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BEVEZETÉS 
 

 

Ez nem egy szépirodalmi termék, hanem banális események felsorolása az életemből, 

illetve az életem nagy részét kitevő családkutatásból, ahogy éppen eszembe jutott. 

 

Budapest, 2013. augusztus 3. 

 

 

Én, Kéry László András, születtem 1934. november 25-én Győrben, Kálvária utca 12. 

szám alatt, az egykori Schandl, majd 1909 óta Kéry házban, megkereszteltek a 

szemközti Camillus templomban, mint apámat, s húgomat. Sok unszolásra 79 évesen 

megpróbálom mindazt leírni, ami velem életemben történt, azaz, amit a negyven éves 

családkutatás révén Supper őseinkről megtudtam. Valamikor azt szokták ilyenkor 

mondani “Isten engem úgy segítsen“, hogy ezt be is tudjam fejezni! 

Az ősök adatait (keresztnév, családi név, a születés, a házasságkötés és az elhalálozás 

időpontját) régi anyakönyvek alapján kutattam. Az anyakönyvekbe a neveket 

bemondás, illetve hallás útján írták be, így előfordult, hogy ugyanazon családi és 

keresztneveket különbözőképpen írták. Születéseknél az anyák nevét ca. 1700-as évek 

végéig legjobb esetben csak keresztnévvel jegyezték fel. A históriában - amennyire 

lehetett - törekedtem a leggyakoribb, a legelfogadhatóbb névhasználatra.  

A neveket, illetve személyeket amerikai számozás szerint jegyzem: 

Károly gyermekei: 1, 2, 3 etc. pl.: Neszti 4. 

Azok gyermekei pl.: Magda : 4.1. ; 4.2.  ; 4.3. etc. 

A szerző esetén: Neszti 4.  Piroska 2. Kéry László 1., tehát: 4.2.1. 

Következő generáció pl.: Kéry Marci 4.2.1.1. 

Legfiatalabb generáció: Kéry Gábriel 4.2.1.1.1.  

A Supperok Halason és a Supperok Locsmándon fejezetnél a számozás hasonló, csak 

generációval, vagy generációkkal előbb kezdődik, de ezeknél a fejezeteknél is csak 5-6 

generációt érint. Logikus lett volna a számozást a Burgenlandban, Oberloisdorfban 

1613-ban született Supper Ádámnál kezdeni, de akkor a napjainkban élő generációknál 

már igen sok számra lett volna szükség. 
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A MALACKAI SUPPEROK 
 

Nagyapám, Supper Ernest Carolus Robert, vulgo ”Neszti” Malackán született 1880. 

szeptember 16-án, megkeresztelték Nagylévárdon az evangélikus templomban. 

 

 
 

1. Matrikel, Neszti 

  

Valamikor az ötvenes években nagyapámmal a kertünkben voltunk. Tudniillik, miután 

1949-ben úgy a házunkat, mint az udvart és a kertet a kommunisták elvették, apám a 

kertet visszakérvényezte Kéry nagyanyámnak, akinek semmiféle nyugdíja nem volt. 

Így ott volt a nagy konyhakert, ca. 1000 négyszögöl. Nagyapám sokszor átjött, s 

segített a kerti munkákban. Akkor is úgy volt, munka után lepihent, elővette 

hosszúszárú pipáját, s rágyújtott. Hogy miért, nem tudom, elkezdett beszélni a 

családjáról.    

„Az apámat Supper Károlynak hívták, az anyámat Mayer Leopoldinának“. Ennyi volt 

az egész, két név. Sose gondoltam volna, hogy ca. 30 év múlva erre építem fel az 

egész Supper családfát. 

Akkor még sokan éltek nagyapám generációjából is, így sok segítségre számíthattam. 

Később átmentem Pozsonyba, ahol Jávor Tibor személyi segítségével az állami 

levéltárból nagyon sok adatot szereztem. 

 

2. Nagypapa pipál (Supper Neszti) 

 

Vissza a nagypapához. Az érettségi után, amit 

valószínű Pozsonyban tett, a Magyaróvári 

Mezőgazdasági Akadémiára iratkozott be. 

Magyarország ekkor, mint egy rengeteg 

nagybirtokkal rendelkező feudális ország, jó 

lehetőséget nyújtott e szakmához, mivel a 

földbirtokos dzsentrik, grófok és bárók nem voltak 

képesek, vagy nem akartak a birtokokkal vesződni. 

A családban több „főintéző“ volt: Neszti öccse 

(Supper István), annak sógora (Schimscha József 

vulgo Pepy), húgának, Supper Juliának férje 

(Schwartzer Renz). 

 

*A Supper nevet végig így fogom használni, mivel 
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ez egy német név, csak Dezső születési bejegyzésénél írták először Szuppernak. 

Később látjuk a halasi Supperok már 1700-as évek végén magyarosan ”sz“ betűvel 

írták a nevüket, s kidobták a második „p“-t. Régi írásbeli dokumentumban szerepel 

„Suber“ is. Idáig nem sikerült kikutatni, honnan ered a név. 

Jellemzés Malackáról 

 

Abban az időben Malacka - mint Pozsony környéke általában - háromnyelvű volt. 

Nagyapám is, mint testvérei és valószínű unokatestvérei is, mind a három nyelvet 

(magyart, németet és szlovákot) egyformán beszélték. Trianon után Schwartzer Renz 

(Supper Júlia férje) Párkány közelében, Bélán volt főintéző. Akkoriban ott a postai 

lapokat még magyarul írták és címezték.  

 

 
 

3. Aratóünnepség Bélán 

 

Valószínűleg nem volt nemzetiségi probléma. Mindenesetre, a II. világháború után az 

egész család - kivéve a Jávorokat - elhagyta Szlovákiát, mint sok ezer, tízezer, vagy 

még több magyar vagy német, nagyrészt a Benes dekrétum következtében. 
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4. Matrikel, Carl August 

 

Dédapám, Carolus Augustus Supper született Modoron *1839. 02. 28., meghalt 

Malackán †1909. 12. 06. (Az adatoknál a születés jele *, az elhalálozás jele †, a 

házasság, illetve a házastárs jelölése pedig &) 

Supper Károly beházasodott egy jómódú katolikus malackai családba, a Grázból 

származó gyógynövény gyáros - Joseph Mayer *1819. 01. 18. & Döschl Fanny *1829. 

- családjába, elvevén annak Leopoldina *1851. 10. 19.  †1926. 01. 05. lányát.  

Az akkori vallási szokás szerint “vegyes házasságban” a fiúk az apa, a lányok az anya 

vallását követték. Supper Károly és Mayer Leopoldina házasságából 8 gyerek 

született: 

1.  Eugen Josephus (Jenő) *1872. 08. 19.    †1916. 02. 23.  

& Gmeyner Berta *1872. 10. 01.    †1946. 05. 14. 

2.  Wilhelmina Julianna (Vilma) *1876. 09. 17.   †1916. 

& Dokupil Adolf *1866. 04. 23. †1959.  

3.  Martha Anna (Márta) *1878. 07. 26.    †1912. 

& Bíró Sándor *1877. 07. 01.  †1945. 10. 15. 

4.  Ernest Carolus Robert (Neszti) *1880. 09. 16.    †1960. 11. 12. 

& Táborszky Stefánia *1882. 09. 04.  †1911. 07. 27.  

& & Boór Piroska *1892. 09. 30.  †1923. 07. 08. 

& & & Rucsinszki Ilona *1893. 02. 17. †1978. 06.  10. 

5.  Stephan Josephus (Pista) *1884. 07. 20.    †1967. 03. 01. 

& Schimscha Wilma *1891. 12. 23.    †1971. 01. 16. 

6.  Francisca Julianna (Feri néni) *1886. 08. 02.    †1965. 03. 02; 

& Bíró Sándor *1877. 07. 01.  †1945. 10. 15. 

7.  Dezső Gotthart *1889. 05. 05.   †1958. 08. 01. 

& Hahn Piroska *1901. 03. 22.   †1976. 

8.  Julianna Augustina *1891. 08. 03.    †1969. 11. 25. 

& Schwartzer Emericus (Emerenc) *1877. 09. 15.  †1946. 11. 27. 
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5. Supper Károly családja ca. 1902-ben 

 

 
 

6. Magyarázat nevekkel 
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SUPPER CAROLUS AUGUSTUS utódai  

  

1.  Supper Eugen Josephus (Jenő) *1872. 08. 19.    †1916. 02. 23.  

& Gmeyner Berta *1872. 10. 01.    †1946. 06. 14. 

 

 
 

7. Matrikel, Supper Eugen 

 

 
 

8. Supper Eugen 
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Jenő ügyvéd lett, “királyi járásbírósági aljegyző”, s elvette egy bányatulajdonos művelt 

lányát, Gmeyner Bertát Gödingböl (Hodonin, Morvaország), akit Eugen valószínű 

ügyvédtársa (Révész Emil) házában ismerhetett meg, mivel annak felesége (Gmeyner 

Anna) Berta nővére volt. Lányuk, Gmeyner-Gurevich Marinka kedves unokatestvére 

volt Supper Elly néninek. 

 

 
 

9. Eugen, Berta Gmeyner 

 

 
 

10. Kirándulás Malackán (Dezső, N, Berta, Jenő, Elly, Feri, Neszti, Júlia) 

 

Van egy dokumentum, mely szerint Eugen 1904. április 1-jén lemond az összes 

örökségről. Hogy miért kellett ez, nem sikerült felderítenem. 
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11. Eugen lemond az örökségről 
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Sajnos Eugen korán, 1916-ban - mielőtt bekövetkezett az osztrák magyar katasztrófa - 

meghalt, s igazán árván s szegényen hagyta családját egy csekély csehszlovák 

nyugdíjjal. Megoldásként Berta néni lányaival átköltözött Bécsbe, Ernest nevű 

bátyjához a Hintzerstrasse 10-be. Eugen és Berta néni sírja Malackán tálalható a 

Supper kriptával szemben.  

 

 
 

12. Eugen sírja Malackán  
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13. Elly néni, Supper Elisabeth 

 

1.1.  Supper Elisabeth ”Elly” *1905. 06. 15.  †1982. 02. 08. 

& Erich Boltenstern *1896. 06. 21.  †1991. 06. 02.  Professor Dr. honoris 

causa  

 

Erich bácsi építészmérnök, professzor volt a műegyetemen, az én professzorom is. 

Erich bácsi apja Németországból származó kereskedő volt, kinek ősei a harmincéves 

háborúban svéd nemességet kaptak. Ausztriában 1920 óta a nemesi predikát (von) 

viszont tiltva van. Édesanyja a zágrábi Godina család Louisa nevű lánya, aki énekesnő 

volt. A Godinák udvari ékszerészek. Erich bácsi már az első világháborúban katona 

volt. Mesélte, hogyan kommunikáltak a hadseregben levő soknyelvű katonák. Minden 

fontos fogalomra volt egy leegyszerűsített német szó, például „stifli-Stiefel=csizma”, 

akár ma Svájcban, mint az olaszban „állomás” helyett „la banhofa”, ahol 50 évvel 

ezelőtt az olaszok családjuk hiányában találkoztak. A II. világháború után Erich bácsi 

építette újjá a leégett bécsi operát (megnyitás 1955. október), a bécsi tőzsdét, építette a 

híres “Ringturmot”. Velem, mint tanár nagyon szigorú volt. Legtöbbször a 

tanársegédjei vizsgáztattak. Persze azt is el kell mondanom, hogy 1957. januári 

menekülésem után majdnem 2 évig Erich bácsiéknál lakhattam grátisz. 
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14. Boltenstern és Godina család ca. 1946-ban 

 

Elly néni, aki nagylelkűsége miatt mindig pénzgonddal küszködött, esetleg arra 

gondolt, hogy én valamit fizessek a konyhára, de Erich bácsi azt elutasította. Elly néni 

úgy kezelt, mint egy “ötödik” gyerekét. A nekem szánt karácsonyi ajándékok 

ugyanolyan bőkezűek voltak, mint a saját gyerekei, vagy unokái számára. 

Karácsonyeste az ajándékok kibontásával kezdődött. Az estén a gyerekek, az unokák 

és Ehrenfreundék (Elly néni húga és családja) is ott voltak. A csomagkibontás mindig 

olyan sokáig tartott, hogy már mindenki majd éhen halt.  

 

 
 

15. Boltenstern család karácsonykor ca. 1959-ben 
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Az 1956-os forradalom után a Boltenstern ház mindig tele volt menekültekkel. Nem 

csak a Supper családból (Bazsó Péter, Medgyasszay Laci, Bíró István Ala nevű 

felesége fiaival együtt, majd magam), de vadidegen menekültek is szíves fogadtatásra 

tálaltak. Erich bácsi az Opern-gassei irodáját fel akarta adni, ezért épített a kertben egy 

kb. 100 négyzetméteres irodát. Ez üres volt, azaz később tele menekültekkel. 

Elly néni, ifj. Erich, Karl Augustin, Hanno Bernheimer és Sven is kamarazenéltek. A 

ház minden vasárnap nyitva volt barátok számára. Erich bácsi szép basszus hangjával 

énekelt: Schubert “Holde Kunst” vagy a „Grenadieren” (Napóleon katonái). 

 

 
 

16. Kamarazene Boltensternéknél 

 

 
 

17. Boltenstern vacsora a muzsikálás után 
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Mint menekült egyetemistának sok alkalmam volt híres, világhírű építészt legálabb 

“látni”, s esetleg poharukba valami jót tölteni. Így professzor Holzmeister, az 

amerikai-osztrák építész Neutra, a finn Alvar Alto és még sokan mások. 

Hétköznap esténként Elly néni, Gréti, Hano és én sokszor rigóéneklés kezdete után 

fejeztük csak be a bridzsezést. 

Erich bácsinak, mint egy ismert építésznek, az Opera újraépítőjének persze egy 

gyönyörű autója volt, egy belga Hotchkiss, egy elegáns fekete limuzin. Jaj, de 

ismertem minden görbületét, minden csillogó acéldíszét. Hányszor - szívesen ugyan - 

mostam kívülről és belülről a garázsban. Hétvégén, vagy nyáron a család gyakran 

ment egy szemmeringi, egykori vadászkastélyba. 

Erich bácsi s Elly néni itt pihenték ki magukat a ma úgy mondjuk “stresszből.” A 

semmeringi ház környéke tele volt gombával és vadmálnával. Csak le kellett ülni, s 

ülve majd magától megtelt a vödör gombával, vagy himbeerrel. 

Azt is Erich bácsinak köszönhetem, hogy 1960-ban egy tőle épített házban, a 

Charasgasseban, ami akkor nagy szó volt, egy kis 36 négyzetméteres garzoniert 

kaphattam. Nem beszélve arról, hogy 1960-ban volt diákjának (Ambrosius 

Vischernek) Baselba ajánlott, mint praktikánst, amiből ismerten egy életre szóló 

”berendezés” lett. 

Később, mikor már Baselban éltem, mindig úgy mentem Bécsbe a 

Schliessmanngasseba, mint haza, nem felejtve a sok-sok szép emléket a Boltenstern 

családdal. 

 

 
 

18. Boltenstern Erich, Sven, Supper Elly 1975 felé 
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1.1.1. Boltenstern Erich *1926. 03. 16. †2014. 10. 27. 

& Gylling Susy *1927. 12. 21. Hinterbrühl, A 

 

 
 

19. Boltenstern Erich, Sophie, Gylling Susy s unokaöccse 

 

Erich junior és Susy története is érdekes. Susy Gylling mamája (Helene Jungwirth) 

Elly néni egyik legjobb barátnője volt Bécsben. Helene kisasszony egyszer a két 

háború között Svédországba akart utazni. Persze akkor hajóval kellett menni. Mit tesz 

Isten, majdnem katasztrófa történt, a hajó majd elsüllyedt! Magyarul azt mondanánk, 

hogy Helene kisasszonyt egy fess svéd ”legény“ mentette meg a nedves haláltól. Na, 

ez a legény viszont nem akárki volt, hanem Bertil Gylling, egy gazdag svéd rádió 

gyáros reményteljes fia. Mint a mesében, Bertil beleszeretett a csinos bécsi lányba, s 

elvette feleségül. Jött a háború, minden kapcsolat megszűnt a Dritte Reich és a 

neutrális Svédország között, de a háború után, amikor ifj. Erich elvégezte az 

egyetemet, újra lehetett ”világot látni“, mint egykor a mesterlegényeknek.  

Hogy mennyire volt ez megtervezve, ezt csak Erich tudná megmondani, mindenesetre 

Erich Stockholban kötött ki, s nem is kell mondani, felfrissítette a régi barátságot a 

bécsi lány Helene, Elly mama barátnője családja között. Persze az idő eltelt, s volt 

Helene-nek egy szép kedves lánya, Mai Madeleine Anna. A mese folytatódik, Erich és 

Susy egymásba szerettek, megházasodtak. Nagy esküvő lehetett 1957 nyarán 
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Stockholmban. Én őriztem a schliessmanngassei házat. Élveztem a nagy 

lemezgyűjteményt (ahhoz azelőtt mégsem mertem hozzányúlni). A Florestan áriát Jan 

Vickers-sel vajon hányszor hallgattam meg!? Amikor hazajöttek az ünneplők, kaptam 

Elly nénitől egy gyönyörű lemezt: Sibelius hegedűversenyt, amit a fiatalon elhunyt 

francia hegedű-művésznő Ginett Neveu játszott. 

 

1.1.1.1. Boltenstern Sophie Dr.*1960. 01.15. Wien, biológus Professor 

& Zechmeister Harald *1958. 01. 02. tanár 

 

1.1.1.1.1. Zechmeister Armin *1987. 12. 27. egyetemi hallgató 

1.1.1.1.2.  Zechmeister Helena *1989. 10. 21. egyetemi hallgató 

1.1.2.  Boltenstern Elisabeth Ludovika Berta Olga *1927. 08. 31.      

grafikus, Wien 

& Augustin Karl Dr. *1922. 02. 12. – építészmérnök 

 

 
 

20. Boltenstern Erich vezeti 

menyasszony-lányát, Elisabethet 

 
 

21. Augustin Elisabeth, Christine, Veronika 

 

 

1.1.2.1.  Augustin Elisabeth Anna *1953. 03. 03.  Wien 

& Melichar Rudolf *1929. 06. 22. 

 

1.1.2.1.1.  Melichar Valerie *1982. 09. 21. 

1.1.2.1.2.  Melichar Rosalie *1987. 05. 01. 

1.1.2.1.2.1. Melichar Alois Paul *2005. 05. 29. 

1.1.2.1.3.  Melichar Philip *1995. 04 .05. 

 

Elisabeth már, mint kislány szeretett színészkedni. El is végezte a híres bécsi 

Rheinhard szemináriumot. Végül is az Akademietheaterben, majd a Burgtheaterben 
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állandó tag lett. Egyik nagysikerű filmjében, Mária Thereziát alakította. Férje 

úgyszintén a Burgschauspieler (színész) Rudi Melichar. 

Elisabeth mostanában nem csak játszik, de rendezőként is keresett művész. 

 

1.1.2.2.  Augustin Christine Helene *1954. 03. 18. ápolónő, műtörténész, Wien 

& Sagner Otto *1950. 06. 21. (elváltak)  

 

1.1.2.2.1.  Sagner Jana *1980. 05. 14. 

1.1.2.2.2.  Sagner David *1981. 09. 27. 

1.1.2.2.3.  Augustin (Hlinka) Magdalena Leni *1986. 01. 14. 

 

1.1.2.3.  Augustin Veronika Katharina *1958. 10. 16. Wien 

& Schön Stephan *1960. 02. 24. 

Mindkettő zenész, Veronika egy zenegimnázium igazgatója. 

 

1.1.2.3.1.  Schön Klára *1989. 11. 23. 

1.1.2.3.2.  Schön Claudio *1992. 06. 23. hobbyja a menetrendek, amit kívülről tud 

1.1.2.3.3.  Schön Christina *1995. 12. 12. 

 

1.1.2.4.  Augustin Wolfgang Karl Ludvig Dr.*1963. 09. 09. Wien 

 

Gimnáziumban „mással“ foglalkozott, mint tanulással, de majdan leérettségizett, sőt le 

is doktorált. Sajnos, úgy látszik a szerelemben nem ilyen egyszerű, még mindig csak 

keresi a párját. 

1.1.3.  Boltenstern Helene Margarethe Wilhelmine *1930. 07. 27.      

szabó-mesternő, Wien 

& Bernheimer Hans Edmund Stephan Dr. *1930. 02. 05. 

 Orvosprofesszor  

 

1.1.3.1.  Bernheimer Júlia *1961. 05. 12. operaénekesnő. Wien 

 

1.1.3.2.  Bernheimer Stephan Erich *1963. 05. 25. Gitarista, filmzeneszerző   

& Rapsch Claudia *1965. 04. 30. Wien 

 

1.1.3.2.1.  Bernheimer Louisa *1998. 05. 03. 

1.1.3.2.2.  Bernheimer Elias *2004. 10. 07. 

 

1.1.3.3.  Bernheimer Katharina *1969. 04. 11. aranyműves 

& Unterleitner Gerald *1971. 10. 16. informatikus, Wien  

 

1.1.3.3.1.  Unterleitner Paul Matthias *1999. 12. 06. 

1.1.3.3.2.  Unterleitner David Julian *2001. 06. 17. 

1.1.3.3.3.  Unterleitner Gabriel Johannes *2003. 02. 16. 

1.1.3.3.4.  Unterleitner Michael *2008. 07. 18. 
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22. Bernheimer Hanno, Katharina, Greti 

 

Pár találkozás után csak azt tudom mondani, minden tiszteletem és csodálatom 

Katharina iránt, aki a négy eleven góbét milyen nyugalommal kezeli s neveli. 

1.1.4. Boltenstern Sven Paul Ludwig *1932. 07. 24.  

Professor hon. causae, ismert ékszerész, lásd nemrég megjelent könyvét, 

mely tele van Sven híres „jet-set“ barátainak, vevőinek történetével s 

fényképeivel. Wien 

& Sombarth  Elisabeth  -az első sikertelen házassága a neves zongora- 

művésznővel megszakadt 

&& Ettinger Irmina. Dr.*1958. 05. 20. újságíró 

 

1.1.4.1. Boltenstern Marie *1989. 04. 08. építészmérnök, Berlin  

 

 
 

23. Supper Elly és Boltenstern Sven ca. 1975-ben, Délfranciaországban 
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1.2.  Supper „Bécsi“ Éva *1913. 04. 04.  †1991. 10. 13. 

Supper Éva Wilhelmina Leopoldina Antónia (Két nagymama neve)  

& Ehrenfreund Kurt Emil Dr.*1911. 04. 03.  †1984. 01. 10. 

1.2.1.  Ehrenfreund Brigitta Stephania *1949. 04. 08.   

Wien 

 

Kurt édesanyja, Brigitta „Go“-ja kedves egyszerű hölgy volt. Évekkel később, amikor 

Boór Piroska nagyanyja családját, az Ajkayakat kutattam, találtam egy gyászjelentést, 

amin az volt, hogy egy Rupprecht Győrben meghalt, hozzátartozói Leopoldine 

Rupprecht, verh. Hugo Ehrenfreund. Tehát „Go“-nak kiterjedt rokonsága volt 

Győrben, illetve Vas-szombathelyen, ha nem is „magyar“ származású. De vajon miért 

titkolta ezt el!?  Osztrák ><  magyar problémák!? 

 

 
 

24. Éva Supper, Kurt Ehrenfreund, Brigitta és Sven Boltenstern 

 

 

Kurt jogász végzettséggel ment nyugdíjba a bécsi várostól, mint „Obermagistratsrat“, 

amit sajnos nem sokáig élvezhetett.  1984. 01. 10-én, 72 éves korában meghalt. 
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25. Brigitta Ehrenfreund 

 

„Bécsi“ Éva Vecsenyben hetedik nagylányként számított. Sokszor töltötte a nyarat 

Neszti nagybátyjánál. Megtanult jól magyarul. Mivel Elly néni pár évvel idősebb volt, 

Éva jobban „otthon“érezte magát Magyarországon, mint Bécsben. 

 

 
 

26. Vecseny,  balról: Hahn Pirko, Schimscha Pepi, Schimscha Vilma, Supper Dezső, S. 

Kató, S. Feri néni, S. Pista, S. Magda, Bíró Eszter, S. Neszti, S Júlia, Rucsinszki 

Ilona, Schwartzer Renz, Meni??, Schwartzer Lili, S. Pipi; gyerekek álló sora: S. 

Dezső, Bíró Pista, S. Dóri, S. Luca; ülnek: S. Ria, Schwartzer Gina, Bíró Laci, 

Schwartzer Nóra, S. Csöpi, Schwartzer Márta  
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2.  Supper Wilhelmine  Francisca (Vilma) *1876. 09. 17.   †1916. 

& Dokupil Adolf *1866. 04. 23. †1959. 

 

Vilma tanárnő lett, hozzáment a nagylévárdi erdőmérnökhöz, Dokupil Adolfhoz. 

Dokupil Adolf Selmecbányán végezte az erdészeti főiskolát. Első munkahelye a 

Bellye-i főhercegi uradalom, ahol erdészeti vezető volt. Ehhez tartozott Vörösmart, 

Karpancsa, Főherceglak, ma Horvátország, Trianon után Izabellaföld. Wilhelmine 

Francisca spanyolnáthában meghalt. Adolf bácsi 1918-ban elvette feleségül Ulreich 

Minnát, aki az Erzsébet nőiskolában Feri néni kolléganője volt. 1930 után nyugdíjba 

ment, s Pécsre költöztek. Dokupil Adolf második házasságából nem született gyerek. 

 

 
 

27. Matrikel, Supper Vilma  

 

 
 

28. Vilma & Dokupil Adolf 
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2.1.  Dokupil Dezső *1902. †II. világháborúban 

& Kóczán Ilona Baba *1902.  †1974. fogorvos 

 

Majson, majd 1941 után Főherceglakon praktizáltak. 1944-ben Dezső a fronton volt, 

sajnos a háború végén eltűnt. Kis Kazi II. még találkozott nagybátyjával Budapest 

környékén. Ők két úton akartak Pécsre menni, ahova Kazi II. megérkezett, de Dezső 

soha. Felesége győri Kóczán Baba a szerb partizánok vérengzései elöl Pécsre menekült 

egyedül maradva. A háború után Szigetváron rendelőt nyitott, s haláláig (1974) ott élt. 

A Kéry család tartotta a kapcsolatot a Kóczánokkal. 

 

 
 

29. Koczán család Győrben: Dokupil Dezsö, Koczán Aladár, Adolf, Koczánné, Minna, 

Baba, Barátné gyermekeivel. 

2.2.  Dokupil Wilhelmine Martha (Meni) *1903. 12. 12.  †2002. 05. 04. 

& Jobst Kázmér *1898. 11. 02.  †1973. 12. 24. 

 

 
 

30. Dokupil Dezső és Meni 
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Kázmér először a Ludovika Tisztképző Akadémiára járt, 1916-ban hadnaggyá avatták. 

Azonnal az orosz frontra kellett mennie, “szerencsére“ megsebesült, s leszerelését 

kérte. Ezután a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1921-ben gyógyszerész diplomát 

szerzett. Pécsre visszatérve 1922-ben megnősült. 1930-ban önállósította magát. 

Szigetváron megvette a Zrínyi gyógyszertárat, amelyet 1950-ben államosítottak. A 

családnak el kellett hagynia Szigetvárt, Pécsre költöztek Dokupil nagypapához. Kazi 

nyugdíjazásáig, mint beosztott gyógyszerész dolgozott. Menit 80 éves koráig egy 

Kötőipari Szövetkezet alkalmazta, így sikerült neki egy minimális nyugdíjat szerezni.  

 

 
 

31. Jobst Kázmér nagyszülei: Angyal Gabriella és Kubovits István 
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32. Dokupil Adolf & Ulreich Minna ca. 1922-ben 

2.2.1.  Jobst Kázmér (Kazi) *1924. 12. 06. Dr. Dr. Professor 

& Ravnay Márta Dr. *1925.  † 2006. 08. 29. 

 

 
 

33. Jobst Kazi és Supper Lúcia 
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Kazi II. 1946-ban vegyészmérnöki, 1952-ben orvosi diplomát szerzett.1968-tól a Pécsi 

Egyetem Klinikai Kémiai Intézet vezetője. 1992 emeritus professzor. A hazai modern 

laboratóriumi diagnosztika megteremtője. A Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagja. Széchenyi díjas, 2014-ben Akadémiai Aranyérmet kapott. Pécsett él. 

 

2.2.1.1.  Jobst Beatrix *1960. 05. 05. Mainzba ment férjhez. 2000-ben gyógyszer- 

túladagolás következtében elhunyt.        

& Paravicini Jenő 

 

2.2.1.1.1.  Paravicini Christine *1991. 01. 20. Mainz 

 

2.2.1.2 .  Jobst Kázmér Dr.*1964. 01. 10.  USA 

&  Mitchell Maryrose *1962. 

 

2.2.1.2.1.  Jobst Nicolas *1995. 11. 30. 

2.2.1.2.2.  Jobst Vincent *1997. 08. 20. 

2.2.1.2.3.  Jobst André *2000. 10. 28. 

2.2.1.2.4.  Jobst Sophie *2002. 08. 11. 

2.2.2.  Jobst Mária Vilma Maja *1934. 01. 01.  

& Gelencsér János *1927. 08. 15. építőmérnök. 

 

Maja vegyészmérnök. Hosszú budapesti tartózkodás után leköltöznek Zircre, mivel 

lányuk Mária és férje Zircen orvosok. 

 

2.2.2.1.  Gelencsér Mária Dr. *1956. 12. 17. Zirc 

& Kovács László Dr.*1955. 11. 09. 

  

2.2.2.1.1.  Kovács Eszter *1981. 08. 05. ügyvéd 

2.2.2.1.2.  Kovács Áron *1983. 07. 09. építőmérnök 

& Kertész Eszter Dr. állatorvos 

 

2.2.2.1.3.  Kovács Orsolya *1986. 08. 19. Dr. gyermekorvos 

 

2.2.2.2.  Gelencsér Ágnes *1960. 10. 01. Zeneakadémiát végzett, 25 éve az  

Európában egyedülálló Népzenei Iskola tanára  Budapesten 

& Deák György *1955. 01. 09. elváltak  

 

2.2.2.2.1.  Deák Márton *1986. 10. 01. geográfus, tanársegéd. Budapest 

 

Meni élt a leghosszabban a Supper leszármazottak közül, majdnem 98 évet! Amikor 

Pécsett már egyedül nem tudta ellátni magát, Kazi szerzett neki egy “idősotthoni 

helyet”. Mária unokája mikor meglátogatta nagyanyját, azt gondolta, hogy ez 

sajnálatosan elviselhetetlen a nagyi számára. Ezért Mária és László magukhoz vették 

Menit Zircre. Ott élte utolsó éveit szerettei között. 
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34. Deák György, Gerencsér Ágnes, Kovács Eszter 

 

 
 

35. Jobst és Gelencsér család 1972-ben 

 

 
 

36. Meni a családjával 
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3.  Supper Martha Anna  (Márta) *1878. 07. 26.    †1912. 

& Bíró Sándor *1877. 07. 01.  †1945. 10. 15. 

 

 
 

37. Matrikel, Supper Martha  

 

Márta tanárnő volt. A család emlékezete szerint egy matematikus zseni! A budapesti 

Erzsébet Nőiskolában tanított. Férje Bíró Sándor vasútmérnök, halasi Supper 

leszármazott. Márta állítólag szerelmi bánat miatt sósavat ivott, s meghalt. 

 

3.1.  Bíró Klára *1907. 07. 26.    †1923. 07. 08. 

 

Klári tragikusan vízbefulladt Supper Ernőnével, sz. Boór Piroskával.   

 

4.  Supper Ernest Carolus Robert (Neszti) *1880. 09. 16.    †1960. 11. 12. 

 

& Táborszky Stefánia  (Pisti) *1882. 09. 04.  †1911. 07. 27.  

& & Boór Piroska *1892. 09. 30.  †1923. 07. 08. 

& & & Rucsinszki Ilona *1893. 02. 17. †1978. 06.  10. 

 

Supper Ernő, vulgo Neszti, lásd még a Supperok a Bakonyban, illetve a Vértesben is ! 

 

Mint említettem, Neszti agronómus lett. Maga is nagyon jóképű, beleszeretett szép 

unokahúgába, Táborszky Stefániába. 
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38. Neszti 

 

 
 

39. Táborszky Stefánia 

 

 

 
 

40. Neszti és Pisti 

 

Ezt viszont apja, Carolus Augustus ellenezte, s a házasságra csak az apa halála után, 

(1910-ben) került sor. Ekkor már Neszti Malackán volt intéző. 
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Supper Ernő első házasságából: 

&Táborszky Stefániával 

 

4.1.  Supper Magdolna *1911. 04. 26.  †1996. 07. 18. 

& Bazsó Károly *1897.03. 28. építész Rédéről †1956. 11. 01. 

