Soproni családok
A Ringhoferek
Barátaim megkértek, hogy szerezzek nekik Sopronban
szállást. Bekopogtam a Ringhofer vendégházba. Ringhofer
Mizzi, a tulajdonos megmuta!a a szobákat, s amikor lá!a,
hogy rácsodálkozom a falon függő képre, mindjárt el is kezde! mesélni a családjáról. A képről egy soproni poncihter
néze! le rám, mint kiderült, Mizzi édesapja.

Mizzi családja – anyai és apai ágon egyaránt – bortermelő volt. Mindkét ág ősei a XVII. században települtek át Németországból Sopronba. A Ringhofer
nagyszülők a Rózsa utcában laktak, ahol egy borkimérésük is volt. Hat gyerekük születe", de csak egy
ﬁú, Johann – Mizzi édesapja – élte meg a felnő"kort.
Ő már gyerekkorában is besegíte" a szőlőművelésbe, később pedig átve"e a szülei borgazdaságát.
Akkoriban minden boros gazdának több szőlője
volt, amelyek lehetőség szerint távol estek egymástól. Azért volt így, mert nyaranta több alkalommal is
számítani lehete" elemi csapásokra. Így, ha például
a Fertő menti szőlő termését elverte a jég, még mindig maradt valami a többi dűlőben. A bor viszonylagos jólétet biztosíto". Johann Ringhofer 1929-re annyi
pénzt gyűjtö" össze, hogy házat tudo" volna venni
belőle. A tervet azonban a nagy gazdasági világválság meghiúsíto"a, a pénz elértéktelenede", így a két
nemzedék továbbra is maradt a régi házban.
Ringhofer Johann feleségül ve"e Ze!l Mariát.
Boldogságuk nem tarto" sokáig, mert kitört a II.
világháború és Johannt behívták katonának. Berlinnél fogságba ese", ahonnan csak 1948-ban térhete"
haza, nem is sejtve, hogy vele egy időben a felesége
és a lánya is Németországban tartózkodo". Sopronból 1946-ban ugyanis minden német ajkú családot
kitelepíte"ek. Mizzi akkor hat éves volt, és emlékszik, hogy személyenként mindössze 20 kg csomag-
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gal kelle" elhagyniuk az o"honukat. A nagyapja
úgy el volt keseredve, hogy utolsó este lement a pincébe, csapra verte a hordókat, s kiereszte"e az összes
bort a földre.
Mizziéknek szerencséjük volt, mert – ellentétben
a legtöbb családdal – nekik nem marhavagonokban
kelle" megtenniük az utat Németországba, ők még
személyvonatra kerültek. A nagymama előrelátó
volt és egy bödön zsírt is magával vi", így az úton a
család nem éheze".
Amikor megérkeztek Ulmba, egy kaszárnyában
helyezték el őket. Mizzit nem a nagy hálóterem zavarta az emeletes ágyakkal, hanem az, hogy többször beporozták őket féregirtóval. Egy idő után
betelepíte"ék a kitelepíte"eket. Nem véletlen a szójáték, hiszen Magyarországról elűzték a németajkú
lakosságot, mert ellenségnek tarto"ák őket, Németországban viszont a helyi háztartásokban nem szívesen fogadták be a „keleti koldusokat”. Mizzi és az
édesanyja egy parasztgazdaságba került, s miután a
mama szorgalmasan dolgozo" a földeken, az állatokhoz is érte", megenyhültek a befogadók. Lakniuk azonban továbbra is csak az istálló fele"i fűtetlen
helyiségben lehete".
A honvágy nagy úr, ezért anya és lánya elhatározták, hogy hazaszöknek Magyarországra. Hosszú
gyaloglással, kalandos utazást követően 1948-ban
érkeztek meg Sopronba, ahol a család egykori szőlőit
akkorra már természetesen államosíto"ák.
Egy poncihter szőlő nélkül csak fél ember. Ezért
földeket vásároltak, amelyekre szőlőt telepíte"ek.
Az ötvenes években olyan jó termés volt, hogy
Ringhofer Johann régi álma végre beteljesült, házat
vehete" borpincével a Balﬁ utcában, amelyben ma a
vendégház üzemel. A jó világ azonban nem tarto"
sokáig, mindenkit bekényszeríte"ek a szövetkezetekbe. De nem csak ez okozo" gondot a családnak,
hanem az is, hogy akkoriban nyilvános helyen nem
volt tanácsos németül beszélni. Mizzi mesélte, hogy
egyszer édesanyjával a Várkerületen kirakatokat
nézege"ek és közben természetesen németül beszélge"ek. Egyszer csak megállt mögö"ük egy férﬁ és
azt mondta, hogy ha nem hagyják azonnal abba a
német beszédet, hívja a rendőrt és feljelenti őket.
O"hon persze továbbra is németül folyt a társalgás. A nagymama nem is igen tudo" magyarul. A
poncihter hagyományokat a főzésben is őrizte. A heti
étrend a következő volt: hétfőn gombócnap, kedden
főzeléknap – általában azokból a zöldségekből, amelyeket a szőlőben is megtermeltek – babfőzelék vagy
paradicsomos káposzta. Szerdán a gyerekek örömére stercnap* volt. Az unokák a maradék stercet mér-

