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Az elnök előszava 
 

Nagy gondok gyötörtek, de kissé megkönnyebbültem, amikor az AKdFF 

legutóbbi füzetét átolvastam. Az ugyanis nekik is a problémájuk, mint nekünk: 

nem érkeznek cikkek a szerkesztőségbe, és a szerkesztőség az elnökséggel 

azonos. Kérik a szerkesztőség tehermentesítését. Mit mondjak hát? A múltkori, 

szakadáti találkozónkig úgy tűnt, hogy nem is fog a Hírmondó megjelenni, a 

találkozó alkalmából. Aztán a végén mégos volt elegendő anyag, de akkor 

nekem nem volt elég időm, hogy azt összeszerkesszem,.Most itt volt egy 

hosszú időszak, amikor nem volt találkozónk,így volt időm, a cikkeket 

lefordítani illetve lefordíttatni és a füzetet összeállítani, és a mi nagyrabecsült 

és szorgalmas tagjainkis kihasználhatták ezt a hosszú, féléves időszakot, hogy a 

kutatási eredményeiket csodálatos, hosszú és izgalmas beszámolókban kedvelt 

lapunk számára megörökítsék, minekután az elkövetkezendő, nyári 

találkozónkra is megjelenhessen at újságunk. Azt már nagyon unalmasnak 

tartom,  amikor e helyütt azt írom, hogy ismét összehoztam egy cikket, úgy, 

hogy felelősségteljes és kimerítő munkám és két kicsi gyermekem van.  

Ha azonban egy ilyen nagy egyesületben, mint az AKdFF nincs elegendő 

anyag, akkor nincs miért szégyellnünk magunkat, és dr. Pencz elnük úr 

pukkadjon meg. Semmi gond. Az utódom 2015-től majd jobban csinálja. 

 

--- 

 

Július 1-jével az anyakönyvi eljárásról szóló törvény hatályba lép.  

  

A 2010. évi I. törvény 93/A. § (1) bekezdése szerint az anyakönyvbe bejegyzett 

adatok 

a) az érintett halálozási évét követő harminc év, 

b) ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől számított száz év, vagy 

– ha az későbbi – a bejegyzés keletkezésétől számított hetvenöt év, 

c) ha sem a születés, sem a halálozás időpontja nem ismert, a bejegyzés 

keletkezésétől számított hetvenöt év után válnak bárki számára kutathatóvá.. 

 

A mormonok adatbázisa a www.familysearch.org lapon egyebek mellett 

tartalmazza a magyar polgári anyakönyvek fotóit is a kezdetektől a – lehetőség 

szerint – a jelenlegi szabályok adta határokig. Ez azt jelenti, hogy a születési 

anyakönyv 90, a házassági 60, a halotti 30 évvel az adott esemény után. 

http://www.familysearch.org/
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Az ezért a gyűjteményért felelős személy az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 

Krisztus Egyháza részéről egyértelműen kijelentette, hogy az új törvény 

hatálybalépését követően azon anyakönyvek másolatait, amik újabb 

eseményeket tartalmaznak, mint amik az új törvény szerint kutathatóak, törölni 

fogják. 

Felhívom tehát az egyesület tagjait és barátait, töltsék le azon anaykönyvi 

oldalakat, amik az új törvény hatálybalépése után törölve lesznek.. 

Egy példa: Egy 1953-ból származó házasságkötés a polgári anyakönyvben 

jelenleg kutatható, de július 1-je után csak akkor, ha a házasuló személy 

legalább 30 éve halott. Egy 1939-ben bejegyzett  házasságkötés már kutatható 

lesz, feltéve, ha az érintett személy 30 éve halott már, vagy nem ismert a halála 

időpontja. Legalább tehát ezt a 14 évnyi anyagot kellene az anyakönyvekből 

letölteni 

Kérem, akinek erre ideje és kapacitása van, az általa kutatott települések 

anyakönyveit töltse le, mert később ez már nem lesz lehetséges. Így tudunk 

magunknak és egymásnak segíteni! 

 

--- 

 

Ajánlom, hogy az AKuFF Hírmondó mindkét nyelvű változatát lapozzák 

át, mert vannak hirdetmények, fényképek, amik nem, vagy más 

formában találhatóak meg a két változatban. 

 

Dr. Pencz Kornél 

 

  
 

 

 

A következő találkozó várható helyszíne és időpontja:  

Paks,  

2014. nyár 
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Lévay Béla: Egy érdekes anyakönyvi pótbejegyzés 
 

Véletlenül találtam a mellékelt, oldalt a Mormonok által az Internetre 

feltett anyagok között Nagy-Palugya (szlovákul Paludza) evangélikus 

keresztelési anyakönyvében, az 1814. évet záró adatok utáni pótlólagosan 

beillesztett feljegyzésként. 
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Amint az a latin nyelvű szövegből kiderül, Schulek Mátyás tiszteletes 

gyűjtötte és jegyezte fel a különböző magán forrásokból származó adatokat. 

Van, ahol az adat forrása az egyik szülő eredeti naplója (ex originali Diaris 

Georgii Lissoviny), van ahol az apa autentikus feljegyzése (Ex autent. annotat. 

Patris) vagy az otthoni biblia (Vide Bibl. eius Domus). A két helyen is szereplő 

(Carm. fun. ??) megjegyzésre sajnos nincs megfejtésem. 

Nincs feljegyezve, hogy a pótlólagos adatok mikor lettek beillesztve az 

anyakönyvbe. Az 1814-es dátum nem lehet helyes, mert Schulek Mátyás 

tiszteletesről tudjuk, hogy 1778-91 között szolgált Nagy-Palugyán, de 1791-

1815 között (haláláig) Tiszolcon (ma Tisovec) volt lelkész. Valószínűleg onnan 

küldte meg korábbi parókiájának az általa korábban, még Nagy-Palugyán 

összegyűjtött adatokat. (Nagy-Palugya ma már nincs a térképen, mert a helyén 

egy nagy víztározó létesült.) 

Ez a dokumentum önmagában is érdekes, dicséri a lelkész gondosságát, 

de számomra még három további dolog miatt is különösen fontos: 

1. Az egyik bejegyzés Caspar Kubinyi születési dátumát adja meg, aki 

nekem az ősfámon közvetlen, egyenes ági felmenőm. A Szluha Márton 

Kubinyi-táblázataiból eddig ismert születési dátuma az itt szereplő 1677 helyett 

1674, ami ezek szerint téves. (Az írott hetest néha össze lehet téveszteni a 

négyessel, de ezen a lapon jól látszik, hogy a bejegyzés szerzője egészen 

másképp írta a két számot.) 

2. Schulek Mátyás tiszteletes annak a Schulek Tibor néhai evangélikus 

esperesnek a közvetlen felmenője, aki nekem ifjú koromban, Komáromban 

magántanárként német és angol nyelvet oktatott. Őt annak idején a pártállam 

mellett egyházának a vezetői is meghurcolták. Nyolc gyereke közül a két 

legidősebb és a legkisebb kivételével a többiek iskola- és játszótársaim voltak. 

Schulek Tibor nagy tudású ember volt. Feltérképezte a családfáját, és a fiait az 

őseiről nevezte el, abban a sorrendben, ahogy azok követték egymást. Így a 

legidősebb fiú Mátyás lett, majd Gáspár és Ágoston következtek, ugyanúgy, 

ahogy az anyakönyvi bejegyzést végző Mátyás tiszteletest, annak Gáspár fia és 

Ágoston unokája követték. Mátyás tiszteletes dédunokája a neves építész, 

Schulek Frigyes volt, annak fia pedig János. A Frigyes keresztnevet a 

közismert elődre való tekintettel kihagyva következett Tibor bácsi legifjabb fia 

János, aki történetesen építész lett. 

3. “Édesapánk, Dr. Schulek Tibor” címen jelent meg róla 2006-ban egy 

nagyon szép könyv lánya, Thurnayné Schulek Vilma összeállításában. Már 

ennek a könyvnek az olvasásakor feltűnt nekem, hogy Mátyás tiszteletes úr 
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feleségének, Zmesskall Juliannának a családnevével azonos családnevű 

felmenőim nekem is vannak. Többek között ebben a pótbejegyzésben is 

megjelenik az egyik, aki a már említett Kubinyi Gáspár felmenőm édesanyja, 

Zmesskall Zsuzsanna. Így az esetleges rokoni kapcsolat is feltételezhető volt, 

amire azonban nem találtam bizonyítékot a Zmeskálok leszármazási tábláiban. 

Felújítva az ifjú kori személyes kapcsolatot Schulek Jánossal, megkaptam azt 

az információt, amelynek alapján össze tudtam kapcsolni a két család Zmeskál-

ágait. 

A szerencsés véletlen néha nem várt, értékes adatokkal jutalmazza a 

családkutatót. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük kedves kutatótársainkat, illetve mindazokat, akik 
lapunkat olvassák, küldjék el szakmai cikkeiket a 
Szerkesztőségbe, hogy azokat folyamatosan megjelentethessük! 
Csak elektronikusan megküldött (Word-fájl) cikkeket tudunk 
megjelentetni, kapacitáshiány miatt nem áll módunkban kézzel 
vagy írógéppel megírt cikkeket feldolgozni. Munkánkat 
megkönnyítik, ha írásaikat németül és magyarul is eljuttatják. 
 
Mail: amrein.ilona@freemail.hu (Amrein Ilona) 
 

mailto:amrein.ilona@freemail.hu
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Franziska Milbich-Münzer:  

  Kivándorlók a Budai hegyvidéken 
A fekete-erdeiek  2. rész 

 

Csupán mintegy 20 km-re Ühlingen-Birkendorftól fekszik a két 

település, Lausheim és Blumegg, melyek ma Stühlingenhez tartoznak. Sokáig 

kerestem azt a helyet, amelyből a számtalan Tuttlinger család származik. Azt, 

hogy a Fekete-erdőből jöttek, tudtam, azt is, hogy a  szomszédos Lembachban 

előfordultak. A helyes tippet azonban Roland Schütt kutatótárstól katam, aki az 

iránymutatásom szerint járt el. A Magyar Országos Levéltárban található a Tata 

vidékére vonatkozó betelepítési lista 1737-ből,ezt dolgozta fel Roland Schütt. 

Ebben a listában éppúgy megtalálhatóak azok a telepesek, akik a Budai 

hegyvidéken először telepedtek le, és néhány év múlva továbbköltöztek, mint 

azok, akik először Tata környékére települtek, majd csak aztán váltottak át a 

Budai hegyvidékre.. Így érkeztek a vörösvári Hasenfratzok is Szárra. Egy 

Simon Tuttlinger, aki 1733. június 16-án telepedett le  Agostyánban/Augustin, 

származási helye Ex P. Plunek Abbg./Abtei St. Blasien, felkeltette mindkettőnk 

érdeklődését. A Tuttlinger család első bejegyzése Nagykovácsiban, vagy ahogy 

őket a Fekete-erdőben hívják “Duttlinger”,  egy bizonyos Anna Maria 

Tuttlinger halálozásának bejegyzése 1736. augusztus 7-én A bejegyzés szerint 

18 évesen halt meg (ténylegesen 20 évesen) és ő a 12. gyermeke a Christian 

Tuttlinger és a Stühlingenből származó Beatrix Schildknecht házaspárnak, akik 

1711-ben Blumeggben kötöttek házasságot. Az 1719-ben Blumeggben született 

Johann Michael első alkalommal keresztszülőként bukkan fel a Nagykovácsi 

anyakönyvben 1737 ioktóberében, Michael Eret-nél. 

Úgy tűnik, ez a család is az 1736-os nagy kivándorlási hullámmal 

érkezett. A Magdalena nevű leányuk  1742-ben 10 évesen, és már 1746-ban 

újabb gyermeket veszít el Beatrix Schildknecht, az 1721-ben született 

Beatrixot.  Christian Tuttlinger is csak öt évig örülhetett az új hazának , már 

1741-ben maghalt. Felesége, Beatrix több mint  25 évvel túlélte őt, és 1747-ben 

fiánál, Johann Michaelnél lakott, aki nek az első házassága Clara Leyrer-rel 

volt. Ez a Johann Michael első felesége halála után két további házasságba 

ment bele, az akkori idők szükségszerűségének megfelelően. A házassági 

ígéret: “míg a halál el nem választ”, nem jelentette törvényszerűen azt, hogy 

meg is élték az ezüst- vagy aranylakodalmat. Az emberek korán és hirtelen 
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haltak. Többszöri házasodás, mindegyikből gyermekekkel, nem volt ritkaság 

ebben az időben.  

Az 1723-ban született lányuk Katharina 1746-ban Sebastian 

Tagschererhez ment feleségül, és elérte a már-már bibliainak számító 89 éves 

életkort. Franziska Tuttllinger, született 1714-ben, a szomszédos Torbágyon 

házasodott össze 1740-ben Simon Mayerrel. 

És most vissza Simon Tuttlingerhez. Ahogy már a kutatótársam 

megállapította, több személy is létezett egy időben Simon Tuttlinger néven. 