A szerző keresztszülei. 

 

 
 

41.  Magda & Bazsó Károly  

 

Keresztapámat, Karcsi bácsit a háború végén a monda szerint megbízták azzal, hogy a 

megszállás után szervezze meg Bakonyban a partizánságot. A felelőtlen organizátorok 

ezt a listát hátra hagyták, miszerint őt, s más társait is 1947-ben a kommunisták 

összeszedték. Karcsi bácsinak minden héten kellett az ÁVO-nál jelentkezni. Sajnos ezt 

nem mondta el senkinek, mert akkor a családi tanács bizonyára azt tanácsolta volna, 

hogy azonnal hagyja el az országot. Így aztán egyszer eltűnt, keresztanyám nem tudott 

semmit róla. Néha-néha jött valami bizonytalan hír, egy-egy lap, hogy valaki együtt 

volt vele Oroszországban. 1956 nyarán érkezett egy postai felszólítás, hogy menjenek 

el érte a határra, Csapra. Ott egy beteg, tehetetlen öregemberre találtak, aki sajnos, 

vagy hála Isten pár hónap után meghalt. A kórházban csak az ujjain számolgatta fiait. 
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Magda a négy gyerekével (az ötödik fiú a megszálláskor erdőben született s meghalt) a 

család támogatásával élte túl e rettentő időket. 

 

4.1.1.  Bazsó Péter *1936. 09. 30.  †2010. 01.15.  

& Ertelt Renate *1936. 10. 14. 

 

Péter az 1956-os menekülés után, majd egy évig Bécsben élt Elly néniéknél, s Erich 

bácsi irodájában dolgozott. Idővel rászánta magát, hogy az USA-ba kivándoroljon. 

Takáchné Schwartzer Ginától, akik 45 után emigráltak, kapott egy “meghívó” levelet. 

Gina Péter édesanyjának unokatestvére volt. Péter 1957 nyarán “bevándorolt” 

Amerikába, Clevelandba, ahol Takáchék akkor éltek. Mivel az 57-es évek 

gazdaságilag nem voltak a legjobbak, Péter “bezupált”az amerikai hadseregbe. 

 

 
 

42. Bazsó Péter katona 

 

 
 

43. Bazsó Péter Koreában 

 

 

Kezdődött számára az odisszea, Dél-Korea, hála Isten már a háború után. Csak 

őrködni kellett. Itt mesélte, hogy a kutyája egyszer őrködés közben eltűnt. Keresve 

rábukkant arra, hogy pár koreai éppen nyárson sütötték a szegény kutyust. Remélem 

igaz e történet. Péter ugyanis örökölte Magda, illetve messzebb menve Mayer 

Leopoldina humorát, s az ember sohse tudta mi az, tréfa, vagy igaz történet. Még a 

bécsi időnkben egyszer elmentünk egy álarcosbálba. Péter, mint Chaplin. Hát olyan 

kitűnően mozgott, viselkedett, mint Chaplin. Koreából szabadságra a “GI”-k 

legtöbbször Japánba mentek. Ebben az időben Péter mindenképpen egy szép japán 

hölgyet akart elvenni feleségül. 
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44. Péter Tokióban 

 

Koreából jobb beosztásba került Bayreuthba, Németországba. Itt kitűnő élete lehetett, 

saját autójával, ha jól emlékszem még egy privát lakással is. Mint “Gi” nagyon olcsón 

vásárolhatott mindent, cigarettát, alkoholt, sőt Németország tele volt amerikai katonák 

számára berendezett szállodákkal. 1962-ben, épp a kubai krízisben Péter eljött értem 

Baselba, hogy együtt menjünk Bécsbe. Akkor vártam anyámat először. Nos, útközben 

Chiemsee-nél volt egy nagyon szép usa-katonai szálloda a tónál. Péter gondolta, ott 

fogunk megszállni. Persze ebből nem lett semmi, egy fehérnéppel beengedték volna 

Pétert, mint US katonát, de egy “pali”-val ugyan nem! Így késő este egy primitív 

paraszt-panzióba kényszerültünk. 

Péter többször jött Bécsbe. Egyszer Ruszton organizáltam egy mulatságot, ahol 

egyetemi kollégáim, bécsi és amerikai lányokkal együtt szórakoztunk cigányzenével. 

 

 
 

45. Bazsó Péter, Kéry László barátnőkkel Sz. Margareten 
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Péter Bayreuthban megismerte Renátát. Komoly lett a dolog, de a leszerelés is 

közeledett. Mi legyen? Házasság? Renáta követte Pétert Amerikába, de nem tetszett 

neki. Hazajött. Ott sem tetszett már neki, s újra kiment Péter után. Esküvő lett a vége. 

Az amerikai állam veteránoknak lehetővé tette, hogy egyetemre menjenek. Így Péter a 

magyar gépipari technikumra építve elvégzett egy főiskolát. Valami nagyon hadi-

titkos munkája lehetett, mert arról, sose mert mesélni. Las Vegasból minden reggel 4 

órakor jött érte egy autó, s mentek ki a sivatagba, hogy ott mit csinált, azt nem 

mondhatta el. Sokáig nem is mehetett “kommunista” országokba, de a ”felfordulás = 

rendszerváltás” után igen. Emlékezetes a 2005-ös húgom, Halbritter Ernő és Abonyi 

András által rendezett hármas születésnap Mátrafüreden. Kitűnő ebéd, este egy pince 

cigányzenével várt bennünket! Én így emlékszem, hogy még egy szobában is 

aludtunk. Többen cáfolják, hogy ez akkor lehetett. 

 

 
 

46. Magda fiaival ca. 1980-ban  

 

Péter házassága sajnos akadozott. Hol jobban, hol kevésbé. Az utolsó időkben, a skype 

világában sokat beszélgettünk egymással, mikor egyszer öccse, Pali felhívott, hogy 

Péter 2010. január 15–én Las Vegasban meghalt.  

 

4.1.1.1.  Bazsó Péter *1968. 02. 02. agglegény, Las Vegas 

4.1.1.2.  Bazsó Éva *1971. 03. 17. Las Vegas  

& Reid Michael *1976. 07. 30. 

 

4.1.1.2.1.  Reid Dávid *2003. 06. 27. 

4.1.1.2.2.  Reid Nicol *2005. 04. 27. 
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47. Bazsó Péter és családja Somossy Zsuzsával Las Vegasban 

4.1.2.  Bazsó Károly *1938. 01. 03.  

& Gémesi Erika *1950. 09. 11.  †2013. 08. 05. 

 

 
 

48. Karcsi & Erika  

 

Karcsi építésztechnikumot végzett. Bevonulása után is irodában dolgozott. Már gyerek 

korától valahogy elvesztette realitás érzését. Ismeretes a story, amikor Halbritter Anti 
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bácsinak mesélte, hogy a bánki erdőben egy “aaaakkora“ (kezével mutatta), 

kanmacskát látott. Így született a családban ismert jelige a “kanmacska”. Katonaság 

alatt - egyúttal bátyja Péter USA katona volt - azt írta merész öcsém, hogy 10 évet 

adna életéből, ha ő is fehér, és nem vörös csillag alatt szolgálhatna. Ebből, s valószínű 

másból is nem lett jó dolog. Letartoztatták. Kémkedés és egyéb koholt vádak miatt 

először halálra, majd 15 éves börtönbüntetésre ítélték. Ebből 12-t le is ült. 

Házasságkötése után Győrben éltek. 2014-ben - Erika halála után – felköltözött 

Budapestre. 

 

4.1.2.1.  Bazsó Martina Dr. *1977. 12. 25. jogász, Budapest  

& Dexter Craig Robinson *1973. 09. 20. - a Karib szigetekről 

származó, fess,  sportos fiatalember. 

 

4.1.2.1.1.  Craig Robinson Carmen Izabel *2012. 06. 25.  

 

Születésénél, ahol a papa is asszisztált, megkérdezte a ginekológus, hát 

végeredményben ki a papa, tudniillik Carmen, fehér baby volt! 

4.1.3.  Bazsó Pál *1941. 06. 29.  

& Somossy Zsuzsa *1948. 01. 30.  

 

 
 

49. Pali & Zsuzsa  

 

Pali sikeres üzletember. Amikor Bécsben, az ötvenes években én voltam a család 

“ciceronéja”, Palit csak az áruházakba kellett vezetni. Akkoriban volt az “orkán” 

esőkabát a nagymenő! Ma meg is látszik kereskedői tehetsége nagyszerű családi 

házában! Győrött élnek. 
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4.1.4.  Bazsó János *1943. 09. 12.  † 1998. 07. 03. 

& Mezei Ildikó *1946. 01. 04. †2015. 02. 23. 

 

 
 

50. Jancsi & Ildi  

 

Jancsi a Győri Koestlin gyárban dolgozott Halbritter Mátyás igazgatósága alatt.  

 

 

 

4.1.4.1.  Bazsó Péter *1971. 01. 26. agglegény, Győr  

4.1.4.2.  Bazsó Eszter  

& Dreska Gábor  

 

4.1.4.2.1.  Balázs 

4.1.4.2.2.  Borbála 

 

4.1.5.  Bazsó Ernő Károly *1945. 05. 01. †1945. 05. 15. a rédei erdőben 

 

Supper Ernő második házasságából: 

&&Boór Piroska 

4.2.  Supper Piroska Júlia *1913. 12. 26.  †1995. 04. 22. 

& Kéry Endre *1903. 06. 11.  †1958. 12. 22. pékmester, kommunista      

zsargonnal kenyérgyáros 

Lásd még Supperok a Bakonyban.   

4.2.1.  Kéry László András *1934. 11. 25.  

Építészmérnök, Basel 

& Glatthaar Claudia *1942. 10. 26. 
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51. Laci & Claudia, a háttérben Boltenstern Erich  

 

4.2.1.1.  Kéry Manuel Márton Marc Dr. *1968. 05. 04. biológus, habilitált  

ökológus,  Basel 

& Munoz Susanna del Rosario *1973. 12. 04. Peruból 

 

A házasság, mint diplomamegszerzési-ajándék dél amerikai, amazonasi utazás 

eredménye. 

 

4.2.1.1.1. Kéry Gabriel Franco Alberto *2003. 04. 18. 

 

4.2.1.2.  Kéry Ilona Júlia *1969. 10. 21. Himmelried / Basel 

& Schoch Patrik *1967. 05. 15.  

Az utódok helyett található a szép parasztházban vagy 100 állat. 

4.2.2.  Kéry Zsuzsanna Piroska *1945. 04. 07.  

St. Aubin / CH 

& Donzé René *1942. elváltak. 

&&. Roth Frederic *1943. 03. 19. elektromérnök 

 

 Kéry Zsuzsanna első házasságából: 

& Donzé René *1942.  

 

4.2.2.1.  Donzé Dominique *1978. 05. 09. St. Aubin / CH órásmester 

& Locke Johanna *1978. elváltak, Dominique-nak svájci iskolák helyett 

amerikai iskolákat kellett volna látogatnia. E helyett megismerte Johannát, 

s összeházasodtak. Svájcba hazatérve a házasság széjjelment. Dominique 

viszont kitanulta az órásmesterséget, mint apja és nagyapja. 
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Kéry Zsuzsanna második házasságából: 

&&. Roth Frederic  

 

 
 

52. Zsuzsi és Frederic 2004-ben  

 

4.2.2.2.  Roth Celine*1983. 01. 29. St. Aubin / CH 

& Santiago García Crespo *1976. 06. 13.   

 

4.2.2.2.1.  Garcia-Crespo Dahlia  Piroska *2015. 04. 12. 

 

 
 

53. Crespo, Roth, Donzé, Kéry, Schoch családok 
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4.3.  Supper Katalin *1915. 02. 16.  † 2005. 06. 05  

& Medgyasszay Lajos *1908. 02. 07.  † 1980. 10. 16. 

 

Kató néni a pápai tanítónő-képzőben volt bentlakó. Lehet, hogy ott ismerte meg a 

pápai reformárus püspök, Vince bácsi fiát, Lajcsit. 

 

 
 

54. Kató eljegyzésén a hölgyek: Lola, Ranyi, Anny, Luca, Kató, Pipi, Dóri, Magda, 

Kelemen Ili 

 

 
 

55. Kató eljegyzésén az urak: Rapi Hahn, Medgyasszay Zoltán, Bandi, Lajcsi, Kelemen 

Öcsi, Csöpi, Neszti, Ábrahám Dezső 
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56. Kató & Lajcsi  

 

 
 

57. Kató esküvőjén Kéry Endre, Lackó,     Supper 

Piroska  

 

 
 

58. Az esküvői képen állnak: Medgyasszay Zolti, Bakos Laci, Bíró Sándor, Kelemen 

Béla, Bíró Laci, ?,      ülnek: Kelemen Ili, S. Ria, S. Kató, M. Lajcsi, S. Dóri, S. Luca, 

Kéry Lackó 

 

Irtáspusztán, a püspöki birtokon voltak bérlők. A háború alatt és után, amikor Lajcsi 

bácsi még orosz fogságban volt, Kató néni vezette a birtokot Supper Pista bácsi 

segítségével.  
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4.3.1.  Medgyaszai Balázs *1938. 06. 11. †2011. 07. 10.  

agrármérnök 

& Piri Ida Dr. *1937. 10. 25. megyei főorvos, Balatonalmádi 

 

 
 

59. Balázs & Ida  

 

4.3.1.1.  Medgyaszai Melinda Dr.*1963. 10. 15. Nemesvámos 

& Valkó Attila Dr. *1961. 06. 23.  

 

 
 

60. Medgyaszai Balázs és Melinda 
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4.3.1.1.1.  Valkó András *1986. 06. 24. Nemesvámos 

4.3.1.1.2.  Valkó Anna *1989. 01. 18.  

 

4.3.1.2.  Medgyasszay Balázs Dr. *1968. 01. 14. vulgo Zsiga, Veszprém 

&Pártos Tímea Dr. *1968. 09. 28. elváltak, Friedrichsroda, D 

&& Csöreg Dóra *1979. 02. 03. Veszprém 

 

 Medgyasszay Balázs első házasságából. 

&Pártos Tímea 

 

4.3.1.2.1.  Medgyasszay Flóra *1995. 06. 16. Friedrichsroda, D 

4.3.1.2.2. Medgyasszay Mirtill *1999.  Friedrichsroda, D 

 

Medgyasszay Balázs második házasságából: 

&& Csöreg Dóra. 

 

4.3.1.2.3.  Medgyasszay Balázs *2012. 05. 02. 

 

Ah, szegény Kató néném, milyen büszkén mondogatta, hogy az ő családjában 

nincsenek elváltak! Ha most látná!? 

4.3.2.  Medgyasszay László Dr. *1941. 08. 29.  

& Török Júlia Dr. *1943. 04. 07. Állatorvosok. Ménfőcsanak / Győr 

 

 
 

61. Laci & Julika  

 

Laci a rendszerváltás után otthagyta állatorvosi állását, s a Demokrata Fórum 

képviselője lett vagy 20 évig. A narrátorral sok politikai differenciája volt különösen 

Antall szerepe, s “teljesítménye” miatt a felfordulás után. Kártérítés stb.! Bizonyos 

dolgok tabuk lettek, unokatestvérek közt nem politizáltunk! 

Julika szomorú sors áldozata. Otthoni lépcsőről leesve paraplegikus béna lett. Sajnos, 

állandóan tolókocsiban kell lennie.  
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4.3.2.1.  Medgyasszay Csaba Dr.* 1968. 02. 28. Fogorvos,  Ménfőcsanak 

& Szakonyi Márta,  elváltak 

&& Németh Zsófia  

 

Medgyasszay Csaba első házasságából: 

& Szakonyi Márta  

 

4.3.2.1.1.  Medgyasszay Áron *1996. 12. 27. 

4.3.2.1.2.  Medgyasszay Lili *1998. 04. 21. 

4.3.2.1.3. Medgyasszay Blanka *2000. 12. 27. 

 

Medgyasszay Csaba második házasságából: 

&& Németh Zsófia  

 

4.3.2.1.4.  Medgyasszay Csaba *2013. 10. 07. 

 

4.3.2.2. Medgyasszay János *1969. 07. 05.  †1973. 

 

4.3.2.3. Medgyasszay László *1974. 06. 14.  Nagykovácsi 

& Kiss Krisztina  

 

4.3.2.3.1. Medgyasszay Miksa *2014. 11. 04. 

 

4.3.2.4. Medgyasszay Gábor *1977. 01. 15.  

& Hatwanger Xénia, elváltak 

4.3.3.  Medgyasszay Piroska *1944. 11. 26.   

& Szövényi Zsolt *1944. 09. 04. Budapest, Kőszeg 

 

Pedagógus diplomások. Zsolt folytatta Supper Judit férjének, Orbán Lajosnak a 

munkáját. Ma nyugdíjas, de nehezen bírja ki munkája nélkül. 

 

 
 

62. Medgyasszay Piroska, Szövényi Zsolt 

 

 
 

63. Medgyasszay Piroska,                    

Szövényi Zsolt 
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4.3.3.1.  Szövényi Katalin Ágnes *1971. 06. 07. Budapest 

& Szabó Gábor *1969. 01. 01. archeológus 

 

4.3.3.1.1.  Szabó Júlia Luca *1999. 10. 28. 

4.3.3.1.2. Szabó Mátyás Sámuel *2002. 11. 11. 

4.3.3.1.3.  Szabó Katalin *2008. 06. 27. 

 

4.3.3.2.  Szövényi Piroska Gyöngyvér *1974. 05. 21. Győrszentiván 

& Palasics Attila *1970. 10. 13. 

 

4.3.3.2.1.  Palasics Bence *2002. 08. 14. 

4.3.3.2.2.  Palasics Gergő *2005. 04. 07. 

 

4.3.3.3.  Szövényi Gergely Dr. *1976. 01. 30. Budapest, Érd 

& Márialigeti Sára *1984. 01. 15. 

Gergő biológus, tanársegéd az egyetemen 

 

 
 

64. Szövényi Gergő & Márialigeti Sára 

 

4.3.3.3.1.  Szövényi Mihály *2009. 07. 20. 

4.3.3.3.2.  Szövényi László  *2011. 10. 02.  

4.3.3.3.3. Szövényi Pál       *2015. 04.  01. 
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4.3.4.  Medgyasszay Júlia Dr. *1954. 11. 17.  

& Morócz Emil Dr. *1954.  11.  24. Székesfehérvár / Pátka 

 

 
 

65. Julika & Emil  

 

4.3.4.1.  Morócz Dóra *1989. 11. 02. 

 

A Medgyasszay családhoz nagyon jó emlékek, illetve hála fűz. Amikor 1955-ben a 

komlói munkaszolgálatból jogosítványom miatt áthelyeztek egy úgynevezett 

“normális katonai egységhez” Tolnatamásiba, a család rögtön felfedezte, hogy 

Tamásitól 6 kilométerre egy Pári nevű faluban Medgyasszay Lajcsi bácsi unokahúga 

él. Én már akkor, mint család-rajongó lélek, a legközelebbi alkalommal kimentem 

Páriba, s felkerestem Merényi Gyulát és nejét, született Medgyasszay Klárát. Pári egy 

sváb falu volt, ahonnan a fele lakosságot a háború után kitelepítették, azaz elüldözték. 

A házaikba felvidéki, úgyszintén Felvidékről “elűzött” magyarokat telepítettek be. 

Sokan ott maradtak, s mezőgazdasággal foglalkoztak (persze 1955-ben már, mint 

kolhozban), ha kiürült a kamra továbbálltak. Egy ilyen házban laktak Merényiék. 

Tipikus magyar/sváb ház tornáccal, utcai szoba, nagy konyha, még egy szoba, majd 

gazdasági helyiségek. Az udvar végén egy löszfal, abban egy mélyen földbeásott 

borpince. Lépcsőn fel vagy 10 méterrel magasabban egy nagy gyümölcsös kert. Itt 

laktak Klári néniék. Klári néni papája a pesti állatorvosi főiskolán volt professor, a 

lánya ott ismerhette meg az úgyszintén állatorvos fiatalembert, Farkas Lászlót. 

Valahogy úgy adódott, hogy Tolnatamásiban kapott Laci állást. Laci katona-

állatorvost volt. Sajnos a németek a háború végén agyonlőtték, nem tudom hogyan s 

miért. Klári néni Tamásin maradt édesanyjával, Medgyasszay Ida nénivel, aki Vince 

bácsi húga volt. Itt ismerkedett meg Merényi-Maucher Gyula, tamási jegyzővel. A 

kommunista hatalomátvétel után, a jegyzőket bélistázták. Egy megoldás maradt 
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számukra, kiköltözni Páriba, ahol egy óriási erdőgazdaság volt. (Rákosi is oda járt 

vadászni, s sokszor a katonai dzsipekkel kellett kihúzni autóját a sárból.)  

Itt kapott Gyula bácsi könyvelői állást, nyugalmat a párttól, s aránylag olcsón egy 

házat, kerttel, szőlővel. A maradék sváb lakosság rendkívül rendes, tisztességes volt, 

mindig segítségre kész. Sok fiatal sváb lány évekig a Szovjetunióban 

kényszerdolgozott. Klári néni persze elhozta Páriba gyönyörű bútorait, nagy 

könyvtárát, s kedélyét. Ide állítottam be egy szép napon, mint ”kiskatona”. 

 Talán mondhatom, megszerettek, mint gyermek-helyettest. Ezután volt a laktanyában 

egy biciklim, s különös engedéllyel minden szombaton, amikor a tisztek hazamentek 

Pestre, én felültem a kerékpárra, s kikerekeztem Páriba. Mint hadtápírnok, ezt 

megkaptam, de szabadságra másfél év alatt csak egy hétre mehettem haza Győrbe. 

Klári néniéknél persze nagyszerű dolgom volt. Jó, ha lehetett segítettem valamit, kert, 

szőlő, de a szíves fogadást, a finom ebédeket, vacsorákat, a forró tarokk partikat nem 

lehetett megfizetni. Minden héten vihettem magammal a laktanyába valami 

irodalmilag értékes könyvet. Legutolsó szép emlékem 1956. október 10-12 közötti 

szüret volt, amikor magam is cipeltem a nehéz puttonyokat. Olyan meleg volt, hogy 

éppen csak klott gatyában lehetett dolgozni. Ezután jött ugye a nagy forradalom. De 

arról talán máskor. 1965-ben, miután elvégeztem Bécsben a műegyetemet, anyámmal 

meglátogattuk Klári néniéket Páriban. 

 

 
 

66.  Medgyasszay-Merényi Klári, Supper Piroska a pári ház tornácán 
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4.4.  Supper Mária *1917. 09. 24.  †1982. 05. 01.   

Tanítónő 

& Frint Tibor *1906. 08. 23.  †1980. 06. 29. mai nyelvvel agronómus 

 

 
 

67.  Ria & Tibor  

 

 
 

68.  Frint család: Lóránt, Mamika, De Pott Katinka, Marianna (Kemi), Lieber Lili, Tibor  

 

A Frint család a legújabb kutatások szerint Erdélyből, szász családból származik. 

Tibor édesanyja a híres győri Torkos evangélikus család leszármazottja. A győri 

evangélikus matrikelek a XVIII, XIX században tele vannak Torkosokkal. Sokan 

lelkészek voltak. A család mondhatnám rendszeresen az enesei Enesei családdal 

sógorosodott, Tibor bácsi nagymamája is Enesei volt. Édesapja az első világháború 

első napjaiban elesett. A nagyon szép károlyházai kúriájukat persze a kommunisták 

elvették. Tibor I. sírja még máig is a parkban van. 
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4.4.1.  Frint Gábor *1942. 10. 31.  

Gépészmérnök, Magyaróvár 

& Latos Éva *1947. 07. 01. közgazdász 

 

 
 

69. Gábor & Éva ”Hugi” 

 

4.4.1.1.  Frint Balázs Gábor ifj. Dr. *1970. 10. 05. Magyaróvár 

& Füsi Bernadett *1981. 05. 08. ápolónő 

 

4.4.1.1.1.  Frint Balázs *2006. 04. 29. 

 

4.4.1.2.  Frint Zsófia *1975. 04. 02. vendéglátói főiskola, Magyaróvár 

& Fazekas László*1973. 03. 24. vállalkozó 

 

4.4.1.2.1. Fazekas Somló Áron *2004. 01. 07. 

4.4.1.2.2.  Fazekas Ákos *2005. 11. 30. 

4.4.1.2.3.  Fazekas Sára *2009. 01. 27. 

4.4.2.   Frint Mária *1943. 11. 27.  †2003. 01. 20. 

& Uzon Gábor *1942. 06. 23. agronómus, elváltak  

Márianak, vulgo Cipunak élete végén lelki problémái voltak, vásárlási 

mániája miatt sose volt elég pénze. 

 

4.4.2.1.  Uzon Gábor ifj. *1969. 07. 26.  †2010. 12. 02. 

Teherautó ütötte el 41éves korában. 

4.4.2.2. Uzon Piroska *1970. 08. 25. Győr  

& Kis Szilárd 

 

4.4.2.2.1.  Kis Laura Gréta *2004. 05. 30. 
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70. Frint Mária”Cipu” & Uzon Gábor 

 

 
 

71. Uzon Kis Piroska 

 

 

4.5.  Supper Dóra Nóra Flóra *1920. 12. 30. †2008. 11. 25.   

& Halbritter Antal *1912. 07. 13.  † 2007. 10. 09.  

A híres győri Halbritter hentes és szalámi gyáros családból 

 

 
 

72. Dóri & Anti  
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73. Supper Piroska Dóri esküvőjén 

4.5.1.  Halbritter Antal *1943. 03. 13.   

Kohómérnök, Győr, Kisbabot 

& Horváth Gabriella *1943. 10. 27. elvált 

&& Proske Annelies *1940. 10. 15. elvált 

&&& Pió Márta *1954. 03. 22. 

 

 
 

74. Anti & Gabi 

 

Anti illegálisan elhagyta az országot és Németországban telepedett le. Először Pirkner-

Supper családnál Stuttgartban élt, majd kapott egy jó állást a saját szakmájában. Sajnos 

egy-két autóbaleset után kevésbé volt neki szabad a pohárba nézni, ebben új felesége 

nagy segítségére volt. (Rossz nyelvek, mint én azt mondják, ez volt az egyetlen 
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erénye!) A „mostoha“ Anti gyermekeivel is lehetetlenül bánt. Így Anti a nyugdíjazás 

után kb. 2010 körül hazatelepedett, s elvált. 

 

Halbritter Antal első házasságából  

& Horváth Gabriella 

 

4.5.1.1.  Halbritter Tamás *1966. 01. 05. elektromérnök, Budapest,  

A Halbritter család kutatója, a monographia szerzője 

& Erdélyi Ildikó *1966. 06. 09. 

&& Szelecki Andrea *1962. 03. 06. 

&&& Kovács Ilona *1965. 08. 08. 

 

Halbritter Tamás első házasságából: 

& Erdélyi Ildikó 

 

4.5.1.1.1. Halbritter Lili * 1995. 03. 07. 

 

Halbritter Tamás második házasságából: 

&& Szelecki Andrea  

 

4.5.1.1.2.  Halbritter Nina Janka *2002. 10. 31. 

4.5.1.1.3. Halbritter Bíbor Piroska *2006. 02. 23. 

 

Halbritter Tamás harmadik házasságából: 

&&& Kovács Ilona  

 

4.5.1.1.4.  Halbritter Borbála *2010. 01. 05. 

 

 
 

75.  Halbritter Tamás családjával 
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Tamás informatikát tanult, pár év IBM  alkalmazás után önálló lett, s nagyon sikeres 

céget alapított számítástechnikai adatvédelem és adatbiztonság területen. Amikor a 

baloldali kormány alatt csak bizonyos cégek jutottak megbízáshoz, cégét eladta. Most 

vagy 4-5 éve a Future Energy Kft-t igazgatja. 

 

4.5.1.2.  Halbritter Katalin *1967. 08. 22.  Győr  

& Békési György *1959. 05. 10. építészmérnök 

 

4.5.1.2.1.  Békési Anna *1994. 07. 23. egyetemista  

4.5.1.2.2.  Békési Márton *1995. 11. 01. egyetemista  

4.5.1.2.3.  Békési András *1997. 02. 17. 

4.5.1.2.4.  Békési Mihály *2000. 09. 11. 

4.5.2.  Halbritter Mátyás *1944. 04. 20.  †2011. 07. 26. 

& Raffai Judit Dr. *1948. 12. 24. 

 

Mátyás Saarbrückeni praktikumából 1965-ban hazatért, amiben nekem nagy részem 

volt. A Győri Keksz- és Ostyagyárban karriert csinált, igazgatóig vitte. A győri városi 

életben is fontos szerepet játszott,”pro urbe” díjas 1996-ban.  A szép szigligeti 

házukban szerencsétlenül leesett egy lépcsőn s quasi szörnyethalt.  

Lásd a Mátyásról írt gyönyörű könyvet: ”Egy kivételes ember -HALBRITTER 

MÁTYÁS”, Felelős kiadó: Halbritterné Dr. Raffai Judit, 2014. 

 

 
 

76. Mátyás és Jutka, lokálpatrióta bál 2008-ban 
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77. Halbritter Mátyás az utolsó családi összejövetel rendezője 2010-ben 

4.5.3.  Halbritter Ernő András Dr.*1945. 09. 17.  

& Tóth Katalin *1945.10.15. matematika – fizika szakos középiskolai 

tanár 

 

Ernő gépészmérnöki végzettséggel egyetemi docens volt Győrött, a Széchenyi István 

Egyetemen. 

 

 
 

78. Ernő & Kati  
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79. Halbritter Ernő és Tóth Kati a családi összejövetelen 2010-ben 

 

4.5.3.1.  Halbritter Dórika *1972. 07. 13.  †1997. 02. 08.  Ipolytölgyes,  

Sajnálatos módon betegen született. 

 

4.5.3.2.  Halbritter András Ernő Dr. *1976. 05. 20. Budapest 

& Jalsoviczky Hanna *1978. 09. 02. Közgazdász 

András tanszékvezető a Budapesti Műszaki Egyetem Fizika Tanszékén. 

 

 
 

80. András & Hanna 

 

4.5.3.2.1.  Halbritter Ádám *2010. 03. 10. 

4.5.3.2.2.  Halbritter Anna *2012. 02. 26. 

4.5.3.1.3.  Halbritter Luca *2014. 02. 16. 

4.5.3.1.4. Halbritter Emma *2017. 09. 21. 
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A Jalsoviczky család valószínű cseh vagy horvát eredetű, régi nemesi család. Őseik 

közt van Sárközy is, így a francia elnökkel is rokonságban vannak. Azonkívül 

Táborszky László felesége is sógorságban volt a Jalsoviczkyakkal. 

 

1970 decemberében meghalt Kéry nagyanyám, Kukorelly Irma. Így anyámmal 

hazamentünk a temetésre, ami dec. 30-án lehetett. December 31–én viszont Supper 

Dóra 50 éves születésnapját ünnepelte a család. 

 

 
 

81. Az 50 éves Dóri, Anti, gyermekeik s Gabi 

 

 
 

82. Halbritter Anti, Dóri unokákkal, dédunokákkal 
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Supper Ernő harmadik házasságából: 

&& & Rucsinszki Ilona (Lola mama) 

 

 
 

83. Lola mama 80. születesnapja (1973. február 17.) Halbritter  Matyi, Anti, Bazsó Pali, 

Jancsi, Gabi, Lola mama, Medgyasszay Piroska 

4.6.  Supper Lucia Anna Erna *1925. 12. 12.  †2006. 07. 11.  

& Abonyi Andor *1921. 06. 28.  †1987. 08. 13. 

 

Bandi bányamélyítő mérnök volt Pusztavámon, onnan az ismeretség. Lásd Supperok a 

Vértesben. 

 

 
 

84. Supper Lucia, Abonyi Andor (Bandi) Andrással és Péterrel 
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4.6.1.  Abonyi András *1945. 11. 26.  

Agronómus. 

& Perényi Anna *1948. 09. 25. főkönyvelő, Gyöngyös 

 

 
 

85. András & Anna ”Panni” 

 

4.6.1.1.  Abonyi Katalin Dr. *1972. 03. 23. jogász, Mátrafüred 

& Kalacsi René elvált 

&& Berzétei Ákos Dr.*1960. 08. 05. jogász 

 

 
 

86. Abonyi Kati 

 
 

87. Berzétei Ákos 
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Berzétei Ákos első házasságából: 

& Tóth Márta *1963. 01. 28 

 

4.6.1.1.1. Berzétei Ákos Dr. *1986. 07. 07 jogász, Budapest 

4.6.1.1.2. Berzétei Áron *1987. 12. 11. joghallgató, Budapest 

4.6.1.1.3. Berzétei Zsófia *1989. 03. 24. gyógytornász, Budapest   

 

Berzétei Ákos második házasságából  

& Abonyi Katalin Dr. 

