a két fiadat és a három 
unokádat is. Örömmel mesélted, hogy immár négy dédunoka is került a szűkebb családba. 
Hogyan ismerkedtetek meg?

1959 szeptemberében házibuliba hívtak a Győrvári fiúk. Imi is hivatalos volt, amit an-
nak köszönhetett, hogy távközlési technikusként egy saját maga által összebarkácsolt 
magnó büszke tulajdonosa volt. Gyorsan követték egymást az események, februárra 
kiderült, hogy mindketten komoly kapcsolatban gondolkodunk. Júniusban eljegyez-
tük egymást, az év végén pedig összeházasodtunk. Két fiunk született, Imre 1962-ben,  
Csaba 1964-ben. Imivel három hónapig maradhattam otthon. Volt ugyan szoptatási ked-
vezmény, de mire odaértem a bölcsődébe, többnyire már megetették a gyereket.  Csabi-
val a három hónap lejártával egy ideig még fizetés nélküli szabadságon voltam, később a 
szomszéd néni vigyázott rá. 

Imre, aki nyugdíjba vonulásáig a Távközlési Igazgatóságon dolgozott, tudtommal nem szüle-
tett soproni.

Pozsonyi a család, 1948-ban telepítették ki őket. Hús- és hentesáru boltjuk volt, vagon-
ban hozták át a felszerelést, az autót, a bolt berendezését. Először Szentesre akartak 

8  Kilenc évtized. Hárs József 90 éves. In: SSz. 69. (2015) 3. szám, 205-214.
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menni, végül Sopron felé kanyarodtak. Mivel ott sem volt hely, Fertőrákosra költöztek, 
egy volt hentes házába. Rőzsét gyűjtöttek, amit pékeknek adtak el. Kocsival helybe 
tudták szállítani az árut, ami nagy előny volt. 1949-ben tudtak beköltözni Sopronba.  
A papa, Varga Vince végül megnyitotta a hentesboltját a Lackner utcában, de az álla-
mosítás miatt egy évig dolgozhatott csak önállóan. Idővel a kisker. húsboltba került, 10 
évig, a nyugdíjazásáig dolgozott ott. Imre a Soproni Távközlési Igazgatóságról létesítmé-
nyi főmérnökként vonult nyugdíjba. 

A gyerekek felnőttek. Imre Győrben távközlési üzemmérnökként végzett, amíg lehe-
tett, ő is az igazgatóságnál dolgozott. Most Peresztegen egy autóalkatrészeket gyártó 
cég munkatársa. A felesége fejlesztő pedagógus, Fertőrákoson laknak. Tünde lányuk 
a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében végzett alkalmazott grafikus-
ként. Ösztöndíjasként Németországban és Japánban is járt. Egy ideig tanított az egye-
temen, ma már önálló. Csaba távközlési szakközépiskolát végzett, számítástechnikai 
cikkeket forgalmazó boltja van. A felesége óvónő, Harkán építkeztek. Lányuk, Katus a 
Pető Intézetben végzett konduktor, ezen a területen dolgozik. Mayerling mellett laknak 
a férjével, két kisgyermeket nevelnek. Péter fiúk pincérként dolgozik Ausztriában, ott 
is két dédunoka van. 

Varga Imréné 2020 nyarán
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Szép pályát és összetartó nagycsaládot tudsz a hátad mögött. Mivel telnek mostanában a nap-
jaid?

Tavasztól őszig a virágvölgyi kertben teszünk-veszünk. Ha úgy adódik, vállalkozom még 
egy-egy rövidebb cikk megírására, mint most a Dávid Ferenc-emlékszámba. Nagyon 
kedveltem, hosszú évtizedekig álltunk rendszeres kapcsolatban.  Végzem a Szemle titká-
ri teendőit, eljárok a Helytörténészek Baráti Körébe, alkalmanként előadást is vállalok. 
Rendezgetem otthon az iratokat, a fotókat, szeretném úgy megírni a családunk történe-
tét, hogy abból az új generációk is megismerhessék, honnan származnak, kik voltak, mi-
vel foglalkoztak az őseik. Szabadidőmben a kert mellett rejtvényt fejtek, olvasok.

Irigylésre méltóan fiatalos és aktív vagy ma is, a 80. születésnapodhoz közeledve. Sok szeretet-
tel köszöntünk ez alkalomból, jó egészséget, eredményes alkotó éveket kívánunk!

Gyermekkori barátokkal a hegyekben kirándulva  2018-ban 
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