Ennek a névnek hagyományai vannak, és már egy1610-es halotti bejegyzésben 

találunk egy Simon Duttlingert, volt községi bírót, a blumeggi egyházi 

anyakönyvben. Én az 1683. július 9-én Blimeggben születettet vélem annak, 

aki Nagykovácsiban meghalt. Ő egy bizonoys Maria Humb férje volt, aki más 

településről kellett származzon, mert sem a keresztelését, sem a 

házasságkötésüket nem leltem. A 3 gyermekekük közül csak az 1729-ben 

született Barbara lányukról tudjuk, hogy ő 1756-ban a még 1723-ban 

Hüfingen-Hausen vor Wald-ban született Johann Trendl/Tröndle nevű 

férfiúhoz ment feleségül. Talán emlékeznek még a Fekete-erdei családok 

Nagykovácsiban és Pesthidegkúton című beszámolómra, mely a Budai 

hegyvidéken széles körben elterjedt Trendl családról szól. És most a kör 

bezárult, mert én Blumeggben valami egészen meglepőt találtam. Egy bizonyos 

Simon Tuttlinger özvegye, Maria Gebhard 1689 második házasságát a 

Fützenből származó David Gleichauffal kötötte. És az első közös gyermek 

Johann Dominik Gleichauf, született 1690-ben Blumeggben. És hogy a 

kavarodés teljes legyen, ismét egy Simon Tuttlinger a keresztszülő. És ez a 

Dominik Gleichauf, akit én korábban nem tudtam beilleszteni, mert Fützenben 

nem találtam születési adatot, első feleségével Maria Schrenck-kel élt. Az 1713 

–ban kötött házasságból összesen 8 gyermekek származott, akik közül az 1715-

ben született és Nagykovácsiban meghalt Katharina és az 1713 született Josef – 

mindketten 1736-ban haltak meg – ,most már a helyes családba voltak 

beilleszthetőek. Johann Dominik Gleichauf feleségének, Maria Hirtnek 

Fützenben 2 további gyermeket nemzett, Agatha-t és Magdalena-t, akik 

ugyancsak kivándoroltak Magyarországra. A magyarországi Gleichaufok egyik 

ősapja, nevezetesen Anton, született 1723-ban Blumeggben, szintén ennek a 

családnak a fia. Most már ő is egyértelműen beilleszthető lett. 

Ez a Simon Tuttlinger azonban egyidejűleg a fivére a bevándorló 

Christian Tuttlingernek, és mindketten féltestvérei Johann Dominik 

Gleichaufnak. Mindannyian ugyanannak az anyának, a Fützeni Maria Gebhard-
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nak a fiai, aki Stühlingen-Blumeggben házasodott. E családok kivándorlása 

nincs dokumentálva. Ha az ember ezt a nagy gyermesereget nézi, biztos lehet 

benne, hogy nem kalandorok voltak.. A kivándorlás sok nehézséggel és 

veszéllyel járt együtt, még gyermekek nélkül is. De ekkora gyermeksereggel, 

nagy kellett, hogy legyen a remény egy jobb boldogulásra, vagy nagy volt a 

nyomor.  

Az anyakönyvek Lausheimban és Blumegg ben az 1609. évben 

indulnak Sajnos csak egyetlen bejegyzést találtam a “Hungariam abierunt” 

szöveggel. Mindazonáltal nem a fentemlített családoknál Ezzel ellentétben a 

következő személyek szerepelnek a plébánia területéről Magyarországra 

kivándoroltként 1744-ben: “Josef Urban, cipész, és felesége, Barbara, Konrad 

Baumann és felesége, Rosa Burger, Jakob fiukkal, Lorenz Negele, Felix N. és 

felesége, Katharina Hägin”. 

Egy macskaugrásnyira van Blumegg-től a Wutach-szurdoktól felfelé 

Ewattingen, ami ma Wutach községhez tartozik. Itt született Benedikt 

Binninger – Magyarországon a név Pininger lett – 1709-ben Martin Binninger 

és Katharina Zimmermann fiaként. Ezek a családnevek a mai napig léteznek 

Ewattingenben. Amikor végül is 1772-ben meghalt, mint bizonyára kitalálták 

már, szintén Nagykovácsiban, négy házasságon volt túl, 8 gyermekelett első 

feleségétől Maria Hürter-től és még legalább egy leánya a harmadik nejétől Ida 

Bröckl-től.  Az első házasságból való gyermekek kivéve az 1744 in 

Nagykovácsiban világra jött Christian-t,  a Fekete-erdőben születtek. Családja 

1745-bena nagykovácsi lélekösszeírás listáján az alábbiakkal szerepel: Martin 

*1735, David *1739, Magdalena*1734 és Anna *1738. Katharina lánya még 

1743 áprilisában Ewattingenben született, a kivándorlás tehát 1744 ben kellett 

történjen. Vele volt bátyja Josef, aki 1703-as évjáratú és annak felesége 

Katharina, akiknek lánya Anna Maria Agatha augusztusban már 

Magyarországon jött világra. Keresztszülők lettek Johann Dominik Gleichauf  

Agatha és Anton nevű gyermekeinél. 

És még egy ewattingeni névrokon telepedett itt le, Lorenz Binninger, 

született 1701-ben, Johann Binninger és Margareta Zimmermann fiaként. 1735 

és 1743 között 9 gyermeke született, a keresztszülők Magyarországon 1744-től 

Johann Michael Tuttlinger és felesége  Clara Leyrer lettek. 

És egy további stühlingeni család, pontosabban Bettmaringenből, már 

1736-ban kivándorolt Nagykovácsiba. Az 1699. október 24-én született Johann 

Büeche az 1706. október 10-én született Ursula Baschnagel. Bár már 1733 lett 

egy házasságon kívüli gyermekük, Maria, a kézfogót csak 1736. május 14. 



 

 

10 

 

napján tartották meg.  Vélhetően közvetlenül ezután 18.5.1736. május 18-i 

manumissio-bejegyzéssel vándoroltak ki. Az esedékes illetéket Hacker szerint 

az após fizette be. Fiuk, Johann az új hazában 1740. február 7-én jött világra. A 

Büeche névhez a z alábbi írásmódok tartoznak:  Büche, Büchi, Puichi, Bueche, 

Biche. 1745-ben és 1752-ben további fiúgyermekek, Tobias és Mathias 

születtek. A szülők mindketten már 1757ben meghaltak Nagykovácsiban.  

És Mathias esetében ismét egy fekete-erdei asszony a keresztanya a 

bejegyzés szerint. Ő Salome Gisy, aki1740-ben Martin Süß-szel 

Untermettingen-ből vándorolt die ki. Ő is már 1749 óta a második 

házasságában élt  egy bizonyos Adam Lichert-tel.   

Április végén néhány napot Budapesten és egy napot Solymáron 

voltam. Talán máshogyan vettem a tájat szemügyre. Elég jól el tudtam 

képzelni, miért  költöztek uide őseink. A kilátás Solymáron a Káváriahegyről 

csodálatos, lankás hegyek és sok zöld.Egy fekete-erdei számára ez egy meghitt 

látvány,mert így néz ki némely vidéken a Fekete-erdő is. Elképzelhető, hogy 

nem mindenkinek, aki a Budai-hegységben maradt, ez volt a célja. De kitől 

vehető zokon, hogy ha egy akármilyen okból eredő, Budáig tartó hosszú utazást 

követően nem volt már kedvük továbbmenni. Itt még olyan ismerősnek látszott, 

de mi jöhet utána? És amint ezt a korábbi jegyzetemben már kifejtettem, Budán 

és Pesten sok ügynök tartózkodott, hogy az utazástól elcsigázott, talán akár 

megbetegedett kivándorlókat másik célállomásra csábítsa. Különösen a budai 

és pesti vendégfogadókban toboroztak hevesen a magyar földesurak birtokaira.  

  A múlt nyáron a jubíleumi év keretében megtartott  „Útrakelés Ulmtól 

a Dunán 1712/2012” c. kiállítás,megerősítette ezt a feltételezésemet. 

    Idézek: ” Ha a menetrendszerinti hajók a kivándorlókat csak Bécsig 

vittékgyakra külön hajók mentek Budáig és Pestig. A csaászári hatóságok ez 

utóbbit nem nézték jó szemmel, mert az ottani vendéglőkben erősen 

képviseltették magukat a földesurak ügynökei, akik megpróbálták a következő 

hajóra várakozó emigránsokat eltéríteni.” 

És ezek a mi itt maradt telepeseink az óhazából bizonyára hoztak 

házasodás útján további ideköltözőket az ígéret földjére, Magyarországra. Ezért 

előre örülhetünk további fekete-erdei telepesek reménybeli megtalálásának.  
Felhasznált források:  
Mikrofilm: AK Lausheim/Blumegg 

Mikrofilm: AK Ewattingen 

Mikrofilm: AK Bettmaringen 

Roland Schütt: Az Eszterházy család falvaiba újonnan betelepültek listája 
Marie-Kristin Hauke: Aufbruch von Ulm entlang der Donau 
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Kivonat Nagykovácsi általam való feldolgozásából 
 

 TUTTLINGER, Simon   

Lakóhelye: 1681 Blumberg-Fützen. + 1689 07. 25. Sthl.-Blg.. 

Házasság: oo 1681. 02. 09. Sthl.-Blg.  Ht: Hieronymus Maister - 

Fützen + Johann Burger - Blumegg 

GEBHARD, Maria   

Lakóhelye: 1681 Blumberg-Fützen 

További család: 1689 11. 13.Sthl.-Blg.  David  GLEICHAUF   

Gyermekek 

1. Anna Maria  * 1682 08.09.Sthl.-Blg. Ksz: Simon Duttlinger + 

Elisabeth Schelblin  

2. Simon * 1683 07. 09. Sthl.-Blg. Ksz: Simon Duttlinger + 

Elisabeth Schelblin 

  3. Christian * 1686 04. 14. Sthl.-Blg. Ksz:Christian Müller + 

Magdalena GriTzner 

4. Anna Maria  *  1688 07. 02.Sthl.-Blg. Ksz: Simon Duttlinger + 

Elisabeth 

 

 TUTTLINGER, Simon   Elt: T., Simon + GEBHARD, Maria  

* 1683 07. 09. Sthl.-Blg. + 1740 10. 20. 63 évesen Nkov.  

Házassági tanú 1711 05. 29. Christian Tuttlinger und Beatrix 

Schildknecht házasságánál 

Házasság:oo?.  

HUMB, Maria   

< 1737 06. 16. felbukkan Agostyánban/Augustin egy Simon 

Duttlinger Sthl.-Blg.-bő> 

Gyermekek 

1. Matthäus  * 1725 09. 22. Sthl.-Blg.. Ksz: Johann Rendler + 

Maria Weltin  

2. Maria  *  1727 06. 04.Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Weltin  

3. Barbara * 1729. 12. 20. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Weltin 
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 TUTTLINGER, Christian  Szülők: T., Simon + GEBHARD, Maria  

* 1686 04. 14. Sthl.-Blg. Keresztelés: 1686 04. 14. Stühlingen-

Lausheim Ksz: Christian Müller + Magdalena Gritzner, 

Keresztszülő: Felicissimus Mösner Lakóhelye: Sthl.-Blg..  

+ 1741 07. 13. nősen, kb. 70 évesen Nkov.ban 

 Keresztszülő  1740 02. 07. Johann PÜCHI-nál 

Házasság: oo 1711 05. 29. Stühlingen-Lausheim  Ht: Simon 

Tuttlinger ; Jakob Greininger  

SCHILDKNECHT, Beatrix   

<Lakóhelye 1747 Nkov.  Michael Tuttlingernél,  + Clara Leyrer> 

* 1697  err. Lakóhelye: 1711 Stühlingen. + 14.06.1767Nkov. 

Keresztszülő 1740 02. 07. Johann PÜCHI-nél 

Gyermekek 

1. David  * 1712 12. 27. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Dutllinger.  

2. Franziska  * 1714 02. 08. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Duttlinger.  

3. Anna Maria  *  1716 03. 29.Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + 

Maria Duttlinger  

4. Johann  * 1717 10. 26. Sthl.-Blg. Ksz: Maria Duttlinger 

5. Johann Michael *  1719 09. 30.Sthl.-Blg.     

            6. Beatrix  * 1721 11. 12. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Duttlinger +  1746 07. 09.Nkov.. 

7. Katharina * 1723 09. 08. Sthl.-Blg. + 1812 04. 15. Nkov. Ksz: 

Johann Rendler + Maria Duttlinger 

                oo 1746 07. 10. Nkov. Sebastian TAGSCHERER 

8. Anna  *  1726 09. 29.Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria  

9. Mathias  *  1729 02. 24.Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Duttlinger. + 1729  

10. Eva  * 1729 02. 24. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Rendler + Maria 

Duttlinger.  

11. Johann Baptist  *  1730 07. 20.Sthl.-Blg.. Ksz: Jakob Höry + 

Maria Kuttruff.  

12. Magdalena  * 1732 03. 01. Sthl.-Blg. + 25.02.1742  10 évesen 

Nkov.. 
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 TUTTLINGER, Johann Michael   Elt: T., Christian + 

SCHILDKNECHT, Beatrix 

* 1719 09. 30. Sthl.-Blg. Ksz: Johannes Rendler + Maria Tuttlinger. 

Keresztszülő 1737 10. 11. Martin ERET-nél  

Keresztszülő  1744 03. 28.Johann Michael KUNT-nál  

Keresztszülő 1744 10. 14. Johann Michael PININGER-nél  

Keresztszülő 1747 03. 19. Johann Michael PININGER -nél 

Keresztszülő 1748 05. 09. Clara PININGER-nél 

I.Házasság: oo 1745 01. 02. Nkov. Ht: Johann Georg Mayer; Johann 

Georg Dingel  

LEYRER, Clara   

 1726  err. +  1765 04. 24.39 évesen Nkov..  

 Keresztszülő 1744 03. 28. Johann Michael KUNT-nál  

Keresztszülő 1744 10. 14. Johann Michael PININGERnél 

Keresztszülő 1747 03. 19. Johann Michael PININGERnél 

Keresztszülő 1748 05. 09. Clara PININGERnél  

Gyermekek 

 1. Rosalia  *  1746 02. 05. Nkov. Ksz: Josef Bayer + Rosalia NN  

2. Josef * 1752 02. 14. Nkov. Ksz: Josef Bayer + Rosalia NN  

3. Clara *1756 02. 13. Nkov. Ksz: Josef Bayer + Rosalia NN   

4. Eva  * 1765 04. 23. Nkov.  

II.Házasság: oo 1765 08. 29. Nkov. Ht: Sebastian Tagscherer ; 

Balthasar Pininger  

KÖNIG, Maria Ursula 

<özvegy, sponsa ex Germania> 

III.Házasság: oo 1773 08.08. Nkov. Ht: Sebastian Tagscherer ; 

Balthasar Pininger   

 SCHILLER, Anna Maria  * 1724  err. 