 

4.6.1.1.4.  Berzétei Szilárd *2008. 04. 04.  

 

4.6.2.  Abonyi Péter *1946. 12. 04. †1991. 11. 25.  

& Jaksa Judit *1950. 01. 11. 

 

Péter boldogtalan házasságába belebetegedett, s annak következtében 45 éves korában 

meghalt. Judit lánya apai nagyanyjával élt együtt, annak haláláig, utána Jaksa Judithoz 

költözött. 

 

4.6.2.1.  Abonyi Judit *1969. 09. 29.  

 

5.  Supper Stephanus Josephus  (Pista) *1884. 07. 20.    †1967. 03. 01. 

& Schimscha Wilma *1891. 12. 23.    †1971. 01. 16. 

 

 
 

88. Matrikel, Supper István  

 

Supper István úgyszintén Óváron agronómiát tanult, mint Neszti bátyja. Az első 

világháború kezdetén orosz fogságba esett, ahonnan 7 év után cifra körülmények közt, 
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quasi menekülve tudott hazajönni. Nagy segítségére volt a tót nyelvtudás, amit az 

oroszok úgy-ahogy megértettek.  

Említettem, hogy Supper István 7 éves fogság után, amit nagyrészt Szibériában töltött 

kb. 1921-ben hazajött. Érdekes, hogy Boór dédnagypapám, aki egy szenvedélyes 

fűzfapoéta volt, mindegyik unokájának szájába írt egy verset Pista bácsi köszöntésére.  

 

 
 

89. Boór Lajos verse Pista bácsi köszöntésére 
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90. Boór Lajos verse Pista bácsi köszöntésére (2. oldal) 

 

Csak hazatérése után vette el Schimscha Wilmát, egy Prágából származó németajkú 

hölgyet, akit Júlia húgánál ismert meg. (A név érdekessége miatt megemlítve 

“Hotzenplotz”-ban esküdtek). 

 

 
 

91. Supper István és Schimscha Vilma, Éva 
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92. Supper és Bíró család Bakonyszentlászlón, Adél néni  

 

 
 

93. Magyarázat nevekkel 
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94. Schimscha Pepi bácsi, Supper Gina   

5.1.  Supper Éva *1925. 08. 20. 

& Pirkner Edmund (Ödön) *1903. 08. 15.   †1972. 08. 06. 

     & Schuller Ilona, gyermek nélkül 

     && Udvari Katalin  

     &&& Supper Éva  

 

Pirkner Ödön második házasságából: 

&& Udvari Katalin 

5.1.1.  Pirkner Katalin Ilonka *1942. 11. 30.  

& Rebasso Arvi *1947. 04. 13. 

 

Éva a ”Tantival” nevelte fel alig egy éves korától “Aprókát”, Dönci első házasságából 

származó kislányát. Arvi egy észtországi hegedűs, aki a Frankfurti operában játszik. 

 

Pirkner Ödön harmadik házasságából: 

&&& Supper Éva *1925. 08. 20. Wien 

5.1.2.  Pirkner Márika *1956. 07. 20.  †2013. 09. 12. 

& Hans Erik Lidström *1950. 08. 27.  †2014. 03. 02. 

 

Egy svédországi látogatás után Márikának úgy megtetszett az ország, hogy oda 

telepedett le, s majd férjhez ment. Szomorú hír: Márika 2013-ban, 57 éves korában 

meghalt rákban, férje 6 hónappal később. 
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5.1.2.1.  Lidström Robert *1980. 08. 04. Svédország 

& Björk Malin *1982. 05. 29. 

 

5.1.2.1.1.  Lidström Ella Anna *2009. 05. 29. 

5.1.2.1.2. Lidström Tilda Alice *2011. 02. 24. 

 

5.1.2.2.  Lidström Erik Christen *1982. 11. 29. Svédország 

 

 
 

95. Lidström Robert 

 
 

96. Lidström Erik 

5.2.  Supper Judit *1930. 01. 19. † 2010. 01. 19. 

& Orbán Lajos Dr.*1916. 11. 25.  †1982. 02. 06. gyermektelenek 

Lajos a kultuszminisztériumban dolgozott. Az ő segítségével pár   

„osztályidegen“ Supper unokát mégiscsak felvettek az egyetemre. 

 

 
 

97. Supper-Orbán Judit 
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98. Supper Judit & Orbán Lajos 1949-ben 

 

6. Supper Francisca Julianna (Feri néni) *1886. 08. 02.    †1965. 03. 02. 

& Bíró Sándor *1877. 07. 01.  †1945. 10. 15. 

 

 
 

99. Matrikel, Supper Francisca 

 

A családi hagyomány szerint Feri néni is az Erzsébet Nőiskolában tanított. Ebből 

keletkezhetett a családi katasztrófa, hogy megtetszett neki Márta nővére vérmes férje, 

Bíró Sándor. 
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100. Supper Feri a híres kalappal               ca. 

1910-ben 

 
 

101. Bíró Sándor 

 

Bíró Sándor vasútmérnök volt, vagy 5 nyelvet beszélt. Családja Kiskunhalasról 

származott. Már nagyapja, úgyszintén Sándor, Supper Johannával volt házas. Johanna 

a híres Supper Károly színész nővére. Sándor bácsi vasútmérnökként ingyen utazott. 

Ezt a család ki is használta. Pista bácsi lánya, Éva, már 10 éves korában Pestre ment az 

Erzsébet Nőiskolába. Legtöbbször Sándor bácsi ment el érte Bakonyszentlászlóra, 

vagy fordítva.  

Éva mesélte, mi volt tipikus Sándor bácsira: nem egyszer az történt Pesten, hogy 

megérkezvén az állomásra, nem sok sétálás után Sándor bácsi előtt feltűnt egy kitűnő 

lábú csinos hölgy. Nos, hiába volt az út az internátusba így vagy úgy, Sándor bácsi és 

Éva követték hosszú-hosszú időn keresztül a szép nénit a szép lábaival. Ez vajon Bíró, 

vagy Supper tulajdonság volt!? 

6.1.  Bíró Eszter *1914. 09. 22. †1995. 10. 16. 

& Rónai László *1912. 01. 04.  †1994. 02. 04. 

6.1.1.  Rónai László Dr. *1947. 05. 02..  

Székesfehérvár 

& Péntek Ágnes Dr. *1947. 03. 18.  †2000. 11. 25. 

&& Fáncsik Ilona *1953. 09. 20. 

&&& Szentesi Anett *1978. 05. 08. 

 

6.1.1.1.  Rónai Balázs Dr. *1972. 12. 12.  

 

6.1.1.2.  Rónai Zsolt Dr. *1975. 06. 17. 

 & Keresztúri Éva 

 

6.1.1.2.1. Rónai Máté *2013. 09. 18. 
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102. Bíró fiúk, Supper (Szuper) Zoli (ex. Zoltán, Halas) 

6.2.  Bíró László Dr. *1915. 09. 24.  †1984. 01. 31. 

Jogászdoktor 

& Gyimesi Éva  

&& Lantosi Erzsébet *1924. 11. 18.  † 1988.  05. 11.  

6.2.1.  Bíró Kata *1953. 07. 12.  

& Vidáts Csaba *1947. 11. 22. futballista 

 

6.2.1.1. Vidáts Dóri *1975. 04. 24. 

&??? 

6.2.1.1.1. xxxx Sára 16 éves (*1999.) 

6.2.1.1.2.    xxxx Borbála  13 éves (*2002.) 

6.2.1.1.3. xxxx Vince 8 éves (*2007.) 

6.2.1.1.4. xxxx Márton  5 éves (*2010.) 

 

6.2.1.2. Vidáts Réka *1979. 07. 22. 

6.3.  Bíró István *1917. 04. 13.  †2000. 08. 27. 

& Zaluszki Angéla *1919. 04. 17.  † 

&& Halász Ida *1929. 10. 03.  †2001. 09. 11.  

 

Bíró István első házasságából: 

& Zaluszki Angéla (Ala) 

6.3.1.  Bíró István *1940. 05. 05.  

& Helen ? USA 

6.3.2.  Bíró Sándor *1942. 12. 28.   

& Carol ? USA 



 

 

 

73 

 

Ala gyermekeivel is Boltensternék vendége volt. A két fiú később az atterseei 

internátus-gimnáziumba került. Sven Boltenstern jó ismerőse Mrs. Kerry - egy 

kaliforniai milliomosnő - adott nekik egy meghívó levelet, így 1957 nyarán még 

kimehettek Amerikába. Magamnak kellett vonattal elmenni a két serdülő fiúért. Jó 

darabig aztán a híres traiskircheni laktanyában vártak, mikor repülhetnek az USA-ba. 

Mint sok nagy vágy és remény, itt sem lépett be. Mrs. Kerry egy “szolganőt” várt, Ala 

viszont másnak tartotta magát. Sajnos, nem lettek milliomosok. István egyszer-kétszer 

meglátogatta fiait, de ők sose jöttek haza Magyarországra. Látszott az óriási 

viselkedési differencia az otthon és Amerika közt. Egy példa Bíró Pista szerint: a 

szülők és gyermekek szájon csókolták egymást. 

 

 Bíró István második házasságából: 

&& Halász Ida   

6.3.3.  Bíró Zsolt *1949. 11. 03.  

& Sági Erzsébet *1951. 01. 14. elváltak 

&& Ismeretlen második feleség 

 

 Bíró Zsolt első házasságából: 

& Sági Erzsébet  

 

6.3.3.1.  Bíró Mónika *1982. 03. 16. Wien 

6.3.3.2.  Bíró Erika *1986. 03.13.Wien 

 

Az utóbbi időben született Zsoltnak egy félreugrásból még egy fia  (ha igaz). 

 

 Bíró Zsolt második házasságából: 

&& Ismeretlen második feleség 

 

6.3.3.3.  Bíró fiúgyermek 

 

6.3.4.  Bíró Csaba *1954. 08. 31.  

& Feschl Irén *1956. 11. 18. †2008. 04. 10. 

&& János Júlianna *1955. 10. 10. 

 

 Bíró Csaba első házasságából: 

& Feschl Irén 

 

6.3.4.1.  Bíró Krisztina *1981. 09. 01.  

 

Sajnos, a Bíró család adatai hibámon kívül nincsenek „up to date“! 

 

7.  Supper Dezső Gotthart *1889. 05. 05.   †1958. 08. 01. 

& Hahn Piroska *1901. 03. 22.   †1976. 
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103. Supper Dezső Gotthart 

 

 
 

104. Matrikel, Supper Dezső Gotthart 

 

Ő kitáncolt a rendes sorból, mivel a monda szerint, állatorvosi tanulmányai közben 

behívták katonának, s hamarosan elvett egy fiatal hölgyet (Pirkó), aki már 18 éves 

korában megszülte az első, ugyanúgy Dezső nevű fiát. 

7.1.  Supper Dezső (Pubi) *1919. 03. 19.  

Ezredes, Budapest 

& Cselényi Berta *1920. 07. 01.  †1986. 07. 13.  

&& Cseh Alfonzné 

&&& Lévai Bálintné Irénke 
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105. Supper-Szepezdi Dezső 2010-ben 

 

Mint katonatiszt, a Horthy időben magyarosította nevét öccsével, Istvánnal. Mivel a 

halasi Szuper Zoli unokatestvér - aki szintén “cőger”, tehát katonatiszti-iskolás volt - 

Szepezdire magyarosított, így Dezső és István is e nevet választották. A Supper név 

ezzel a mi oldalunkon eltűnt. Dezső a kommunista időben is továbbszolgált, s 

alezredesi rangig vitte. Ma, mint 95 éves “rüsztiger” öregúr éli világát. Lásd 

memoárjait. A 2014. októberi találkozásomon mesélte, hogy Ő is ír egy Supper-

könyvet. Azon kívül mindenképpen szeretne egy családi találkozót organizálni. 

7.1.1.  Supper-Szepezdi Dezső *1945. 04. 28.  

Pécs 

& Pálmai Ilona *1946. 01. 20. 

 

7.1.1.1.  Supper-Szepezdi Helga *1967. 07. 25. Pécs 

& Balázs Károly *1957. 12. 26. 

 

7.1.1.1.1.  Balázs Dalma *1990. 

7.1.1.1.2.  Balázs Erik *1994. 

 

7.1.1.2.  Supper-Szepezdi Rita *1974. 09. 03. Pécs 

& Kürti Péter 

7.1.2.  Supper-Szepezdi Márta *1949. 07. 05. 

& Farkas- Szabó Levente *1945. 03. 11.  
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106. Márta és Levente  

 

7.1.2.1.  Farkas Szabó Szilvia *1974. 02. 02. USA 

 

7.1.2.2.  Farkas Szabó András *1978. 08. 10. Budapest 

& Natly Veronika *1981. 05. 26.   & 2009.  08. 22.  

 

 
 

107. Farkas Szabó András és család 
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108. András & Veronika  

7.2.  Supper István Dr. (Csöpi)*1922. 01. 23.  †2001. 05. 28.  

Jogász 

& Szilágyi Edit Dr. (Pipi) *1927. 08. 29.  †2005. 12. 06. fogorvos,   

Pécsett éltek utód nélkül.  

 

 
 

109. Supper-Szepezdi István, Halbritter Anti, Pirkner Éva, Dóri, Orbán Judit, Szilágyi Edit 

egy soproni üdülésen ca. 1999-ben Nagycenken  
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8.  Supper Julianna Augustina *1891. 08. 03.    †1969. 11. 25. 

& Schwartzer Emericus (Emerenc) *1877. 09. 15.  †1946. 11. 27. 

 

 
 

110. Matrikel, Supper Julianna  

 

 
 

111. Schwartzer ősök 1900 körül 
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112. Schwartzer Imre és Griffeuille Laura 

 

Schwartzer Emerenc első házasságából: 

& Griffeuille Laura 

 

8.1. Schwartzer Georges *1907. 04. 05. †1971. 02. 07.  

Mödlingi tanulmányai után Párizsba emigrált 

& Girardin Della *1908. 03. 16. Lotaringiából 

8.1.1. Schwartzer Etienne *1938. 12. 17.  †1990.   

Mérnök, 51 éves korában meghalt  

& Frank Espe *1938. 06. 09. Bécsből, Paris 

 

8.1.1.1.  Schwartzer Anna *1965. 11. 25. 

& 

8.1.1.2.  Schwartzer Henry *1968. 09. 16. 

& 

8.1.1.3.  Schwartzer Juliette *1971. 10. 05. 

& 

8.1.2.  Schwartzer Cathrine *1944. 04. 08. 

& Renon Gerard *1945. 06. 06.  †1994. 09. 07. 

 

8.1.2.1.  Renon Benoit *1967. 06. 26. 

& 

8.1.2.2.  Renon Delphin *1969. 03. 05. 

& 

8.1.2.3.  Renon Guilaume *1973. 01. 22. 

 & 



 

 

 

80 

 
 

113. Schwartzer család Savoyában Kéry Lászlóval 

 

8.2. Schwartzer Lili *1911. 03. 25. †1986. 03. 25. 

& Salgó Sándor *1903. 07. 28.  †1997. 10. 28. Magyaróvár 

 

 
 

114. Schwartzer Lili 

8.2.1.  Salgó László *1932. 03. 02. Budapest 

& Galántai Zsuzsa *1936. 01.10. †2014. október, gyermektelenek 
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8.2.2.  Salgó Ria *1933. 06. 07.  

Magyaróvár 

& Láng Gusztáv Ágoston *1922. 06. 16. †1991. 11. 14. 

 

 
 

115. Salgó Láng Ria 

 

 
 

116. Salgó Láng Ria  
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8.2.2.1.  Láng Judit *1952. 12. 07. Magyaróvár 

& Günther László *1952. 07. 04.  †1979. 10. 13. fiatalon meghalt 

 

8.2.2.2.  Láng Dénes *1954. 04. 30. Magyaróvár  

& Puskás Zsuzsa *1950. 08. 21. 

 

8.2.2.2.1. Láng Réka *1982. 07.16. 

 

8.2.2.3.   Láng Mercédesz *1957. 12. 07. vízmérnök, Hédervár 

& Pacz János *1956. 10. 05. elváltak 

&& Lebhart Ferenc  

 

 
 

117. Láng Lebhart Mercédesz 2010-ben 

 

8.2.2.3.1. Patz Mercédesz *1981. 10. 05. 

& Nagy Gábor *1975. 02. 20. 

 

8.2.2.3.2.  Patz Bence *1983. 04. 28. 

& Negrea Szilvia *1983. 08. 28. 
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118. Patz Bence & Negrea Szilvia, Ria nagymama 

 

 
 

119. Bence & Szilvia  

 

8.2.2.3.2.1.  Patz Ágoston * 2009. 06. 02. 

 

8.2.2.4.  Láng István *1961. 11. 17. Vízmérnök Magyaróvár, Budapest 

& Császári Viktória *1972. 03. 08. 
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120. Láng István, Viktória és a gyerekeik 

 

8.2.2.4.1.  Láng Viktória *1998. 12. 16. 

8.2.2.4.2.  Láng Ágoston Rudolf *2000. 01. 06. 

8.2.2.4.3.  Láng András *2002. 06. 07. 

 

Schwartzer Emerenc (Renc) második házasságából: 

& Supper Julianna 

 

Júlia tanítónő-képzőbe járt. Amikor a családi barát felesége Griffeuille Laura nagy 

beteg lett, s gyógyintézetbe került, előtte vagy utána összeházasodtak. 

 

 
 

121. Supper Júlia & Schwartzer Renz 



 

 

 

85 

 
 

122. Schwartzer Emerenc (Renz bácsi) 

 

 
 

123. Supper testvérek: Feri, Pista, Neszti, Dezső, Júlia ca. 1935-ben 

 

 

 
 

124. Schwartzer család a húszas évek végén 
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125. Júlia ca. 1936-ban  

 

Júlia első “Házából“ egész a háború végéig vendégkönyvet vezetett. Az eredeti Láng 

Riánál található, nálam digitalizálva. 

 

 
 

126. Supper Júlia vendégkönyvéből: Sándorfa 1917. június 1-től 
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127. A Schwartzeréknál: Supper Dóri, Takách Gazsi, Schwartzer Gina, Júlia, Márta, Nóra, 

s még egy ismeretlen tiszt 

 

 
 

128. Schwartzer Gyuri, Grüner Gabi, Márta, Júlia, Chatrine, Lily, Della 1962-ben 

 

8.3.  Schwartzer Márta *1918. 03. 14.  †1966. 02. 26. 

& Grüner György Dr.*1912. 12. 24. 

 

Márta hozzáment másodfokú unokatestvéréhez, Grüner Györgyhöz, Mayer Irén 

fiához. Márta korai halála után Gyuri elvette fia Gyuri feleségének nővérét Brasch 

Nusit, aki Gabi kislányának volt a tanító nénije. Komplikált családi viszonyok. 
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8.3.1.  Grüner György Dr.*1943. 04. 01.  

Fizikus Amerikában 

& Brasch Mari *1944. 06. 30. 

 

8.3.1.1.  Grüner Dóra *1973. 04. 26 

8.3.1.2.  Grüner Daniel *1983. 10. 22. 

8.3.2.  Grüner Gáborka *1944. 11. 18. †1957. 07. 29.  

12 éves korában meghalt leukémiában. Gáborka halála után jött Gabriella. 

8.3.3.  Grüner Gabriella Georgina *1958. 05. 28.  

& Berecz László építész *1956. 09. 21. Budapest 

     

8.3.3.1.  Berecz Júlia Anna *1985. 07. 27. 

8.3.3.2.  Berecz Márta Dóra*1993. 05. 20. 

 

 
 

129. Grüner-Berecz Gabriella 

 
 

130. Berecz László 

 

 
 

131. Berecz Laci, Gabi, Grüner Dani és rokonok 
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132. Laci és Gabi  

 

8.4.  Schwartzer Gina  *1920. 04. 20.  †1971.  

& Takách Gáspár *1918. katonatiszt, oroszok elöl nyugatra    

menekültek s Amerikában élték le életüket. 

 

 
 

133. Schwartzer Gina, Takách Gazsi, Kati  
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8.4.1.  Takách Katalin *1945. adatok hiányoznak  

8.4.2.  Takách Miklós *1948. adatok hiányoznak 

 

Salgó Ria szerint Miklós többször járt Magyarországon, de érdekes módon sohasem 

jelentkezett a családnál. 

8.5.  Schwartzer Nóra *1920. 04. 20. †    

& Ingle Robert *1924. 08. 24. menekülés után hozzáment egy angol  

katonához, férjét Londonban elgázolta egy emeletes busz, szegénységben 

éltek. 

 

 
 

134. Schwaczer -Ingle Nóra 1959-ben, London 

8.5.1.  Ingle Júlia  *1949. 10. 04. 

8.5.2.  Ingle Patricia *1952. 02. 11. 
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135. Ingle Patricia, Júlia 1959-ben, London 

 

Bizonyos hírek szerint mindkét lány férjhez ment? A család számára elvesztek. 

 

SUPPER  UNOKATESTVÉREK   
 

A malackai Supperoknak kiterjedt rokonsága volt Mayer Leopoldina testvérei 

(Francisca, Josef és Theresia) révén. 

 

JÁVOR JÁNOS utódai 

  

Jávor János *1856. 09. 08.  †1910. 03. 28.   

& Varga Aloysia 

&& Mayer Theresia *1861. 10. 07.   †1944. 12. 08.  

 

 
 

136. Jávor János 

 
 

137. Mayer Teréz 
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138. Jávor család ca. 1905-ben 

 

 
 

139. Jávor család ca. 1934-ben 

 

Jávor János első házasságából:  

& Varga Aloysia 

 

1. Jávor Eugenius Johannes R. (Jenő) *1882. 05. 14.  †1929. 03. 02.                   

& Matyasovich Anna *1891. 10. 25. †1919. 06. 22. 
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1.1.  Jávor Árpád *1912. 06. 23.   †1974. 04. 29.  

& Márta  

 

1.1.1. Jávor Katalin  

1.1.2. Jávor Alina 

1.1.3. Jávor Askold 

 

1.2. Jávor Emőke *1916. 08. 26.  †1943. 05. 16. suicid 

& Kovarik Gyula *1911. 05. 13.  †1974.  

 

1.2.1. Kovarik Edith (Jenny) *1938. 02. 17. fiával Prágában él 

& Plesny 

 

 
 

140. Jávor Jenő és Matyasovich Anna                          

1915 körül 

 
 

141. Jávor Emőke 1935 körül 

 

1.2.1.1. Plesny Róbert  *1962. 03. 25. Prága   

& Polanecka Jana *1963. 

 

1.2.1.1.1. Plesny Ondrej *1986. 04. 30. 

1.2.1.1.2. Plesny Marketa *1988. 05. 20. 

1.2.1.1.3. Plesny Eliska *1990. 03. 09. 

Leszármazottak Jávor János második házasságából  

&& Mayer Theresia 

2. Jávor Gizella Francisca Theresia  *1888. 10. 18.  

Élete ismeretlen, legszebb Jávor lány 

& Állítólag egy német katonához ment feleségül Németországba, 

 nincs kapcsolat se vele, se esetleges utódjaval. 
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3. Jávor Irenea  *1890. 04. 20.    †1979. 06. 07.  

Nem ment férjhez 

4. Jávor Arpadus Josephus Johannes  *1891. 05. 09.   †inf. 

5.  Jávor Aldericus Emericus N.  (Aladár) *1892. 11. 06. †1981. 05. 09. 

& Terebessy Jolán *1898. 04. 13.  †1993. 03. 26. 

 

 
 

142. Jávor Aladár, Terebessy Jolán Malackán - 1976. 04. 19. 

 

5.1. Jávor Klári  

& Pokorny Jaromir, Építészmérnök meghalt, két gyermek, unoka, Pozsony 

 

Sajnos az egy házban élő két testvér – Klári és Tibor - háborúban élt, így ha az ember 

az egyiket meglátogatta, nem mehetett a másikhoz! 

 

5.2. Jávor Tibor *1931. 08. 18.  †2000. 07. 17.  

Hidmérnök professor Pozsonyban és Kassán. 

& Zdenkova Milada morvaországi hölgy, † 

&& a feleség neve számomra ismeretlen, gyerektelen  

&&& Almássy Eleonóra *1957. 03. 29. mérnökasszony, Pozsony  

 

Jávor Tibor első házasságából:  

& Zdenkova Milada   

 

5.2.1. Jávor Tibor  

&NN Krisztina, Pozsony 

 

5.2.1.1. Jávor Erika   

5.2.1.2. Jávor Barbara ? 
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5.2.2. Jávor Péter ? 

& Kobova Helena, Pozsony 

 

5.2.2.1. Jávor Milada 

5.2.2.2. Jávor Martina 

5.2.2.3. Jávor Péter  

5.2.2.4.    Jávor Mária 

5.2.2.5.    Jávor Pavel 

5.2.2.6.    Jávor Dominik 

 

Jávor Tibor harmadik házasságából  

&&& Almássy Eleonóra  

 

5.2.3. Jávor Pavel-Pál *1990. 01. 19.  

A pozsonyi egyetemen végzett mérnök. Pozsony 

 

Sajnos Tibor a nagy megterhelés áldozata lett! Két tanszék (egy Pozsonyban, egy 

Kassán) és rengeteg mérnöki kongresszus organizálása! 69 éves korában meghalt. 

 

 
 

143. Jávor Tibor, Nórika, Pali a gyerekkocsiban 
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144. Jávor Tiborné sz. Andrássy Eleonóra és Jávor Pali 

6.  Jávor Jolán Anna *1894. 10. 20.  †1964. 11. 19.   

nem ment férjhez 

 

 
 

145. Jávor kert az 1900-as években: Supper Károly, Táborszky Nándor, Mayer lányok, 

Gmeyner Berta, Révész Marinka, Supper Júlia  
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Jávorok büszke tulajosai a pozsonyi szőlőkben épített szép nagy háznak, valamint a 

malackai nagy kertes háznak, amelyet Aladár vett meg időben a munkaadójától, ha 

igaz, egy Pálffy hercegtől. A pozsonyi házzal szemben fekszik a régi német 

evangélikus temető, ahol állítólag Soupper Johann Baptist, Samuel első fiának sírja 

van. 

Malackán nagy lehetett a társadalmi s szociális élet. Ezt valószínű az is elősegítette, 

hogy Carolus Ausgustus minden gyereke magasabb iskolát végzett. Abban az időben 

ez nagy dolog volt. Télen a gyerekek nagy városokban éltek, nyáron pedig kipróbálták 

otthon a városi egyetemen szerzett élményeket. Táborszkyakból ketten katonatisztek 

lettek, Jávor Aladár akadémiát végzett. 

Pirkner Éva emlékezése szerint apja, Pista bácsi, néha lóra ült s ellovagolt az alig 40 

kilométerre fekvő Bécsbe, ahol egy gazdag (valószínű Mayer vagy Döschl) nagynéni, 

a bécsi legmagasabb kéményseprő ”hivatal” főnökének neje szeretettel traktálta Pista 

bátyánkat, mit tesz Isten talán kis zsebpénzt is dugott a zsebébe. Valószínű e nagynéni 

hagyott a Mayer testvérekre egy örökséget, amiből többek közt a malackai temetőben 

egy családi kriptát emeltettek. 

 

 
 

146. “Mayer” unokatestvérek ca. 1910-ben 
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147. Mayer kripta Malackán 

 

Itt vannak eltemetve: 

 

Táborszky Nándor &Mayer Franciska 

Táborsky Ede & Matulai Stefánia 

Supper Károly & Mayer Leopoldina 

Jávor János & Mayer Terézia 

Jávor Jenő & Matyasovich Anni 

Jávor Árpád 

Jávor Emőke, Kovarikné 

Jávor Jolán 

Jávor Irén 

Jávor Aladár & Terebessy Jolán 

Mayer József & Keller Marie 

Mayer Károly Dr. 

 

TÁBORSZKY FERDINANDUS utódai 

 

Táborszky Nándor *1847. 06. 01.  †1905. 02. 21. 

& Mayer Franciska *1849. 02. 16.  †1916. 02. 12.  

1.  Táborszky Olga  *1875. 01. 23.        

& Farkas Gyula Dr.*1888.  †1936. 

 

1.1.     Farkas Ferenc Dr. *1915. 12. 29. (Pozsony)  †1998. 08. 08.  (Norvégia) 

& Lukács (Friedrich) Anna *1919. 07. 07.  †1997. 02. 05.  

 

Feri úgyszintén orvos lett, csupán felesége (Ancsa) első házasságából (Friedrichné) 

volt két lányuk.  

 

1.1.1.  Friedrich Katalin *1937. 11. 02. (Norvégia) 

1.1.2.  Friedrich Mária *1940. 06. 22. (Németország, Göttingen) 

 

Ancsa (anyja neve Godány Rozália) és Feri Csallóközben Somorján vannak eltemetve. 
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2.  Táborszky Eduardus Ferdinandus, (Ede) 1876. 10. 13.  †1955. 05. 17. 

       & Matulai Stephania *1883. 08. 16.  †1966. 11. 25. 

 

2.1. Táborszky Margit *  

& Straka Péter Dr. * 

 

2.1.1. Straka Márta 

& NN Lazarcik 

2 gyermek 

 

 
 

148. Táborszky-Straka sír Malackán 1991-ben 

 3. Táborszky Ernestus  *1877. 12. 25. †inf 

4. Táborszky Oscarius Josephus  *1879. 03. 17.  †inf  

 

5. Táborszky László katonatiszt *1880. 05. 29. †1925. 10. 16. 

& bocsári Svastics Gizella *1885. 

 

5.1.         Táborszky László *?   † 

5.2.         Táborszky Lívia *?† 

 

László, katonatiszt. Felesége Svasztics Gizella, aki Halbritter András feleségének, 

Jalsovitzky Hannának rokona. László 42 éves korában meghalt, sírja a sárvári 

temetőben található. Gyermekeik László, Livia. Megszakadt a kapcsolat a családdal. 



 

 

 

100 

 
 

149.  László sírja Sárváron, Bursak, Svastics, Táborszky családok 

 

6. Táborszky Stefánia Supper Ernőné *1882. 09. 04.  †1911. 07. 27.  

& Supper Ernő *1880. 09. 16.    †1960. 11. 12 

 

Stefánia vulgo Pisti, Supper Ernőné, sajnálatos módon egy év házasság után, 

Magdolna lánya születését követően 1911. 07. 27-én tbc-ben meghalt. 

 

 
 

150. Pisti néni sírja Sikátoron 
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7. Táborszky Ferdinandus F. (Nándor) *1884. 04. 23.   †1915. 05. 12. 

 

Nándor, katona lett, az első világháborúban fiatalon elesett. Még a cseh megszállás 

előtt felállított háborús emlékműn szerepelt a neve. Ma ismeretlen, hogy exisztal-e 

még az emlékmű. 

 

 
 

151. Nándor lóháton, mint katonatiszt 

 

8. Táborszky Eugenius Josephus  *1887. 01. 09.  †inf 

 

MAYER JOSEF utódai 

 

Mayer József *1850. 08. 02. †1919. 01. 06. 

& Keller Marie *1872. 12. 29.  †1932. 07. 09.  

 

1.  Mayer Károly  *1905. 07. 31.  †1973. 12. 10.  

Gyógyszerész, vele valószínűleg kihalt a család 

 

Malackán a Supper-ház a város közepén feküdt, a kommunista időben lebontották, s 

egy áruházat emeltek helyébe. Jávor Aladár által szerzett nagy földszintes ház 

Malackán ma is megvan. 
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SUPPEROK A BAKONYBAN 

Neszti Vecsenyben 

 

Korábban említettem, hogy Neszti nagyapám 1910 körül már Malackán dolgozott az 

ottani Pálffy birtokon. Itt vette el apja halála után Táborszky Stefi unokahúgát. Ezután 

költözött át Vecsenybe, Veszprémvarsány közelébe egy Eszterházy birtokra. Az 

Eszterházyak kastélya Rédén volt, egy szép barokk palota, amit a háború után a kedves 

rédei nép az utolsó tégláig lebontott és elhordott. 

Hogy hogyan jutott nagyapám Malackáról Vecsenybe, azt nem sikerült kideríteni. Egy 

dolgot tudunk, hogy Malacka környékéről vagy 10 úgynevezett “cseléd-család” 

követte a főintéző urat Vecsenybe, sőt még Árkiba is, mint a Mlinarik gazda, Skvorec-

ek, és Prekopetzek. E családokkal még sokáig fennállt a személyes kapcsolat. Tehát 

nagyapám átköltözött Vecsenybe.  

 

 
 

152. Szentlászló, Vecseny, Réde környéke 

 

Mint evangélikus presbiter valószínűleg megismerte a környékbeli főintézőket, 

intelligenciát, egyházi méltóságokat. A családi boldogság hirtelen befejeződött, mert 

Pisti néni a szülés után három hónappal tuberkulózisban meghalt. Ott volt Magdolna, a 

pár hónapos kislány. A fess nagyapám egy jó partinak látszott, magas jóképű 

úriember, biztosan nézegettek a környékbeli lányok utána. 

A sikeres kisasszony a bakonyszombathelyi Boór Piroska lett, aki az Erzsébet 

Leányiskolában volt tanárnő. 

Boór Piroska édesapja bakonyszombathelyi jegyző, evangélikus, hosztódi, azaz 

soproni származású. Anyja – Ajkay Krisztina - régi magyar nemesi család sarja. 
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153.  Vecsenyi ház Ábrahám Dezsőné sz. Rucsinszki Annától 

 

 
 

154. Rucsinszki Anna a festő 

 
 

155. Boór Piroska 1900 körül 

 

  
 

156. Boór Lajos Brassóban 1881 körül  

 

 
 

157. Boór Lajos bocskaiban 1890 körül 
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Az ajkai Ajkay család a származását egészen 1240-ig vezette vissza. Az Ajkay-ak 

Vasmegyében, illetve Kemenes hátán laktak. Az évszázadok során az összes észak-

dunántúli nemesi családdal sogórságba léptek, mint a Berzsenyi, Kisfaludy, Stettner, 

Viczay, Poky, makkoshettyei Hettyey, répceszemerei Szemerey és Szluha családdal. 

 

 
 

158.   Az ajkai Ajkay családleírás Siebmacher után    

       

 
 

159.  Ajkai Ajkay címer 
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160.  Boór Károly és Ajkai Krisztina s gyermekei 1878-ban (ülnek: Krisztina *1856, Jenő 

*1866, Krisztina mama *1836, állnak: Elemér *1864, Ilona *1860, Lajos 1859, 

Károly *1865) 

 

Piroska édesanyja - Giffing Gizella *1870. 01. 03.  †1922. 05. 24.  - győri származású.  

 

 
 

161.  Giffing Gizella 
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162.  Supper Ernő & Boór Piroska 

 

 
 

163.  Festmény a Giffing családról 

 

A Boór-Ajkay családról részletes leírást Gyarmati Béla, Boór dédunoka készített.   

 

Tehát özvegy Supper Ernő elvette Boór Piroskát. Mivel a teljes “staffierung = bútorok, 

kelengyék” Pisti nénitől származtak, valami “megegyezést” kellett csinálni a 

Táborszky és Boór családok közt, ahogy ezt anyám egyszer mesélte. Így a háború 

végére alig maradt Táborszky eredetű bútorok Magda, az egyetlen lány örökölte. A 

Boór családba való “beházasodás” egy nagy családi kibővítést hozott magával. A 

bakonyszombathelyi evangélikus pap, Hofbauer Pali bácsi neje Giffing Lujza, Piroska 
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nagynénje volt. A hántai evangélikus pap Sokoray Bálint neje Boór Ilona (Bonci néni), 

Piroska húga. Giffing Gizellának a Démy-Gerők is közeli rokonai voltak, ugyanis több 

fiútestvére Gerőre magyarosított, majd a fiútestvéreket egy démy Démy nagybácsi 

adoptálta, így lettek Démy-Gerők. 

 

 
 

164.  Boór Lajos családja 1921-ben a  30 éves házasassági évfordulón  

 

 
 

165. . Who is who  



 

 

 

108 

 
 

166.  Boór Lajos családja 1928-ban  

 

 
 

167.  Who is who 
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168.  Boór Lajos családja 1939-ben  

 

 

 

 
 

 

169.  Who is who 
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A győri Giffingek se voltak messze, így a két első lánynak, Piroskának, valamint 

Katalinnak keresztanyja Giffing Józsa (Jozefa) Weninger Antalné volt, aki azonban 

korán meghalt *1872. 02. 08. †1916. 10. 22. (169. ábra). 

Weninger Tóni bácsi *1855. †1945. 03. 04., egy fukar gazdag vaskereskedő volt. 

Felesége számára építtetett egy gyönyörű kriptát, de úgy látszik, mivel nem volt 

gyermekük, meghagyta, hogy e kriptában soha senki ne temetkezhessen!   

Akkoriban – röviddel a temető megnyitása után – a főúton lévő sírhelyek és 

kriptasírok megváltása a temető fennállásáig szólt. Ezt a kommunisták megváltoztatták 

100 évre. Nos, a Weninger kripta sírhelye 100 év után, 2016-ban lejár! Weninger 

rokonok nincsenek. Most ott áll a család a problémával, mi legyen a szép sírral!?   

 

Ezzel kapcsolatban még azt is le lehet írni, hogy Tóni bácsinak volt Almádiban egy 

nagyvonalú nyaralója, amit később az evangélikus egyházra hagyott. Rendben! De a 

végrendelet megnyitása után, kedves Aranka nénénk, aki Tóni bácsit öregségére 

szorgalmasan istápolta, örökségül két kerti törpét kapott. 

Halottak napján minden évben valaki egy szál szegfűt helyez el a Józsa néni sírképénél 

(lásd 169. ábra jobb oldali részén). Lehet, hogy az evangélikus egyház így fejezi ki a 

háláját. 

 

  
 

 

170.  Weninger Antalné sz. Giffing Józsa sírja 
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171.  Giffing Mihály (Gizella bátyja) 70 éves születésnapja, 1923. 10. 23.    

 

 
 

172.  Who is who a születésnapi képen 

 

Megkezdődött az új élet Boór Piroskával. Sokkal-sokkal később nagyapám mesélte 

Halbritter Antal vejének, hogy Piroskával volt a legboldogabb az életében. 
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Jöttek a gyerekek: 

 

Piroska Júlia *1913. 12. 26.  & Kéry Endre 

Katalin *1915. 02. 16. & Medgyasszay Lajos 

Mária *1917. 09. 24.  & Frint Tibor 

Dóra Nóra Flóra *1920. 12. 30.  &  Halbritter Antal 

 

 
 

173. A katona Supper Ernő a család-  jával    

ca. 1915-ben (Boór Gizella, B. Ilona, 

B. Piroska, S. Ernő, S. Piroska, S. 

Magda) 

 

 

 

 
 

174. Nagypapa és Piroska mama       Pöstyénben 

 

 

Amint látjuk, a 14-es háborúba nagyapámnak is be kellett vonulnia. Nagyapám a 

háborúban a kezén megsebesült, valószínű egy golyó érhette, s az ujjait nem tudta 

mozgatni, kinyitni, ezért leszerelték.  

A kommünről is csak azt tudjuk, amit Pirkner Éva mesélt, hogy 1919 körül egy sereg 

”cseléd-gárdista” kaszával, dorongokkal megjelent a vecsenyi főintézői lak előtt. Erre 

nagyapám ingujjban kiment eléjük, s megkérdezte tőlük, hogy vajon mit akarnak, el 

akarják zavarni a grófot, meg az uraságokat, aztán mi lesz a következmény, 

egyszerűen nem lesz munkájuk, ez lenne a cél!? 

 Éva szerint ezután a nép csöndesen elvonult. Persze másképp is lehetett volna, 

ismerve a vörös- és fehérterror históriákat. Valószínű, hogy a főintéző személyes 

kapcsolata a “cselédekkel” nagyban elősegítette ezt a visszavonulást.  

Trianon után, amikor a felvidéket Csehországhoz csatolták, Neszti anyja - Mayer 

Leopoldina - Vecsenybe költözött. A család meséli, hogy a Supper nagymama egy 

nagyon barátságos vidám személy volt, persze inkább németül beszélt, de képes volt  

órákat a fiatalok szórakoztatására zongorázni. Nagy humora volt, amit különösen Pista 

bácsi, lánya Éva, Magda, s Magda fia Péter örökölt. Hogy Leopoldina lányai örökölték 
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e humorát, azt nem tudjuk. Tehát a németkisasszonynak (Mitzi) így volt egy nyelvbeli 

erősítése. Az asztalnál mindig németül kellett beszélni. 

Vecseny nyaranta a Supper Ernő tágabb családjának központja, nyaralási célpontja 

lett. A bécsi, pesti, néha a pécsi rokonság is nagy szeretettel látogatta Vecsenyt, a szép 

bakonyi környéket.  

 

 
 

175.  Vecsenyi kirándulások egy lóréban: 1. lóré: Pipi, Magda, Neszti, Kéry Lackó, Lola; 

2. lóré: 3 hölgy, S. Ria, Dóra, Luca, Kató, kocsis 

 

 

Pista bácsi Bakonyszentlászlón 

 

Hogy aztán Neszti igazgatta e Pista bácsi útját, hogy ő is az Eszterházy birtokra 

kerüljön Bakonyszentlászlóra, az csak feltehető. Mindenesetre Schimscha Vilmával 

kötött házassága után Bakonyszentlászlóra költöztek. 
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176.  Bakonyszentlászló: Júlia és Berta gyermekeikkel 

 

 
177.  Who is who  

 

Így még egy “csomópont” keletkezett a közelben. Hánta - Bakonyszombathely - 

Vecseny - Bakonyszentlászló szomszéd települések. A települések között még lovas 

kocsi, lovas hintó idejében is könnyen át lehetett járni. Tehát – ahogy szoktam mesélni 

- itt olyan volt az élet, mint a híres “Elfújta a szél” című regényben. 
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178. Térkép: Bakonyszentlászló – Vecseny – Bakonyszombathely – Hánta  

 

Nyáron tele volt a ház vendégekkel, rendszeresen rendeztek kirándulásokat. A cél 

sokszor egy forrás, egy rom, vagy tisztás lehetett. Ilyenkor aztán készült a 

bográcsgulyás, amit szenvedélyesen Neszti nagypapa főzött. 

 

 
 

179.  Neszti gulyást főz 

Piroska mama és Bíró Klárika halála 

 

Egy ilyen kirándulás torkolt egy újabb katasztrófába. Nyár volt, július 8, a cél a 

Hajmási tavak. 



 

 

116 

 
 

180.  Hajmási tó Ábrahám Dezsőné sz. Rucsinszki Anna műve  

 

A Hajmási tavak egy völgyben, egy patak felduzzasztásából keletkeztek (lásd 151. 

ábra alján). Az 5 halastavat Neszti ásatta. A halgazdaság mellett adva volt a fürdés 

lehetősége is. Tehát itt volt az egész család a pesti, bécsi vendégekkel együtt. Mivel 

ilyen szomorú esetről később nem sokat beszéltek a szemtanúk, ezért nehéz számomra 

ábrázolni, hogy mi történhetett. A fürdés után elkezdtek tálalni, az ebédet kiosztani, 

amikor feltűnt, hogy Piroska mama, s a 16 éves Bíró Klári hiányozik. Mindenki 

keresni kezdte a hiányzókat, eredménytelenül. Lehetett sejteni a rettentőt. Neszti 

elrendelte, hogy eresszék le a legalsó tavat. Hosszú idő után bebizonyosodott a 

borzalmas gyanú, Piroska és Klári belefulladtak a tóba.  

Ahogy később Halbritter Tamással térképek alapján rekonstruáltuk, valamikor a patak 

elég mélyen bevájhatta a medrét. A partközelben a víz sekély, majd a patak helyén 

hírtelen nagyon mély lehetett. 

Ugyan azt mondogatták, hogy úgy Piroska mama, mint Klári tudtak úszni, de a 

leeresztett víz után az árokban egymásba kapaszkodva tálalták őket. Mi lehet ennél 

nagyobb csapás egy családra? 
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Lola mama 

 

Neszti nagypapa ott volt 5 kislánnyal. Legidősebb Magda 12, anyám - úgyszintén 

Piroska – 10 éves volt! A legkisebb Dóra alig három! Tehát Neszti már a második 

feleségét temette el Sikátoron jó 10 év után.  

 

 
 

181.  Boór Piroska sírja Sikátoron az evangélikus temetőben 

 

Volt egy sereg leányzó a pusztáról, akik segítették a háztartást vezetni, mégis kellett 

egy személy, aki a háziasszonyt helyettesítette. Ez a személy lett Steitz Adél néni, 

Boór Elemér özvegye, Boór nagypapa sógornője. 
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182.  Steitz Adél néni, Boór Elemérné 

  

A nagylányok ekkor már vagy Pesten az Erzsébet Nőiskola internátusában, vagy 

Putnokon, illetve Aszódon tanultak. Milyen lehetősége maradt Neszti nagyapámnak? 

Megkérdezte lányait, melyik tanárnőjüket szeretik a legjobban. Sok tanárnő szerette 

volna, hogy a lányok öt jelöljék. A válasz Rucsinszki Ilonára, Lola mamára esett. 

Ne felejtsük, abban az időben még a tanult, művelt hölgyeknek is fontos igényük volt 

férjhez menni! 

 

 
 

183.  Rucsinszki család 1900 körül ( Harry, Anna, Lajos, Pál, Lola ) 
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184.  Rucsinszki család 1914 körül 

 

 
 

185.  Rucsinszki Ilona 1923 körül  

 

Lola mama még ismerte Boór Piroskát, mint kolleganőt a házassága előtt. Mai 

megfontolással Rucsinszki Ilona egy majdnem lehetetlent vállalt. Egy városi 

intellektuel családból származott. Apja - Rucsinszki Lajos - Eperjesi születésű, lengyel 

származású számtantanár, aki 8 éves házasság után négy gyerekkel özvegyen maradt.  
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186.  Klunzinger Henriette 1890 körül  

 

 Lola mama édesanyja egy würtenbergi-bécsi híres mérnök Klunzinger Paul lánya, 

operaénekesnő, aki 30 éves korában a sok nehéz feladat miatt - állandóan Wagner, 

Mayerbeer éneklés után - elvesztette hangját. Rövid házassága alatt 4 gyermeket szült: 

Paul-Árpád, Anna, Ilona-Lola, Harry. Sajnos Harry születésénél meghalt. (Abban az 

időben nem lehetett Árpád keresztnevet adni.) 

 

 
 

187. Klunzingerek Bécsben 1875-ben  
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188.  Klunzinger unokák Bécsben 1958-ban - saját felvétel 

 

 

 
 

189.  Ábrahámné, Rucsinszki Anna 

 

 
 

190. Pattantyús Ábrahám Dezső 

díszmagyarban 
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191.  Rucsinszki család Dórival: Anna, Zágorka, R. Lajos, S. Dóri,                        

Ábrahám Dezső, Harry, Lola 

 

Rucsinszki Lajos sose házasodott meg újra. A pesti környezetben felnőtt fiatal tanárnő, 

Lola mama lemond a nagyvárosi kulturális lehetőségekről, s átköltözik egy kis 

pusztára, s elvállalja 5 árva kislány anyját helyettesíteni. Mindezt azzal a tapasztalattal, 

hogy ő is anya nélkül nőtt fel. Érdekes, hogy Lola mama bátyja Pädy (Árpád) bácsi 

mesélte nekem, hogy nemcsak ők négyen, de apjuk Lajos is anya nélkül nőtt fel 

Eperjesen.  

Gyerekkorában Anny néni is, mint a legidősebb lány, háziasszonyi feladatokkal volt 

megterhelve. 

A családkutatásom folyamán még Anny nénitől kaptam pár Klunzinger 

dokumentumot. Így aztán 2012-ben bejelentkezés után elmentem Güglingenbe, ami 

úgynevezett Zabergäu-ban van. Jelentkeztem, hogy Klunzinger leszármazott vagyok! 

Az igazi Klunzingerek az égben megbocsátanak, s az egyetlen Klunzinger 

leszármazott, Abonyi András is, hiszen Lola mama igazán nagyanyánk volt. 

Güglingenben egy helyi újságírónő fogadott, s majd a polgármesterrel ebédeltem, s 

egy személyes múzeumvezetést nyertem!  Güglingenben volt Dr. Carl Klunzinger, 

mint helyettes lutheránus káplán, aki elvette Koch Sophit, a polgármester lányát. 

Úgy látszik sok ideje volt, mert a helyi mondákat, nemes családok vitáját, római 

kutatásokat végzett. A helyi múzeumban van egy szoba, s egy utcát is róla neveztek el. 

Három fiából Karl Benjamin híres orvos, stuttgarti biológus professzor lett, miután a 

Vörös Tengerben kutatta az ottani faunát. 

Theodor a Koch nagyapja birtokát akarta átvenni, de az korán elhalt, amikor Theodor 

még fiatal volt. Így másképp alakult élete, szállodát és Wirtshaust - éttermet vezetett.  

Paul, Lola mama nagyapja mérnök lett, s átköltözvén a monarchiába, nincs olyan 

vasútvonal, mérnöki munka a Habsburg birodalomban, amin ő ne dolgozott volna. 

1875-ben kinevezték a Gotthard-vasút helyettes főmérnökének. Élete végét Bécsben 

tölti, ahol a Wien-folyó, és a Donau-kanál kiépítését tervezi és vezeti. 

Felesége Anna Mauch, Johann Matthias Mauch stuttgarti építészprofesszor lánya. 

Mauch vezette különben az ulmi katedrális tornyának (181 m) befejezését 
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192.  Karl Klunzinger méltatása  
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A kedves újságírónő említette, ha majd egy könyvet ír a Klunzingerekröl, kér majd 

adatokat a magyarországi utódokról. 

 

Nekem nagyon jó viszonyom volt úgy Anny nénivel - Dezső bácsival, mint Pädy 

bácsival - Zágorka nénivel. Mint vidéki gyerek, az év csúcspontja az volt számomra, 

ha nyáron felmehettem Anny néniékhez. Ugye abban az időben csak akkor utazhatott 

az ember egy másik városba, ha rokonai voltak. Szálloda, vagy más lakhatási 

lehetősség ”privát” számára nem létezett. Így aztán apám bepakolt az autójába jó sok 

minden eledellel (sonka, kolbász, liszt), s felvitt Pestre Anny néniékhez. Ők szívesen 

láttak. Sajnos, a harmincas években két kisgyereküket vesztették el! Születésem után 

én örököltem a baby holmikat Ábrahám Andriskától. 

Dezső bácsiéknál mindig tele volt a ház. 1919-ben, a kommün után Dezső bácsi 

Szegeden alakította meg az első magyar kommunista-ellenes kormányt. Sokszor 

mesélte, hogy ő miniszterelnökként kiválasztott már 6 minisztert. Már csak a 

hadügyminiszter hiányzott. Tárgyaltak, tárgyaltak, ki legyen az. Horthy Miklósról volt 

szó. Dezső bácsi szerint 3 miniszter Horthy mellett, 3 Horthy ellen voksolt. Dezső 

bácsi, mint miniszterelnök eldöntötte a problémát, s Horthyra szavazott. Lehet, hogy 

így alakult Horthy kormányzói karrierje. Lásd Ábrahám Dezső memoárjait, melyek 

álnéven voltak a Széchenyi könyvtárban leadva, hogy a kommunisták azt meg ne 

semmisítsék. Ezt később Farnady Feri barátom írta át számítógéppel rossz indigó 

másolatról. 

Mint később hallottam, ”jó tett helyébe jót ne várj”.  Horthytól semmi jó, quasi 

köszönet Dezső bácsi felé nem nyilvánult, sőt majd az ellenkezője.  

A 45-50-es években jöttek a politikus barátok. Ment a politizálás. Mindegyiknek az 

volt a véleménye, ha megváltozik, akkor bizony nem azok veszik át a vezető szerepet, 

akik mint politikusok itt hagyták az országot, kimenekülve a kommunisták elöl, hanem 

azok, akik itt kitartottak, s elszenvedtek minden atrocitást a kommunista uraktól. 

Ha tudták volna, hogy még meddig tart ez!? 

 

Vissza nagypapához és Lola mamához! 

 

Nagyapám nem lehetett olyan nagyon egyszerű férj! Lehet, hogy ez a fess, jóképű 

férfiak hipotékája. Még az angyallelkű nagynénémnek, Dórinak is furcsa gondolatai 

támadtak, amikor anyám temetése után (1995) az egész gyásznép elzarándokolt a 

vecsenyi házhoz, ami akkor egy szimpatikus zirci orvos, dr. Monsbarth úr tulajdona 

volt. 

Dóri ahelyett, hogy megnézte volna gyerekkorának emlékeit, Pirkner Éva 

unokahúgával bennmaradt az autóban. Amikor az autó körül pusztai gyerekek jöttek 

össze – nekik nagy esemény a sok autó és személy - olyan gondolatai keletkeztek, 

hogy vajon hány gyerekben van ezek közül Supper vér!? Vagy, hogy nemrég, egy 

sikátori, mondjam, hogy volt parasztember azt mesélte, hogy náluk a kan disznókat 

mindig Nesztinek hívtak! Vagy már, mikor a háború után átköltöztek Győrbe, 

megesett, hogy egy vadidegen nő az utcán megcsókolta nagyapám szépen ápolt 

szakállát. 
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193.  Supper Piroska temetése Sikátorban, gyásznép   

 

Tehát, Lola mama egy igen nagy feladatot vállalt el. 1925-ben megszületett a közös, 

Neszti hatodik !! lánya, Lucia. 

 

 
 

194.  Supper Lucia 

 
 

195.  Supper Éva, Szentlászló 

 

A különbség már 5 év volt Dóri és Luca között, de Pista bácsi lánya Éva ugyanúgy 

1925-ben született, együtt gyerekeskedtek egészen az Erzsébet Nőiskoláig. 

Éva édesanyja, Wilma néni nagyon jó lélek volt, aki kicsit jobban tudott bánni az 

olyan bakfis lányokkal, mint akkor Magda, Pipi, Kató. Minden bajukkal, bánatukkal 

hozzá fordultak. Lola mama, hiába volt egy kitűnő háziasszony s „mostoha“, az 

hiányzott nála, amit a lányok Wilma néninél megtaláltak. Az élet munka, 

vendégeskedés, ünnepek, bálok közepette szaladt. A nagylányok lassan felnőttek, az 

iskolával végeztek. Bécsi Éva hónapokat töltött Vecsenyben.  
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196.  Neszti és Pista családdal, teniszütővel  

 

 
 

197. Who is who (a kép jobb szélén Zapinszki Ester helyett helyesen Dokupil Meni) 

 

Volt egy teniszpálya, ahol a grófi „gyerekek“ s  Józsi gróf is néha-néha megjelent. A 

pesti rokonság és a Boltensternék Bécsből inkább Szentlászlón nyaraltak. 
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198.  Eszterházy hintóval Bíró Pista, Laci, Eszter, Schwartzer Márta, Bíró Sándor, Éva, 

Supper Zoli 

 

A kastélyban lehetett egy lakást bérelni, s nemcsak a Bíró gyerekek, hanem azok 

haverjai (Hafec) számára is. Szentlászlón nyaraltak a halasi Szuper család tagjai (majd, 

később kitérek rájuk) Gina, Böske, Zoli, s Böske lánya Schubert Éva.  

Bár itt idő szerint egy ugrást teszek, de elmesélem, hogy magam is szeretettel mentem 

nyaralni Szentlászlóra. Éva nagyszerű „nagynéni“ volt. Élveztem az óriási kertet 

gyümölcsfákkal, lent egy patak, egy fürdő, a sok borostyánnal befedett területen 

ezerszámra csigák. Az utca másik felén volt a kastély nagy udvarral. Itt parkoltak az 

akkor még ritka automobilok, például Renz bácsi csillogó-villogó autója. 

 

 
 

199.  Schwartzer Renz bácsi autója, Bíró Lacival Szentlászlón  
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Volt még egy attrakció számomra. A birodalomhoz tartozott a kenyeri téglagyár. 

Onnan nagyszerű agyagot lehetett kapni, ami pont jó egy 6-7 éves lurkónak, aki 

mindenféle dolgokat csinált abból. Egy alkalommal is így volt. Éva beszerzett nekem 

egy sereg finom agyagot, hogy vihessem haza Győrbe.  

 

Bíró Sándor bácsi, aki mint MÁV mérnök ingyen utazott, vitt haza engem Győrbe. 

Éva szépen becsomagolta az agyagot, s odaadta Sándor bácsinak cipelni. Ő persze nem 

tudta, mi a fene volt olyan nehéz a csomagban, de megérkeztünk, s volt sok agyagom 

további „művészi“ tevékenykedésre.   

 

 
 

200. Bíró Sándor bácsi 

 

A nagylányok lassan felnőttek, az iskolával végeztek. Anyám (Piroska) utolsó éveit 

Győrben töltötte az orsolyitáknál, ahol végezetül szabómesteri diplomát is kapott. 

Az ott tanultakat később nagyon jól fel tudta használni. Egész életében varrt saját 

maga és mások számára (lásd saját esküvője alkalmából). 

A „kenyérgyár“ államosítása után kötőgépekkel kezdett női pulóvereket s egyebeket 

kötni, amivel akkoriban jól keresett. Talán jobban, mint apám. Ki tudja, hogy az akkori 

patriarchális, macho világban ez nem járult-e hozzá apám halálához!? 
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201.  Supper Piroska magyarruha bemutatón 

 

Anny néninek volt egy magyaros üzlete (”Our shop”) az Erzsébet 

téren az akkori sok amerikai túrista számára souvenirt vásárolni. 

Ők rendezték a magyarruha bemutatót. Anny néni a 

Képzőművészeti Főiskolán volt tanárnő. Mint Bartók a zenét, ő 

úgy gyűjtötte a magyar díszítő motívumokat párnákon, terítőkön.  

Úgyszintén a főiskolán tanított Koronthály Jenő.  Annak neje volt 

Pattantyús Ábrahám Erzsébet. Itt ismerhette meg Anny néni 

Ábrahám Dezső bácsit. 

Anny néni a háború után sálakat, zsebkendőket festett. Azon kívül 

feldolgozta a sok-sok magyar motívumot, amit gyűjtött. 1965-ben, 

amikor megkaptam Baselban az első lakásomat, ott volt egy üres 

fal, ahová nem lehetett bútorokat tenni. Ekkor kértem Anny nénit, 

hogy tervezzen nekem oda egy falvédőt. Ennek eredménye a 

következő művészeti dolog, amelyet a családban rengetegen 

lemásoltak.  

Tekintettel, hogy gyermekeim nem nagyon foglalkoznak, azaz 

nem nagyon értékelik az ilyen magyaros munkákat, 2012-ben 

mindezt a budapesti népművészeti múzeumra hagytam (Kossuth 

tér). 

 
 

202.  Falvédő  

   Anny nénitől  
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Vecsenyi esküvők 

 

Valamikor 1933 elején (farsang!?) Szentlászlón a nagylányok valami színdarabot 

adtak elő, már nem tudom mi volt, de lényeges, mert (a katolikus) apám Kéry Endre 

III. valahogyan ezt megtudta, s két rokonnal beállított az előadásra. Így volt az 

ismerkedés, ami aztán komollyá vált. 

 

 
 

203. Supper Piroska és Kéry Endre eljegyzése Vecsenyben  

 

Nagyapám, mint evangélikus és presbiter, nem nagyon nézte jó szemmel a dolgokat, 

de mesze nem úgy, mint később Dóri lánya kérőjénél Halbritter Antinál, ahol felugrott, 

azt mondta, hogy minden pápista gazember. 

Ez tulajdonképpen érdekes, hiszen a nagyapám anyja (Mayer Leopoldina) is katolikus 

volt. Abban az időben az volt a szokás, hogy a fiuk az apa, a lányok az anya után 

kapják a vallásukat. Tehát Neszti nagypapa húgai mind katolikusok voltak. A szüleim 

idejében más lett a divat, nem tudom miért, talán a katolikusok erőszakoskodása miatt 

az lett, hogy legtöbbször a lutheránusok úgynevezett “reverzálist” adtak, ami azt 

jelentette, hogy minden gyerek katolikus lett. Ez volt szüleimnél, de ez lett Dórinál is. 

Sőt eredetileg velem, s Claudia feleségemmel is. Kató reverzálist adott kálvinista 

férjének. A Glatthaarok ugyan ateisták voltak. Mindez így volt, amíg a mi “ falunkban 

”Oberwilben” (Basel egy elővárosa) abban a harcban, hogy hivatalosan bevezessenek 

egy 2. óvoda évet, a katolikus plébános azt ajánlotta, hogy a” drága kis gyerekek minél 

tovább maradjanak a szent (kis) családi kötelékben.”Oh, fogalma sem volt az akkori 

helyzetről, ez volt 1972-ben! Marci és Ilona protestánsok lettek. 

Egy féléves menyasszonyság után ki lett tűzve a nagy lakodalom. A gróf megengedte, 

hogy a rédei kastélykápolnában esküdjön az ifjú pár. 
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204.  Családi kép Supper Piroska és Kéry Endre esküvőjén 

 

 
 

205.  Who is who  
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Anyámnak elég munkája akadt, mert úgy az ö, mint a hat nyoszolyólány ruháját ő 

maga varrta. 1933. október 7-én volt az esküvő. 

Már nem tudom hány hintó állt rendelkezésre, de nagyon sokan voltak Réde és 

Vecseny közt. 

 

 
 

206.  Hintóban az esküvőre Bakos Lacival (apám nagybátyja) 

 

Valószínű a szomszéd barátok hintói is aktiválva lettek. A díszebéd a vecsenyi házban 

volt, alighanem a szobákból mindent kirámoltak, s nagy „U“ asztalokat csináltak. 

Hogy, hogy volt az egész, azt nem tudom. Nagyapámnak volt egy vendéglakása is, de  

ki hol, s mint aludt, azt már senkitől sem tudom megkérdezni. A nászút Lillafüredre 

vezetett. 

 

 
 

207.  Lillafüreden Supper Piroska, Kéry Bandi   

 

Anyám még haláláig őrizgette a lillafüredi számlákat, melyeket én vagy féléve a 

Palotaszálló igazgatójának ajándékoztam. Azt mondta, hogy egy kiállítást akarnak 

csinálni az ilyen régi számlákból. 
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Tehát,  a második lány ment először férjhez, s nagyapám nem ragaszkodott a régi-régi 

rendhez, hogy először az elsőn van a sor!  

A második esküvő úgyszintén Rédén volt 1935-ben. Magda hozzáment egy rédei 

építészhez, Bazsó Károlyhoz, aki az első világháborúban sereg kitüntetést, s vitézi 

rangot kapott. 

 

 
 

208.  Bazsó Károly & Supper Magda 

 

Még Kató esküvője volt Vecsenyben Medgyasszay Lajossal, aki a pápai református 

püspök fia volt. Kató Pápán járt a tanítóképzőbe, ott ismerkedhettek meg. 

Ezután Vecsenyhez már nincs sok emlékem, még mesék után sem. Nagyapámnak 

nézeteltérése keletkezett Elekes nevű „fő“ jószágigazgatóval. Keresett majdnem 30 év 

után egy új kihívást. A főintézői tevékenységét 1939-től Árkipusztán folytatta. 

Annak dacára, hogy én akkor vagy 5 éves voltam, csak a fényképek után emlékszem a 

kirándulásokra, arra, hogy hajtom a pulykákat. 

 

 
 

209.   Kéry Lackó pulykákkal Vecsenyben  
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SUPPER ERNŐ A VÉRTESBEN  
 

Árkipuszta és környéke 

 

Árkipuszta 60 kilométerre volt Győrtől. Ha a rossz régi poros úton autóval mentünk a 

nagyapáékhoz, megérkezve alig ismertek ránk, olyan molnár-fehérek lettünk a sok 

portól. Bizony ilyenek voltak akkor az utak. Beérkezve Árkiba, a főintézőlakba, a 

kapun keresztül egy nagy udvarra jutottunk.  

 

 
 

210. Árkipuszta, Mór, Pusztavám a térképen 

 

 
 

211.  Árkipusztán a bejárat előtt Supper, Kéry, Frint családok 
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212.  Árki: Neszti, Lola, Magda, Kató, Dóri, Luca, unokák 

 

Baloldalt óriási hársfák egy kerek asztallal, padokkal, majd az L formájú ház óriási 

déli homlokzata a bejárattal. Az udvar középen egy kerekes kút vagy 3-4 nagy 

fenyőfával. Ballra hátrább gazdasági épületek, majd szemben istállók s kocsiszín, ahol 

több kocsi, hintó várt, hogy Bálint, a parádés kocsis befogja a lovakat. Jobboldalt 

bokrok közt volt egy lugas, lusthausnak is nevezve. 

 

 
 

213.  Főintézőlak Árkiban, alaprajz  
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A ház bejárata egy széles folyosóba nyílt, amely L formájúan lehetővé tette a szobák 

elérhetőségét. Az első ajtó nagypapa irodájába vezetett, itt reggelente megjelentek a 

gazdák parancskiosztásra. Nagy íróasztal, iratszekrények, egy páncélszekrény és egy 

lóca. Innen lehetett az úriszobába menni. 

Mint a neve mondja, étkezés után az « urak » itt folytatták diszkussziójukat 

dohányozva, pipázva. Kényelmes fotelek, alacsony asztalka s egy szép szekrény 

jobbra, amiből rejtelmes ruhákra, kosztümökre emlékszem, ami Lola mama 

operaénekesnő édesanyja, Klunzinger Henrietta színházi hagyatéka. Mindenütt 

cserépkályha és elegáns művészien kialakított petróleumlámpák. 

Egy széles ajtó vezetett az ebédlőbe, ahol egy óriási széles asztal várt a vendégekre. 

Balra egy zongora és telepes rádió, szemközti falnál Táborszky Stefánia elegáns 

jugendstíl kredencei szervízekkel és ezüst tálakkal. Jobbra egy zöld bársonnyal 

behúzott heverő és egy ajtó a budoárba, ami egy kis szoba volt két ággyal és 

szekrényekkel. 

Az ebédlőből nyílt egy ajtó a nagyszülők hálószobájába. Óriási ágyak, azok végén egy 

dívány, mint ahogy akkor szokás volt. Éjjeliszekrények, ”bilikummal” szekrények, 

cserépkályha s egy ajtó a « kisszobába ». A lányok szobájában volt két nagy ágy s egy 

gyerekágy számomra (én voltam az első unoka). Innen nyílt a fürdőszoba, amit 

nagypapa csináltatott, mielőtt beköltözött Árkiba. Egy nagy fürdőkád, régimódi réz 

fürdőkályha, amit fával kellett fűteni, egy mosdó és egy angol WC. Valószínű a fürdés 

után nagypapa szívesen lepihent egy heverőre. 

Magasan fekvő ablakok nyíltak a folyosóra. A kisszobából nyílt a konyha. A helyiség 

közepén egy óriási fával fűthető beépített tűzhely, asztalok, szekrények. A konyhából 

ki lehetett menni a folyosóra s a lányok szobájába. Itt vagy 4 ágy lehetett a 

szakácsnőnek s a többi szobalánynak. Ha tovább megyünk, egy gazdasági helyiségbe 

jutunk, ahol kemence, munkaasztalok voltak. Mivel Árkiban rengeteg méhcsalád volt, 

így itt pergették a mézet is. E “névtelen” helyiségből úgyszintén ki lehetett menni a 

folyosóra, illetve egy nagy kamrába, ahol az éves tartalékokat tárolták. Innen vezetett 

egy lépcső a padlásra. 

A folyosó végén volt két, akkoriban elegánsnak számító “reterát” (németül 

“plumsklo”, magyarul árnyékszék). A folyósokat végig óriási ablakok világították. 

Innen nyílt a pincelejárat. 

 

 A nagy házon kívül nagypapa számára fenn volt tartva a gazdák házsorából egy 

lakrész, ami konyhából és két szobából állt. Itt háltak a férfi vendégek. Részükre  

“lavórok” állvánnyal s vizeskorsók voltak elhelyezve. 

Ha már itt tartok, leírom, milyen volt a “cselédek” lakása. Egy hosszú grádicsból nyílt 

egy ajtó egy nagy konyhába. Középen volt egy terjedelmes kétrészes tűzhely. 

Szimmetrikusan egy ajtó a nagy kamrához, ahonnan lépcső vezetett a padlásra, illetve 

az egyetlen nagyszobába. A szobák családok szerint több ággyal, asztallal, 

szekrényekkel voltak bútorozva. Az akkor szokásos “reterát” a folyosó végén volt. Az 

udvaron minden családnak volt tyúkóla, illetve disznóóla. A vízellátásra nem 

emlékszem, folyóvíz volt ugyan Árkiban, egy alacsonyabban fekvő mélyedésben volt 

egy tó, a kutakból szélmalomkerék pumpálta fel a vizet egy víztoronyba. Viszont, ha 

jól emlékszem, pár csapról lehetett vizet hozni. 

A nyarakat sokszor töltöttem Árkiban. Mint gyereknek feltűnt valami. Akkori időkben 

a gyerekek szüleiket magázták. Voltak családok, ahol a gyerekek egymást is magázták 
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(Frinték). Nálunk nagypapa nagymamát magázta. Én egyszer megkérdeztem, 

nagypapa, miért magázza a nagymamát?  Hát meglepetésemre azt felelte, tudod fiam, 

azt könnyű mondani, hogy te hülye, de azt, hogy maga marha, azt nem.  

Árkiban már csak Ria, Dóra és Luca tantik voltak otthon. Magam, mint 6-8 éves 

fiúcska jó tanulási objekt lehettem, hogy « gyakorolni » lehetett rajtam az életre.  

 

 
 

214.  Supper lányok: Magda, Pipi, Kató, Ria, Dóra, Luca 

 

Volt egy nagy udvar, tyúkudvar eperfákkal s bejárat az óriási kertbe. Ezen az oldalon 

feküdt egy “méhes ház” tele kaptárokkal, de a ház mellett egyes kaptárok is 

sorakoztak. Kiskoromból nem a legjobb emlékem van ezekhez, hiszen egyszer 

odamentem a kaptárokhoz, s kosarammal “bekopogtattam” hozzájuk. Az eredmény 

egy jól megdagadt fejecske lett, méh-csípés allergiával. Ez viszont csak vagy 30 évvel 

később derült ki Baselban. 

 

A kertben volt egy talán 6 méteres betonmedence, ami kedves pancsoló lett az ott lévő 

gyerekeknek, bár ugyan én csak a Bazsó gyerekekre emlékszem. Itt tanultam az első 

úszástempóimat. 

A kert fel volt osztva zöldségesre, spárga földre, gyümölcsösre s szőlős részre. A 

kőkerítés mellett fekvő szilvafák tavasszal tele voltak cserebogarakkal. Knezits Márta 

tanító néni egy gyufásdoboz cserebogárfejért egy szép szentképet adott minden 

gyűjtőnek. Kora reggel kellett kimenni a fákhoz, megrázni őket, s a dermedt bogarak, 

mint jégeső potyogtak le. 

A ház valószínű nyugati ablakai egy virágos kiskertre nyíltak tele orgonával, 

jázminbokorral.  
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215.  A kiskertben Magda, Pipi, Kató 

 

Innen ki lehetett látni a magtárhoz vezető útra. A magtár volt a puszta legnagyobb 

épülete, több emeletes, ahová cséplés után az emberek háton vitték fel a 

gabonazsákokat. Néha, ha nem vették a felügyelők észre, gyerekes örömet tálaltunk 

abban, hogy az 50-60 cm magasra kiterített gabonában ugrálhattunk. Nagypapának ezt 

viszont nem volt szabad megtudnia. 

A Mór-Pusztavám országút jobboldalán volt a főintézői lak, parallel az úthoz húzódott 

a “gecemáni kert”, hogy itt stációk lettek volna, arra nem emlékszem, a végén volt a 

kápolna. Itt tartott misét vasárnaponként Pista bácsi, a Pusztavámi plébános. A 

kriptában feküdt a “földesasszony” született erdélyi Almássy Emília grófnő, férje báró 

Trautenberg Frigyes (†1918), egyik fia Imre (†1925) s annak fiai, akik állítólag párbaj, 

vagy kártyaveszteségek miatt vesztették el életüket. 

A bárónő egy idős asszony volt, mindig feketébe öltözve, nagy fekete kalappal és mély 

férfias hanggal. Ha nagyapám engem meg akart mutatni a bárónőnek, félve bújtam a 

budoárban lévő ágy alá. Különben egy rendkívül kedves hölgy lehetett, nagyapám jól 

kijött vele. Móron az úgynevezett Zöldkastélyban lakott szép, terjedelmes parkkal. Ma 

abból utcát csináltak. A mellette lévő “láncos kastély” ma városháza, úgyszintén 

Trautenberg birtok volt. 

Vajon hová temethették az idős bárónőt, aki állítólag az ostrom alatt halt meg? 

A móri nagy teret egy másik kastély szegélyezte, Széchenyi gróf birtoka. Aliz grófné a 

rédei Eszterházy család lánya volt. Ki tudja, talán nagypapa ez által került Árkiba.  

Mór és Pusztavám majdnem tiszta “sváb” falu volt, szorgalmas tiszta katolikus 

családokkal. Móron lehetett pár zsidó is, mert nagypapáék a húst egy Zinsheim Jakab 
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nevű mészárostól kapták. Ugyanúgy a zsidó ünnepekre készített “maceszt”, amit 

Neszti nagypapa nagyon szeretett.  

 

Ha tovább mentünk a pusztavámi országúton, elértünk Árki iskolájához. Ez egy nagy 

terem volt, egy tanító nénivel, mint említett Knezich Mártával. Ő tulajdonképpen a 

pusztavámi jegyző “Szilárd Apuka” feleségének, Dici néninek volt unokahúga, a híres 

aradi vértanú Knezich leszármazottja. Ebbe az „iskolába“ járt a falu összes gyereke, 

fiúk, lányok a kötelező iskolalátogatási időig. A jobb tanulóknak be kellett járni 

Mórra, a polgáriba. 

Szilárdék nagyon szomorú sorsra jutottak a megszállás után. Gyerekeik ki akartak 

menekülni, de elfogták őket. Ezért később az egész családot internálták. Egyes hírek 

szerint valamelyik fiút le is lőtték.  

 

 
 

216.  Knezich Márta (balról a harmadik), Szilárd “Apuka“ családjával, Lola, Dóri, Ria 

 

Az iskola mellett feküdt Raab vagy Rabl főerdész háza, hiszen az erdőrész is 

terjedelmes része lehetett a birtoknak. 

Az országút bal oldalán voltak a “cselédházak” (én úgy nevezem ezeket, ahogy ez 

akkor szokás volt). Ha igaz, három hosszú épület sorakozott az út mellett. Lejjebb a 

pusztában feküdtek az istállók, karámok. 1944 nyarán ide terveztek egy cukorgyárat, a 

megbízást az építésre Magda tanti férje Bazsó Károly építész kapta. Sajnos, ebből 

viszont nem lett semmi, akár a negyvennégy év nyarán bevezetett villanyvezetékek 

használatából sem. 

Ha az országúttól nagypapa háza előtt jobbra fordultunk, ott találtunk különböző 

épületeket, kovács- és bognárműhelyt és a jégvermet. A jégverem földbe ásott mély 

pince volt, amit télen a kis tóból - ahol a kutak voltak - feltört jéggel raktak tele. A 

vastag nádtető kitűnően szigetelte a vermet, így még ősszel is lehetett “fagylaltot” 

csinálni. 
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Ha még tovább mentünk kelet felé, elértünk egy dombhoz, a dögtemetőhöz. Már akkor 

az elhullott nagy állatokat is el kellett temetni. 

Tovább keletre sikárosi tanyára vezetett a földút. Itt voltak a disznók s a birkák. 

Emlékeim szerint volt a pusztában egy svájci “sajtmester”, aki kitűnő birkasajtot 

készített. 

A környező rétek eső után tele voltak kitűnő szegfűgombával. Néha még az elvétett 

fák között kucsmagombát is találtunk. 

Nem messze a sikárosi tanyától terpeszkedett egy nagy vadászkastély. Ez a gazdag 

Hagenmacher sördinasztia tulajdona volt, egy tekintélyes erdőbirtokkal s az 

úgynevezett Csuka-tóval (210. ábra). Na de erről később.  

A birtokhoz kiterjedt szőlőhegyek is tartoztak, melyek a móri tagokban, illetve 

Pusztavám felé baloldalt, Géza-puszta felé feküdtek. Móron volt tálalható egy óriás 

“felszínti” borospince. Csak családi emlékként, apám 1944 végén tekintélyes 

mennyiségű jó móri bort vásárolt, gondolván, hogy így pénzének egy részét átmenti a 

háborús események dacára. Úgy látszik, szegény sose foglalkozott háborúk 

lemenetével. Persze, egy liter se maradt, vagy kiöntötték a bort, vagy az oroszok 

megitták. 

Nos, ennyit Árki földrajzi leírásából. Mint említettem, Magda, Pipi, Kató férjhez 

mentek, jöttek az unokák. Tréfája a sorsnak, a hat leány után az első 11 unoka fiú lett. 

 

 
 

217.  Hat lány s a nagyszülők az unokákkal: Laci, Péter, Karcsi 

 

Húsvétkor összegyűlt a család. A gyerekek keresték a tojásokat. 
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218.  Húsvéti tojáskeresés 

 

Nagypapával sokszor kikocsizhattam, ahogy ő kontrollálta a munkákat. Ha több unoka 

volt Árkiban, én, mint egyke eléggé irigy voltam Bazsó unokatestvéreimmel szemben. 

Nem akartam, hogy ők is beüljenek apám autójába. Megváltozott a helyzet, amikor 

Karcsi keresztapám is megjelent egy Ford Taurussal. 

 

 
 

219.  Bazsó autó a háttérben Supper Ria esküvőjén, kerekes kút, istállók 
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Az évek kicsit összefutnak, nem tudom mi volt 1940 s 1944 közt. 1941-ben házasodott 

Ria, általam nevezett Tantuszka. Először volt nagy eljegyzés, majd valamikor nyáron 

az esküvő a móri Szarvas étteremben.  

 

 
 

220. Supper Ria & Frint Tibor  

 

 
 

221.  Frint De Pott – Torkos család 
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222.  Frint Mariann és Balbach László esküvője 

 

Ria tantim valószínű Győrben ismerte meg vőlegényét a győri, illetve károlyházai 

Frint Tibort. Mint akkori szokás, a lányok farsangban Győrbe jártak. Legtöbbször 

apám Kálvária úti háza volt a “főhadiszállás”, innen lehetett az anyám által varrt báli 

ruhákat, jelmezeket a különféle bálokon bemutatni. Volt gazdatiszti bál, ügyvédbál, 

jogászbál, iparos bál s még nem tudom milyen. Csak arra emlékszem, hogy szüleim 

mindig “bálba” mentek, s velem gyereklányom Bögödi Manci volt csak otthon. Voltak 

híres kosztümök (lásd az alábbi ábrákon).   

 

 
 

223.  Csipkerózsika (Ria) s a herceg (Dóri) 
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224. Pierot és Pierette. 

 

 
 

225.  Egy báli felvétel. Balról: Ria, Pipi, Dóri, középett Kéry Bandi 
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226.  Egy báli felvétel. Balról: Halbritter Anti, Pipi, Ria, Bakos Laci 

 

Tehát Ria tanti is elköltözött, maradt Dóri s Luca és természetesen Neszti és Lola 

mama. 

 

 
 

227.  Supper Ernő, Rucsinszki Lola 1942-ben 
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228.  Halbritter Anti látogatóban, Árkiban 

 

Dóri nemsokára úgyszintén férjhez ment 1942. június 2-án a győri Halbritter Antalhoz. 

Már nem tudom, ez is báli találkozás eredménye volt-e vagy sem, mivel Dóri 

osztálytársa volt Anti bácsi húgának, – Zsikének – Győrben, a kereskedelmi iskolában. 

A győri Székesegyházban eskették az ifjú párt. 

 

 
 

229.  Halbritter család: ifj. Károly, Trenka Ernő, Erzsébet, Antal, H. Károlyné, Károly, 

Janka néni 
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230.  Halbritter Antal & Szupper Dóra  

 

 
 

231.  Supper Kató Dóri esküvőjén 

 

Anti bácsi, mint fess katonatiszt jelent meg. Nagy lakodalmat rendeztek a híres 

Fehérhajóban. Még emlékszem a nagyszerű parfékra, fagylaltokra. Nagy feltűnést 

keltettem, mivel a székkel való hintázás következtében hátraestem, de nem történt 

semmi bajom. 

Nem messze tőlünk az Andrássy útra költözött Dóri és Anti. Ha anyám bement a 

városba, hazafelé mindig beugrott hozzájuk, s meglátogatta húgát a kis Antival.  

Valószínű nagyon szeretett volna még gyerekeket. 
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232.  Kisanti 

 

Tehát Árkiban egyedül maradt Luca tanti. Vele sokszor mentünk biciklivel Bodajkra, 

ahol egy gyönyörű kristálytisztavizű, rettentő hideg tóban fürödtünk.  

 

 
 

233.  Supper Lucia Bodajkon motorral 
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A háború kezdete 

 

1939-ben, tőlünk ugyan messze Lengyelországban, de megkezdődött a második 

világháború. Ez alkalommal sok lengyel katona, tiszt menekült a németek elöl 

Magyarországra és Győrbe is. Fennállt egy lengyel-korház, ahová apám pékségéből 

szállították a kenyeret. Nem tudom, ennek köszönhetően-e, de néha lengyel tisztek 

voltak vendégek nálunk. Egy alkalommal Medgyasszay Lajcsi bácsi is meglátogatott 

bennünket, aki kitűnő hangjával s magyar nótákkal szórakoztatta a vendégeket. Talán 

e kapcsolatok következményeként két lengyel katona jött hozzánk dolgozni, Stanislaus 

Boroszlóból, aki sofőrként és egy János, aki kocsisként dolgozott. 

Apámnak, majd 36 éves korában, be kellett vonulnia karpaszományos újoncként. 

Milyen idők lehettek akkor!?  Jó apám saját autójával jelentkezett Komáromban. S 

amikor egyszer anyámmal meglátogattuk, egy elegáns szobában fogadott bennünket. 

Jóval később derült ki, hogy épp valami miatt a katonai zárkát élvezte, de a megértő 

tisztje átadta neki anyám fogadására a szobáját. 

Apámat beosztották sofőrnek. A Sztálin-Hitler megegyezés következtében a 

nagyhatalmak megállapodtak abban, hogy a kissebségeket, úgy a Kárpátokon kívül 

fekvő csángókat is hazatelepítik, történetesen a Délvidékre. 

 

 
 

234.  Kéry Bandi népviseletbe öltözött csángó lányokkal (szép ruhák, de mezítlábasok!) 

 

Jóval később láttam Sára Sándor szomorú filmjét a csángókról. Vajon a szép 

kislányokból hányan élték át a szerb vérengzéseket? Jóval ezután Moldovában 

szolgált, ahonnan a Bug folyó partjáról egy szép mogyoróvesszőt hozott nekem. Míg 

apám szolgált, anyám teljesen egyedül látta el a pékség vezetését, talán 7-8 péklegény 

dolgozott, kocsisok, szolgák. Azoknak kiadta a parancsot, kiszámolta a kenyeret, 

zsömlét, kiflit a kiszállításra, s ellenőrizte az otthoni boltot. Ebben az időben még 

apám disznószállása is megvolt. Győr a monarchia idejében tele volt 

disznóhizlaldákkal, a piac ott volt a szomszédban, Bécsben. A győri patrícius családok 

nagy része ebből lett jómódú, a Nirnseék, a Hilberték, sőt Halbritter Károly bácsinak is 

nagy hizlaldája volt. 
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235.  Péklegények a Kéry pékségben 

 

Az akkori elnevezés szerint az “etető” család végezte a szükséges munkákat. Kóczán 

Aladár bácsi – anyám unokabátyjának, Dokupil Dezső apósa - járt ki a szállásokra 

időről időre kontrollálni. Ekkor mindig nála volt a kétcsöves flóbertje, amivel 

elzavarta a varjakat. Néha egy-egy varjúlevesre is jutott. ami állítólag nagyon finom 

lehetett. A Kóczán család fényképe a 28. oldalon látható. 

A következő képen lehet látni az akkoriban szokásos, majdnem luxus 

disznószállásokat. A mangalicáknak volt egy fedeles, homokos helyisége a nap ellen, 

letéglázott kifutója, ahol a vályúból ettek, majd egy jó nagy medence, ahol vízben 

“fetrenghettek”. Mi van ma? 

 

 
 

236.  Disznószállások 
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1944. március 19-én bejöttek a németek, quasi megszállták az országot. Eddig 

Magyarországot megkímélték a ”szövetségesek” (USA, Anglia), de ezután a helyzet 

veszélyes lett. A győri Vagongyárban Messerschmidt vadászgépeket is szereltek, így a 

család elhatározta, hogy Dóri terhesen, a kis Anti és én Árkiba megyünk a 

nagyszülőkhöz. Ez mindenképpen Győr első bombázása előtt, 1944 áprilisában történt, 

mert azt Árkiból kitűnően lehetett figyelni, hogy csíkoznak április 13–án Győr felett a  

“liberátorok” (a „megszabadítók”). 

 

 
 

237.  Győr bombázása Pannonhalmáról, Gaál Gelaz bencés szerzetes felvétele 

 

Az áldozatok, sebesültek száma meghaladta a több ezret is. Szemtanúk mesélték, hogy 

a vadászgépek alacsonyra leszállva géppuskázták a Kisdunában úszó (április volt!) 

menekülőket. Árkiban április 20-án (oh, pech Hitler születésnapján) megszületett Dóri 

második fia, Mátyás. 
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238.  Dóri és Kisanti Árkiban 

 

Anti bácsi is gyakran meglátogatta családját. Ilyenkor, mint mesterlövő, előszeretettel 

használta az én légpuskámat. Az énekesmadarakat nem szabadott lőni, csak a 

verebeket, amiből nagypapa finom paprikást készítetett. Lenyúzták a kis madarakat, s 

csak a mellüket használták a paprikásra. 

A helyzet a Vértes felett se volt nagyon biztos, mert az amerikai repülők itt 

gyülekeztek a bombázások előtt, s a gyér légi védelem itt próbálta őket megtámadni. 

Nem volt ajánlatos ilyenkor a szabad ég alatt tartózkodni, mivel a géppuskahüvelyek 

úgy hullottak az égből, mint a jégeső. Ha riadót mondott a rádió, mindnyájan 

lementünk nagypapa borospincéjébe. Én cipeltem a kis Antit, Dóri tanti újszülött 

Matyi fiát. Így teltek a napok, hetek a háború vége felé. A közelben két liberátort 

sikerült a “védelemnek” lelőni. Valahova a Vértesbe zuhantak le. Mendemondák 

szerint a pilóták leugrottak ejtőernyővel, olyasmit is halott az ember, hogy a parasztok 

agyon akarták verni az amerikaiakat. Ez viszont nem megerősített hír. Mindenesetre, 

egyszer elmentünk az erdőbe a lezuhant repülőt megkeresni. Még ma is orromban van 

az égett bakelit s egyéb műanyag szúrós szaga. Alumínium, szerteszórt masinarészek, 

deformálódott fogaskerekek s mindenféle egyéb dolgok feküdtek szerteszét. 

Gépmaradványok, ruhafoszlányok lógtak a fákon.  

 

A szebb élményekhez tartozott, amikor Luca nénémmel s Abonyi Bandival, a 

pusztavámi bányamélyítő-mérnökkel, biciklivel kimentünk a már említett Csuka-

tóhoz. Ez egy rég felduzzasztott tó lehetett, amit a természet már teljesen meghódított. 

Kristálytiszta vízben csak úgy nyüzsögtek az óriási rákok. Anyámtól hallottam, hogy 

Vecseny közelében a Cuha patakban is sok rák volt, csak be kellett nyúlni a rák 

lyukába, s a rák rákapaszkodott az ujjadra, így ki tudtad húzni. Na, én is így csináltam. 

Nem fájt. Néha nagy vízinövénylevelek alatt is elkaptam egyet-egyet. Tehát én 

rákoztam, nagynéném kicsit távolabb hallgatta a trubadúr ámítását. Este aztán finom 

rák került az asztalra. Ekkor láttam, milyen archaisch módon készítik a szegény 
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rákokat, élve bedobva a forró vízbe. Mind ”rákvörösek” lettek. Nagypapa is nagyon 

szerette a rákot, s megdicsért milyen ügyes voltam.   

Estenként nagy “feuer” kártya partikat csaptunk Lola mamával, Knesits Mártával, s 

húgával “Schatzival”, aki nővérénél nyaralt. Valószínű kegyesen csaltak a nagyok, 

mert mindig én nyertem. Mindenkinek volt 3 lelke (3 x 20 fillér). Ha valakinek 3 ásza, 

vagy ász, király, dámája volt, feuert kiáltott. Akinek a legkevesebb érvényes kártya 

maradt a kezében, annak kellett befizetni a bankba egy húszast. Végül, akinél maradt 

pénz, az kapta a bankot. 

1944 nyarán Árkiban a légi harcok kivételével majdnem úgy éltünk, mint békében. 

Egyszer csak elmaradt a hús-szállítás. Szegény Zinsheim Jakabot családjával elvitték a 

nácik. 

Mint 10 éves, sajnos nem emlékszem felnőtti disputálásokra, hogyan láthatta 

nagyapám a háborút, azaz a háború végét, a zsidó problémát!? A közelben valószínű 

Móron volt beosztásban egy német tiszt, Heinz, aki sokszor látogatott nagyapám 

hazába. Neki is tetszett Luca néném. Ő már vajon látta a háború véget!? 

 

A háború vége 

 

Az oroszok már a Dunánál s a Balatonnál voltak. Szüleim s Anti bácsi (Dóri férje) 

jöttek értünk. Az októberi Horthy puccs-próbálkozást már otthon, Kéry nagyanyám 

rádiójában hallottam. Mindenki deprimált volt. 

Ábrahám Dezső bácsit, Lola mama sógorát, Sopronkőhidára vitték a nyilasok. Mikor 

azt megtudtuk, a soproni Kéry rokonsággal meg lehetett organizálni, hogy időről időre 

kenyeret s egyéb dolgokat vigyenek be neki a börtönbe. 

A bombázások miatt hiába vittek el szüleim a biztosnak remélt Árkiba, számunkra 

legrettenetesebb bombázás 1944. október 21-én volt. Anyám annyi év után gyereket 

várt, eddig ők ketten mindig a Kamillus templom kriptájába mentek. Kéry nagymama 

pedig mindig kiszaladt a Pápai úton a földekre. 

Tehát apám, anyám s én lementünk a kriptába. Ez egy igazi temetkezési kripta volt 

még a camillus szerzetesek idejéből. A falakban régi sírok koporsókkal. Padokat, 

vizeskorsót, gyertyákat állítottak le. Ennek a kriptának nem volt se páncélajtaja, se 

menedék-kijárata, a sekrestyéből egy egyszerű faajtón keresztül kellett lemenni. Az 

utcáról nyíló nyilvános óvóhely előírás szerint nehéz ajtóval záródott, s volt egy 

újonnan épített vészkijárat, amin, katasztrófa esetén úgy kellett volna kimászni. 

A rádió jelezte, hogy az ellenséges gépek merre vannak. Volt egy egész speciális kód 

erre, de azt már kód nélkül mondták, hogy légiriadó Győr. Ilyenkor átszaladtunk az 

óvóhelyre. Rajtunk kívül Winkler plébános, Pócza Ernő és Szalay káplánok, Bodócs 

István tanár úr feleségével és Német Pista tanító bácsi nejével s két bakfis lányával 

kerestek itt menedéket. Már messziről lehetett a repülő dübörgését s bombák 

becsapódását hallani. Egyszer csak kialudt a villany, megmozdultak a falak, a malter 

lassan potyogott a téglarésekből. A légnyomás mindnyájunkat elbódított. Alig 

csendesült el minden, remegő hangon megszólalt Pista bácsi két bakfis lánya “kamarás 

úr oldozzon fel minket, kamarás úr oldozzon fel minket!” Újra csönd, majd egy mély 

hang a sötétségben : ”még ráérünk lányok, ráérünk!” Ezután újra csend lett. A 

bombázásnak vége lett. Hogy mennyi idő telt el, amíg ki mertünk menni a pincéből, 
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azt már nem tudom, de aznap mindannyian - valószínű a légnyomás miatt - teljesen 

zavartak voltunk, füleink eldugultak, nem hallottunk ! 

A kamillus templomnak a keleti oldalán van egy magas torony. Ettől alig 50 méterre 

tátongott egy óriási kráter. A szemközti házak tetőcserepe mind “szerterepült”.  Ezzel 

a bombázással tulajdonképpen a győri állomást akarták eltalálni, de jó 500 métert 

elcsúsztak délre. Az állomás másik oldalát, azaz az ottani utcákat, a Fehérhajót s 

Halbritter Károly bácsi palotáját már június másodikán lebombázták. 

Ezután már csak éjjel riasztottak, amiről azt mondták, hogy azok “csak” orosz repülök. 

November 24-én apám telepakolta a kisteherautót, s velem nekiindult húgát, Manci 

nénit meglátogatni. 26-án Pápára érkeztünk. Kató néném épp akkor szülte Piroska 

lányát, így mi voltunk az elsők, akik gratulálhattunk. Az utak már bizonytalanok 

voltak, német katonarendőrök nem ajánlották, hogy tovább menjünk 

Balatonszepezdre. Nappal ellenséges vadászgépek megtámadták az országúton 

közlekedő járműveket. Szerencsére megérkeztünk Szepezdre egy fél disznóval s egyéb 

élelmiszerrel. Csak Manci néni s Marika unokanővérem voltak ott, mivel Zoli bácsi, 

mint kikeresztelkedett a sümegi barátoknál bujkált. 

Mindenki félt a megszállástól. Nemegyszer összejöttek a vőtársak (Anti bácsi, Tibor 

bácsi Károlyházáról s apám), mit csináljanak!?  Frinték már összepakoltak szekerekre. 

Valahogy mégis az volt a vélemény, hogy mi itt vagyunk otthon, mi történhetik? 

Viszont sok menekülő állított be hozzánk, a Kálvária utcába. Supper-Szepezdi Dezső 

sereg katonával. Később emlékeiben így írta: 

 

“Emlékezve az unokatestvérekkel eltöltött vecsenypusztai, Bakonyszentlászlói, na meg 

a rokoni találkozókra, arra, amikor szüleid a háború vége felé- 1944 decemberében 

szeretettel befogadtak és elláttak minket - 13 katonát- minden jóval, ezeket elfelejteni 

nem lehet.” 

 

Volt, aki már nem tudott tovább menni, mint Medgyasszay Lajcsi bácsi nővérének 

családja, Kelemen Béla bácsi ácsi református pap, 20 éves Ili lányukkal. 

Karácsony után nagypapa, Lola mama, Luca és Abonyi Bandi bácsi is beállítottak. 

Rém dolgokat meséltek Árkiról. A helység vagy háromszor cserélt frontot, az oroszok, 

a németek el- és visszafoglalták Árkit. Nagypapáék egyszer Gézapusztán vészelték át 

az egyik megszállást. Attól tartottak, hogy a nagy főintézői lakban az oroszok nem 

fogják kímélni a házhoz tartozó “ burzsujokat”!?  Móron a Széchenyi grófot 

feleségével, a rédei Eszterházy Alizzal együtt, az oroszok egyszerűen agyonlőtték. 

Már nem tudom hányadik “megszállás” után, a még egy megmaradt lovas kocsival s 

valami maradék holmival Győrbe érkeztek. Nagypapa unszolására Luca és Bandi 

összeházasodtak. Abonyi Bandi, mint említettem aknamélyítő mérnök volt, a 

Felvidéken, Rozsnyón született. Apja, mint Majkut Andor az első világháborúban 

vitézséget szerzett, ezért a nevét is meg kellett magyarosítania. 

 

Nálunk még javában a nyilasok uralkodtak. Egyszer apámat is elvitték. Nagy 

szerencse, hogy Luca néném ismerőse - a német tiszt, Heinz - valahogy ki tudta öt 

szabadítani. 

A háznép tovább gyarapodott. Jó ismerőseinknél, bolgárkertészeknél nyaranta a mai 

szóval ruszin “vendégmunkások“ dolgoztak Kárpátaljáról. Két 20 éves lány, a két 

Jakab Juliska, nagybátyjuk, és egy fiatalabb legény. Mivel a kertésznél télen már nem 
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volt munka, apám odavette őket a házba a lengyel Stanislaus, János és egyéb 

péklegények mellé. 

Később még Jankó, egy román katona is nálunk rekedt. Emlékszem rá, hogy le kellett 

neki vetkőznie, és elégették a tetvek miatt az összes ruháját. Vajon a fürdés 

következtében minden tetű elpusztult-e, azt nem tudom. 

Hogyan lehetett ennyi embert étkeztetni, azt nem értem. Igaz, apám a szállásokról 

behozatta a teheneket. A tyúkok, a disznók a hátsó udvari istállókban lettek 

elhelyezve. Valószínű kolbász, szalonna, burgonya töltötte be a kamrákat. 

 

Ki volt tehát a házunkban? 

 

Kéry nagyanyám, apám, anyám, magam, Neszti nagypapa, Lola mama, Luca néném, 

Abonyi Bandi, Halbritter Anti, aki mint katona hozzánk menekült, Kelemen Béla bácsi 

feleségével s Ili lányukkal, a lengyelek közül csak János, mert Stanislaus elment a 

németekkel, Jankó a román hadifogoly, a ruszinok (a 2 Jakab Juliska, a nagybátyjuk s 

unokatestvérük). Ha ezt összeadom 18 személy, akiket el kellett látni. 

 

A nagy pincét teletették ágyakkal. A helyiség másik oldalát nagy halom burgonya 

foglalta el. Az alatt egy bödön zsírt rejtettek el. A leghátsó épület alatt volt egy 

úgynevezett zöldséges pince. Ide rakták a családi értékeket, és befalazták a bejáratot. S 

az elé pedig nagy halomban faszenet tároltak. Sajnos később a “kinyitásnál” lehetett 

látni, hogy a levegőtlen pincében sok minden tönkrement, megpenészedett. Például 

anyám gyönyörű csángó hímzett bőr-réklije. 

 

Lassan közeledett a front. Ágyúzást lehetett hallani. A két ruszin lány állandóan az 

ablakokon leselgetett, hiába mondta nekik apám, hogy az veszélyes lehet. 

Nagyhéten, március 28-án, szerdán érkeztek meg az első oroszok. Szerencsétlen 

Kelemen Béla bácsitól azonnal elvették az arany zsebóráját lánccal együtt, amit, mint 

mindig, nyíltan viselt. Más orosz bort keresett, s azt mondta, ha talál valamit, 

agyonlövi apámat. Erre én kivittem neki a még megmaradt demizson bort, remélve, 

hogy gyerekkel nem csinálnak semmit. Újra és újra jöttek be oroszok. Persze 

megtetszett nekik a két élettől kicsattanó ruszin lány. Azok próbáltak elbújni. Először 

kimentek a kertbe, a “futóárkokba”, majd innen a pékségben levő hombárba bújtak. A 

hombár egy tekintélyes fából készült lefele néző piramis volt, amin a lisztet engedték 

le a padlásról. Amikor az oroszok a lányokat nem találták meg, azok nagybátyjukat 

fenyegették, ha nem mondja meg, hol vannak, lelövik öt. Így aztán megtalálták a két 

Juliskát. Azok megpróbáltak leszaladni a pincébe. A lefektetett pinceajtót, mint régi 

házakban egyúttal a padlásfeljáró volt, fel kellett nyitni, ha az ember a pincébe akart 

menni. A kis Juliska még leért a pincébe, másodiknak érkező nagy Juliska 

megpróbálta a csapóajtót maga után behúzni, erre a részeg orosz géppisztolyával 

belelőtt az ajtóba. Sajnos a vékony fa átengedte a golyókat, s halálosan megsebesítette 

nagy Juliskát. Az orosz megnézte, megtapogatta, s kijelentette, hogy még él. Erre 

elvitték magukkal, s mint szegény leány később mesélte, vagy nyolcan az utcán, a 

kisréten megerőszakolták. 

Ezen idő alatt a két húszéves lány, Luca néném és Kelemen Ili, a legbelső ágyak alatt 

rejtőzködtek.  
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Ez már éjjel volt. Később megtalálták Juliskát, s behozták a házba. Rácz orvos a 

szomszédból ugyan megnézte a szerencsétlent, de nem tudott rajta segíteni. 

Nagypénteken meghalt. A többi ruszin meg se várta, hogy eltemessük, már 

“hazamentek”. Jakab Juliska sírja ott volt a mi virágoskertünk szélén. Szépen ápolt 

virágos sírhalom volt, amíg a kertet is el nem vették. Most valószínű aszfalt fedi, s 

majd talán évszázadok után találnak egy sírt, amiről senki nem tudja, ki s mi volt! 

A szomszédunkban nem ez volt az egyetlen halálos eset. Szemben a plébánián, ahol 

sok szomszéd gyűlt össze, gondolván, hogy egy egyházi szent helyen nem éri őket baj. 

Itt, mint mindenütt az oroszok órát “csaszi”-t kerestek, mondván, mindenki adja oda az 

óráját. Ha az orosz talál ezután még valakinél, azt lelövi. Ezt a sztorit egyszer a győri 

”Kisalföld” újságban is leírták. Hatvan éve: Két katolikus pap áldozata  volt a győri 

szovjet bevonulásnak, A kamillus káplán mártíriuma, Kisalföld, 2005, március 26. ) Itt 

helytelenül azt írták: Szalay Alajos káplán ”nem tudta, hogy Kéry pék leánya a saját 

női karóráját az ő kabátzsebébe tette. Az egyik orosz katona megmotozta a káplánt, és 

amikor megtalálta az órát a zsebében, szó nélkül fejbe lőtte.”  Mi erre a cikkre hiába 

reklamáltunk az újságnál, egy Kéry lány - nagynéném Manci - Balatonszepezden 

tartózkodott, húgom Zsuzsi, a Kéry pék leánya csak 4 nap múlva született meg. Az 

újság sose cáfolta meg helytelen állítását.  

Szalay Alajos tisztelendő reverendájába az órát valószínű Böcskei Manci, a szomszéd 

leánya tehette be.  

Az oroszok szerdai bejövetele után nagy szerencsénkre már csütörtökön reggel 

megjelent egy magas rangú orosz tiszt, s lefoglalta az egész házat, a pékséget, s őrt 

állittatott a bejárathoz. Így többé nem jöhettek be fosztogató részeg katonák. 

Elfoglalták a pékséget, leszerelték az összes elektromos gépet, s elvitték. Kenyér 

viszont kellett, így az összes férfi dagasztott a hadsereg számára. A hír, hogy a ház 

védett volt, hamarosan elterjedt a szomszédságban, s a padlás tele lett asszonyokkal, 

akik oda menekültek. A kinevezett “nacsalnyik” foglalkoztatta is őket, minden nap fel 

kellett súrolni az egész udvart, ami macskakövekkel volt kirakva. Az oroszokkal való 

érintkezés persze azáltal, hogy Neszti nagypapa sőt Abonyi Bandi is beszéltek tótul, 

kitűnően működött. Az orosznak az volt a lényeg, hogy minél több kenyeret tudjanak 

sütni a csapat számára. Apám szegény, aki azt gondolta, vagy 10 vagon liszttel átmenti 

vagyonának egy részét, búslakodva nézhette, hogy fogy a tartalék. Mivel 

nagyapámnak 6 lánya volt, a nacsalnyik, akinek ez tetszett, nagylelkűen 6 zsák lisztet 

ajándékozott az apám lisztjéből. 

Nem volt rádió, se újság, mégis sok mindent megtudott az ember. Így azt is, hogy az 

oroszok Apor püspököt is agyonlőtték, aki a védtelen nőket akarta megvédeni. Apor 

püspök nagyapám földesasszonyának, Trautenberg bárónőnek volt az unokaöccse. 

Neszti nagypapa személyesen is ismerte, így aztán tiszteletként elmentünk a temetésre, 

engem is elvitt. Sok ember gyűlt össze a karmelitáknál, nem is fért be mindenki a 

kriptába.   

Március 28-a után 10 napra eljött anyám ideje. Hordágyon vitték be a kórházba szülni. 

Április 7-én megszületett Zsuzsanna Piroska húgom. Egy ruháskosárban hozták haza. 

A volt mosókonyhában laktak, mivel a mi lakásunkat elvették kenyérraktárnak. 

Szerencsére a tehenek adtak tejet, így anyatej helyett (ilyen időkben kinek lenne teje) 

nem lett probléma húgom táplálása.  

Tehát az oroszok 1945. március 29-én “átvették” a péküzemet, aminek a felét   egész 

1949 májusáig használták. 
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Az idő teltével a “népvándorlás” megfordult. Most azok jöttek hazafelé, akik 

elmenekültek az oroszok elöl: Neszti nagypapa egy unokatestvére, a halasi Supper 

(Szuper) Géza lerongyolódva, lefogyva; majd Pista bácsi s Vilma néni; Pattantyús 

Ábrahám Dezső bácsi pár börtöntársával Dachauból; később Fejér Jancsi ezredes 

feleségével s 3 gyerekével. Fejér János első felesége Boór Piroska elsőfokú 

unokatestvére, Moór Ili, sajnos korán meghalt. Így szerencsétlen János saját 

unokahúgát vette el feleségül, aminek két teljesen “idétlen” kislány, s egy egészséges 

ördög eleven kisfiú lett a gyümölcse. 

Mivel a lovai megmaradtak apámnak, s fuvarosokat kerestek a sok romot s egyebet 

elszállítani, Jancsi bácsi jó ideig, mint kocsis dolgozott nálunk, és az én szobámban 

laktak. 

Megkezdődött újra az iskola. Bár mi gyerekek szívesebben jártunk ki a határba, ahol 

még az elhagyott ágyukkal, lövedékekkel játszottunk. Széjjel csavartuk az 

ágyúgolyókat, kivettük a makaróni formájú puskaport, meggyújtottuk, az meg mint 

rakéta elröpült. 

Sajnos, nem egy gyerek megsebesült, vagy meg is halt e szerencsétlen játékok 

következtében. 

Jött a nyár. A strandot is kinyitották, onnan lestük mi gyerekek megrökönyödve, 

hogyan halásztak a meztelen orosz katonák, kézigránátokat dobva a Rábába. 

Lassan megtudtuk, hogy az egész család, nagyapám lányai többé-kevésbé átvészelték a 

háború végét. Bazsóék bejöttek Győrbe. Keresztanyám a háború végén az erdőbe 

menekülve elvesztette a szülésnél ötödik kisfiát. Medgyasszayék Irtáson voltak, Lajcsi 

bácsi még nem jött vissza a fogságból. Frinték Károlyházán. Dóri s Anti kaptak egy új 

lakást, mivel az ő házuk ki lett bombázva. Luca s Bandi visszamentek Pusztavámra, 

ahol Bandi dolgozott. 

 

 
 

239.   Abonyi család ca. 1947- ben  

 

Itt talán folytatom, amit az Abonyiakról tudok. Pusztavám után Bandit, mint 

aknamélyítőt áthelyezték Dorogra (Tokodaltáróra), majd onnan Komlóra. A komlói 

szén a kommunista időkben lett híres, s az egész bányavárost akkor alapították. 1952 

nyarán meglátogattam Abonyiékat az akkor rettentő városban. Minden új s 
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befejezetlen volt. Agyag mindenütt. Utcák, járdák nem léteztek! Lucáék fenn laktak a 

hegyen egy új városrészben, amit Kökönyösnek hívtak. Hiába lehetett ez egy szép 

mecseki vidék, a város rettentő volt, tele cigányokkal. Itt kellet nekik élni! De hát 

Bandinak quasi pionír, jól megfizetett foglalkozása volt. 

Amikor Komlót meglátogattam, sose gondoltam arra, hogy oda fogok bevonulni. 

Eljött az 1954. Egyetemre az ismert tények miatt nem vettek fel, így októberben be 

kellett vonulnom. Nagy volt a meghökkenés, amikor kiderült, hogy Komlón a 

bányába, mint munkaszolgálatos fogok dolgozni. Alig egy hónappal azelőtt, amikor 

apámmal szenet hordtunk, 50 kiló szénnel a hátamon elcsúsztam, s a jobb térdemben 

egy úgynevezett porcleválás történt. Nem volt nagyon fájdalmas. Az orvosok meg 

akarták operálni, de nekem nem volt ahhoz kedvem. Még volt, aki azt is mondta, majd 

a katonaságnál ez javadra fordul. Megkaptam a híres orvosi bizonyítványt, ami szerint 

a térdem megsérült. 

Komlón, érdekes módon abban a városrészben laktunk, ahol Abonyiék, Kökönyösön.  

Még nem voltak meg a barakok a munkaszolgálatosok elhelyezésére. Ez kellemes volt, 

szobákban laktunk, talán négyesben. Majdnem olyan jó társaság volt, mint 10 évvel 

ezelőtt a pannonhalmi internátusban. Grófok, kapitalista-gyerekek, kulák fiúk, de 

cigányok s elítéltek is. 

Az első nap az őrmester mindjárt összehívott bennünket. Felálltunk, valami duma után 

rögtön azt kérdezte, kinek van orvosi bizonyítványa!? Nos, nagy büszkén kikotortam a 

zsebemből a papírt, s másokkal együtt vittük ki az őrmesternek a gondolt 

„menlevelet”. Amikor az összes bizonyítvány az őrmester kezében volt, nagy 

lendülettel összerakta őket, összetépte, s a szélnek szórta! Ennyit ért az orvosi 

bizonyítvány. 

Viszont jött egy orvosi vizsgálat! Egy biztos, hogy mindenkinek megmérték a 

vérnyomását. A bakák közül, akik már tapasztaltak voltak, ajánlották, a váróteremben 

mellső fekvőtámaszt kell csinálni, a levegőt visszatartani, stb. Én nem is emlékszem 

már nagyon rá, mit csináltam, de magas volt a vérnyomásom, pedig az még a 

kommunista idők alatt is veszélyes volt a bányában, hiszen vagy 1500 méter mélyen 

kellett dolgozni hőségben, huzatban, hidegben. Így lettem aztán „fentszinti” munkás! 

Aki azt hitte, hogy az sokkal jobb lett volna, az tévedett. A fatelepen kellett 

dolgoznunk, óriási fatömböket cipelni, szállítani. A talaj nedves agyag, bokáig 

besüppedtünk a földbe. 

Ez persze hetekig tartott, ezalatt elterjedt a családi krónika már Putnokra is, ahol 

Abonyiék akkor laktak. Kapom a levelet Luca nénémtől, s írja, már érdeklődjem meg, 

hogy Német doktor (fiktiv név), még ott dolgozik-e. Amikor utána kérdeztem, 

kiderült, hogy Német doktorhoz tartozik a honvédség is. Na, nekem se kellet több, 

azonnal jelentkeztem Német doktornál. Amikor bementem a kezelőbe, az íróasztalnál 

ült, s valamit írt, azt mondta, vetkőzzek le s feküdjek le. Jó, gondolom, amíg ott írt, 

elkezdek beszélni, hogy különben üdvözlet Abonyinétól. Felnéz, keresi a tekintetemet, 

s kérdezi, hát őt meg honnan ismered fiam! Mondom a nagynéném. Hát hogy van, hol 

vannak. Mesélem, Putnokon, és jól van az egész család. 

Ezután feláll, odajön hozzám, s megkérdezi, na, mi van velem? Mesélem, hogy történt 

a porcleválás, s hogy a fatelepi munkát nem tudom végezni. Megtapogatja a térdemet, 

leül az íróasztalhoz, s elkezd valamit írni. Aztán feláll, öltözz fel, mondja, itt a 

bizonyítvány! Olvasom,”csak felszinti könnyű munkára alkalmas”. Na, ez jól sikerült. 
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Megköszönöm, s ő még mondja, üdvözletét adjam át Abonyinénak. Persze hogy 

megígértem! 

Másnap megkaptam az új beosztást. Kisvasút - lórénak nevezve - jön ki az aknából. A 

sínek kicsit lejtősek, s ha esik az eső, csúsznak a kerekek. Ezért az akna kapujához 

közel van egy 2 köbméteres vasláda oldalra fordítva. az egyik oldalán kell betenni a 

homokot, a másik oldalon alul kell tüzelni. A tűzzel szemben van egy nagy farönk, 

azon lehet ülni, s nézni a tüzet. Én persze mást néztem. Volt egy kis „Reklám” kiadású 

„Faust”-om. Azt tanulgattam. Ez volt októberben. A vadonatúj pufajkám (orosz 

származású vattás nadrág) 3 hónap alatt a sok üléstől kilyukadt. 

Persze időben jelentettem kedves nagynénémnek, hogy jártam Német doktor úrnál. 

Jött is a válasz, s az akkor prűd időkkel ellentétben bizony kedves Luca néném megírta 

a valóságot. Alig pár héttel Komlóról való elkötözésük előtt az fenekén (bocsánat!) 

egy kelés keletkezett. Persze más orvos nem volt, csak Német doktor, aki viszont 

nagyon szívesen gyógyítgathatta Luca nénémet. Ne felejtsük el, én akkor voltam 20, 

néném 29 esztendős! 

Na, hagyjuk Komlót, s Luca nénémet! 

 

Menjünk vissza a kilátástalan 1945. esztendő végére! Árki megszűnt, apám 

noszogatására ugyan nagypapa vett Győrben - a Csokonai utcában - egy házat, de az 

még foglalt volt, nem lehetett beköltözni. Így nem volt nekik hova menni! Pár hónapra 

vagy Irtáson, vagy Károlyházán voltak. Ha jól emlékszem Pista bácsi Vilma nénivel is 

Irtáson segített Katónak, aki még mindig egyedül gazdálkodott. 

 

Ez a “kirándulás” ugyan nem volt betervezve a családi históriába, de sajnos ez is 

hozzátartozik. 

 

Folytatásul Malacka, Bakony s háború után, menjünk vissza Modorba, hiszen ott 

született Neszti nagyapám apja, Carl August Supper.   

 

P.s. Idáig még volt sok családi felvételem, de csak azok, amelyeket én szereztem ( ca. 

1500 darab). Sokan nem lesznek megelégedve, mert nincs róluk kép, vagy történet. 

Bocsánat, csak azt tudtam leírni, amit megéltem, vagy hallottam! S mint individuum, 

azt tettem be, amit fontosnak tartottam. 
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SUPPEROK MODORBAN 
 

Modorról röviden 

 

Modor város, latinul Modorinum, németül Modern, szlovákul Modra. A Kiskárpátok 

keleti lejtőjén fekszik. Híres kitűnő boráról. 1158-ban Géza király oklevelében említi 

Modort. 1607-ben Rudolf királytól magyar szabad királyi városi rangot kapott. 1741-

től evangélikus lutheránus püspökség. 

 

 
 

240.   Modor környékének térképe 

 

 
 

241.  Modor - szőlők 
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242. Modor - utcakép 

 

 
 

243.  Modor - templomok 
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244. Modor - centrum 

 

Mi közünk nekünk Supper utódoknak Modorhoz? Minden véletlen az életben, de 

kezdjük el a mesét.  

Visszaemlékezés Lola mamára 

 

Amikor a családban kitudódott, hogy én Modorban kutatok, Lola mama mesélte, hogy 

Modor volt a tanárkiképzése után az első állomása. Talán hozzájátszott ehhez, hogy 

Modor nagy evangélikus hely és Lola mama is evangélikus volt 

Nem voltak rossz emlékei Modorról, bár a sok tót kislány beszédét nemigen érthette. 

Viszont a konyhai művészetéhez sokat járult az, hogy Modorban tanult meg 

zsemlegombócot csinálni, amit valóban nagyon jól tudott. 

Ha már a konyháról beszélünk, ugorjunk előre pár évet! Amikor még Bécsben éltem, 

1962 körül Elly néni meghívta Lola mamát. Nekem, mint szegény egyetemistának 

nem volt módomban egy meghívólevelet, illetve garanciát vállaló levelet kiállítani. Így 

ezt Elly néni írta meg. Ekkor már megvolt a Karas Gasse-i lakásom. A második 

szobában Miltner Gerhard barátom lakott, akivel együtt dolgoztam Egyed nevű 

magyar építésznél. Lola mama elfoglalta Gerhard szobáját, s Gerhard nálam a földön 

aludt. Ilyen idők voltak akkor. Nos, gondoltam, Lola mamával teszünk egy kis utazást. 

Persze pénzem nem volt. Abban az időben Boltensternék nagyon jóban voltak egy Ing. 

Gellért nevű magyar származású, jómódú úrral, aki a háborút Argentínában vészelte át. 

Valahogy azelőtt engem meghívtak beszélgetni, históriákat kicserélni. Nos, 

gondoltam, nekik nem számit, ha nekem ad kölcsönt, talán ezer schillinget, ami elég 

lett volna egy kis utazásra. Persze a gyerektelen kapzsi úriember ezt elutasította, 

gondolva, hogy úgysem adnám vissza!? Így aztán főnököm, Egyed építész segített ki. 

Nahát, elmentünk Salzburgba. Akkor még Salzburgban nem volt az a Mozart-mánia. 

Mozart szülőháza mellett egy korngassei szállodában laktunk, amit még meg lehetett 

fizetni. Isten tudja, hány éves épület lehetett, mert a padló eléggé ferde volt. Aztán 

Hallstadtba utaztunk. Itt ültem én is életemben először egy függővasútban. Nos, 

nagymama persze a gyönyörű kilátás dacára becsukta a szemét, mert úgy félt. Onnan 
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Bad Ischl-be mentünk, hisz az a helység nagymama idejében nagyon híres volt, Ferenc 

Jóska császár mindig ott nyaralt. 

 

 
 

245. Lola mama Salzburgban 

 
 

246.  Lola mama Hallstattban 

 

Innen aztán újra haza Bécsbe. De tulajdonképpen a konyháról akartam beszélni. Alig 

voltunk a Karas Gasse-ban, nagymama mindjárt elkezdte, hát ő tiroli sniclit akar 

csinálni. A tiroli snicli otthon valamikor kedvelt menü volt. De a kommunizmusban 

tiroli sniclihez szükséges borjúhús se volt. Nos, elmentünk a csarnokba, ahol 

Ehrenfreund Éva tanti nekem már rég megmutatta a kitűnő hentesboltokat.  

Vettünk borjúhúst, s nagymama nekiállt elkészíteni a rég nem élvezett sniclit. 

Borjúhús, hagyma, sok paprika, kapribogyó, s tejföl. Persze nekem is nagyon ízlett, s 

Schweizben is sokszor csinálom, mint ahogy a gyerekeim nevezik ”Nüdelifleisch”, 

persze nem borjúhúsból (ki tudja azt megfizetni) hanem disznókarajból. Na, ennyit 

Lola mama konyhaművészetéről.  

Egy másik érdekes, de talán megérthető dolog a következő volt. Lola mamának a 

Klunzinger oldalról vagy még 5 unokatestvére élt Bécsben. Mind jómódú család, 

gyönyörű, örökölt lakásokkal. Lola mama nem akarta meglátogatni őket, annak dacára, 

hogy engem, mint unokát beajánlott nekik, a Klunzingereknek, Suppanoknak. Nem is 

egyszer voltam „családi” összejöveteleken. Szegény, valószínű szégyellte a 

magyarországi nyomort, amiben már 1945 óta élnie kellett. 

Supper Samuel Modorban 

 

Nos, menjünk vissza, nézzük meg hogyan került Supper Samuel ősünk Modorba!  

Super Adam Samuel 1776. december 25-én született Kiskunhalason.  
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247.  Matrikel, Super Adamus Samuel - *1776. 12. 25. - bejegyezve Kiskunhalason a 

katolikus egyháznál 

 

A kiskunhalasi protokoll szerint 1800. október 22-én Supper Adam Samuel - akit itt 

már Halason Szupernek írnak - bevonult 25 évesen svadronos kovácsnak 

(Fahnenschmidt). Ezután Halason többé nem találkozhatunk a nevével. 

 

 
 

248.  Halasi jegyzőkönyv - Samuel insurectio 
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A halasi protokollban 166. sorszámmal és 429. bekezdéssel jegyzett rész betű szerinti, 

nyomtatott betűkkel írt változata: 

 

Noha a mostani Insurrectiora már Halas Városa annyi Recrutákat kiállított, hogy a 

reája esett Repartitio jó formán kitelne: mindazáltal két jeles ifjú Nyári Mihálly nevü 

Halasi Postre Officium Expeditora, és Fóris János Halasi fi, önként ajánlották 

magukat a Publicumhoz való buzgóságokból Városunk részéről Katonáknak olly 

móddal, hogy Strása Mesterek, vagy leg alább Káplárok lehetnének: ezen kivül Szuper 

Sámuel a Nemes Regimentnél Kovács Legényül; item Török Bálint Halasi Fi 

diplomaticus Chyrurgnek szolgálatot venni kívánnának: Arra nézve ezen nevezett 

Személlyek Tttes Fő Kapitány Urnak presentáltatni és recomendáltatni rendeltettek. 

.Jelen lévén Palat. Assessor Péter Ferenc Ur, Ord: Bíró Turóczy István, Senator Péter 

István, Bikádi István, Kocsi Mihálly, Boné István, Végi Mihálly és Besnyey Gergely 

Uraimék.  

22 a  Octobr. 1800. 

 

Viszont, amikor vagy 40 éve a pozsonyi levéltárban a modori anyakönyveket 

böngésztem, a következő bejegyzést tálaltam:  

 

 
 

249.  Supper Samuel & Gröschl Catharina özv. Waltersdorferné házassági irata 

 

Röviden: 

 

1801. november 29-én, dispensatioval összeadjuk Supper Samuelt, a palatinus 

huszároknál szolgáló “Fahnenschmiedt”=svadronos kovács, a kunsági „”Flecken = 

kis helység” Halasról, Apja neve Supper János, elhalt anyja neve Maria Rohrer, 

Gröschl Catharinaval, Waltersdorfer Pálnéval, polgári vaskereskedő özvegyével itt 

Modorban. 

 

Samuel az adatok szerint 25 éves!, özvegyasszony felesége Catharina 36, tehát köztük 

11! év különbség volt. 
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Tehát Gröschl Catharina 1765-ben születhetett. Samuel a belső tanács tagja és városi 

kapitány. 

 

Több kérdés merült fel: hogy sikerült Samuelnek leszerelni, vagy talán megmaradt 

katonai állományban a “nemes” regimentnél!? Mindenesetre özvegy Waltersdorferné 

gazdag család tagja lehetett, evangélikus s német, lehettek gyerekei az első 

házasságából. Sajnos, a pozsonyi levéltárban kért városi protokollokat vagy nem 

akarták kiadni, vagy már nem léteztek. 

Így, csak az anyakönyvekből származott beírásokat idézhetem: 

 

Supper Samuel és Gröschl Catharina gyermekei: 

Supper Johannes, később: Soupper Johann Baptist  

Supper Carolina Elisabeth 

Supper Sándor ????(feltevés) 

 

 
 

250.  Facsimile Supper Johannes - *1802. május 24. 

 

 
 

251.  Facsimile Supper Carolina Elisabeth - *1804. 05. 23.  † die eodem, tehát aznap 

meghalt 
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252.  Gröschl Catharina halotti irata - †63 évesen, 1828. július 14.  

 

Supper – Soupper rokonok 

 

Tovább kutatva a Supperokat sose találtam valami nyomot Johannesről, aki 1802-ben 

született. Csak a mai napokban (2014. június 1. körül), amikor Halbritter Ernő 

segítségével hozzájutottunk a mormonoktól világhálóra tett anyakönyvi adatokra, 

sikerült megoldani a problémát. 
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Előzmények: Supper Pista bácsi, amikor a háború után először juthatott Bécsbe, 

mindjárt meg akarta látogatni Soupper (sic!) rokonokat. Úgyszintén jóval a háború 

után, amikor a Boltenstern család Salzkammergutban Seewalchen nevű helységben 

nyaralt, Boltenstern Liesl elbeszélése szerint gyakran meglátogatták ott a “Herrn 

Baron” családját, Tante Emilit, fiát, Erichet, akik egy kastélyban, az úgynevezett 

“Amtshaus”-ban laktak. Nevüket ugyan Souppernek írták. Nos, én nem tudtam ezeket 

hova tenni, s elkezdtem kutatni. Elmentem Seewalchenbe, nézegettem a temetőben. 

Véletlenül két hölgy felvilágosított, hol van egy Soupper sír. A tuját elhúzva láttam 

Erich von Soupper, s neje Störk Felicitas. De volt még ott egy férfinév is, akit nem 

ismertem. A hölgyek viszont felvilágosítottak, ez az úr, valószínű az özvegy Erichné 

“barátja” volt, őt is ide temették. S még érdekesebb, a férfi lánya örökölte az egész 

kastélyta és a vagyont. 

Kiegészítés 2014. okt. 21-ből:  

Seewalcheni plébánia E-mailje szerint az utolsó tulajdonos egy bizonyos Tymcio 

Gertrude 2011-ben aláirt egy nyilatkozatot, mely szerint lemond a Soupper sír 

fenntartásáról, azaz nem fizet! Tehát, e Gertrude apja (nevét már nem tudom) lehetett 

özvegy Soupperné ”micsodája és örököse”, akit később a Soupper sírba temettek. 

Lányát, Gertrudét tehát a sír már nem érdekelte.  

 

Vissza a kapcsolatkereséshez: 

Lehetett volna gondolni Soupper Johann, Samuel fia, de azt írták, hogy Ossiach-ból 

származik! Oda is írtam az ottani papnak, aki persze sose válaszolt. 

Csak mostanában derült ki, hogy Erbestus nevű fia halt meg ott a Treffen nevű 

helységben, az Ossiachersee-nél 1944. december 27-én, azaz 84 éves korában. Ezt az 

információt Soupper Ernestus születési anyakönyvi bejegyzésénél kiegészítésként 

találtuk meg, úgyszintén ott olvasható Soupper Joann és Bourguignon-Bamberg Josefa 

házasságkötésének helye (Rzeszov) és  ideje (1846. 04. 21.)  

 

 
 

253.  Bejegyzés Soupper Ernestus anyakönyvi kivonatában 

 

Most viszont a mormonok honlapján találtunk egy anyakönyvi bejegyzést, ahol Supper 

Joann és felesége Bourguignon-Bamberg Josefa mint szülők szerepelnek. Joann nem 

más, mint Supper Samuel “elveszett” Johannes fia! 
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254.  Matrikel,  Szupper (Soupper) Melania  

 

Következtetés: Supper, később Soupper Johannes (*1802. május 24.) katonatiszt, mely 

“szakma” abban az időben a legegyszerűbb létra volt polgári családoknak “feljebb” 

kerülni, esetleg az akkor még fontos “nemességet” is megszerezni. 

Nemcsak a legénység, de a felsőbb rangokban lévő tisztek is bejárták az akkori 

monarchia országait. Így juthatott Johannes dél Lengyelországba, ami akkor valószínű 

Galizia, s osztrák örökös tartomány volt. Ott ismerte meg Bourguignon-Bamberg 

Josephint (*1823.), összeesküdtek Rzeszov nevű lengyel városban 1846. április 21-én. 

Érdekes, ahogy első gyermeküket, Sándort anyakönyvezték! Sem keresztszülők, sem a 

keresztelő pap nincs beírva és az apa neve sem teljes. Vajon mit jelent ez? 

 

 
 

255.  Matrikel, Soupper Sándor 
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A Bourguignon család címere, annak leírása megtalálható a Siebmacherben: 

 

 
 

256.  Bourguignon leírás ex Siebmacher 

 

Magyar fordítás röviden: 

Címer 1757-ből. Második címer 1775-ből, mindkettő grafikus leírása, Johann Franz 

Bouguignon jogászprofessor Prágában és Bécsben, érdemeiért 1757. október 8-án 

osztrák és cseh lovagrendbe emeltetett. Ugyanaz 1775. szept. 30-án bárói kinevezést 

kapott, Baumbergi előnévvel. 

 

 
 

257. Bourguignon címer 
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A család ismert személyei: 

 

  
 

258.  Bourguignon-Baumberg Johann Franciscus (*1722.) portréja a lipcsei egyetemi 

könyvtárban 

 

Anton I. *1766. 12. 18.  †1833. 08. 06.  & Rumpelmayer Anna *1785. 03. 23.  

Leitmeritz-ben, aki Bourguignon-Baumberg Johann Franciscus fia lehetett. 

 

Anton II. császári és királyi admirál, aki Hermannmestec, Csehországban született 

(*1808. 06. 04.), és 1879-ben Pulán halt meg, felesége Johanna Maria Valentina 

contessa Lombardo-Murray (*1825. 10. 17.  †1887. 03. 21.) Pola. 

 

Stanislaus * Pilsen, 1823. 05. 09. †1884. 02. 22. Ő valószínű Anton I. fia. 

 

Josefin minden bizonnyal Stanislausnak lánytestvére.  

Soupper Johannes és Bourguignon-Bamberg Josefin gyermekei az anyakönyvekben 

különféle írásmódban fordulnak elő: sic! 

 

Souper Sándor *1847. 01. 19. Modor 

Soupper Arthur Antal Károly *1848. 01. 06. Modor 

Szuper Alexandra Elisabeth *1849. 04. 01. Modor 

Soupper Joseph Philipp *1851. 05. 01. Pozsony 

Supper Octavia Catharina *1852. 06. 07. Pozsony 

Szupper Melania Maria *1855. 11. 27. Pozsony 

Soupper Ernestus *1860. 10. 14.  Pozsony 
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése előtt a gyerekek Modorban, azt 

követően Pozsonyban lettek beiktatva, bár valószínű apjuk Johann máshol is 

szolgálhatott. 

 

 
 

259.  Soupper - Bourguignon  Josefin gyászjelentése - † Pozsony, 63 éves, 1886. 03. 31.  

 

Gyermekeként csak Arthur, Alexandrine, Octavia és Ernő van feltüntetve. Csak 

Octavia házas, férje Zempliner, gyermekük Eduard.  