Piríto! lisztből vagy burgonyából – többnyire hagymás – zsírral készíte! ételféleség (a szerk.).
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legen megmérték, úgy oszto"ák el maguk közö",
nehogy az egyik megrövidüljön. A sterchez általában paradicsom- vagy gulyásleves járt, amit a gyerekek egy tányérban összekevertek. Kaptak is ezért
a nagyanyjuktól, aki szerint ez olyan, mint a moslék.
Csütörtökön ismét főzeléknap volt, pénteken túrós
tészta vagy túrós rétes, szombaton pedig bableves.
Hús csak vasárnap került az asztalra, bár a családok évente többször is öltek disznót, mégis egészségesen táplálkoztak. Mizzi mesélte, hogy vasárnap
délután mindig összejö"ek a barátok kártyázni és
borozgatni. A borhoz sós sütemény, az úgyneveze"
Wasserstrudel is dukált.
Mizzinek két ﬁa van, ők már nem folytatják őseik
foglalkozását, a szőlőtőkéket kivágták és gyümölcsfákat ülte"ek a helyükre. Így aztán a sok generációs poncihter család hagyományként ma már csak a
nyelvet őrzi.

A Riedl család
Sopronban szívesen sétálok a Lőverekben. Nemrég
egykori kollégám, Dr. Riedl Béla háza elő" mentem el, aki behívo". Meséltem neki, hogy soproni,
németajkú családok történeteit dolgozom fel, mire
azt mondta, hogy akkor a legjobb helyen járok. Az
ő családja ugyan nem soproni poncihter, de német
származású sváb.