 

 GLEICHAUF, David   

Lakóhelye: 1689 Blumberg-Fützen + 21.10.1728 Sthl.-Blg. 

Házasság: oo 1689 11. 13. Sthl.-Blg. Ht: Simon Duttlinger + Conrad 

(nincs mésik név) 

< 3435> GEBHARD, Maria -val 

Lakóhelye: 1681 Blumberg-Fützen. 

További család: 1681 0209..Sthl.-Blg.. Simon  TUTTLINGER   

Gyermekek 
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1. Johann Dominik  * 1690 08. 04. Stühlingen-Lausheim Ksz: 

Simon Duttlinger + Elisabeth Schelbin  

2. Mathias  *  1693 05. 06.Stühlingen-Lausheim. Ksz: Simon 

Duttlinger + Elisabeth Schelblin.  

3. Katharina  *  1695 11. 27.Stühlingen-Lausheim. Ksz: Simon 

Duttlinger + Elisabeth Schelblin.  

 

 GLEICHAUF (GLEICHAUFF) , Johann Dominik    

  Szülők:: G., David + GEBHARD, Maria  

* 1690 08. 04. Stühlingen-Lausheim. Ksz: Simon Duttlinger + 

Elisabeth Schelbin +  1743 03. 11. 52 évesen Nkov..  

Házassági tanú 1740 11. 24. Nikolaus MÜLLER und Maria HEITZ 

házasságkötésénél404) 

I.házasság: oo 1713 előtt  A család lakóhelye: 1715 Sthl.-Blg. 

SCHRENCK, Maria   

Gyermekek 

1. Josef  *  1713 10. 14.Sthl.-Blg.. Ksz: Johann Burger + Maria 

Kuttruff  

                +  1736 11. 15. 23 évesen Nkov.. 

2. Katharina  * 1715 02. 10. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Burger + Maria 

Kuttruff 

                    + 1736 12. 04.  22 évesen virgo Nkov. 

3. Barbara  *  1716 05. 02. Sthl.-Blg.. Ksz: Johann Burger + Maria 

Kuttruffin 

4. Anna Maria <Mutter Maria Schrenckin> *  1718 02. 04.Sthl.-Blg.. 

Ksz: Johann Burger + Maria Kuttruffin  

5. Anna Maria <Mutter Maria Schrenkin> * 1719 05. 24. Sthl.-Blg. 

Ksz: Johann Burger + Maria Guttruffin (Kuttruff).  

6. Barbara  * 1720 10. 06. Sthl.-Blg.. Ksz: Johann Rendler + Agatha 

Rottmundin  

7. Anton *  1723 09. 19. Blumberg-Fützen  

8. Anna Maria  *  1725 03. 02. Sthl.-Blg. Ksz: Johann Burger + Maria 

Kuttruff  

II.Házasság: oo 1726 előtt  

HIRTH, Maria   
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Gyermekek 

1. Agatha  * 1726 11. 24. Blumberg-Fützen Ksz: Johann Rendler + 

Agatha Rothmundin. Keresztszülő 27.08.1744 Anna Maria Agatha 

PININGER-nél  

2. Magdalena *  1730 05. 06.Blumberg-Fützen Ksz: Johann Rendler + 

Agatha Rothmundin 

 

 PININGER (BININGER)  , Martin   

 Házasság:oo?.  

ZIMMERMANN, Katharina   

< Anna Katharina-ként is írva> 

Gyermekek 

1. Maria * 1693 11. 30. Ksz: Christa? (Christian) Morath + Elsa 

Chorhumel.  

2. Josef  * 1695 03. 05. Wutach-Ewattingen Ksz: Lorenz Chorhumel 

+ Barbara Stritt  

3. Vinzenz *  1698 01. 22.Wtch.-Ewtn.Ksz: Lorenz Chorhumel + 

Barbara Stritt  

4. Maria Magdalena * 1699 01. 13. Wutach-Ewattingen.  

5. Katharina * 1700 11. 07. Wtch.-Ewtn. Ksz: Anton Zimmermann + 

Elisabeth Chorhumel  

6. Josef  * 1703 05. 20. Wtch.-Ewtn. Ksz: uazok 

7. Blasius * 1705 12. 19. Wtch.-Ewtn. Ksz: uazok  

8. Gregor  * 1707 03. 12. Wtch.-Ewtn. Ksz: uazok  

9. Barbara  *  1708 05. 27.Wtch.-Ewtn. Ksz: uazok  

10. Benedikt *  1709 10. 19.Wtch.-Ewtn. Ksz: uazok  

11. Anna * 1711 03. 30. Wtch.-Ewtn. Ksz: uazok  

12. Elisabeth *  1713 01. 22.Wtch.-Ewtn.Ksz: uazok 

 

 PININGER (BININGER), Johann   

Foglalkozás: 1731 napszámos Wutach-Ewattingenben 

Házasság:oo?.  

ZIMMERMANN, Margareta   

Gyermekek 

1. Lorenz  * 1701 04. 16. Wtch.-Ewtn.Ksz: Lorenz Chorhumel + 

Barbara Hunold 
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2. Christian * 1704 08. 14. Wtch.-Ewtn.Ksz: Lorenz Chorhumel + 

Barbara Hunold 

 PININGER (BININGER), Lorenz   Szülők: P., Johann + 

ZIMMERMANN, Margareta 

* 1701 04. 16. Wtch.-Ewtn.Ksz: Lorenz Chorhumel + Barbara 

Hunold  

Házasság:oo?.  

HUERTER (HIRTER, HIRTHER), Katharina   

* 1711 04. 22. Wtch.-Ewtn.Ksz: Johann Müllner + Maria Albert. 

Gyermekek 

1. Johann  *  1735 02. 12.Wtch.-Ewtn.Ksz: Josef Müller + Katharina 

Zimmermann  

2. Maria  * 1736 05. 31. Wtch.-Ewtn.Ksz: Josef Müller + Katharina 

Zimmermann  

3. Josef  * 1737 12. 19. Wtch.-Ewtn.Ksz: Josef Müller + Katharina 

Zimmermann  

4. Anna  * 05.1740 23.Wtch.-Ewtn.Ksz: Josef Müller + Katharina 

Zimmermann  

5. Josef  * 1741 10. 26. Wtch.-Ewtn.Ksz: Johann Vetter + Magdalena  

6. Josef  * 1743 05. 17. Wtch.-Ewtn.Ksz: Josef Müller + Katharina 

Zimmermann  

7. Johann Michael  * 1744 10. 14. Nkov. Ksz: Johann Michael 

Tuttlinger + Clara Leyrer 

8. Johann Michael  * 1747 03. 19. Nkov. Ksz: Johann Michael 

Tuttlinger +  Clara Leyrer 

9. Clara  * 1748 05. 09. Nkov. Ksz: Johann Michael Tuttlinger + 

Clara Leyrer 

 

 PININGER (BININGER), Josef   Szülők: P., Martin u. 

ZIMMERMANN, Katharina 

*  1703 05. 20.Wtch.-Ewtn.Ksz: Uazok 

Házasság:oo?. 1734 előtt  

WEBER, Katharina   

Gyermek 

1 .Katharina * 1734 03. 12. Wtch.-Ewtn.Ksz: Clemens Zimmermann + 

Katharina Zimmermann 
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            2.  Anna * 1740 04. 26. Wtch.-Ewtn.Ksz: Clemens Zimmermann + 

Anna 

            3. Anna Maria Agatha * 1744 08. 27. Nkov. Ksz: Anton Gleichauf ; 

Agatha Gleichauf 

 

 PININGER (BININGER), Benedikt   Szülők: P., Martin +. 

ZIMMERMANN, Katharina 

*  1709 10. 19.Wutach-Ewattingen. Ksz: Anton Zimmermann + 

Katharina Chorhumel. + 1772 06. 04.  64 évesen Nkov.. 

Keresztszülő 19.01.1745 bei Benedikt WEBER (697). 

I.Házasság: oo 1732 04. 24. Wtch.-Ewtn. Ht: Anton Zimmermann + 

Martin Friedrich 

HUERTER (HIRTER, HÜRTHER), Maria   

<Szülők Jakob Hürther + Maria Zimmermann oo 1702 05. 08. 

Ewattingen> 

1704 09. 17. Wtch.-Ewtn.Ksz: Claus Steinmann + Anna Lagenberger.  

Keresztszülő  1745 01. 19. Benedikt WEBER-nél  

Gyermekek 

1. Maria  * 1733 06.06.Wtch.-Ewtn.Ksz: Martin Friedrich + Maria 

Schmalznapf  

2. Magdalena  * 1734 07. 15. Wtch.-Ewtn.Ksz: Martin Friedrich + 

Maria Schmalznapf 

3. Martin *  1735 12. 10.Wutach-Ewattingen 

4. Anna  *  1738 0729..Wtch.-Ewtn.Ksz: Martin Friedrich + Maria 

Schmalznapf 

5. David  * 1739 11. 30. Wtch.-Ewtn.Ksz: Martin Friedrich + Maria 

Schmalznapf + 1755.09. 07. 16 évesen, Nkov. 

6. Georg  * 1741 03. 28. Wtch.-Ewtn.Ksz: Martin Friedrich + Maria 

Schmalznapf 

7. Katharina  * 1743 04. 05. Wtch.-Ewtn.Ksz: Josef Zimmermann + 

Magdalena Schmalznapf 

8. Christian  * 1744 10. 12. Nkov. Ksz: Christian Kreis + Ursula 

Leyrer  +  1744 10. 13.Nkov.. 

II.Házasság: oo 1754 04. 25. Budajenö Ht: Johann Georg Grech 

Budajenö. Ht: Christian Kreis  

KESSLER, Theresia   

<vélhetően Peter Kessler özvegye- Theresia Freiwillig> 
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III.Házasság: oo 1755 06. 30. Budajenö  Ht: Josef Haller + Jakob Kreis 

BRÖCKL, Ida   

   9. Maria *1757 12. 08. Budajenö Ksz Katharina Geiselhard 

IV.Házasság: oo 1764 02. 27. Nkov.  Ht: Johann Georg Kreis Ht: Josef 

Wellendorf 

 

PRESSEL, Margareta vidua 

        <Benedictus Pinninger viduus 1764 Buda ex Taban> 

          Lakóhelye: 1758 Solymár.  

További család: 20.04.1758 Nkov. - Johann Georg  HOFFMAN 

 

 PININGER (BININGER), Martin   Szülők: P., Benedikt + HUERTER, 

Maria  

* 1735 12. 10. Wtch.-Ewtn.Ksz: Martin Friedrich + Maria Schmalznapf 

Házasság: oo  1762 02. 02.Nkov.  Ht: Andreas Wittner; Nikolaus Fritz 

GRÄFFL, Elisabeth   

Gyermek 

1. Michael  * 1762 10. 14. Nkov. Ksz: Michael Lichert + Magdalena 

NN   

 

 PÜCHI (BÜCHE, BÜCHI, PUICHI, BUECHE, BICHE), Johann   

<Szülők 1693 05. 28. Bartholomäus Bürchi (+1697) + Katharina 

Aichkornin vagy 1695 12. 30. Szülők Hans Jakob Büchi + Eva Amman 

Ksz. Adam Bölli + Anna Stritt  vagy Ksz. Jakob Blattner + Elisabeth 

Bürchi > 

* 1699 10. 24. Stühlingen-Bettmaringen + 1757 11. 16. nős,  62 évesen 

Nkov.. 

Házasság: oo 1736 05. 14. Stühlingen-Bettmaringen  Ht: Franz Aichkorn 

+ Abraham Bürchi (Büeche) Lakóhelye a családnak: 1733 Stühlingen-

Bettmaringen. 

 BASCHNAGEL (PÜCHIN), Ursula   

<Szülők Hans Jakob Baschnagel und Maria Doellin> 

* 1706 10.10.Stühlingen-Bettmaringen + 1757 1121..48 évesen, 

özvegy, Nkov.. 

<<Bueche (Biche) Johann, Bettmaringen oo Ursula Baschnagel 

apósa fizeti a manumissio-t. Kivándorlás: 1736.05.18..>> 

Gyermekek 
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1. Maria  * 1733 05. 27. illegitime nata Stühlingen-Bettmaringen Ksz: 

Josef Brütler + Katharina Aichornin.  

2. Johann  * 1740 02. 07. Nkov. Ksz: Christian Tuttlinger + Beatrix 

Schildknecht 

3. Tobias  * 1744 10. 06. Nkov. Ksz: Tobias Ferwagner + Barbara NN 

4. Mathias  * 1752 02. 12. Nkov. Ksz: Adam Lichert + Salome Gisy 

      

     Jelmagyarázat:   
       Sthl.-Blg.= Stühlingen-Blumegg 

       Nkov. = Nagykovácsi 

       Wtch-Ewt. = Wutach-Ewattingen 

       err = errechnet 

       Ksz = Keresztszülő  

       Ht = Házassági tanú 

       AK = Anyakönyv 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület kiadásában megjelent könyvek: 
1. Riszt András: Nagyárpád község családkönyve 1723-1945  
2. Ament Andor: E L E K benépesítése a törökvész után (1724-1800) 
3. Amrein Ferenc – Amrein Ilona – Auth Szilvia: A Baranya megyei 

katolikus települések Mecseknádasd és Óbánya családkönyve 1721-
2007  

4. Stefan Rettig – Josef Skribanek  : Vaskút családkönyve 1772 – 1947 
5. Maléth István: Gyoma evangélikus családkönyve 1835-1918 
 

Áruk tagoknak egyesületen kívülieknek külföldre 
1. 3.000, - Ft  3.500, - Ft  25 € 
2. 1.500, - Ft  2.000, - Ft  10 € 
3.    elfogyott! 
4. 9.900,- Ft  9.900,- Ft  59 € (AKdFF-nél) 
5. 4.700,- Ft  4.700,- Ft  25 € 
 

+ postaköltség 
 

A könyvek megvételével az AKuFF könyvkiadási tevékenységét 

támogatja! 
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Sétáló Ferenc: Tunnerek 
 

 Az anyai – Neidhardt -  őseim egyik ága a Tunner család, egy másik 

pedig a nemes Csóka család. 