 

Az interneten találtam egy Zempliner Péter nevű urat Prágában és a következő levelet 

írtam neki: 
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Basel 05.09.2014  

Mr.Petr  Z E M P L I N E R  

Na Babe 1809/25 Dejvice, 1600 00 Praha 6 

Dear Sir, 

I suppose, you understand English, so you can answer my questions. I do research my 

family-history since 40 years. In the latest time, I discovered on a (sorry in English I 

do not know the name) deutsch Parteezettel, your name, as a late husband of Octavia 

von Soupper. I would be very pleased, if I get some news from you saying yes or not. 

Zempliner is not a very common name, so I hope, we are „relatives“! 

I send you a copy of this „Parteezettel“.Johann Baptist von Soupper have been a half-

brother of my great-grandfather Carolus Augustus Supper, from Modra. (Modern) 

I live in Basel, Switzerland, and am a retired architect. 

 

Thank you for your answer.  

 Sincerely:     László Kéry 

 

Pár nap múlva legnagyobb meglepetésemre jött egy magyarul írt válasz. 

 

 
 

260.  Zempliner Artúr válasza 

 

Kommentár: e választ megköszöntem, s ismételtem, hogy egy Zempliner Béla? egy 

Soupper Octaviát vett feleségül. Tehát az asszony „rokon”. Sajnos, erre nem kaptam 

választ. Az írásból csak azt lehet következtetni, hogy már a XIX század vége felé is 

existáltak „vegyes” házasságok. Mivel lehetne különben magyarázni a kijelentéseket: 

„családnevüket II. József idejében vették fel, s a Zemplinerek a második világháború 

következtében ki lettek irtva”!?  
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261.  Soupper Johann gyászjelentése - †1879. 08. 06.  

 

 
 

262.  Soupper Terézia gyászjelentése - †1871. 12. 26. 
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Tehát Johann Baptist von Soupper (Supper Johann) Pozsonyban 79. évében halt meg, 

gyászoló gyermekei: Arthur, Ernest, Alexandrine és Octavia. 

 

De mit tudunk Soupper Terézről?  

Lánykori neve ismeretlen, meghalt Pesten (†1871. 12. 26.), eltemették a Kerepesi 

temetőben (a temetői bejegyzést megtálaltam), születhetett 1798-ban. 

E témát csak feltevésként oldottam meg. Ebben Dr. Bona Gábor könyve sok mindent 

megvilágított.  

Boltensternné, Supper Elly mesélte nekem, hogy ő örökölt (hogy honnan, az 

ismeretlen) egy címert. Ezt a címert akkoriban elajándékozta Supper Dezsőnek, aki 

akkor a Ludovikára járt, s azt gondolta, neki ez segít. E címert Szepezdi István s neje 

Edit valamikor Pécsett restauráltatták, s most Szepezdi Junior birtokában van. 

Soupper Terézia férje neve valószínű úgyszintén Sándor. Egy feltevés szerint Sándor 

is Samuel első házasságából született volna Johann (1802.) után és esetleg vagy 

Carolina Elisabeth közt, vagy utána, nem Modorban született, ezért nincs róla adat. 

Felesége Terézia született ca. 1798-ban. Elképzelhető, hogy férjénél valamivel idősebb 

lehetett. Lásd Samuel! 

Gyermekeik: Sándor *1824.  †1879. cs. kir. hadnagy, a forradalomban 1848. nov. 8- 

tól vezérkari őrnagy, a forradalom leverése után várfogságot szenved, 1850-ben 

szabadul. Felesége Mária (Irma). 

 

 
 

263.  Soupper Jenő gyászjelentése - * feltehetően 1831-ben, †Budapest, 1873. 03. 30.   
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264.   Soupper Ágoston gyászjelentése - †1874. 05. 12.  

 

Soupper Ágostont ”a szabadságharc bajnokát” Zsombolyán (Torontál megye) temették 

el.  

 

 
 

265.   Torontál vármegye a korabeli Magyarország térképén  
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266.  Az érdekes telepítésű Zsombolya térképe 

 

Soupper Ágoston felesége egy lengyel főnemesi családból származó Natecz 

Grochowalski Antónia. 

 

Kutatásaim közben kérdésemre 1992-ben kaptam egy levelet az “Oesterreichischen 

Staatsarchivból” amiben azt írják, hogy egy Supper nevű család sem kapott osztrák 

nemességet. 

Hogy miért gondoltam nemességre? A következő magyarázat szerint: Supper Pista 

bácsi és Vilma néni német tiszteknek mindig “Supper von Fahnenschmidt”-ként 

mutatkoztak be. Mint már ismeretes, Fahnenschmiedt svadronos kovácsot jelent, ami 

az akkori Samuel katonai rangja. Azon kívül Supper Samuel második házasságából 

származó gyermekei anyakönyvelésénél őt, mint “Samuel v. Supper” jegyzik. A “v” =  

„von” rövidítése magyarul nemességet jelent. 

Dr. Hofrat Mikoletzki 1992. április 30-án az Oesterreichischen Staatsarchivból 

továbbá azt írta, hogy egy hasonló nevű Soupper Franz obersleutnant (vezérezredes), 

aki a Máriássy gyalogosezrednél szolgált, 1818. december 18-án nemességet kapott. 

Itt lehet spekulálni. Abban az időben, ha az embernek nem volt utódja, szokás volt 

valakit (például egy hasonnevű fiatal tisztet, Supper Johannest), aki esetleg úgyszintén 

a Máriássy gyalogezrednél szolgált, örökbe fogadni? Egyúttal a nevet is franciásították 

Soupperra. Lásd a különféle Supper írásmódot.  
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Időközben Halbritter Ernő az interneten talált egy könyvet, amit Dr. Bona Gábor írt a 

48-as forradalom főtisztjeiről. Sikerült felvenni a kapcsolatot a szerzővel, s 2014. 

október 8-án meglátogattam az urat Dorogon. Nagyon szívélyesen fogadott, s már 

elkészítette számomra az összes Soupper kivonatot. Mindez egy nagy 500 oldalas 

könyvből volt. Dr. Bona a budapesti Hadtörténeti Intézet igazgatójaként dolgozott e 

témán. 

E probléma részbeni megoldása: az eddig írt adataim ezáltal majdnem költeménynek 

tűnnek. Sajnos, mindez nem derít fényt arra, hogyan rokon Terese von Soupper, illetve 

az ő gyermekei. 

 

 
 

267.   Soupper Sándor ex Dr. Bona 

 

 
 

268.  Soupper Jenő ex Dr. Bona 
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269.  Soupper Ágoston ex Dr. Bona 

 

Tehát Soupper Teréz, azaz Ferenc gyermekei utód nélkül haltak el. Idáig ismeretlen 

Johann Baptist családjával való kapcsolata. 

2014. október 14-én meglátogattam Pirkner Évát Bécsben, aki a 89. évét tapossa. 

Ahogy mesélem neki az újonnan felfedezett adatokat a 48-as szabadságharc hőseiről, 

következő jutott eszébe:  

Valamikor gimnazista korában otthon történelmet tanult. Pista bácsi, a papája odaült 

hozzá, s nézte mit csinál. Ah, történelem! Hát tudod-e azt, hogy a szabadságharc után 

majdnem egy 14. aradi vértanú is lett, méghozzá egy Soupper August nevű! Ágostont 

tettei miatt bebörtönözték, halálra ítélték. A börtönben viszont meglátta a 

börtönigazgató csodaszép lányát. Egymásba szerettek. Leveleket csempésztek ki, meg 

be. Hogy meddig tartott ez, azt már nem lehet tudni. Az viszont tény, hogy 

Ágostonnak megkegyelmeztek (lásd Dr. Bona jegyzete). Vajon a börtönigazgató szép 

lányának lehet-e ezt köszönni!? Ezt se fogjuk megtudni. Az olaszok ilyenre azt 

mondjak:”si non e vero, ben trovato”, ha nem is igaz, mesének jó! 

 

2014. december 9-én kutattam a bécsi hadtörténeti levéltárban. Levelezés után az 

igazgató „Hofrat” Tepperberg előkészítetett számomra egy sereg dokumentumot. 

Szerinte 15 vastag dobozz, amiben személyi „lajstromok” voltak a Máriássy 

gyalogezredről. Ennek feldolgozása 5 napba kerülne! Már az első dobozban 

megtálaltam „Franz Soupper” vezérezredes adatait, mely szerint Aeussig (ma Usti nad 

Laben) nevű észak csehországi városban született. 1818-ban, amikor e lajstromot 

készítették, 56 éves volt!!! Eszerint 1762-ben születhetett, katolikus. 
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Azonkívül megkaptam azt a dossziét, amiben a nemességet kérelmezi (érdekes módon 

Lembergből), s a nemesség adományozását címertervezetekkel. Sajnos ez adatok mind 

német betűkkel voltak írva, s a kopírozás nagyon komplikált lett volna.    

Tehát Soupper Franz, mint a katonák általában nagyon későn házasodott. Dr. Bona 

adatai szerint neje Leeber Teréz. Első fiuk Sándor, valószínű már Budán született 

1825-ben. Sándorról, nejéről, Müller Irmáról nincs más hírünk.  

Jenő fia 1830 körül született. Az örökbefogadott Ágoston adatai megszerzése még a 

jövő feladata.  

Franz von Soupperről többet nem tudunk, meddig élt, hol halt meg, hol temették el. 

Azonkívül nem tálaltam semmi vérbeli rokonságot, valószínű csak a hasonló név, 

katonaság volt a közös kapcsolat oka. 

Dr. Bona még Jánosunkról, Samuel fiáról is fedezett fel érdekes dolgokat: 

 

 
 

270.  Soupper János ex Dr. Bona   

 

Dr Bona szerint János nemesi származású.  Sajnos, ezt nem tudtam megerősíteni. 

 

Supper Samuel második házassága 

 

Tehát Supper Samuel első házasságából született Johann életét s utódait 

megtárgyaltuk. Johann húga Catharina Elisabetha, aki 1804-ben született, azonnal 

meghalt. Samuel ezutáni életútját nem ismerjük. Azt gondolhatjuk, hogy neves jó 

módú polgár lehetett, szenátor, ami a szabad királyi városokban nagy szó volt. Így élt 

11 évvel idősebb feleségével egészen annak haláláig, 1828-ig. Ekkor Samuel 52 éves. 

 

Mint özvegy, 1830. május 26-án feleségül vette Ruzsitska Júliannát, Mandelik Johann 

malomtulajdonos 29 éves özvegyét, kinek feltehetően nem volt az első házasságából 

gyermeke. 

A Ruzsitska család Nagylévárdról (Grossschützen, Velike Levare) származik, mint a 

Dokupilok. 
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271.  Matrikel, Samuel & Julianna esküvője - 1830. május 26.   

 

Itt már “v. Supper”-nak írják. Johann fia ekkor 28 éves, még nem házas katonatiszt.  

 

Utódok a második házasságból: 

 

 
 

272.  Matrikel, Samuel ifjú - *1832. 01.03.  
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Az apa Magistratsrat = Szenátor a belső tanács tagja; a keresztszülők: Supper József, s 

neje hibásan Elisabeth Capri, helyesen Paprika Maria, Halasról “Cumania”-ból és  

Dokupil Johann, s neje Ruzsitska Susanna, valószínű Julianna növőre. 

 

Ez a keresztlevél is utal arra, hogy Supper Samuelnek Halason “Kumániában” rokonai 

vannak, amit később tárgyalunk meg. 

 

 
 

273. Matrikel, Susanna Carolina - *1834. 04. 26.   

 

Az apa városi polgár és malomtulajdonos; keresztszülők ismét Supper József és 

Dokupil Johann, aki úgyszintén malomtulajdonos “molnár” és neje Susanna Ruzsitska.  

 

 
 

274.  Matrikel, Wilhelmina Julianna - *1836. 05. 29.  
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Wilhelmina Julianna Modorhoz tartozó Bibrisburgban született. Kutatásaim elején, 

amikor az adatokat Jávor Tiborral böngésztük, ő azt mondta, hogy Bibrisburg egy 

birtok, egy puszta neve volt. 

A bejegyzés fordítása: 

 

apa:Supper Samuel, aki Johann mezőhegyesi istállómester,s felesége Trefflich Rosina 

-sajnos mindkettő már elhalt - törvényesen született fia, anya: született Ruzsitska 

Julianna, aki a nagylévárdi bognármester s feleségének Kuner Máriának lánya. 

Keresztszülők: Heuffel Michael segédjegyző és felesége Haberland Elisabeth, Dokupil 

Johann és felesége Ruzsitska Susanna.  

 

Tehát az anyakönyv szerint Samuel apja (Supper Johann) élete végén az újonnan 

alapított mezőhegyesi ménes istállómestere lett. Ezek után elmentem Mezőhegyesre, 

ahol sajnos semmit nem tálaltam. Azt mondták, hogy minden dokumentumot elvittek 

Békéscsabára, a megyeszékhelyre. Ott viszont az írásbeli dokumentumoknak pont az a 

kötete hiányzott, ami időileg érdekes lett volna. Amikor a tótkomlósi evangélikus 

templomban (Mezőhegyeshez legközelebbi parókia) kerestem volna Johann és 

harmadik felesége Trefflich Rosina valamely bejegyzését (házasság, haláleset), a 

magyarul beszélő pap majdnem kitessékelt. Így eggyel több felderíthetetlen esemény 

van a családban! 

 

 
 

275.  Matrikel, Carl August - *Modor, 1839. 02. 28.  

 

Szülők: mint Wilhelmina Juliannánál. 
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276.  Matrikel, Julianna Susanna - *Modor, 1841. 07. 06.  

 

Apa: Supper Samuel, néhai városi tanácsnok, most polgári malomárendás (= régi szó, 

bérlő) és hitvese, Ruzsitska Julianna. 

 

 
 

277.   Matrikel, Móricz - *Modor, 1843. 05. 13.  

 

 

Az apa már malombirtokosként lett bejegyezve. Móricz gyermekkorában, diftériában,  

meghalt.  
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278.  Ruzsitska Julianna halotti bejegyzése  

 

1844. 11. 02-án Supper Samuel újra özvegy lett, mivel 23 évvel fiatalabb második neje 

“gyomorrákban” meghalt. 

 

Supper Samuelné sz. Gröschl Catharina †1804. gyermekei 

Név Születési dátum Kor  (év) 1844-ben 

1 Johannes 1802. 05. 24. 42 

2 Carolina Elisabetha 1804. 05. 23. †0 

   

Supper Samuelné sz. Ruzsitska Julianna hátrahagyott gyerekei 

1 Samuel junior 1832. 01. 03. 12 

2 Susanna Carolina 1834. 04. 26. 10 

3 Wilhelmina Julianna 1836. 05. 29. 8 

4 Carl August 1839. 02. 28. 5 

5 Julianna Susanna 1841. 07. 06. 3 

6 Moricz Joseph 1843. 04. 19. †1 

 

279.  Ruzsitska Julianna és Gröschl Catharina gyerekei 

 

Ezután az idő után nem tudunk semmit a Supper családról Modorban. Valószínű jó 

módban élt az özvegy, s sok segítsége lehetett a gyerekek felnevelésére. 

 

Supper Adam Samuel 1861-ben, 85 éves korában Modorban meghalt. 

A modori temetőben kerestem sírját, gondolván, hogy egy szenátornak, egy gazdag 

polgárnak a síremléke hosszú ideig megmarad, de nem találtam semmit! Viszont az a 

gyanúm, hogy a temető egyik ”legelőkelőbb” részen fekvő Ludovit Stur (a szlovák 
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nyelvet felújító evangélikus tológus) számára készített óriási síremlék épp azon a 

helyen van, ahol Samuel síremléke lehetett.  

Samuelnek a Samuel, Susanna Carolina, Wilhelmine Julianna nevű gyerekeiről semmi 

írásbeli nyom nem maradt. 

 

Julianna Susanna & Siegel Viktor Rudolf nyomdász †1873. 09. 22., 1866-ban 

esküdtek. 

Gyerekeik: 

 

 
 

280. Matrikel, Siegel Anna Catharina Hermia - *Modor, 1866. 01. 03.  

 

 
 

281.  Matrikel, Siegel Paul Rudolf Karl - *Modor, 1868. 07. 04.  
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282.  Matrikel, Siegel Viktor Rudolf - *Modor, 1872. 09. 12.  

 

Annak dacára, hogy Supper Julianna fiatalon (32 évesen) özvegy maradt három 

gyermekével, semmi szóbeli vagy írásbeli nyom nem maradt róluk a családban. A 

három Siegel gyerek ugyanolyan unokatestvérei Nesztiéknek, mint a Táborszky vagy 

Jávor utódok.   

Erre nincs magyarázat! 

Utóirat Malackához 

 

Visszamegyünk Carolus Augustushoz, aki tulajdonképpen a dédapám, született 

Modorban (*1839), akkor apja Samuel 63 éves, anyja Julianna 38 éves.  

Jómódú, neves családban nőtt fel, apja malomtulajdonos, szenátor, valószínű 

Bibrisburg-puszta birtokosa. Sajnos, mint már említettem, a pozsonyi állami 

levéltárban nem voltak hajlandók semmiféle városi protokollumokat, jegyzeteket 

kiadni, így nem tudunk semmit a családról. 

 

Kutatásaim elején Boltensternné, Supper Ellytől viszont kaptam pár régi 

dokumentumot. Ezek szerint Károly, akinek úgy látszik nem volt kedve Johann bátyja 

katonai-nyomdokaiba lépni (ma már lehet mondani a forradalom utáni problémák 

miatt), hivatalnok lett. 

 

Modor és Malacka közt fekszik a Kis-Kárpátok. Csak nyugatra kell menni, valószínű 

abban az időben kocsival, vagy lóháton, s eljut az ember Malackára. Itt ismerhette meg 

Károly a jómódú Mayer család lányát, Leopoldinát. De mi volt a foglalkozása 
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Károlynak?  Idáig csak “Fils a papa” gazdag papának fia! Apja halálakor 22 éves. 

Tehát keresni kellett egy jó állást. Talán megtudhatta, hogy Malackán terveznek egy új 

királyi járásbíróságot. Úgy látszik már akkor szokás volt egy ”állást megpályázni”. A 

megbízása biztos lehetett, mert Károly 1871. október 3-án egybekelt Mayer 

Leopoldinával. 

 

 

 
 

283. Supper Károly és Mayer Leopoldina házassági anyakönyvi kivonata 
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284.  Supper Károly kinevezése - 1871. 12. 25. 

 

E kinevezés szerint Károlynak 1871. december 31-ig a törvényszéki elnöknél 

jelentkezni kellett. Károly eszerint évi 500 forint fizetést és 100 forint lakbér-

hozzájárulást  kapott. Így átköltözhetett Malackára. Sajnos, jelen pillanatban nem áll 

módomban az 500 forintot interpretálni, mennyi lehet az a mai pénzben. 

Megkezdődőt az élet Malackán. Ismétlem, jöttek a gyerekek: 

 

Eugen Josephus *1872. 

Wilhelmine Francisca *1876. 

Marta Anna *1878. 

Ernest Carolus Robert *1880. 

Stephan Josephus *1884. 

Francisca Julianna *1886. 
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Vajon mi okozta azt az eljárást, hogy Supper Károly kérte a nyugdíjazását! A 

kérvényekben “testi fogyatkozásról” írnak. 

 

 
 

285.  A királyi járásbíróság bizonyítványa -1886. 09. 10.  
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286. A törvényszéki elnök levele a felmentésről, a nyugdíj-megállapításról                

 

A 14 év és 8 hónap után utolsó keresetének 48 %-át kapta, ami 240 forintot tett ki. Mi 

lehetett az a testi fogyatkozás? A családi szóbeli hagyomány szerint Károly írnoki 

állása után “bankár” lett! 
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A nyugdíjazás után jött még két gyerek: 

 

Dezső Gotthart *1889. 

Julianna Augustina *1891. 

 

Számomra nem ismeretes, hogy a gyerekek Malackára, vagy Pozsonyba jártak-e 

gimnáziumba!?  Mindenesetre Jenő, Vilma, Márta, Neszti, Feri néni Malackáról 

egyetemre kerültek. 

Viszont ismert dolog, hogy Pista bácsi és Dezső bácsi Malackán (Pozsonyban) nem 

boldogultak, s így elküldték őket a Halasi Kollégiumba a rokonokhoz. 

Júlia néni tanítónő lett. 

 

1909-ben hetvenegy éves korában Supper Károly meghalt. 

 

 
 

287.  Supper Károly halotti levele - 1909. 12. 06. 
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288.  Értesítés halálesetről - 1909. 12. 07. 

 



 

 

194 

Ezután jött a procedúra, az özvegy Supper Károlyné, Mayer Leopoldinának állami 

nyugdíjat kellett kérelmezni. Úgy látszik, ez nem ment automatikusan. Szükségesek 

voltak az “Erkölcsi bizonyítványok”! 

 

 
 

289.  Evangélikus lelkészi hivatal bizonyítványa - 1909.12. 17. 
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Ezeket csatolva írt az özvegy a nagyméltóságú és kegyelmes igazságügyi 

miniszterhez, Dr. Wekerle Sándorhoz. 

 

 
 

290. A kérelem címoldala 
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291.  A kérelem 1. oldala   
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292.  A kérelem 2. oldala 

 

 

Már 1910. március 10-én jött a végzés, mely szerint özv. Supper Károlyné, Mayer 

Leopoldina január 1-től 480 korona évi nyugdíjat és 120 korona temetési járulékot 

kap. 

Van egy összehasonlítási lehetőség: nagyapám Kéry Endre s neje Kukorelly Irma 

1905-ben megvették a győri Kálvária utcai házukat, mely 2500 négyszögöl, azaz 

majdnem 10 000 m2 volt, pékséggel, sereg lakással 40 000 koronáért. Ebből lehet 

következtetni, hogy az évi 480 korona elég szép nyugdíj lehetett!  

Supper Károly fizetése annak idején 500 forint volt, ez kb. 1000 koronának felel meg. 

Wikipédia:”A koronaértéket Ausztriában az 1892. évi augusztus 2-i törvény 

Magyarországon az 1892. évi XVII. törvény vezette be. Ez a törvény hivatalossá tette 

az aranyvalutát, egy korona értékét fél forintban szabta meg, a forint forgalmát 

azonban nem kötötte határidőhöz, hanem továbbra is megtartotta törvényes 

fizetőeszköznek. 1900-tól kezdve a korona volt az egyetlen hivatalos pénznem a 

monarchiában.” 
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293.  Nyugdíjmegítélés 1. oldal - 1910. 03. 10. 

 

Sajnos, e nyugdíj valószínű a legjobb esetben csak a háború végéig (1918 ?) volt 

kifizetendő. A trianoni “békeszerződés” alapján Malacka a Csehszlovák államhoz lett 

csatolva, s a “régi K.u.K” nyugdíjakat ugyancsak leszállíthatták. Így Supper 

dédnagymama hasonló helyzetbe került, mint kedves menye, Supper Jenőné, Gmeyner 

Berta, aki 1916-ban lett özvegy. 

 

A háború után a nagy Supper, Mayer, Táborszky család nagy része szétszorozott, csak 

a Jávorok maradtak Malackán. 
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SUPPEROK  HALASON 
 

 

Az eddigi elbeszélésben Halas többször előfordult (Lásd 249. és 272. képen). 

Supper Samuel ( *1776. 12. 26.) házassági iratából részlet: 

 

1801. november 29-én, dispensatioval összeadjuk Supper Samuelt, a palatinus 

huszároknál szolgáló “Fahnenschmiedt”=svadronos kovács, a kunsági ”Flecken = kis 

helység” Halasról, Apja neve Supper János, elhalt anyja neve Maria Rohrer, Gröschl 

Catharinával, Waltersdorfer Pálnéval, polgári vaskereskedő özvegyével itt Modorban. 

 

 

 1832. január 3-án ifj. Supper Samuel keresztlevelében halasi keresztszülők olvashatók 

(németül):   

 

 
 

294. Matrikel keresztszülőkkel  “Kumániából” 

 

Az apa Magistratsrat = Szenátor, a belső tanács tagja, a keresztszülők: Supper József 

senator, s neje hibásan Elisabeth Capri, helyesen Paprika Maria, Halasról “Cumania”-

ból. 

 

Ez volt számomra az első írásbeli jel arra, hogy Halason rokonok lehetnek! 

 

Családi hagyomány szerint Supper Pista és Dezső bácsik a halasi kollégiumban 

végeztek. Azonkívül a harmincas években eléggé szoros kapcsolat volt, mint közös 

nyaralás Szentlászlón a halasi Supperokkal. 

 

Hol van ez a Kiskunhalas? 
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295. Kiskunhalas, térkép 

 

Mi az érdekes e városról? 

 

A város területén és környékén még ma is számos középkori település nyoma 

megtalálható. A tatárjárás megritkította a lakosságot, de a betelepülő szilaj kunok új 

lendületet adtak a vidéknek. 1366-ban említik először a helység nevét az oklevelek. 

Ekkoriban vásár- és búcsújáró várossá lett Halas. A török korban többször is 

elpusztult, de a 17. század elején újratelepítették. A térség legnagyobb református 

mezővárosává nőtte ki magát. 1703. október 5-én a Rákóczi-szabadságharc egyik 

legvéresebb csatája itt zajlott le. 234 kuruc maradt a csatatéren, emlékükre állították a 

Búsuló kuruc szobrát. 

 A Habsburgok a többi jászkun településsel együtt eladták a Német Lovagrendnek. Ez 

a megaláztatás és „idegen uralom” nem tetszett az itt élőknek, ezért önmegváltási 

mozgalmat indítottak, amely igen nagy sikert eredményezett. 1745. május 6-án Mária 

Terézia királynő ellenjegyezte a redemptió=kiváltás dokumentumát. Ezáltal létrejött az 

első magyarországi jobbágyfelszabadítás, hiszen a Jászkunság területén (elvileg) 

mindenki szabad emberré vált. Lásd részletesebben Redemptio Kiskunhalason. 
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Redemptio Kiskunhalason 1745 
 

”Mi Lipót stb. rendeljük emlékezetül stb., hogy Mi Főtisztelendő és Fenséges Ferenc 

Lajos Herceg Úr, a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett jeruzsálemi vitézlő német 

rend poroszországi főkormányzójának, Németországban, Olaszországban és a 

tengerentúli részekben ugyanezen rend nagymesterének és legkedvesebb vérséges 

rokonunknak felséges udvarunknál időző követe és teljhatalmú megbízottja tisztelendő 

és nagyságos Eisenheimbi Heüsleim Martisilius, az előbb megnevezett rend lovagja 

által közvetített alázatos kérelmére a dolognak huzamos és kölcsönös megfontolása és 

vitatása után, végre az úgy szóval, mint írásban beadott javaslat után bekövetkezett 

megegyezéssel, bizonyos 500.000 rénes forintnyi pénzösszegért és azért, a jólemlített 

nagymesternek és lovagrendjének bizonyos, az elébb említett magyarországi örökös 

királyságunk megyéiben, tudniillik Hevesben és külső Szolnokban, a Duna és Tisza 

folyók között, és a körülöttük elfekvő úgynevezett Nagy- és Kiskunsági, nem kevésbé a 

jászok, vagy filiszteusok kerületeit, a hiteles alakban kiadott összeírás szerinti, az 

alább részletesen megnevezendő tartozandóságaikkal, ugyanis városaikkal, úgy lakott, 

mint elhagyott falvaikkal, vagy pusztáikkal tulajdonul adjuk." 

Ez a rendelet eltörölte a jászok és kunok örökös kiváltságait és jobbágysorba 

süllyesztette őket. A sérelem miatt a jászok és kunok a Rákóczi-szabadságharclelkes 

támogatói voltak. Mivel a Német Lovagrend nem tudta érvényesíteni vásárolt jogait, 

1731-ben (más források szerint 1730 illetve 1735) eladta jogát a Pesti Invalidus 

Rendháznak. A Német Lovagrend nem törekedett a belső igazgatási rendszer 

megváltoztatására, de a Pesti Invalidus Rendház megkísérelte bevezetni a földesúri 

szolgáltatásokat. Mária Terézia az országos tiltakozásnak engedve 1745-ben 

beleegyezett a redemptioba, az önmegváltásba. 

A kerületben mozgalom alakult a jogok visszaszerzésére. Több éves gyűjtésből és 

kölcsönökből sikerült összeszedni a közben 575 900 forintra nőtt összeget, amely egyes 

források szerint az akkori Magyarország költségvetésével összemérhető nagyságú volt. 

Ezen összegen felül vállalták 1000 lovas felszerelését, az általános hadfelkelést, 

valamint a nádor és más tisztviselők fizetésének megadását.  

1745. május 6-án Mária Terézia aláírta redemptióról szóló diplomát, amely 

visszaállította a szabad jászok és kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő- 

és lelkészválasztást, a pallosjogot, a révtől, vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól 

való mentességet. 

A jászok-kunok a redemptio során kivételt tettek, mert lehetővé tették, hogy több, 

pénzzel rendelkező, betelepülő vagyonos polgár is részt vegyen a redemptioban. 

 A betelepülők eredetileg nem voltak jászok kunok. Akik részt vettek a megváltás 

összegének összegyűjtésében, „redemptusok", akik pedig nem tudtak részt venni benne, 

„irredemptusok" lettek. 

A redemptio megváltoztatta a községi földtulajdonok korábban egyenlő elosztási 

arányát, mert azt, a redemptusok között, az általuk megváltott összeg nagyságának 

arányában osztották el. A redemptusok minden közösségi jószágból (például legelők) 

részesültek, míg az irredemptusok csak a ház körüli veteményföldekből. Végül voltak a 

„zsellérek", későbbi betelepülők, akik még közmunkákkal is tartoztak a közösségnek. ^ 

A redemptusok tudatosan ápolták kun-jász származástudatukat, amiben komoly 

szerepe volt az iskoláknak és a helyi értelmiségnek. ^ A földmegváltás az 1760-1770 
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közötti időszakban lezárult, tisztázódtak a tulajdonviszonyok. A földnek 

magántulajdonban való megjelenésével komoly gazdasági fejlődés és erőteljes 

társadalmi rétegződés indult meg. 

 

A Nemes Tanács dokumentumai 

 

Amikor a malackai, modori Supperokat, mint ahogy lehetett felderítettem, elmentem 

Kiskunhalasra. Mivel azt mondták, hogy Halason nincs evangélikus templom, így 

beültem a református parókiába, s elkértem a nagy fóliákat. Elkezdtem olvasni az első 

bejegyzést, ami inkább szomorú volt: Supper János neje, született Kalmár Judit 1796. 

június 6-án vízbe fulladt. Akkor jött hozzám egy szimpatikus úr, a tiszteletes, s 

kérdezte mit csinálok!? Mondom, keresem a Supper ősöket. Na, erre mondja nekem, 

van Halason egy úriember, aki gyűjti a halasi családok históriáját, Nagy Szeder 

Istvánnak hívják. Menjek el hozzá. 

Nem hagytam ezt kétszer mondani. Megkerestem Nagy Szeder István úr házát, egy 

szép, tipikus magyar sorház volt, merőlegesen az utcára, udvarral. Mikor elmondtam, 

hogy mi járatban vagyok, behívott egy kis szobába, ami tele volt polcokkal. Kérdezi, 

milyen családot is keresek? Mondom Suppert. Oda megy a polchoz, s levesz egy egész 

dobozt, ami tele volt Supper adatokkal. Meséli, ő is építész, de mivel úgyszintén 

“osztályidegen”, még sose dolgozhatott, mint építész. Így telik az ideje 

családkutatással. Már az édesapja is foglalkozott a halasi családokkal. Nos, itt aztán 

minden tele volt iratokkal. Mesélte, hogy az napig egzisztál egy városi levéltár, 

amiben őrzik a régi adatokat. 

A redemptio után Halas quasi önkormányzó város lett. Alakult egy “nemes tanács”, 

ahol hetente mindent megtárgyaltak. Fontosat, kevésbé fontosat. Veszekedéseket, 

feljelentéseket, testamentumokat és a többi, és a többi. Na, itt azt sem tudtam, hol 

kezdjem. Szerencsére még egy névmutatója is volt Pista bácsinak, melyik évben, 

melyik okmányban fordultak elő a Supperok. 

 

 
 

296. Nagy Szeder István, a halasi családkutató 

  



 

 

203 

Nos, kezdjük el valahogy! 

 

Gyorsan átnézve a hihetetlen mennyiségű okmányokat, rátaláltam egy német szövegre:   

 

 
 

297. Az 1770-beli, drezdai menlevél halasi kézmásolata 

 

Pista bácsi azt mondja, ő nem tud németül, mit jelent ez? 

 

A drezdai menlevél magyar fordítása: 

 

„ Mi, a szász választófejedelmi főváros Drezda polgármestere és tanácsosa igazoljuk, 

hogy a felmutató Supper János úr Drezda polgára és borkereskedője, közepes alkatú, 

34 éves feketebarna hajú, szürke öltözetű, nekünk tudtul adni óhajtott, hogy ő 

asszonnyal és gyerekekkel Sopronba, Magyarországba s onnan visszautazni 

szándékozik, hozzánk ezért egy útlevélért és bizonyítványért járult. 