Béla bácsi ősei a 18. században jö"ek Németországból Magyarországra. Esztergom közelében telepedtek le, mint vizimolnárok, mert azon a vidéken
kerese" volt ez a mesterség. A vizimolnárok élete
nem volt könnyű, de céhekbe tömörültek, ami egy
viszonylagos biztonságot nyújto" számukra. Segíte"ék egymást, de köteleze"ségeik is voltak. Egy
1729-ből származó céhszabályzat szerint a céh tagjai kötelesek elkerülni a veszekedést, és kötelesek
egymásnak segíteni, ha az egyik tag malmában kár
keletkezik.
Mesélőm édesapja túl gyengének bizonyult a
nehéz liszteszsákok emelgetéséhez, ezért ő a szabó mesterséget választo"a. Bátyja, Johann viszont
folyta"a ősei mesterségét és elszegődö" Párkány-
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ban (Sturovo) egy zsidó malomtulajdonoshoz. Hamarosan ő le" a malom vezető molnárja. 1944-ben
a malom tulajdonosát származása mia" elhurcolták,
a Riedl családot pedig kitelepíte"ék a csehországi
Usti nad Labenba. O" egy parasztnál laktak és a
földeken kelle" dolgozniuk. Történt egyszer, hogy a
család Vali lánya szóváltásba keverede" a parasz"al,
a vita hevében a kapával levágta a paraszt gumicsizmájának az orrát, mire a paraszt az egész családot
visszazsuppolta Párkányba.
Riedl Béla, mesélőm édesapja az első világháborúban alakulatával Szombathelyre került, ahol megismerkede" jövendő feleségével. Megnősült és 1923ban megszülete" Béla ﬁuk.
A ﬁú Szombathelyen járt iskolába, s tanárairól a
Reálban még ma is szerete"el mesél. Ők a diákoknak
igazi szellemi értékeket közvetíte"ek, szigorúak, de
igazságosak voltak és a diákok ﬁzikai és lelki fejlődésére nagy súlyt fekte"ek. Béla bácsi mesélte, hogy
este nyolc óra után a diákok már nem mehe"ek ki az
utcára, de nekik eszükbe sem volt emia" háborogni.
Az ére"ségi után 1942-ben Béla bácsi a budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult tovább
latin és olasz szakon. 1944-ben behívták katonának
és a hadtestével egészen a Csehországi Eger/Cheb
városáig juto", ahol fogságba ese". Először Bajorországba vi"ek, ahol a fogolytábor körülményei
nem voltak ugyan a legjobbak, de egy ﬁatal ismeri
a túlélési technikákat. Riedl Béla például elkezde"
angolul tanulni. Nem is sejte"e, hogy egyszer még
tanítani fogja ezt a nyelvet.
A „hadifogolyturizmus” érdekes is lehet, Béla
bácsi világot láto": London és Würzburg után Franciaország következe", ahol egy francia tiszt családjában ő le" a „Mädchen für alles”: konyhai kisegítő
és latin korrepetítor a család leánya melle".
1946-ban Budapesten ismét felvehe"e az egyetemen a leckekönyvét és két év múlva lediplomázo".
Miután Magyarországon időközben rendszerváltás
volt, Béla bácsi csak 1950-ben kapta kézhez a diplomáját, igaz 1948-ra visszadatálva.
A háború után az egykori tanító szerzetesrendek
többségét feloszla"ák, ezért hirtelen 170 megüresede" tanári állást kelle" betölteni. Riedl Bélát Sopronba nevezték ki az egykori Evangélikus Líceumba
angol tanárnak. Egy másik középiskolában franciát,
egy harmadikban latint kelle" tanítania. Unatkozni
nem volt ideje.
1949-ben az iskolákban megszünte"ék a nyugati
nyelvek oktatását, s helye"e beveze"ék az oroszt.
Mit csinál egy nyelvszakos tanár? Átképzi magát. Ezt
te"e Riedl Béla is, elkezde" oroszul tanulni. Ahogy
meséli, kezdetben nem járt sokkal előbb a leckékkel mint a tanítványai. Élt a városban egy Drobnics
Károly nevű ember, aki az első világháború ala" Szibériából hozo" magának feleséget. Verocska – így
hívták Drobnicsnét – segíte" Béla bácsinak az orosz
nyelv tanulásában, s ezért csak annyi óradíjat kért,
hogy havonta csináltathasson a fodrásznál egy hideg dauert.

Riedl Béla megtanulta ugyan a nyelvet, mégis
örült, amikor megkapta egy kollégium igazgatói állását. 1953-ban megnősült, de a tanulást nem hagyta
abba. Rövidesen megszerezte az orosz tanári diplomát Pécse" a Pedagógiai Főiskolán. 1956-ban a Városi Tanácson az orosz városparancsnoknak is tolmácsolt. Ez időből származik a következő történet: Egy
novemberi reggelen behoztak a parancsnokságra
egy „veszélyes fasisztát”, akinél több szúrófegyver
volt. Hamarosan kiderült, hogy ez a szegény ember
csak disznóölésre igyekeze" a lányához. A parancsnok személyesen akart meggyőződni arról, hogy
az ember igazat mond-e és elkísérte a disznóölésre.
Onnan csak este került elő virágos hangulatban.
1960-ban ismét fordult a kocka, a középiskolákban ismét lehete" nyugati nyelveket oktatni. A Széchenyi István gimnázium igazgatója felhívta Riedl

Bélát és felkérte, hogy tanítson németet a gimnáziumban. Riedl mondta, hogy neki a német nem szakja. Mire az igazgató: Egy svábnak ez nem jelenthet
problémát.
1976-ban Béla bácsi a Dolgozók Esti Gimnáziumának igazgatója le". Közben több nyelven tolmácsolt
és több középiskolában taníto" nyelveket. Sosem
hagyta abba a tanulást, 1981-ben doktorált olasz irodalomból.
Most a nyugdíjas évek életét élvezi, de a nyelvek
iránti szeretete változatlan. Amikor megkérdeztem,
hogy mivel tölti az idejét, azt válaszolta, hogy most
éppen egy Kr. elő"i 1. században írt latin nyelvű
építészeti könyvet fordít. Munka nélkül nem tudna
élni. Mo"ója: „Vita est labor et studium”, azaz „Az élet
munka és tanulás”.
Bertalan Judit
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