 

 

 

 

 

 

 

 A Tunner ősök közül Tunner Mátyásról van ismeretem. Tunner 

Mátyást fiának keresztelési anyakönyvéből ismertem meg (1.ábra). 

 Az újszülött 1834.02.10-én jött a világra és a keresztségben a Gusztáv 

József nevet kapta. A fiú anyja – Mátyás felesége – Tomka Josefa volt. Az apa 

– Mátyás - báró Prandau Gusztáv birtokán volt „procator apud Domini”, azaz 

számtartó, Dolnji Mihojlácon (Alsó Mihályfalva, Horvátország), szemben 

Drávaszabolccsal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balra: Dolnji Mihojlac térképen 

Jobbra: A Hilleprand-kastély 
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 „Az alsómiholjáci uradalom 1831-ben keletkezett, miután Hilleprand 

von Prandau József Ignác halálával a valpói uradalmat felosztották József fiai 

között: Gusztáv (1857-1885) az uradalom déli részét kapta valpói székhellyel, 

Károly (1792-1865) az északi részét, alsómiholjáci székhellyel.” (Wikipedia) 

 „Prandau Károly Josip Jellasics jó barátja volt.” (Wikipedia) 

 „Számtartó, a számadások vezetésével s a pénztár kezelésével 

megbízott gazdatiszt, ki nagyobb és rendezett uradalmakban rangra az 

igazgató vagy tiszttartó után következik, kisebb uradalmakban pedig az 

uradalom vezetésével vagy a központi kerület kezelésével szokott megbízatni.” 

(Révai Nagy Lexikon, 17. kötet, 347. oldal) 

 A fenti Prandau birtok történetéből következtetem, hogy Tunner 

Mátyás az 1830-as évek elején került a birtokra, Tunner Mátyás életrajzi 

adataira csak később találtam rá. 

 Tunner Gusztáv anyja – Tomka Josefa – 1834. Pünkösd hava (május) 

23-án, reggel 9 órakor meghalt. Josefa ekkor 28 éves volt, tehát kb. 1806-ban 

született (ismeretlen helyen). A halál oka „száraz betegség” (valószínűleg 

mellhártyagyulladás) volt. Josefa halálozási anyakönyvében a pap leírta, hogy 

gyermekei „Zsiga, Mária és Gusztáv” voltak. 

 Zsiga és Mária születési helyéről és idejéről sajnos nincs tudomásom. 

Átnéztem az eszéki levéltárban a Dolnji Miholjác keresztelési anyakönyvét 

1820-1834 között – az anya haláláig – de csak Gusztáv keresztelését találtam 

meg. 

 Ebből következik, hogy a Tunner család költözéssel került Dolnji 

Miholjácra és a „Zsiga, Mária” is a család előbbi lakhelyén születtek.  

 Gusztáv 1845. évben „A ciszterci rend pécsi királyi gimnázium”-ába 

(2. ábra) iratkozott be. Nevét a „Nyelvészeti I. osztály” névsorában találjuk 

meg (3. ábra). Ő a 18.-ik az „I. rendűek” között. Magyar nyelvtanból a 7-ik. A 

névsor végén olvasható: „Erkölcsileg nézve mindnyájan első rendűek.”  

 Az 1846-ik tanév (4. ábra) második felében Gusztáv szintén az „I. 

rendűek” között szerepel, a névsor 17. tanulójaként, de magyar nyelvtanból 

most csak a 36. 

 Az „Első évi nyelvész tanulók 1845” évi tanulói között Gusztáv 

magyar nyelvben a hetedik, egyéb tanulmányokban a 18-ik (5. ábra), az 

1846/47-ik tanévben magyar nyelvből a 16-ik, egyéb tanulmányokban a 28-ik 

(6. ábra). 
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  Érdekes, hogy az első két év „Értesítvény”-ében Gusztávot 

mint „tót” anyanyelvűt tartják nyilván (5. ábra), azután magyarként kezelik (6. 

ábra). 

 Miért járt Pécsett középiskolába Gusztáv és miért nem Eszéken? 

Valószínűleg azért, mert Tunnerék magyarnak tartották magukat, hiszen 

Tunner Mátyás felesége – Tomka Josefa – nevéből is ez következik. 

 A másik ok az lehetett, hogy Prandau bárónak Pécsett is volt háza, 

mégpedig ma a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya épülete: a 

Széchenyi-tér 12. 

 „Az Országh családtól örökségi pereskedés következményeként 1828-

ban a ház báró Prandau Józyef özvegye Pejácsevics grófnő birtokába került. 

Ezek után szinte az egész XIX. században a tiroli származású családról 

Prandau háznak nevezték az épületet, amely a legelőkelőbb porta volt Pécsett a 

bidermeier korban” (Dunai Imre: Aranyozott villámhárítók. Dunántúli Napló 

Grátisz, 2003. júl. 10.) 

 Ha Gusztáv Pécsett járt középiskolába, akkor felmerül a kérdés, hogy 

hol jártak iskolába Gusztáv idősebb testvérei? Ez is egy ismeretlen a család 

történetében. 

 Feltételezem, hogy Gusztáv a báró házában lakhatott és ott volt 

„kosztos diák”. A gimnázium csak pár lépésre volt a lakhelyétől. 

 

Jobb oldalon a 

Prandau-ház, bal 

oldalon a modern 

ciszterci gimnázium 

(a régit a 20. század 

elején lebontották). 

 

A további elképzelés 

az lehetett, hogy a 

gimnázium elvégzése 

után Gusztáv 

biratkozhatott volna a 

pécsi jogakadémiára. 
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Mátyás tehát kb. 1800-ban született ismeretlen helyen. A halál oka is 

ismeretlen (7. ábra). A megjegyzés rovatban „Per Thomas Riff D Chyrurgus” 

van feltüntetve, vagyis a halottkém neve. 

 A halott neve rovatban a következő szöveget írta be a pap: „Matheus 

Tunner Karisnista Domini Miholjac Rom. Cath. Annor 49, relicta filia Maria et 

filius Sigismundo et Gustavo”. Tehát ekkor Gusztáv testvérei még éltek, de 

további sorsuk ismeretlen. 

 A halotti anyakönyv ezen oldalán mindegyik halottról feltüntették a 

halál okát, kizárólag Mátyásnál nem írták meg. Vajon miért? 

 1849. február 14-én az eszéki várat a magyar honvédség (pécsi 

nemzetőrök) feladták. Addig Eszék városban és környékén a magyar és 

császári csapatok között harci tevékenységek folytak. Én arra gondoltam, hogy 

Tunner Mátyás politikailag keveredett az eseményekbe és emiatt lelte halálát. 

Az eszéki levéltárban Kéri Zita asszonytól érdeklődtem, hogy volt –e a 

császáriak, vagy a horvátok részéről megtorlás, vagyis ilyen esetnek lett volna 

Mátyás az áldozata? – Zita asszony 

nem tud róla. 

 Tunner Mátyásról festmény 

készült. A festmény 1990-ben került 

hozzám – addig az őseim őrizték. 

Hozzám igen rossz állapotban 

került. Végül sikerült 

restauráltatnom Czakó Ferenc, a 

pécsi Modern Magyar Képtár 

restaurátora által.  (a Csontváry 

festményeket is ő restaurálta). 

Czakó mester mondta, hogy a kép 

festője az u.n. arcképfestők közé 

sorolható. Ezek a festők a modell 

arcát dolgozták ki, a test többi részét 

elhanyagolták. 

 Mátyás jómódú ember volt, 

ezt bizonyítja, hogy lefestette magát.  

 Ha Mátyásnak tellett arra, 

hogy lefestesse magát, akkor valószínűsíthetem, hogy feleségét – Josefát – is 

megörökíttette egy festményen. Erről a családi hagyomány nem szól, a kép 

nem került a családhoz. 
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 Gusztáv ükapám és a testvérei árvák lettek. Gusztávnak a pécsi 

középiskolai tanulmányait abba kellett hagynia és Eszéken szappan- és gyertya 

készítő mesterséget tanult. Inas éveiből felszabadulva a kor szokása szerint, 

mint segéd vándorbotot vett a kezébe. Így kerülhetett véletlenszerűen 

Mohácsra, de lehet, hogy tudatosan.  

 A mohácsi iparosok (céhek) nyilvántartást (8.ábra) vezettek a városba 

érkezett iparos legényekről, cselédlányokról. Ebben a nyilvántartásban találtam 

meg Tunner Gusztáv nevét, 1862-ben jegyezték fel. 

 A következő adatokat tüntették fel: „28 éves, katolik legény, Milovác-i 

születésű és With Ferentz”-nél – „Fő utca 700 szám alatt” vállalt munkát „egy 

évre”. 

 A mohácsi katolikus anyakönyveket átnézve találtam a házasságkötési 

részben a következő bejegyzést: „Joannes Nep Tunner mercator (annor 32; 

locius originis Zombor)” házasságot kötött „Maria Auber”-rel. A bejegyzés 

szerint Tunner János 1831-ben született Zomborban. 

 Ellenőriztem a zombori anyakönyveket és abban megtaláltam, hogy 

„Joannes Nepomocus” 1831. május 16-án született, apja Tunner Ferenc 

gyógyszerész és anyja Kübner Erzsébet voltak. 

Feltételezem, hogy Gusztáv tudta, hogy Tunner János Mohácson él és ezért 

ment Mohácsra dolgozni. 

Ha Tunner Mátyás 1800-ban született, akkor Nepomuki János apja – Tunner 

Ferenc – Mátyás testvére lehetett. 

 Tunner Gusztáv Mohácson megismerkedett egy asszonnyal – Csóka 

Juliannával, aki valójában Benkő Jánosné volt.  

 Csóka Julianna nemes Csóka Antal csizmadia mester (Vörösmart) és 

nemes Petes Erzsébet leányként született 1837. 08.04-én. Petes Erzsébet 

1843.08.28-án meghalt. Csóka Antal 1849. február 4-én, Kiskőszeg (Batina) 

meghalt. Julianna ekkor 12 éves volt.  

 Juliannát legközelebb 1859-ben Mohácson találjuk. Julianna 1859. 

augusztus 7-én leányfejjel egy kisleánynak  - Mária – adott életet. Júlia ekkor 

22 éves volt. Júlia mohácsi lakhelye a 865. számú házban volt. Valószínűleg itt 

volt cseléd. A keresztszülők Verner János és felesége Havner Teréz voltak. 

 Magyarországon 1869-ben népszámlálást végeztek. Mohácsról 

megmaradt a Baranyai levéltárban az eredeti összeírás egy része.  

A 885. számú ház szerepel a megmaradt összeírólapok között. A ház a 

„Felsődunasor” utcában volt, három család lakott benne: egy gőzhajózási 

ügynök a családjával és két halász család. 
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 Mária keresztszülei a „Felsődunasor 878.” számú házban laktak. Az 

1869. évi népszámlálás összeírólapján szerepel a nevük: „Joannes Verner 

piscator et Theresia Havner”. 

 Júlia következő életrajzi adata a lak-i (Főherceglak) római katolikus 

anyakönyvében található. 1861. november 18-án leánygyermeknek  - Erzsébet 

– adott életet. A megjegyzés rovatban ez áll: „posthuma” (utószülött), mert 

Julianna férje, a „ defunctus Franciscus Herbi faber  ferrari”(az elhunyt Herbi 

Ferenc kovács mester) volt.    

 Juliannának most már két leánya volt. Julianna a Lak-hoz tartozó 

Buszeklicza pusztán élt. Itt kötötte a következő házasságát 1863.  november 22-

én Benkő János kováccsal. Benkő János a Kassa melletti Jászó-n született 

(Jászón premontrei monostor volt). Benkő 

János és Julianna 25 éves volt ekkor. 

Julianna neve után az eskető pap beírta az 

anyakönyvbe: „nobilis nata” született 

nemes. 

 Julianna nevével legközelebb 

Németbolyban (ma Bóly) találkozunk, a 

római katolikus keresztelési 

anyakönyvben. Itt jegyezték be az 

anyakönyvbe újszülött leányának nevét: 

Berta (1872.01.25.). 

 Mi történt 1863 novembere és 

1872 januárja között? Csak nagyapám 

Neidhart Gusztáv „Visszaemlékezése” mutat rá az elmúlt időkre. 

 Julianna férje – Benkő János „eltűnt” írta nagyapám. Ezt a mai napig 

nem tudom elfogadni, valószínűleg titkoltak egy kedvezőtlen eseményt. Nekem 

van elképzelésem, de erre most nem térek ki. 

 Julianna Lak-ról ment Mohácsra és nagyapám szerint szakácsnő volt 

egy halász családnál. Vajon ezalatt ki gondozta a leányait? 

 Julianna és Tunner Gusztáv Mohácson ismeretséget kötött. Az 

ismeretségből  szerelem lett és összeköltöztek. Házasságot nem köthettek, mert 

ott volt az eltűnt férj – Benkő János. 