Mivel mi itten semmiféle pestilentiát vagy infectiót nem ismerünk, vagy más fertőző 

betegségeket - Istennek legyen hála!- s az azonos személy tudomásunk szerint hat 

héten belül ilyen helyen nem járt, s hasonló személyekkel nem érintkezett. Ezek szerint 

kérelmünket fejezzük ki, hogy fent írt Supper úr biztosan és akadálytalanul közlekedni 

engedtessék! 

Igazolásul a város pecsétjével ellátva. 

 

Dresda anno domini 1770. május 23.   Drezda tanácsa  aug. conf.” 

 

Nos, gondoltam, megvan a rejtvény, tehát a Supperok Drezdából származnak. Ezek 

szerint 1770 után Drezdából Magyarországra jöttek, s utána valamikor Halasra, mely 

város, látva fenn a redemption miatt nagyon érdekes lehetett “ bevándorlók” számára. 

Hogy mikor jött János Halasra, azt nehéz kikeresni, mindenesetre feleségével, s három 

gyermekével. A kép csak lassan derült ki: 
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Supper János &Rohrer Mária, &&Zvier Sophia, &&&Treflich Rosina 

Supper János gyerekeinél (1 – 16) újra bevezetem a sorszámot. 

 

Supper János és Rohrer Mária Kiskunhalasra érkezése előtt született gyerekeik: 

 

1. Mária inf. meghalt 

2. Johann inf. meghalt 

3. Elisabeth, férje &Mihalovics Gábor 

4. Johann ifj. 

 &Kalmár Judit,  

&&Pásit Susanna 

5. Terézia inf. meghalt 

6. Terézia, &Spieler Henrik 

 

Tehát Elisabeth, Johann és Terézia érkeztek Halasra. A halasi dokumentumokat János 

seniorról kiértékelve sorrendben: 

 

 
 

298.  Az első Supper bejegyzés: Supper János ingatlant nem vehet, 1775. április 18.  

 

Super János Kovács instanciajára resolváltatott a fundus vendégfogadó nem 

engedélyeztetik (I.) 

Instancia = ház udvarral  

Resolvo = felmenteni 

 

Nem sokkal később Super János már halasi polgár lett, így házat vehetett: 

 

1775. máj. 12. a nemesi tanács által koncivilitásra felvetetett Szuper János kovács 

megvette ifj. Vékei Mihály és anyja özv. Vékei György házát és fundusát 100 forintért 

(I.) jegyzet: egész Halas 50 900 Forintba került, egész Jászkunság 500 000 Forintba -  

adat Nagy Szeder István Úrtól. 

 

Anno 1797. die 12. jún. Tanáts Gyűlésében publikálta és Szuper Jánosnak tudtára 

adatni rendeltetik. Sign.  Halas ut Joan Tóth 
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Supper János Erzsébet lánya, Mihalovitsné korán elhalt. Mihalovits újra házasodik, s a 

nagyapa úgy gondolja, hogy az unoka “rosszul jár”, ezért a Nemzetes Fő Bíró 

uramhoz, a Nemes Tanácshoz fordult. A levél másolata, annak szó- és betű-szerinti 

átírása az alábbiakban látható:  

 

Nemzetes Fő Bíró uram, Nemes Tanács! 

 

Alább írt nagy alázatossággal jelentem, hogy ez előtt 8 (nyolcz) esztendőkkel Szűts 

Mihálovits Gábor az én leányomat feleségül el vévén, a rajta valón kívül mondhatni 

semmije egyebe nem volt, a honnan a lakodalmat és  4 (négy) ako bort kivéve én 

vettem, úgy a muzsikusokat akaratom ellen megfogadván énnekem kellett 7 (hét) 

forintokkal kifizetnem, de idővel az én házam nem kevés jó segítségével annyira ment, 

hogy a Nemes Tanács kegyes engedelméből házi fundust vévén az én leányommal 

eggyütt házat épített, mellyet belső házi és külső konyhabeli szükséges eszközökkel 

mint kellett egy közönséges gazdának és gazdaasszonynak meg-ékesített, három új 

nyoszolyákat ágybéli ruhákkal és eszközökkel, meg vagy öt karszékeket, egy nagy, és 

kissebb asztalt annak végin lévő almáriumkával, a konyhában újj fazékast  vagy tálast 

elegendő meg kívánható szükséges vas, fa, és cserép belső házi és külső konyhabeli 

edényekkel szerzett,  meg halván pedig az én leányom ezeken kívül találtatott az 

örökségben 20  (húsz) ako bor, 9 (kilencz) mérő buza, egy mázsa szalonna: mostani 

feleségét aztán Kiskörösön elvévén, készpénzre talált a több mint 70 (hetven) forintot 

egynél s másnál lévő garasain? kívül,  mellyeket mint szintén az elől számláltat házat 

és még elöl számlálamokat az én leányommal együtt szerzett,  mert a kik közelebbről 

esmérték és látták, tudják hogy az én leányom nem csak gazdaasszonyságával, hanem 

a műhelyen lett munkájával is éjjel s nappal egyre férjével együtt ki végre valamire 

való maradott, maradott pedig az említett készpénz 70 (hetven) forintokon és 

adósságokon felyül a mesterséghez megkívántató materialékban is és műh-szerekben 

bizonyos, de csak maga tudja mennyi pénze, mellyeket mind egy fillérig xxxxxxx az én 

leányommal együtt keresett. Volt s megmaradott öltöző ruhait pedig megholt 

leányomnak,  mellyek rész szerint az én adományim rész szerint magok keresményei 

voltak mostani feleségét elvévén, hogy csak nem ruhátalan hozná Halasra el vitte és 

néki adta, melyeket maga becsült 50 (ötven) forintokra: most nem  régiben végre 

minden ingó jószágával együtt Kiskőrösre ment lakni, itt maradott puszta házat is 

árruban vervén. 

Instállom azért Nemes Főbíró Urat s a Nemes Tanácsot, hogy mind az elvitt ingók, 

mind a ház  árra nevezett Mihálovits Gábor vőm-nek kezéhez menvén, míg az én 

leányomtól született 7 (hét) esztendős élő fiucska felnevelkedne füstbe ne menjenek a 

ház árát legálabb a többek között a nevezett árva gyermek számára eltartóztatni 

méltóztasson lévén és már. 

Nemes Fő Bíró uramnak s a Nemes Tanácsnak alázatos szolgája 

                                        

  Szupper János 

halasi lakos kovács          

 

Megjegyzés: fazékas, tálas  - korabeli bútor-elnevezések   
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299. Supper Jánosnak a Nemes Fő Bíró uramnak s a Nemes Tanácsnak írt keresletlevele 

veje Mihalovits Gábor ellen, 1797. 06. 12.  
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Anno 1798. dies 6. Maji Kis Kun Halas Városában következendö Investigatio 

kéretett: 

 

Nyúl Ferencz személy szerint a város közönséges házához elöl hívattatván, a kitől dr. 

Bíró N. Turóczy István Úr hallott olyatén furcsa szavakat, hogy itt volna Halas 

Városában olyan ember, a ki sem Üdvözítőt, sem Krisztust, sem feltámadást nem 

hiszen, és a ki a nép előtt közönségesen ilyetén botránkoztató szavakkal minden  

tartalék? nélkül, és egész vakmerőséggel élne, ezen környüli állások felöl kérdőre 

véttetvén jó lélekkel vallya: hogy itt Halas városában lakos Kovács mester ember, 

ör.Super János nevű, mint a ki gyakran szokott a fátensék (fatens ≈ tanú) házához 

járni, és barátságban lenni, számtalan ízben a beszéd közben kiváltképpen a mikor 

boross fővel volt, minden ok nélkül, és egész kinyílt bátorsággal azt beszélte a  fatens 

előtt, hogy nincs Üdvözítő, nincs Lélek, nincs Feltámadás és mind ezek csak mint a füst 

olyanok, és elenyésznek. Melyre a fátens ör. Super Jánosnak azt is hányta szemére, 

mondván: miért jártattya tehát ez fiját is oskolában, kár az ilyenek fiját tanítatni is, 

mert a mint az oskolából kijön, azonnal az attyától mást hallván, abból nem egyébb 

lészen, hanem csak egy ámító. 

Munkátsi István halasi lakos, református, feleséges, 47 esztendős jó lélekkel valya, az 

előbbi környül állásokra megkérdezetvén; hogy Ifj. Super Jánostól sok ízben hallotta 

ezeket beszélleni; hogy vagyon egy Isten, aki teremtette a világot, és igazgat 

mindeneket: de úgymond azon Teremtőnek nincs semmi szüksége a segítségre, úgymint 

Üdvözítőre, és effélékre: következésképpen úgy láczatott, hogy ő sem Üdvözítőt, sem 

Szent lelket, sem fel-támadást egy átalyán fogva nem hiszen: és valya, hogy ezeket Ifj. 

Super János mindenek előtt beszélli. 

 

Bognár Kováts Péter halasi lakos, református, feleséges, 39 esztendős hasonlóképpen 

meg kérdeztetvén az elébb írt környül állásokra, jó lélekkel vallya, hogy az Ifj. Super 

Jánossal bizonyos mulatságban lévén, a fátens  hallotta tőlle ezeket beszélleni, hogy 

egy Istent hiszen, azontúl semmit sem; ezen kívül azt beszélte, hogy az Német újságban 

olyan formán  vólna  meg írva, hogy talán Isten nincsen. 

 

                    M Halas Várossa  Bíráji 

                    Sipos  Gergely vicenotarius által m.k. 
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300.  A két Supper János káromkodása, 1798. 05. 19. 

 

Menjünk át az anyakönyvekhez, nézzük, ki született már itt Halason, s milyen 

események következtek: 



 

 

211 

Mivel a Supper család templom nélküli evangélikus lutheránus volt, minden családi 

eseményt a katolikusoknál jegyeztek egészen valószínű addig, amíg a halasi Supperok 

át nem tértek reformátusnak, ami 1790 körül lehetett. 

 

Supper János és Rohrer Mária Kiskunhalason született gyerekeik: 

 

7. Samuel *1773. 09. 05. †1774. 01. 22. 

8. Samuel *1776. 01.13. †1776. 05. 01. 

9. Adam Samuel *1776. 12. 25. †1861. Modor 

 

 
 

301. Matrikel, Adam Samuel ex plébánia  

 

Rohrer Maria, Johann felesége meghalt †1781. 01. 04., 42 évesen (kath. plébánia). 

János újra házasodik, abban az időben asszony nélkül, gyermekekkel nem lehetett 

egyedül élni: 

 

1781. 08. 20-án Johannes Super aug. conf. vidous 45 j. & Sophia Czvierin virgo 25 

jahr, ca.  *1756, valószínű Halasról. tanuk Johannes Czveber (Czvier). 

 

Egy Georgius Czvier &Hizos Anna házaspárnak több gyereke született 1776-1784 

között Halason. 

Johannes Super második házasságból a kath. Plébánián bejegyezve a következő 

gyerekek születtek: 

 

10.               Tobias *1782. 08. 13. 

11.               Rosalia *1783.10. 28. 

12.               Joseph *1784.  

 

13.               Joseph *1785. 02. 13. 

14.               Stephan *1787. 03.06 

15.               Therezia *1788. 02. 20 

16.               Michael *1789. 12. 20.  

 

 

Czvier Sophia Anna meghal 1805. 08. 04-én, Halason 55 évesen. 

Ezután csak a Modori anyakönyvben találtam azt a bejegyzést, mely szerint Supper 

Johann mezőhegyesi istállómester lett, s újra házasodott, harmadik nejének neve 

Trefflich Rosina. 
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302. Matrikel részlet, Wilhelmina Julianna Supper * Modor, 1836. 05. 29.  

 

Sajnos – mint ahogyan már említettem -  a mezőhegyesi kutatásaimnak nem lett 

eredménye, semmiféle adatot nem lehetett találni. Azt mondták, mindent átvittek 

Békéscsabára a levéltárba. Amikor ott jelentkeztem, az évkönyvekből pontosan az a 

1805-1810 közti kiadás hiányzott. 

Supper Johan meghalt Halason 1810. május 11-én. Az utolsó időkben a 

protokollumokban sem szerepel, tehát igaz lehet, hogy Mezőhegyesen élhetett 

harmadik feleségével. 

Folytassuk Supper Johann Drezdából érkezett gyermekeivel. 

 

A Drezdából érkezett Supper Johann leszármazottjai  

 

1. Mária inf. Meghalt 

 

2. Johann inf. Meghalt 

 

3. Supper Elisabeth *Locsmánd, 1760. 02. 18.  † Halas, 1784. 01. 02.  

&Mihálovits Gábor Makóról *1756.  &1778. 11. 23. 

3.1. Mihálovits Gábor *1779. 09. 26.  

 &Zedler Josepha? 

3.1.1. Mihálovits Julianna * Makó, 1808. 01. 19.  ?  

3.2. Mihálovits Stephanus *1783. 12. 09. †inf. 

 

Supper Judit, Orbán Lajosné mesélte, hogy egyszer valószínű Szentlászlón mondta 

Pista bácsi, hogy egy rokon jön: Mihalovits nevezetű. Tehát ezek szerint még akkor is 

tartották a rokonságot a Mihálovits családdal.  

 

4. Supper Johann ifjú *Locsmánd, 1761. 12. 02. †Halas, 1849. 06. 05.   

&Kalmár Judit *1769. †1796. 06. 06., vízbe fulladt, nemesi tanács 

felderítést követel (gyerekek: Supper Mária *1790, Judit *1793)  

&& Búza Pálné sz. Pázsit Zsuzsa (gyerekek:Therezia *1800, János *1802) 
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303. Kalmár Judit vizbe fulladt, valószínű a Sóstóban (1796. 06. 06.) 

 

 
 

304. Ifj. Supper János a város kovácsa 1812-ben  

 

 
 

305.  Supper Mária és Búza László házassági bejegyzése -1808. 11. 08. 

4.1. Supper Mária *1790. 08. 08. (kath.plébania) †1855. 09. 01. 

&Búza László *1786. 04. 04. &1808. 11. 08.  † 1852. 01. 03.,  67 évesen,  

            apja második feleségének fia. 
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306. Búza László sírja a halasi temetőben 

 

A kommunista időben a régi református temető egy részét beépítették. Nagy Szeder 

István úr erre megmentette a régi szép sírköveket erről a részről, s azokat újra 

felállíttatta a megmaradt temető már kevésbé használt területén, az úgynevezett 

sírkertben. 

Supper János valószínű sok problémával küszködött második feleségének 

gyermekeivel. Hogy itt vagyoni problémák voltak, vagy mi, azt nem tudtam kideríteni. 

Mindenesetre János végrendeletéből sok mindent ki lehet olvasni. 

 

Öreg Szuper János végrendelete: 

 

Aláb meg írt jozan észel és éret meg fontolással teszem ezen rendeléseimet meg 

nevezendö gyermekeim eránt, mint hogy mindeneket az magam szorgalmatossága és 

Istennek áldása által kerestem minden ingo ingatlan vagyonjaimat mert sem az elsö 

sem a második feleségem által az én házam semmi javakkal nem részesült sőt az első 

ugy mint Kalmár Judit által kinek az ő édesannyának kérésére hetven forintokat Arany 

Pénzben Attam ki s örökössen el veszet tölem. Második ugy mint Pasit Susánna ki is az 

ő Buza gyermekei véget töb mint Két ezer forint vagyonimat azon az én házamat meg 

kevesitette. 

1 ör (először)  Szuper Mária Buza Lászlóné ki nem érdemes hogy gyermekemnek 

nevezzem az ő sok engemet meg sértése véget és az ő férje Buza László kinek én 
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mostoha Attya és Ipa voltam ki engemet az ő sok álnok és igazságtalansá-gával 

megsértet hogy én legkevesebbet is testáljak nékik, mert a midön azt az álnok sógor 

gondolta és az prokatorával le íratta és az Nemes Tanács elejébe bé atta a melyben 

egy szosem volt igaz hanem csak magától koholt és fundált infamis hazugság a melyért 

nem érdemessek az én véres veredekeim által kereset vagyomjaiból részesüljenek. 

 2 or (másodszor) Szuper Judith Spüller Fülöpné kinek én attam már mikor Mako 

városában laktak az viz áradása által okozot kárra száz Forintokat váltoba meg ismét 

száz forintokat hagyok nékie,  és Hatvan  borozda szöllöt a az Fiam ki fogja mutatni és 

azon Száz Forintot ugy hogy ora ? ne eröltessék a meg fizetésre hanem ő is igyekezzen 

hogy mentöl eléb hogy kifizethesse.  

3 or (harmadszor) Szuper Trezia ki már a Föld gyomrába nyukszik nincsen annak 

semmi szüksége az én hagyomaimra ugyan gyermeke marat De ez is mitsodás  hozzám 

mint viseli magát nem úgy illik egy öreg Atyához  Kivált egy okos Ifjuhoz amint 

cselekedett sajnálom benne hogy ugy meg sértet De nem tehetek rolla hogy annál az 

rossz lelkiesmérettel bira Buza Lászlo tanácsára tért és én ellenem micsoda mást adott 

be az Nemes Tanácsnak a melyek meg értvén és másoknak is elbeszéltem és mindenek 

azt felelték hogy hogy nem érdemes hogy leg kisebb vagyomjaiból  részesüljön 

köszönje a roszlelkü Tanács adójának. 

4 er (negyedszer) Fiam Szuper Jánosnak hagyom ezekbenvett hétizbe minden ingo és 

ingatlan vagyomjaimat néki testállom és hagyom hogy azt használja és éljen belöle de 

senkinek zálogba vagy örök vagy cserébe vagy valakinek adoságába nem lészen 

szabad mert én senkinek sem vagyok ados egy krajczárjával is hanem az ő halála után   

szál minden én általam szerzett ingo ingatlan vagyomjaim gyermekeire ugy mint Imre 

és Jánosra t. i. a földek,  szöllö és a ház pedig,  az leányokkal közös legyen, mely 

utolso akaratomat tulajdon kezem alá irásával meg erösitem 

Halason 1845 Die 12 Novembi(sic)     öreg Szuper János  ...... 

Fentebb olvasható idösb Szuper János tulajdon kezével irott végakaratját elötte 

felolvasván, azon hozzá adással hagyá helybe, hogy Buza Lászlónál kint levö 

következendökben elölszámított hitele legyen fia Szuper János kizárolagos és szabad 

rendelkezhetése alatti tulajdona: jelesen: 

       1 ör  Börvételre adott tartozás                 25     forint 

       2 or  Tanya épitési költség fejébe          175 

       3 or  fuvaros munkáérti. tartozás             71 

       4 er  .xxxxx..........öttve tartozásért          40 

     ----- ----------------------------------------- 

                          öszvesen                               311      forint  

 

Kelt Halason november 13-án 1849 (?)    öreg Szuper János 

elöttünk: 

    Szekér István .... Ignátz (?)     Thorma Imre     Tanácsosok     Baky Jozsef     jegyzö 

 

Kiskunhalasi levéltár V. 210. Végrendeletek Mm. 224. 22. 
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307. Szuper János végrendelete  

 

Az 1849-dik évi Junius 11-kén tartatott Tanács gyülésben ör. Szuper Jánosnak jelen 

végrendelete Szuper Judit Spüler Fülöpné és néhai Tegzes Imre özvegye Pálinkás 

Emília asszonyságok előtt felolvasván közhírül tétetett. 
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308. Szuper János végrendeletének záróbejegyzése 

 

Supper Mária & Búza László leszármazottjai: 

4.1.1. Búza Imre *Halas, 1810. 03. 07.  

& nemes Tóth Mária *  

 

4.1.1.1. Búza István *1832.  

&Tegzes Zsófia  

 

Házasságra copuláltak: 

Búza István örök abschiedos (obsitos, azaz kiszolgált) katona. Abschied 

kelt: Padua, 1858. júli 30. aláírva 1858. Aug. 5. ; Halas; Helv. (református 

hitvallású) 30 év nőtlen; Tegzes Antal l.(leánya) Zsófia; Halas; Helv. 

(református hitvallású) hajadon; tanúk: Búza Imre tanácsnok, Jóba István 

birtokos. 

 

 
 

309. Búza István & Tegzes Zsófia matrikel   

 

4.1.1.1.1.      Búza Antal *1866. 09. 27. 

4.1.1.1.2.      Búza Sándor *1869. 01. 23. 

4.1.1.1.3.      Búza Zsófia *1872. 04. 14. 

4.1.1.1.4.      Búza Julianna *1876. 03. 30. 
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4.1.2. Búza Zsuzsanna *1814. 02. 23.  

4.2. Supper Judit *1793. 03. 28.  †1850. 08. 29. 

&Spieler (Spühler) Filep Makóról *1786.  

4.2.1. Spieler (Spühler) Henrich *Makó, 1818. 02. 24.  

4.2.2. Spieler (Spühler) Carolina *1828. 10. 12.  †1828. 10. 29. 

4.2.3. Spühler Lajos *1829. 10. 26. &1862. 10. 28. 

&Csorba Veres Rozália *1840. 09. 20. 

Házasságra copuláltak: 

Spühler Lajos kereskedő; Halas; Helv. hit. 33 év nőtlen; Csorba Veres  

Zsigmond lánya Rozália; Halas; Helv. hit. 21 év hajadon; Tanuk: Orsai 

Vilmos főbíró, Papp Antal közgyám. 

 

 
 

310.  Spühler Lajos & Csorba Veres Rosalia matrikel 

 

 
 

311. Spühler Lajos  † 1900. és Csorba Veres Rozália † 1899.  sírkőve 



 

 

220 

 

4.2.3.1. Spieler Lajos *1859. 10. 09. 

4.2.3.2.        Spieler Vilma *1861. 11. 18. † eodem 

4.2.3.3.        Spieler Vilma *1869. 08. 22.  †1897. 

&Pajer József  *1869. 10. 29.  †1908. 07. 25. 

4.2.3.4.        Spieler (Spühler)  Lajos *1866. 02. 18. †1868. 

 

 
 

312. Pajer Józsefné Spühler Vilma †1897. 

 

 
 

313. Spieler sírok  
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Supper Johann ifjú második házasságából: 

&&Búza Pálné, Pásit Zsuzsanna *1767. &1797. 10. 30. † 1842. 01. 30. 

4.3. Supper Terézia *1798. 08. 17. †1798. 08 .20. 

4.4. Supper Susanna *1799. 01. 01. †1799. 02. 23. 

4.5. Supper Terézia *1800. 03. 19.  

A testamentum szerint férjes, s gyereke van 

4.6. Supper Johann *1802. 02. 14.  †1862. 05. 27. 

&Seni Judit * 1805. & 1824. 12. 02.  

4.6.1. Supper Mária *1825. 11. 19. 

&Zsámboki Imre *?  &1842. 11. 13. 

4.6.2. Supper Zsuzsanna *1828. 02. 20. 

&Musa Sándor *1821. 10. 13. &1843. 11. 02. 

 

4.6.2.1.        Musa halott fiú *1844. 08. 26. 

4.6.2.2.        Musa Sándor *1845. 12. 08. 

&Tóth Julianna, 1895-ben Murányira magyarosított. 

 

4.6.2.2.1. Musa Julianna *1870. 09. 04. 

4.6.2.2.2. Musa Mária *1871. 08. 13. 

4.6.2.2.3. Musa Sándor *1872. 12. 16. 

4.6.2.2.4. Musa József *1874. 09. 12. 

4.6.2.2.5. Musa Benjamin *1876. 08. 26. 

4.6.2.2.6. Musa Sándor *1878. 08. 04. 

4.6.2.2.7. Musa Mária *1878. 08. 04. 

4.6.2.2.8. Musa Judit *1880. 03. 21. 

4.6.2.2.9. Musa Julianna *1880. 03. 21. 

4.6.2.2.10. Musa Mária *1881. 06. 12. 

4.6.2.2.11. Musa Rozália *1883. 09. 09. 

4.6.2.2.12. Musa Lány *1889. 03. 03. 

4.6.2.2.13. Musa lány *1889. 03. 03. 

 Bizonyosan lehet még a Musa-Murányiakból számos utód! 

 

4.6.2.3. Musa Ferenc *….. 

&Gyenise Julianna  

4.6.3. Supper Imre *1831. 08. 31. †1901. 04. 01. 

&Péter Erzsébet *1842. &1862. 05. 27. 

Supper Imre beházasodik a híres halasi Péter nemes-patrícius családba.  

Erse Péter László táblabíró unokája. 
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314. Supper Imre & Péter Ersébet dupla házassága János öccsével -1862. 05. 27. 

 

4.6.3.1. Supper Imre ifj. *1863.  

 

Halasi Péter patrícius család híres ősei: 
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ITT NYUGOSZNAK 

HAMVADÓ PORAI NÉHAI 

TORMÁSSY KRISZTINA 

PÉTER LÁSZLÓNÉ 

ASSZONYNAK 

KINEK IS MINT TISZTELVE SZERETETT 

S SOHA ELÉGGÉ MEG NEM SIRATHATÓ JÓ 

ÉDES ANNYÁNAK HALADATOSSÁGA JELEÜL 

EMELTE EZ OSZLOPOT MEGEMLÉKEZETET 

IS BUZGÓN TISZTELÖ FIA 

PÉTER ANTAL 

1841- BEN 

MIG TE AZ ÖRÖK ÉJSZAKÁT 

CSENDESEN ITT SZENDERGED ÁT 

GYERMEKEID SÍRVERMED 

HANTJAIT KÖNNYEI ÁZTATJÁK 

JÓ ÉDES ANNYUK SIRATJÁK 

S ÁLDJÁK EMLÉKEZETÉT 

NYUGODJ JÓ ANYÁNK BÉKÉVEL 

MÍG MAJD FELÉBREDSZ IDŐVEL 

 

315. Tormássy Krisztina Péter Lászlóné sírkőve és sírkőfelirata 

 

 
 

316. Péter László sírkőve 
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Supper Imre részt vesz a negyvennyolcas szabadságharcban. 

 

 
 

317. Bona Gábor feljegyzése  

 

 
 

318. Supper Imre gyászjelentése 

4.6.4. Supper Johann *1837. 10. 17  †1865.   

&Pásit Mária *1846. &1862. 05. 27. 

 

4.6.4.1.        Supper Terézia *1863. felé  † 
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4.6.5. Supper Júlia *1840. 08. 26.  

5. Supper Terézia * Locsmánd, 1762. 07. 06.  † Locsmánd, 1763. 07. 17.   

6. Supper Terézia *Locsmánd, 1772. 07. 06.  † Halas, 1849. 03. 25. 

&Spieler Heinrich *1770. &1797. 06. 29. † 1830. 01. 30. 

6.1. Spieler Éva *1801. 04. 07. †1801. 06. 12.  

6.2. Spieler Heinrich *1802. 09. 11.  †1830. 01. 30. 

6.3. Spieler Christian *1805.  †1812. 01. 18. 

6.4. Spieler Therezia *1808. 01. 28. 

&Pap József  *1830. 04. 17.  † 1835. 

&&Pap János  &1837. 11. 23. - vajon ő sógor e !? 

6.4.1. Pap Terézia *1830. 04. 17.? 

6.4.2. Pap Vilmos *1831. 04. 09. 

6.4.3. Pap Lajos *1842. 01. 28.  †1842. 08. 28. 

6.4.4. Pap Lajos *1845. 11. 23. 

6.4.5. Pap Imre *1848. 08. 28.  †1848. 12. 13.  

6.5. Spieler Ludovika *1809. 01. 28. †1811. 08. 17. 

6.6. Spieler Károly *1815. 01. 28. Orsaira magyarositott 

&Pers Julianna &1839. 10. 28. 

&&Polányi Gyenes Katalin *1856. 01. 27. 

 

Spieler Károly és Pers Julianna házasságából: 

6.6.1. Orsai-Spieler Ida *1842. 02. 02. 

6.6.2 Orsai-Spieler Flóra *1843. 08. 27. 

6.6.3. Orsai-Spieler Hermina *1845. 08. 17. 

6.6.4. Orsai-Spieler Katalin *1850. 

&Bíró Antal *1847. 06. 17. 

 

6.6.4.1 Bíró Kálmán *1870. 10. 16. Kiskunhalas 

6.6.4.2. Bíró Károly Aladár *1872. 10. 13. Foktő 

6.6.4.3. Bíró Sándor *1877. 07. 01. & 1913. 11. 09. †1945. 10. 15 .                              

&Supper Márta lásd ott                     

&&Supper Franciska lásd ott  

 

6.6.4.4. Bíró Jenő Róbert *1891. 06. 21. 
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Alább látható, hogy a Supper & Bíró kapcsolat Halason már quasi tradíció! 

 

 
 

319. Supper és Bíró család kapcsolata 

 

Supper János

6. Supper Teréz *1772

9. Supper Sámuel *1776

10. Supper Tóbiás *1782

13. Supper József *1785

&. Spieler Henrik *1770

&. Ruzsitska Júlianna *

& Tornyos Anna *1776
6.6. Spieler (Orsai) Károly *1815

& Pers Júlianna *1770

6.6.4. Orsay Katalin *1850

& Bíró Anta *1847

6.6.4.3. Bíró Sándor *1877

& Supper Márta *1878

9. 6. Supper Károly *1839

& Mayer Leopoldina *1851

9.6.3.  Supper Márta *1878

&. Bíró Sándor *1877

9.6.6.  Supper Franciska *1886

&. Bíró Sándor *1877

10.1.  Supper Júlia *1809

& Bíró Sándor *1800

10.1.1. Bíró Sándor *1823

& Supper Johanna *1827

10.1.1.2. Bíró Antal *1847

& OrsayKatalin *1850

& Paprika Mária *1790

&& Supper Franciska *1886

10.1.1.2.3.  Bíró Sándor *1877

& Supper Márta *1878

&& Supper Franciska *1886

13.7. Supper Johanna *1827

& Bíró Sándor *1823

13.7.2. Bíró Antal *1847

& Orsay Katalin *1790

13.7. 2.3. Bíró Sándor *1877

& Supper Márta *1878

&& Supper Franciska *1886
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6.7. Spieler Zsófia *1817. 10. 16. 

                    &Pap Sándor *tanúk Supper József, Waltersdorfer Károly  

6.7.1. Pap Lajos *1835. 08. 10. 

6.7.2. Pap Benjamin *1837. 07. 21.  

&Erdélyi Mária * 

Benjaminnak 5 gyermeke volt  

6.7.3. Pap Christina *1843. 02. 24. 

6.7.4. Pap Teréz *1847. 11. 10. 

6.7.5. Pap Sándor *1854. 11. 14. 

6.8. Spieler Vilmos *1819. 10. 28. szintén Orsaira magyarosított 

                    &Kurka Franciska katolikus 

6.8.1. Spieler-Orsai Károly Lajos *1848. 10. 07. 

6.8.2. Spieler-Orsai  Vilmos *1852. 03. 18. 

6.8.3. Spieler-Orsai Alajos *1854. 09. 30. 

6.8.4. Spieler-Orsai Emília * 

6.9. Spieler Heinrich *1821. 01. 03. †1821. 04. 21. 

6.10. Spieler Heinrich *1822. 

&Messerschmidt Katalin 

6.10.1. Spieler Heinrich *1842. 12. 24. 

6.10.2. Spieler Karolina *1844. 06. 07. 

6.10.3. Spieler Therezia *1847. 08. 18. 

 

6.10.3.1. Spieler Therezia *1864. apa nélkül 

6.11. Spieler Éva *1823. 04. 18. 

&Jóba Imre &1841. 01. 19. 
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6.11.1. Jóba Mária *1842. 01. 17. 

 6.11.2. Jóba Elek *1843. 08. 06 

6.11.3. Jóba Amália *1846. 01. 03. 

6.11.4. Jóba Julianna *1847. 10. 22. 

6.11.5. Jóba József *1849. 03. 05. 

6.11.6. Jóba Balázs Lajos *1851. 08. 09. 

6.11.7. Jóba Krisztina *1858.  06. 25. 

6.11.8. Jóba Balázs *1860. 05. 22. 

6.11.9. Jóba Sándor *1863. 07. 25. 

 

Úgyszintén sereg Jóba-leszármazott is lehet még Halason. 

 

7. Supper Samuel *Halas, 1773. 08. 05. meghalt 

8. Supper Samuel *Halas, 1776. 01. 13. meghalt  

9. Supper Adam Samuel *Halas, 1776. 12. 26. lásd Modor, Malacka 

 

Supper Johann & Zvier Zsófia gyermekei: 

 

10. Supper Tóbiás *1782. 08. 13. †1821. 08. 13. 

& ns. Tornyos Anna. *1776. 

 

Vendégfogadós volt. Egy sereg jegyzőkönyv existal különféle ügyekről.  

10.1. