
Elisch Jánosné

Ki van a fényképen?



Elisch Jánosné vagyok Solymáron lakom, 10 éve
foglalkozom családfakutatással és helytörténettel.

Tagja vagyok a Magyarországi Németek Családfakutató
Egyesületének (AKuFF).

Családfakutatás mellett a régi fényképeket is elkezdtem
gyűjteni, mert nagyon sok információt lehet megtudni
egy-egy fényképet nézegetve.

Mikor már tekintélyes mennyiségű fénykép összegyűlt
gondoltam, jó lenne ezt másokkal is megosztani.

Bemutatkozás



Így készült 2010-ben a Hazára

találva c. képes könyv melyben

az őseink betelepülése mellet szó

van ünnepekről, hétköznapokról,

foglalkozásokról, gyermekkorról,

hazafiságról magyar és német

nyelven sok-sok fényképpel.

Nagy sikere volt a könyvnek,

rövid idő alatt elfogyott.



A fényképek között sok

osztálykép is volt ez adta az

ötletet, hogy feldolgozzam

az iskola és óvoda történetét

Kedves iskolám címmel

2014-ben jelent meg ez a

könyv szintén magyar-német

nyelven.



A két könyv anyaga, és a fényképek gyűjtése alkalmával az
emberek meséltek az életükről ezeket lejegyeztem, így
kezdtem gyűjteni a családtörténeteket, melyek megjelentek a
helyi újságban, az AKuFF hírmondóban, a solymaronline-n, és
a Németországi Unsere Post újságban.

Az idén több megtiszteltetés is ért a Hazára találva könyv
bekerült a British Múzeum könyvtárába, a Kedves iskolám a
Tübingeni Egyetem könyvtárába, és a Solymári Önkormányzat
nekem adományozta a „Solymárért” kitüntetést.

Az imakönyvek gyűjtése családi darabokkal indult mára közel
150 darabom van, de napról napra bővül a gyűjtemény. Ezek
származása, keletkezésük körülményei, a tulajdonosok családi
bejegyzései is mind érdekes információkat tartalmaznak.

A gyűjtemény legszebb, legérdekesebb darabjaiból egy
válogatást megnézhetnek az aulában.

http://akuff.org/index.php?p=4&sp=1
http://solymaronline.hu/
http://www.unsere-post.de/


A fényképek gyűjtése során, gyakran a 

fényképet adó személy sem tudta kik vannak a 

képeken, ezért a szomszéd falu Pilisszentiván 

ötletét lemásolva elindítottuk a 

solymári fényképnézegetőt.



Meghívó a fényképnézegetőre

Ez a meghívó jelenik meg 
minden hónapban a helyi 

újságban, ami minden 
háztartásba eljut mivel 

ingyenes kiadvány. 
A meghívó mellé egy régi 

fényképet kapcsolok 
figyelem felhívásként. 



1. 
1872-es 

fénykép a 
feleség

Steinemann
Borbála
*1838



2.
1872-es fénykép 
Halupka Flórián 

*1838 
a házaspár ruházata 
figyelemre méltó. 
A fotógráfus neve 
kiolvasható a kép 
alsó ovális részén: 

Johann Kohaut Buda



3.
Rózsaesküvős pár: 

Appel József -
Milbich Teréz 

e:1899 Solymár



Szentiván, Vörösvár, és Solymár földesura Gróf Karátsonyi Guidó 20 000 forintos
alapítványának kamataival jutalmazott minden évben, a három falu egyikéből egy arra
érdemes ifjú párt az esküvőjük napján. 1882-1914 között.

4. Gróf Karácsonyi Guidó virágcsokorral köszönti a 
„Rózsa mennyasszonyt”



5. 
Egy solymári matróz 

Gernedl Ferenc 
(a kép jobb szélén) 

Sanghajban 1903-
ban hajógépész volt 

egy kereskedelmi 
hajón.

Az élete nagyon 
kalandos volt, amit 

megörökítettem egy 
cikkben.



6. Zarándokok hajón Mária-Zell felé, 
az emberek kis batyuban vitték a szép ruhájukat, amit ott 

vettek fel. Solymári zenészek a hangszereikkel.



7. 
Felszámolják az utolsó pincelakást Solymáron az 1930-as években.

A képen az akkori előjárók láthatók.



8. 
Iparos tabló „Solymári Iparosok és Kereskedők Olvasó és 

Dalkörének vezetősége (33fő)



9. 
Fúvószenészek a Hősök emlékmű előtt. Solymáron 5 fúvószenekar 

működött pl. Strack, Wittmann, Taller, Hellebrandt stb.



10. Hősök napja a 30-as években.
Kedvenc képem, látni amint a fehérruhás lányok felsorakoznak a koszorúzáshoz a leventék 
fegyelmezett sorban állnak, az előtérben pedig sóderszőnyegben címerek vannak művészi 

kivitelben elkészítve. 



11. 12. 13. 14. 
Bonomi Jenő néprajzos fényképei ugyan abban az udvarban készültek Solymáron, a 

negyedik kép hátulján a fényképész neve svábosan leírva.









15. Pillmann György *1874 felesége Zemmel Katalin *1880, 17 gyermekük született, 
9 elhunyt fiatalon, 8 felnőtt és családot alapított. 

A család gondosan el van rendezve a képen, a hátsó sorban állnak a házasok a párjaikkal, előttük a még hajadon 
lányok, nyakukban látható a Mária lányok szalagja a medállal, legelöl a kisgyermekek, középen ül a házaspár, 

engem a családanya derűs tekintete ragadott meg. 



16.
Öt generáció egy képen, a jobb szélen egy édesanya ölében a kisfia, mellette a 

nagymama, dédmama, ükmama.



17. 
Kislányok óvodás 
egyenruhában, 

a mai német 
óvodában is ilyen 

egyenruhájuk van a 
kislányoknak.



18. 
Fiúk csoportképe. Nyáron falura hozták a gyerekeket nyaralni a városból.

A kép érdekessége hogy a városiaknak cipő van a lábukon, a solymáriak mezítláb vannak.



19.  
És végül egy aranyos kép kislányok önfeledt táncolása egy esküvőn. 