 Ha ténylegesen eltűnt Benkő János, akkor Julianna kérhette volna a 

házassága érvénytelenítését, mint ahogy találtam erre példát. Püspökbogád 

házasságkötési anyakönyvében találtam a példát. Az eset 1848. évben 
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jegyeztetett fel az anyakönyv 28. számú esketésénél, Pünkösd hava (május) 9-

én:  

 „Kis József özvegy földműves Széles Katalin kinek előbbi férje Albert 

József 17 évek előtt Bogádról elszökött és mivel országszerte köröztetvén sehol 

fel nem találtatott, az asszonynak új férjhezmenetelre püspöktől engedelem 

adatott.” 

 Tehát Julianna és Tunner Gusztáv megszerették egymást és 

elhatározták, hogy együtt fognak élni. Elhatározták valamilyen okból 

Németbólyba költöznek és ott fognak Tunner Gusztáv mesterségének – 

szappankészítés és gyertyaöntés – segítségével élni. Ehhez szükség volt 

bizonyos tőkére. Ezt eddigi mesterétől – Witt Ferenctől – megkapta. Ezt a 

kölcsönt az alábbi okirat bizonyítja: 

 

„Tekintetes Telekkönyvi Törvényszék 

 Az „A” alatt eredetben és „B” alatt másolatban mellékelt 

Szilezl János és neje szül Novákovics Margita által 1870. évi april hó 9-én 

Németbólyban kiállított kötelezvény alapján kérem a tekintetes Telekkönyvi 

Törvényszék a németbólyi 233. számú tjkben felvett 253 számú kisházra, 

továbbá 446, 1320 és 1725 hszmú ingatlanokra  205. o. –é tőke és 1870. évi 

april hó 9-től járó 6% kamatai erejéig 1872. évi január hó 1-én való 

visszafizetési kötelezettséggel a zálogjogot részemre telekkönyvileg bekebelezni, 

ennek megtörténte után pedig az eredeti kötelezvényt Witt Ferencz mohácsi 

lakosnak, mint kinek részére a kötelezvényen látható záradék szerint azt 

engedményeztem kézbesíteni. 

 Tisztelettel vagyok a ttes. Telekk. Széknek alázatos szolgája: 

                   Tunner Gusztáv nbólyi lakos” 

 Tunner Gusztáv a szappankészítésből, a gyertyaöntésből, ezek 

eladásából jól megélt, megfelelő módon eltartotta családját. A birtokív tanúsága 

szerint 1873-ban már házat tudtak venni. A ház fekvése jó helyen volt, a 

Pécsről bejövő utcában feküdt. Ez előnyös volt az üzletre. 1891-ben a kenyér 

előállításához szükséges búzát meg tudták termelni – legalább részben. Az meg 

különösen jó üzletmenetre vall, hogy 1877-ben már szőlővel és présházzal 

rendelkeztek. 

 1875. március 15-én megszületett Csóka Julianna és Tunner Gusztáv 

második leánygyermeke – Gizella.  
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Csóka Julianna és Tunner Gusztáv 

 

Csóka Julianna 1905. december 22-én „gutaütés”-ben hunyt el, 68 éves 

volt. Élettársa Tunner Gusztáv 1907. szeptember 9-én halt meg, „öregkori 

kimerülés” a halál anyakönyvi megjelölése. Gusztáv 73 éves volt. 

 

 A családom ezen ágának történetét abban a reményben adom közre, 

hogy valaki fel tudja oldani az ismeretleneket: hol született Tunner Mátyás, 

Tomka Josefa, ők hol kötöttek házasságot, gyermekeik hol születtek? És mi 

volt Tunner Mátyás halálának oka? Talán tud valaki segíteni, reménykedem.  
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Álló sor, balról jobbra: Neidhart Gusztáv (14 éves), Neidhart Benedekné 

(Csóka Berta, 32 éves), Bucellari Cesar-né (Csóka Erzsébet, 42 éves), 

Wertmüller Károlyné (Csóka Mária, 44 éves), Trischler Károlyné (Csóka 

Gizella, 28 éves),  ülő sor: Trischler Irma (4 éves), Benkő Jánosné (Csóka 

Julianna, 66 éves), Trischler István (10 éves). 

   

Az írásban említett képek: 

Jobbra: 2. ábra 

Lent: 3. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra 
 



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra   6. ábra  
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7. ábra   8. ábra  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     
 

 

 

Felhívjuk tagjainkat, hogy amennyiben lakó- vagy származási 
helyükön segítséget tudnak nyújtani egyesületi találkozó 
megszervezésében, jelentkezzenek. 
Feltétel, hogy 50-70 személy részére elegendő hely legyen, valamint az 
étkezési lehetőség biztosított legyen.  
Jelentkezni az egyesületi találkozókon személyesen, vagy írásban dr. 
Pencz Kornél elnöknél lehet. 
Szeretnénk, ha találkozóinkat hosszabb időre előre meg tudnánk 
tervezni, hogy a tagjaink az egyéb programjaikat ennek megfelelően 
tudják alakítani. 
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 Pencz Kornél: Egy nemnémet család egy magyarországi 

német településről 
 

Nekem is, mint sok ma élő bácskainak, különösen Baja városában, nem 

csak német őseim vannak, hanem más nemzetiségekből is: bunyevácok 

(katolikus délszlávok), szlovákok, sőt még magyarok is. Ők ugyanolyan 

fontosak számomra, mint a németek, hisz a génjeiket viszem tovább (mi több, a 

mitokondriális DNS-em bunyevác…). 

Némely család esetében nehéz eldönteni, mely nemzethez taroznak, 

különösen igaz ez a szlovákok esetében, akik itt a Bácskában hamar 

elvesztették anyanyelvüket, hisz kis számban voltak, és gyakran a magyar 

Felvidék olyan részeiről jöttek, ahol magyarokkal és németekkel éltek együtt. 

Tipikus példái ennek a vaskúti magyarok (pl. a Csőzik, Fábik, Viszmeg stb.), 

akik bár az utóbbi 200 évben magyarul beszéltek és magyarként voltak 

jellemezve, de a vaskúti németek őket nem „Ongra”-nak (magyarok), hanem 

„Schluwaka”-nak (szlovákok)
1
 hívták, mert a kolektív emlékezetben a 

gyökereik még nem merültek a feledés homályába. 

Annak a családnak a neve, melyről a legújabb kutatásaim szenzációs 

eredményeket hoztak, REPKA. Első hallásra a név akár magyar is lehetne, az 

én generációm azonban még az iskolában kötelező jelleggel tanulta az orosz 

nyelvet, így tudom, hogy Repka a szláv nyelvekben répát jelent. 

A Repka-őseim először az 5. generációban bukkannak fel őseim között (az 

anyai nagyanyai dédanyám anyai nagyanyja tehát Kekulé Nr. 63), Repka 

Rozália személyében, aki Madár Antal felesége volt. A házaspár magyar 

nyelvű volt.  

Madár Antal  Kalocsáról jött Bajára, az apja azonban Sastyinból vagy 

későbbi nevén Sasvárról (ma SK-908 41 Šaštín-Stráže), Nyitra vármegyéből 

származott. 1838. január 8-án Baján vette el Rozáliát feleségül, Repka János és 

Vida Anna lányát. A Vida kétségtelenül egy magyar család.  

Repka János 1796. augusztus 29-én Baján jött  világra, egyben ő volt e 

nemzetség első generációja, akinek itt volt az otthona. Repka János és Maria 

Márity Mathea vagy Mária (tkp. Marić, tipikus bunyevác név) harmadik 

                                                         

 

 
1
 Siehe Paul Flach: Waschkut. Beiträge zur Geschichte einer überwiegend deutschen 

Gemeinde  -  München, 1983 
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fiúgyermeke volt. És itt legalább 15 évig vége volt a sornak, nem volt 

semmilyen utalás arra, honnan származtak a Repkák. 

És az előző év tavaszán a Familysearch oldalon váratlanul (bár remélve) 

volt egy találatom. Találtam rajta ugyanis egy Repka Jánost, aki éppen lehetett 

az én ősöm is: Repka Johannes 1762. március 27-én Szomolnokon, a mai 

Szlovákiában született 

Az életkora jól illett az ősöm házasságkötéséhez (1788). Mátyás (vagy 

írjak inkább Matej-t?) és Hudak Anna fia volt. Nos, micsoda csoda, Baján 

1805. március 21-én maghalt egy Repka Mátyás. A feleségét nem találtam 

meg, de ő özvegy volt. Ez már több, mint gyanús. 

A mai Szlovákia anyakönyvei a  Familysearch oldalon kutathatóak, így 

meg tudtam nézni az eredeti bejegyzést, és további adatokat tudtam keresni 

közvetlenül az anyakönyvben. Ami nekem feltűnt, hogy Repka Mátyásnak és 

Hudak Annának volt egy Ignác nevű fia is. Ez a név nem annyira gyakori, 

kivéve, ha egy községben vagy egy családban hagyományosan használták. És 

az ősöm, Repka János is nemzett egy Ignác nevű fiút. És ez az Ignác is. És 

Ignác fia is. A név tehát öröklődött a családban. 

Tovább kerestem a szomolnoki anyakönyvben, hátha találok más adatokat 

is az 1762ben születet Jánosról (vagy inkább Ján) és apjáról, Mátyásról. Az 

eredmény: egyikük sem halt meg Szomolnokon, és János nem is házasodott 

meg ott.  

A fenti közvetett bizonyítékok elegendőek voltak számomra a 

bizonyossághoz, hogy a bajai repka család Szomolnokról eredt. 

 

 
 

Szomolnok (SK-055 66), németül Schmölnitz, szlovákul Smolník 

egykoron egy túlnyomórészt német község voltaz egykori magyar Szepes 

vármegyében), a gölnicbányai járásban. Szomolnokot a XIII. században német 
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telepesek bővítették ki, és 1327-ban Semelnech néven szabad királyi várossá 

lett emelve. A bányászok elsősorban aranyat, ezüstöt, rezet, később vasércet és 

piritet bányásztak.
1
 

Amikor az én Repka őseim még ott éltek, a település lakossága leginkább 

német volt, még az anyakönyvi bejegyzések is német nyelven íródtak. Az 

1910-es magyarországi népszámláláskor Szomolnokon 1615 német, 556 

magyar és 156 szlovák élt, a többség katolikus volt. Olyan szlovák őseim 

voltak tehát, akik kisebbségként éltek egy német városban. Ezek szerint bírniuk 

kellett a német nyelvet is,talán a magyart is, így nem voltak nehézségeik a 

többnyelvű Duna-parti városban, Baján. 

 Ezt a nyitottságot bizonyítja, hogy a család leszármazottai Baján 

nemzetiségi hovatartozásra tekintet nélkül házasodtak: magyarok, németekund 

bunyevácok éppúgy voltak a házastársak között.  

Késői leszármazottak még a nevüket is magyarosították: Repka Dezső 

1899-ben Romvárira. A nemzetség virágzott Baján, a XX. század első feléig 

mintegy 140 névviselőt találtam. 

De vajon valóban szlovákok voltak a Repkák? Továbbkutattam a 

szomolnoki anyakönyvekben. Mátyás 1726. január 24-én született, apja Jakab 

volt, anyja Ágnes. Jakab keresztelését vagy házasságkötését már nem találtam 

meg, nem volt sehol semmilyen utalás, hogy igazi szomolnokiak, vagy 

betelepültek voltak.  

Sokkal informatívabb volt egy 1714-es bejegyzés, amikor is áprilisban a 

“junge Gesell Andreas Rebka” (Repka András, ifjú legény) a „Jungfrau 

Katharina, deß Andrea Hajdas, und der Mutterß ehe leibliche Tochter” (a 

hajadon Katalint, Hajdas András és az anya vérszerinti leányát“ vette el 

feleségül. Itt ugyanis leírták a vőlegény származási helyét, sajnos számomra 

nem jól olvasható módon. Mivel más Repka családok nem éltek Szomolnokon, 

feltételezem, hogy András Jakab egy fivére lehetett. Így a Repkák gyökerét 

azon a bizonyos településen kereshetnénk tovább, ami a lengyelországi 

Dunajec folyó mentén fekszik. E folyó, melynek magyar, szlovák és lengyel 

neve egyaránt Dunajec (németül Dohnst is), képezte a határt az akkori 

Magyarország és Lengyelország között, viszont több ága is van, Czarny 

Dunajec (Fekete Dunajec) és Biały Dunajec (Fehér Dunajec). E folyók mentén 

                                                         

 

 
1
 Quelle: Wikipedia 
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minden lehetséges települést megnéztem, egyik sem egyezett meg a Repka 

származási helyeként beírttal. 

 

 
 

Ki tudna nekem segíteni, beazonosítani ezt a településnevet? „aus 

Pollen von …… Donaietz“ Kívánságra az egész anyakönyvi oldalt 

rendelkezésre bocsátom! Kérem írjanak nekem a kornelpencz@gmx.net címre. 

 

Akkor hát a Repkák szlovákok? Vagy inkább lengyelek? Volt egy kasub 

nemeis család is Hátsó-Pomerániában, mely később Poroszországban és 

Lengyelországban is elterjedt (névváltozatok: Repke ill. Rohbeck, de Rebke, 

Repka, Riepke, Roepke, Röpcke, Röpecke, Röpke vagy Ropecken is). 

Talán megtudok mindent újabb 15 év elteltével.  

 

Balra:  
Szepes vármegye. Délkeleti 

részén bekarikázva látható 

Szomolnok.  

A kép felső részén látszik a 

Dunajec folyó.  

Kérdéses, hogy az 

anyakönyvben írt „Pollen”, 

azaz Lengyelország 

ténylegesen lengyel területet 

jelent, vagy a Szepesség 

lengyeleknek elzálogosított 

településéről van szó. 

 

   

mailto:kornelpencz@gmx.net
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Rózsai /Reith/ Antal: A gyódi  REITH és SZÖRGL 

családok nyomában. 

 
Kezdő családfa kutató vagyok, sajnos csak négy éve kezdett el 

foglalkoztatni őseim története, ezzel egy időben lettem az AKuFF tagja. A 

„sajnos” megjegyzés nagyon indokolt, mert az idő múltával elhaláloztak azok a 

családtagok, rokonok, akik közelebbről ismerték a régebbi generációkat illetve 

emlékeztek elmesélésekből az ősök történetére. Így élő forrásokra alig 

támaszkodhattam a kutatásaim során. 

Az eltelt rövid idő alatt lelkiekben, szellemiekben sokat gazdagodtam, 

a családfa kutató egyesület tagjaiban pedig egy segítő kész, szimpatikus, rokon 

gondolkodású kollektívát ismertem meg. Nagyon örülök, hogy tagja lehetek 

ennek az egyesületnek. A nagyon komoly eredményeket elért „profi” kutatókra 

tisztelettel felnézek, eredményeik engem is további munkára sarkalnak és arra 

tanítanak,hogy tanulni, új ismeretet szerezni sohasem késő. 

Az AKuFF Hírmondó-ban ez az első publikációm, így kellő 

megilletődöttséggel írom cikkemet. 

A családfa kutatás egyik, talán legfontosabb hozadéka,hogy szinte 

minden olyan könyvet elolvastam az egyesület könyvtárából amely bármilyen 

vonatkozásban  is érintette a XVIII. századi nagy népvonulás mozgató rugóit, 

társadalom történeti hátterét és lezajlásának történéseit. Kutatásaimat a 

Schwäbische Türkei területére történt betelepítésekre fokuszáltam és próbáltam 

adatokat találni szülőfalum –Gyód/Jood- vonatkozásában. 

Kutatásaim utolsó szakaszában kezdett el foglalkoztatni az a dilemma, hogy 

családfa kutatás vagy falu történet kutatás az amit csinálok ill. amit csinálnom 

kell. Nem volt nehéz eldöntenem azt, hogy a kettő nem létezik önmagában a 

másik nélkül. Különösen igaz ez egy olyan kis falu közösségre, amely három 

évszázados történelme során sohasem jelentett száznál lényegesen több 

családot és amelyben a  házasodás  a szomszéd falvak kizárólag német 

nemzetiségű lakóival történt házasság kötések mellett többnyire  a falu 

közösségre korlátozódott, sok esetben érintve a vérrokonság különböző 

fokozatait . 

Sohasem felejtem Édesanyám szavait, aki azt mondta, hogy a faluban 

szinte mindenki rokon. Az 1900-as évek elején a faluban élt családok neveit 

lakóházanként sikerült egy idősebb rokon segítségével rekonstruálni. 

Kiderült,hogy az akkor a faluban élt családok közel fele Krum/12/, Kerner/11/, 
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Reith/10/ – az apai ágam család neve – vagy Frey/9/  nevű volt. Ez 

összefüggött a családonkénti magas, sok esetben 10 fölötti gyermekszámmal. A 

házakban sok esetben több generációs család élt. Az említett családok 

kutatásaim szerint 2-2 családból származtak. 

A Reith család esetében az 1725 - ig visszanyúló családfám szerint a 10 házban 

lakó Reith nevű családból 7 bizonyítottan egy családfőtől származik. 

A családfa kutatás általános célja minél többet megtudni a múltról, 

„élő” történésekkel felruházni a száraz statisztikai adatokat. Ezen belül két 

„sarokpont”: minél korábbi adatot és az őshazát megtalálni. 

A minél távolabbi múltba eljutni nagyon sok idő, pénz és kitartás kérdése. Az 

őshazát megtalálni is nehéz feladat, mivel annak titkolását a családfa kutatók 

által jól ismert okok indokolták. Különösen igaz ez olyan településekre, 

amelyek betelepítése nem koncentráltan történt, hanem többszöri tovább 

vándorlással, fokozatosan és hosszabb időre elnyúlóan folyamatosan. 

Gyód/Jood tipikusan egy ilyen település. A török uralom okozta pusztulás után 

sokáig csak lakatlan pusztaként volt jelezve, a XVIII. századi térképeken sem 

találni nyomát. 

Johann Weidlein: Die Schwäbische Türkei I. könyvében így ír:”1750 

körül jött létre .Gyód sváb település, kisseb uraságokhoz tartozott/Kiskozárral 

és Magyarsarlóssal együtt/- fokozatos betelepüléssel csak a múlt század során 

alakult ki a német lakossága.” 

Az 1767-es urbárium / az eredeti gót írású, német nyelvű példánya 11 lapon 9 

pontban szabályozta a szolgáltatásokat, a pécsi levéltárban előtalálható./ 

tanúsága szerint a baksai uradalomhoz tartozó Gyódon 23 adózó családot 

tartottak nyilván, amelyből neve alapján 14 biztosan német származású. A  

Baksa-i uradalom a Pellérd-i gróf Czindery Rókus birtoka volt, aki 11.610 

holdjával a XVII-XVIII. század egyik legnagyobb kisnemesi birtokosa volt. /Ez 

a birtok a század végére teljesen felaprózódott./ 

Az 1784. évi első magyarországi népszámlálás során Gyódon 26 

házban 30 családot és 130 főt / 67 férfi és 63 nő/ regisztráltak.1828-ban 

ugyanitt 175 fő lakott, ebből a 45 adózó családfő neve név szerint ismert. Az 

adózók közt a 27. Laurentius Reith, a 30. Gasparus Reith és a 35. Leonhard 

Reith édes testvérek, az apai ágon őseim. A tovább vándorlással betelepültek 

közül legtöbben/ számszerűen 8 család/ Vókány, Ráczpetréről jöttek, de jöttek 

családok Tevelről, Szentlőrincről, Máriakéméndről, Málomból, Bonyhádról, 

Bikalról, Árpádról és Pellérdről. Sok család esetében a vándorlás Gyóddal sem 

ért véget, az 1767 es  14 német családnevű adózóból 1828-ban csak 5 maradt. 
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Az azóta újonnan betelepültek miatt a 45 adózó egy kivételével mind német 

családnevű, a Krum család egymaga 5 adózóval szerepel. 

Érdekességként kell megemlíteni, hogy míg az 1828-as adóösszeírás nem jelez 

Gyódon szőlőterületet, az 1851 ben írodott” Fényes Elek: Magyarország 

geographiai szótára” a környezetét messze meghaladó terület arányú szőlő 

területről ír. Utóbbira magyarázat a Vókányból ill. az őshazából hozott szőlő 

kultúra, előbbire pedig a Gyódra betelepülés időpontja. 

Ha valahol igazán nehéz az őshazát / vagy őshazákat / megtalálni, az az 

ilyen „kevert” településeken van. A tovább településsel leginkább érintett 

Ráczpetréről azt írja Fényes Elek 1851-ben”…a lakósok II. József alatt 

ALSATIA-ból / Elzász / telepedtek ide, s bár föld-és szőlőművesek, még is 

csaknem mindenik tud valami mesterséget…” 

Egy Gyódra közvetlenül betelepült családnál az őshazát szintén Elzász-ban 

található, szőlő- és borkultúrájáról híres Opfingen településben jelőli az 

anyakönyv. 

Többen kísérelték meg a származási helyet nyelvjárás lapján meghatározni. 

Ennek az elvnek vannak támogatói és ellenzői egyaránt, okkal. A több helyről 

származók különböző nyelvjárásai kölcsön hatással voltak egymásra, de 

biztosan kialakult többségi alapon bizonyos nyelvjárási dominancia, ami 

segíthet a többség őshazájának kiderítésében. 

Dr. Josef Schwing véméndi származású nyelvtörténész több évig kutatta a 

gyódi nyelvjárás jellegzetességeit. A gyódi nyelvjárásban több olyan szó, 

szóképzés található, amelyek kizárólagos használata lehetővé tette a 

valószínűsíthető őshaza területi leszűkítését. A kutató az őshazát a Fekete erdő 

középső vidékére, Rottweil körzetére helyezte. Magát a nyelvjárást 

„südwestschwäbisch-niederallemannisch”-nak nevezte Tudományos 

igényességgel végzett kutatásainak tömör, közérthető formában megírt 

összefoglalása a Rózsahegyi Regal István: Gyód című könyvében található, 12 

térkép melléklettel. 

Johann Weidlein a „Die Schwäbische Türkei II.” című könyvében K. 

Bohnenberger:”Die Mundarten Würtenbergs” forrásra hívatkozva a gyódi 

nyelvjárást „vorfrankisch”-nek nevezi, amely nyelvjárást a könyvében közölt 

„Deutsche Mundarten in der Schwäbische Türkei” aláírású térkép melléklet 

szerint Gyódon kívül még Gödrén, Mágocson, Dunakömlődön és Pakson 

beszélik. 

A fenti, őshazát meghatározó megállapítások nem jelenetnek merev 

ellentmondást, Németország egy adott nagyobb földrajzi egységének 
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határterületeiről van szó. Ugyanez vonatkozik a nyelvjárásra is, melynek merev 

kezelése szintén nem járható út a kutatásban. 

Fényes Elek: „Magyarország geographiai  szótára” /1851 / című könyvében így 

ír Gyódról: „német falú, Baranya megyében, út Pécsről 1 ¼ órára, olly mély 

völgyben, hogy a falút nem is látja utas, míg bele nem ér. Határa 369 2/4 hold, 

mellyből szántóföld 141 hold , rét 23 2/4 hold, legelő 45 hold, szőlő 100 hold  

erdő 60 hold. A szántóföldeket és réteket bérfizetés mellett bírják. A lakósok, 

kik igen szorgalmasak és példás erkölcsűek. Bírja a falut Czindery László.” 

 

 Gyód/Jood község lakossága és annak összetétele: / fő/ 

Év                 1767       1828       1880       1890        1910        1930       1957 

össszesen      130         175         325         391           528          575          587 

ebből német                                 314        370           508          546           561 

 

Szenyéri Zoltán: „Honfoglalás – Kiűzetés - Megmaradás” c. könyvében azt 

írja: 1941.-re”A megyeszékhelytől délre az eddig szigetszerűen kiemelkedő 

németséggel rendelkező Gyódon drámaian visszaesett a lélekszámuk…” 

valamint”Ugyanis 104 német többségű helység létezett Baranya megyében 

1880-ban, s ezekből mindössze kettőben – Pécsváradon és Gyódon – szűnt meg 

1941-re a német dominancia.” 

A közölt táblázat cáfolja Szenyéri megállapításait. Az 1941-es népszámlálás 

adatait nem ismerem Gyód vonatkozásában. Sok családnév magyarosítása sem 

hozható fel magyarázatként, mert az a II. világháború záró évében, 1945-ben 

történt. 

Az viszont tény, hogy a múlt század utolsó harmadában a mezőgazdaság 

nagyüzemesítése, Pécs munkahelyi-lakóhelyi vonzása, a generációváltás és a 

városból történő „megélhetési” kiköltözés eltorzította a népességi arányokat, 

ekkorra valóban megszűnt a németség dominanciája. 

A családfakutatásomról: megállapítottam, hogy az eredményességhez, mint az 

életben sok mindenhez, ehhez is kell némi szerencse. Szerencsém volt, hogy a 

kezdeti lépéseimet egy a család ismeretségi körébe került, rutinos pesti családfa 

kutató hölgy segítette, aki rengeteg a MOL-ban kigyüjtött adatot szolgáltatott 

nekem. Az Ő segítségével találtunk rá az anyai ági ősömre Sörgl Pálra a keszűi 

házassági anyakönyvben a következő adatokkal: szül. 1825 Lanf in Bavaria, 

apja Sörgl Péter, Árpád-on kötött házasságot a gyódi Krum Szabinával 

1855.01.30.-án, megjegyzés Sartor. 
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Ez volt a kiinduló pontom. Interneten kerestem egy ilyen nevű várost, találtam 

Lauf an der Pegnitz nevű gazdag történelmi múlttal rendelkező 25 ezres 

lélekszámú kisvárost Nürnberg-től keletre, 15 km-re. Megkerestem neten az 

ottani városi levéltárat, ahol egy igen segítőkész levéltár vezetőre találtam. 

Ewald Glückert Úr- Magyarországról még nem kaptunk ilyen megkeresést 

megjegyzés mellett- megerősítette az adataimat és bárminemű felkérés nélkül 

további két generációra közölt adatokat a Sörgel családról. / A családnevet ez 

esetben is sokféle formában írták- Németországban Sörgel, Magyarországon 

Sörgl, Szörgl, Szargl / 

Anyai Ükapám nagyapja Paulus Sörgel egy pár száz lélekszámú, evangelikus 

vallású kis településen Kirchensittenbach bei Hersbruck-ban született~1770-

ben. A fia Peter Sörgel- a család más tagjairól nincs információm- is ebben a 

községben született, de már Lauf a.d. Pegnitz-ben kötött házasságot, szabó 

mesterként. A városba költözés, a mesterség-tanulás valószínűleg ez esetben is 

a német örökösödési szokásokkal magyarázható. 

2013 májusában meglátogattuk családommal az őshazát jelentő településeket. 

Az idő szűkössége miatt az őshazában maradt családtagok kutatására nem volt 

lehetőségem. A helyi evangelikus lelkésztől, ill. a levéltártól kapott 

információk szerint több család él ezzel a családnévvel mind két helyiségben. 

Ennek példája egy kis kocsma Kirchensittenbach-ban. 
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Peter Sörgel-nek Lauf a.d. Pegnitzben két házasságból 11 gyereke született. 

Első házasságában 4 fia született. Paulus Sörgel harmadik gyerekként született, 

apjához hasonlóan szabó mesterséget tanult. /az anykönyvi bejegyzésben a 

Sartor szó a szabó mesterség latin neve/ 

 Arra sajnos nem tudok magyarázatot, hogy a 25-30 év közötti szabó legény 

miért és milyen körülmények-egyedül vagy milyen társaságban-között jött 

Magyarországra, Árpád-ra 1850 körül, jóval később, mint az utolsó nagy 

népesség mozgások. 

A miért maradtra Krum Sabina gyódi leányzó lehet a magyarázat, akivel 30 

éves korában kötött Árpádon házasságot. Érdekességként kell megemlíteni, 

hogy Riszt András Nagyárpád-ról írt család könyvében hiába kerestem az 

ismert változatokban az ősöm nevét. Szerencsére a nagyon alapos kutató 

munkát tartalmazó könyv a feleségek neve alapján is felsorolta a családokat, ez 

alapján és a gyerekek pontosan ismert születési adatai alapján tudtam 

beazonosítani anyai ükapámat az addig nem ismert Szargl név alatt. 

Az Árpádra betelepült, itt nősült ükapám első gyereke még Árpádon született, 

1860 körül költözhetett Gyódra, mert a következő gyerekei már itt születtek. 

Gyerekeinek sírjai a Gyód-i öreg temetőben ma is megtalálhatók. 

Gyódon is volt az azonos nevű családok megkülönböztetésére használt 

ragadvány név. A szabó mesterség a későbbi generációkban is jellemző volt a 

családra, ebből származott a házunk „Schneiders” megjelőlése. 

Anyai öregapám a II. világháborúban halt meg, a román fronton. Halálának 

időpontját bírósági végzés 1944.02.15.-ben határozta meg. A halál oka és 

pontos helye nem ismert. 

A Szörgl család magyarországi története viszonylag rövid, az áltagnál kisebb 

gyerekszám, kevesebb oldalág és a nem túl gyakori név megkönnyítette a 

családfa összeállítását. Meglepetés akkor ért, amikor jó 100 évvel korábbi 

időszakban is találtam betelepült Szörgl nevű családokat. Ezek azonban szinte 

teljes bizonyossággal semmilyen kapcsolatba nem hozhatók a családfámmal. 

Az egyenes ági Szörgl családban két leánygyermek - Édesanyám és a testvére 

révén Szörgl családnév kihalt. Ugyanez igaz a jelenben a többi oldalági Szörgl 

családra is. 
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A Szörgl családfa 

 

 Paulus Sörgel napszámos  - anyai ősapa  

*1770 Kirchensittenbach bei Hersbruck. Házastársa, halála nem ismert 

Gyermekek 

Johann Peter Sörgel *~1790 

Testvérek neve ismert. 

Johann Peter Sörgel  szabó   - anyai szépapa 

*~1790 Kirchensittenbach bei Hersbruck  +Lauf a.d.Pegnitz 1857.04.11. 

1.oo Lauf a.d.Pegnitz 1820.10.23. 

Feleség Helena Barbara Hönig *~1787 Lauf a.d.Pegnitz  +1833 előtt Lauf  

Gyermekek 

Johann Hönig *Lauf 1816.04.16.  /Feleség házasságba hozott gyermeke. / 

Johann Peter Hönig *1818.07.03. 

Wilhelm Sörgel  *Lauf  1820.11.07. 

Johann Georg Sörgel *Lauf 1822.07.29. 

Paulus  Sörgel *Lauf 1825.01.23. 

Georg Sörgel *Lauf 1827.12.03. 

2.oo Lauf a.d. Pegnitz 1833.06.09. 

Feleség: Magdalena  Barbara  Poppendorfer * Nuschelberg 

Gyermekek: 

Ebből a házasságból 7 gyermek született. 

Paulus Sörgel  szabó - anyai ükapa 

*Lauf a.d. Pegnitz  1825.01.23.  + 1916  előtt 

oo Nagyárpád/Keszű 1855.01.30. 

Feleség: Krum Sabina * Gyód. 1833.10.03. +Gyód 1916.05.04. 

Gyermekek: 

Szörgl József  *Nagyárpád 1857.01.23. 

Szörgl Mátyás*Gyód 1863.03.06. + Gyód 1947.07.07.   ooKeszű 1883.04.24. 

…    Feleség:Reith Erzsébet*Gyód 1864.  + Gyód 1948 

Szörgl Katalin *Gyód 1867.02.01.    + Gyód 1868.01.17. 

Szörgl István *Gyód 1869.02.24.  oo Keszű 1892.01.19. 

…   Feleség: Regal Teréz * Gyód 1872.12.01.  

 

Szörgl József  szabó  -  anyai dédapa 
*Nagyárpád/Árpád 1857.01.23.  +Gyód.1939. 
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oo Keszű 1880.01.20. 

Feleség: Kerner Katalin *Gyód 1856     + Gyód 1914.01.19. 

Gyermekek: 

Szörgl József *Gyód 1880.09.04.    + Gyód 1881.08.10. 

Szörgl   Pál * Gyód 1882.10.25.  + Gyód 1884.09.22. 

Szörgl Terézia*Gyód 1885.04.04.   oo Perl Mátyás     *Gyód 1883 

Szörgl Katalin *Gyód 1888.03.10.   oo Krum Pál *Gyód 1886 

Szörgl Appolónia *Gyód 1893.02.05.   ooKeszű  1911.11.09. 

…..Férje : Schmidt Kázmér *Gyód 1891.11.09. 

Szörgl József *Gyód 1901.10.22. 

 

Szörgl József szabó   - anyai nagyapa 

*Gyód 1901.10.22.  + 1944.02.15. / fronton  -  Románia / 

oo Keszű  1919. 

Feleség: Krum Erzsébet * Gyód 1902.10.25.   + Gyód 1953.02.01. 

Gyermekek: 

Szörgl/Szeredi Katalin * Gyód 1920.12.15.  
Szörgl Erzsébet *Gyód 1926.12.12.  +Gyód 2004. 

……Férje: Reith Kázmér*Gyód 1925.11.27.   + Gyód 2005. 

 

Szörgl/Szeredi Katalin   földműves  -  Anya 

*Gyód 1920.12.15.    + Gyód 2003.03.17. 

oo Keszű 1936.11.24. 

Férje: Reith Mátyás *Gyód 1912.11.28.   + fronton 1944.09.17. Sambata/RO. 

Gyermekek: 

Rózsai/Reith Mátyás *Gyód 1938.02.23+Gyód 1995.11.05. ooKeszű 

1959.05.02                      ….  Felesége Regal Erzsébet*Gyód 1944.05.01. 

/Elváltak 1963-ban /                           Rózsai/Reith Antal *Gyód 1944.03.01. 

oo Keszű 1969.04.12                                      ……..Felesége Török 

Eszter*Endrőd 1946.06.20. 

 

Az apai ágat jelentő Reith családnál már hosszabb történet a családfakutatás. 

Mint kezdő kutató minden Reith nevű személlyel foglalkozni kezdtem. Hamar 

rá kellett jönnöm, hogy egy igen gyakori családnévvel van dolgom. 

Megállapítottam, hogy a sok aprófalvas Baranyában kevesebb az olyan 

település, amelyben nem élt Reith nevű család, mint olyan, amelyben igen. 
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Családfámat alulról a jelen generációitól időben távolodva próbáltam felépíteni. 

Örültem minden egyes kapcsolódási pontnak, amikor szülő- gyerek viszonyra 

akadtam. Kutatásaim során 3 féle szisztémát alkalmaztam. Elsőként próbáltam 

követni az oldalágak sorsát is a névhordozást biztosító fiútestvérek esetében, 

leányoknál csak a férjhezmenetel generációjáig. 

Második szisztémámban a testvérek sorsát nem követtem a további 

generációkban, viszont igyekeztem az egyenes ági ősök adatait részletesebben 

kimunkálni. A cikkemben közölt családfák ezen szisztéma alapján készültek. 

A harmadik szisztémában több kutatónál látott rendszert követve minden szülő 

vonatkozásában próbáltam a további szülői felmenőket felkutatni és ábrázolni. 

Mivel ebben a rendszerben nagyon kitágult a családok köre, több olyan 

családnév is képbe került, amelyekkel a kutatásaim kezdetén abszolút nem 

foglalkoztam. Így kutatási térbe kerültek a falutörténetben már említett szintén 

nagy gyakoriságú családnevek. Ebben a rendszerben a szülőktől számítva 7 

generáció alap adatait sikerült / ha nem is hiánytalanul/rögzítenem. A hiányzó 

adatok-bármelyik szisztémában-jelentik a további kutatási feladataimat. 

Gyód község a közel múltig a Keszű-i plébániához tartozott. E plébánia hivatal 

megszűntével az eredeti anyakönyvek a Pellérd-i plébániára kerültek át, amely 

jelenleg biztosítja a faluban az egyházi szolgáltatásokat. Lehetőséget kaptam a 

plébánián a Keszű-i anyakönyvek tanulmányozására. Meglepődve 

tapasztaltam, hogy Gyód-i neveket csak 1840 utáni dátumoknál találtam. 

Logikusan felvetődött, hogy a falu korábban más egyházkerülethez tatozhatott. 

Utóbb kiderült, hogy ez éppen a Pellérd-i egyházkerület volt, ezt azonban sem 

a helyi plébános, sem én nem tudtam. 

A pellérdi anyakönyvek tanulmányozását már a pécsi levéltári mikrofilmeken 

folytattam. Itt is viszonylag kevés Gyód-i nevet találtam, őseim család nevét 

pedig 1814-ig egyáltalán nem. Ismerve a nagy betelepülési hullámok idejét, 

feltételeztem, hogy az adatok késői megjelenését a tovább vándorlás 

magyarázhatja. Mivel az átköltözés nem képezi az anyakönyvvezetés tárgyát, 

valamilyen alapon meg kellet találnom azokat a helyiségeket, ahol megtalálom 

a családi vonal folytatását. 

A házassági anyakönyvekben figyeltem fel a menyasszonyok, vőlegények 

lakhelyeként többször megjelent Vókány és Ráczpetre falunevekre. Itt ismét 

segített a szerencse. Az AKdFF lapjában megjelent kutatók közül többel 

levelezésbe kezdtem és ráakadtam egy olyan kutatóra, aki éppen e két faluról 

készül család könyvet kiadni. Ő megtalálta az én adataimmal az 1813-al 

megszakadt Reith családadatok folytatását, én pedig a korábbi adataim 
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kiegészítését és a jelenleg ismert ősapát a Reith család magyarországi 

történetében. 

A falu váltás érdekes története az alábbi: az Ősapa II. Cristophorus Reith 

Vókányban született és halt is meg, miként a két felesége is. A két házasságból 

11 gyereke/ 7 fiú és 4 lány / született, de a fiúk közül csak 3 élte meg a felnőtt 

kort. A legidősebb  fiú Leonard Ráczpetre-n nősült, első gyereke is itt született. 

A második gyereke már Gyódon született/  ez volt az első, a Pellérdi 

anyakönyvben talált Reith adat./ Tehát 1814-es évben költözött Gyód-ra két 

fiútestvérével és két leány testvérével együtt. Utóbbiak már itt házasodtak. Egy 

leány féltestvér maradt Ráczpetrén. 

A három fiútestvér szerepel a Gyód-i 1828 évi adózók listájában. Mind 

hármójuk családjában két felnőtt személyt regisztráltak, háztulajdonnal és 

nagytestű háziállattal rendelkeztek, szőlőjük nem volt. 1828-ban sem 

Ráczpetrén, sem Vókányban nem találunk már Reith családnevű adózót. A 

következő családfában a személyek mind földművesek voltak, így ezt külön 

nem tüntetem fel. 

 

A Reith családfa 

 

Gasparus Reith   -  Ősapa III. 

*Németpalkonya 1725   + Vókány 1776.06.04. 

Feleség: Erzsébet  *Vókány 1725. 

Gyermekek: 

Rosália Reith *Vókány 1763.07.12. 

Christophorus Reith *Vókány 1766.10. 09. 

Márton Reith *Vókány 1768.11.01. 

Konrad Reith *Vókány 1770.04.02. 

Anna Reith *Vókány 1770.04.02.   +Vókány 1789.12.24. /hajadon/ 

András Reith  *Vókány 1772. 

Éva Elisabetha Reith *Vókány1774.01.13. oo R.petre1794.02.18. Kaspar 

Nix*1770.07.16. 

 

Christophorus Reith   - Ősapa II. 

*Vókány 1766.10.09.  + Vókány 1808.08.05. 

1.oo Ráczpetre 1784.02.17. 

Feleség: Margaretha Fronterlehr *R.petre 1766  +  Vókány 1789.11.27. 

Gyermekek: 
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Margaretha Reith *R.petre 1784.11.16.  1.oo R.petre 1806.11.18. Johann Georg 

Klaub                                      

 2.oo R.petre 1807.02.10. Karl Langert 

Leonardus Reith * R.petre 1787.02.19. + Vókány 1790.04.15. 

Gasparus Reith * R.petre 1789.10.22.  + Vókány 1789.10.25. 

2.oo Ráczpetre 1790.01.19. 

Feleség: Catharina Hauser /Potz Jakab özvegye/*Vókány1768.05.19. +Vókány 

1815.06.27.        ..            /az előző férj +1789.01.21, 3.oo.R.petre 1809.02.07. 

Konrad Emert /                    Gyermekek: 

Leonard Reith *Vókány 1790.08.06.  + Vókány 1790.09.04. 

Leonardus Reith *Vókány 1791.09.21. 

Magdalena Reith *Vókány 1793.12.17.+Gyód 1832.04.21.ooGyód1815 

Dittrich Marcus*1795 Gasparus Reith*Vókány 1796.02.01.ooPellérd 

1814.09.22. Hipp Anna*Vókány1795.05.13. Catharina Reith*Vókány 

1798.05.01.ooPellérd 1819.05.01. Kerner Mátyás*Gyód 1792   Leonard Reith 

*Vókány 1801.05.18. +Vókány 1801.05.26. 

Laurentius Reith *Vókány 1802.07.30. +Gyód1857.08.11. oo Pellérd ~1823. 

                               Feleség Hornik Éva*Vókány 1800.06.17. +Gyód 

1865.10.09.              Margaretha Reith *Vókány 1806.12.06. 

 

Reith Leonard     - Ősapa I. 

*Vókány 1791.09.21.  + Gyód 1848.07.10.  oo Ráczpetre 1813.02.09. 

Feleség: Karots Teréz *Siklós 1795  + Gyód 1863.12.13. 

Gyermekek: 

Reith János *Vókány 1813.11.08.   + Vókány 1813.11.13. 

Reith Mátyás *Gyód 1814.11.01. 

Reith András *Gyód 1817.11.15.  + Gyód 1864.08.20. oo Pellérd 1836.02.10. 

…                        Feleség: Krum Erzsébet *Gyód 1818.10.04. 

Reith Mihály *Gyód 1820.03.29.1.oo Keszű 1840.01.21. Mayer Éva*Gyód 

1822 +1870.02.04 …                                                      2.oo Keszű 1870.05.03. 

Krum Éva *Gyód 1825.02.27.                  Reith Erzsébet *Gyód 1820.03.29.   + 

Gyód 1834.02.17. 

 

Reith Mátyás    -  Szépapa  

*Gyód 1814.11.01.   + Gyód 1852.05.15.    oo Pellérd 1834.03.23. 

Feleség: Kresz Katalin *Vókány 1816 + Gyód 1875.11.29. 
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..   2.oo Keszű ~1853.11.16. özv.Regal János *Gyód 1812.08.22.  + Gyód 1872 

Gyermekek: 

Reith György *Gyód 1835.04.05.  + 1880.09.12.   oo Keszű 1853.01.18. 

…..                 Feleség. Krum Katalin*Gyód 1841.11.19  + Gyód 1910. 

Reith Kazimir *Gyód 1838.03.04. 

Reith Pál * Gyód1841.05.29. ooKeszű 1862.11.14. Krum Erzsébet*Gyód 1845. 

 

Reith Kazimir   - Űkapa 

*Gyód 1838.03.04.    + Gyód 1917.12.11.     oo Keszű 1855.08.26. 

Feleség: Laufer Mária Anna *Ráczpetre 1834.02.04. + Gyód 1917 előtt 

Gyermekek: 

Reith  Erzsébet *Gyód 1856.05.05.ooKeszű1876.02.28. Mussmann 

Mátyás*Gyód 1855.09.11. Reith János *Gyód 1857.11.16. 

Reith Jakab *Gyód 1858.07.25.   + Gyód 1858.07.29. 

Reith Mariann *Gyód 1859.07.13.  + Gyód 1859.08.13. 

Reith Katalin *Gyód 1860.09.10.  + Gyód 1918.04.01. 

 

Reith János   - Dédapa 

*Gyód 1857.11.16. 

1.oo Keszű 1882.01.17. 

Feleség: Lengl Szabina *Gyód 1865.02.05.   + Gyód 1912 előtt 

Gyermekek: 

Reith Anna *Gyód 1884.08.10. +Gyód 1960.04.02. oo Kerner András *Gyód 

1880                          Reith Teréz *Gyód 1886.08.21. 

Reith Appolónia *Gyód1891.01.07. 1.oo Szörgl Ádám *Gyód1886.02.13. 

…                                         2.oo Keszű1925.02.04. Mussmann/Meggyesi 

András*Gyód1895. Reith Mátyás *Gyód 1893.02.09. 

Reith Szabina *Gyód 1896.03.03. 

Reith János *Gyód 1898.05.08.  +1898. 

2.oo Keszű 1912 után 

Feleség: Nesz Rozália *Gyód 1865.07.29. /Mayer József *Gyód 1860 özvegye/ 

A házasságba 3 Mayer mostohatestvért hozott. Közös gyermek nem volt. 

 

Reith Mátyás    - Nagyapa 

*Gyód 1893.02.09.  + Gyód 1942.03.02.  Gyód 17.szám alatt lakott. 

1.oo Keszű 1912.02.18. 

Feleség: Kerner Erzsébet *Gyód 1897.09.29.  +Gyód 1915.10.26. 
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Gyermekek: 

Reith Mátyás *Gyód 1912.11.28. 

Reith Erzsébet *Gyód 1915.04.10.  +Gyód 1915.08.20. / halál oka görcsök/ 

Leánya születésekor az apa az 52.gy.ezrednél gyalogosként a fronton volt. 

2.oo Keszű 1919.02.07. 

Feleség: Kerner Rozália *Gyód 1901.06.20. /az első feleség húga / + Gyód 

1954.01.19.                Reith Erzsébet*Gyód 1919.09.12. +Gyód 2001. o 

Neubauer/Nagy János *Gyód 1917.                   Reith Kázmér*Gyód 

1925.11.17. + 2005.  oo Szörgl Erzsébet*Gyód 1926.12.12. 

 

Reith Mátyás    -  Apa 

*Gyód 1912.11.28.  +Sambata/Szombatság/Románia fronton 1944.09.17. 

Feleség: Szörgl/Szeredi Katalin *Gyód 1920.12.15. + Gyód 2003.03.17. 

Gyermekek: 

 Rózsai/Reith Mátyás * Gyód 1938.02.23.  + Gyód 1995.11.05. 

..                     oo Keszű 1959.05.02. Regal Erzsébet*Gyód 1944.05.01. /1963-

ban elváltak/ Rózsai/Reith Antal *Gyód 1944.03.01 

 

Rózsai Antal 

*Gyód 1944.03.01. oo Keszű 1969.04.12.- Török Eszter *Endrőd 1946.06.20. 

Gyermekek: 

 Rózsai Ágnes *Pécs 1970.05.22. oo Pécs1993.08.28.Istenes Zsolt *Szolnok 

1970.08.28.                

Rózsai Gábor *Pécs 1977.03.17. 

 

A családfa kutatás során nagyon sok adatot sikerült összegyűjtenem, adat 

soraim ennek ellenére még eléggé hiányosak. Ez azt jelenti, még sok tenni 

valóm van. Ezt azonban örömmel teszem. Munkám és a mindennapi életem 

során nagyon sokszor merítettem erőt őseim múltjából. Szeretném a kutatást 

még sokáig folytatni és elérni azt, hogy az utódaim is megtanulják értékelni a 

múltat. 

Amennyiben adója 1%-ával szeretné az egyesületet támogatni, 

kérjük, az alábbi adószámot tüntesse fel nyilatkozatán. 
Köszönjük! 

18360062-1-03 
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Steinhauser Klára tagunk elismerése 
 

„Budaörsi író cikkét Brüsszelbe az Európa Parlament képviselőinek 

is megküldik 

 

 
 

Local Press Avards címmel pályázat jelent meg, melyen a 

minalunk.hu budaörsi oldalának szerkesztői is pályáztak. Nagy 

örömünkre Steinhauser Klára nyerte el a Helyi történelem és kulturális 

örökség tárgykörében a díjat a minalunk.hu-n megjelent írásával. Az 

elismerés nagyon kell!!! 

Az elismerésre nagyon szükségünk volt és nagyon jókor jött munkatársunknak 

és szerkesztőségünknek is. A napi munkánkat a lelkesedés hajtja, így egy 

visszajelzés, hogy az általunk teremtett írások és az általuk közvetített értékek 

mások tetszését is elnyerik, fontos.  

Elismerés egy kicsit a városnak is, hiszen az írás Budaörs történelméről szól, 

így a díjjal egy kicsit fényt kap a történelmünk is.  

A pályázatot a varsói székhelyű Fundacia Press Club hirdette meg, melynek 

társfinanszírozója a Visegrad Found (Visegrádi Alap) volt. A pályázat alapvető 
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célja a visegrádi országok a kapcsolatainak szorosabbá tétele és az 

ismeretterjesztés volt. „A pályázat Közép-Európa egymással szomszédos 

államai (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) közérdekű 

témáinak a közbeszédbe való bekapcsolását célozza meg, a lokális médiumok 

közötti információcsere és együttműködés esélyét nyitja meg, lehetővé teszi a 

tapasztalatcserét és az ösztönzés forrásává válik a lokális médiumok számára” 

– olvashattuk a V4 pályázatot ismertetőjében. 

A pályázati kiírás a helyi sajtó munkatársainak szólt, olyan cikkeket, interjúket, 

riportokat lehetett a pályázatra elküldeni, amelyek a helyi sajtó valamelyik 

orgánumában láttak napvilágot.  

  A nyertesek nem pénzjutalomban vagy más, tárgyi jellegű díjazásban 

részesültek, hanem írásuk megjelent egy közös kiadványban, amely az eredeti 

nemzeti nyelven, valamint angolul tartalmazza a pályaműveket. A kiadványt a 

szervezők eljuttatják Brüsszelbe, az Európa Tanács tagjaihoz. 

  A megjelenéssel pedig Magyarország, Budaörs, és a Minálunk.hu 

szerkesztősége is büszke lehet Steinhauser Klárára és írására. 

A díjnyertes írást mely ez év januárjában jelent meg nálunk, itt 

olvashatják 

el:http://www.minalunk.hu/Budaors/hirek/6233/477/Az_eluzottek_emlekeibol” 

  

Megjelent a www.minalunk.hu c. hírportálon 
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Búcsúzás 
 

Az új év februárjában kettő – számunkra – váratlan gyászjelentést is kaptunk. 

Január 31-én Gasser István, február 22-én Lébenguth Mihály költöztek egy 

jobb világba. Sajnos, túl korán. Mindketten aktív tagjai voltak az AKuFF-nek 

és tudtuk azt is, hogy egyébként is tevékeny életet éltek, sok területen, de ami a 

számunkra a legfontosabb megvallották mindketten németségüket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lébenguth Mihály   Gasser István 

Soroksár/Schorokschar   Csolnok/Tscholnok  

12. Juni 1944    9. Januar 1944 

22. Februar 2014   31. Januar 2014.  
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Nachwuchs/Utódaink Gratulálunk! / Herzlichen Glückwunsch! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA 
 

die zweite Tochter von unserem 

Mitglied Gabriel Grob und 

seiner Gattin Edit Bayer ist am 

17. Mai 2013 in 

Fünfkirchen/Pécs geboren. 

 

Grob Gábor tagunk és 

felesége Bayer Edit második 

gyermeke 2013. május 17-én 

született Pécsett 

Unser Mitglied Geysa Wachtler wurde von seiner Frau, Edit Kunkli mit 

Zwillingen beschenkt. STEFAN und HEIDI sind 

am 19. August 2013 auf die Welt gekommen. 

 

Wachtler Géza tagunk felesége Kukli Edit ikreket hozott világra.  

STEFAN és HEIDI 2013. augusztus 19-én születtek 
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Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder 
27 Frankovics Ignácné  ausgetreten / kilépett 

72 Gellainé Mannheim Mária ausgeschlossen / kizárva 

113 Vodli István    ausgeschlossen / kizárva 

117 Varga István   ausgetreten / kilépett 

151 Schwalm Márton  ausgeschlossen / kizárva 

156 Reisch Richárd   ausgeschlossen / kizárva 

 

Neue Mitglieder/ Új tagok seit April 2013 / 2013. április óta 
165 Bendéné 

Höchst Róza 

1239 Budapest, 

Grassalkovich út 

217. 

06 1 287 2505 Bendene1@gmail.com 

166 Bajerle 

Zoltán 

2112 

Veresegyház, 

Zsellérföldi u. 9. 

06 30 488 44 24 bajerle@gmail.com 

167 Márhoffer 

János 

2030 Érd, 

Technikus u. 58/2. 
06 23 362-447 

06 20 344 9819 

marhofferj@gmail.com 

168 Kónya 

Zsuzsanna 

1032 Budapest, 

Szőlő köz 1. 5/13. 
06 20 372-3038 zso.konya@gmail.com 

169 Braun 

Márton 

5500 

Gyomaendrőd, 

Fegyvernek u. 31. 

06 20 914 9007 Braunmarton68@inmail.hu; 

braunmarton68@gmail.com 

170 Bálint 

Károly 

8000 

Székesfehérvár, 

Almássy telep 

13.II/21 

06 20  9444-206 baalintk@gmail.com 

 

10 éve az AKuFF tagja /  

Seit 10 Jahren AKuFF-Mitglieder: 

 
 

080 Dr. Koppány Imre  

082 Roósz József 

083 Pfeifferné Szalay Mária 

085 Wachtler Géza 

086 Gernert, Josef 

087 Bécsi Judit 

088 Meizner Tamás 

 

089 Virth József 

091 Dr. Csordás Jenő 

092 Hasenfratz András Csaba 

093 Dr. Nagy Istvánné 

094 Wolfártné Fogarasi Éva 

095 Ternay Zsuzsanna Mária 

096 Natta Antal

mailto:Bendene1@gmail.com
mailto:bajerle@gmail.com
mailto:marhofferj@gmail.com
mailto:zso.konya@gmail.com
mailto:Braunmarton68@inmail.hu
mailto:baalintk@gmail.com
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AkuFF-találkozó / AkuFF-Treffen 
 

 
 

Veszprém, 2013. április 20. / Wesprim, 20. April 2013 

 

 
 

 


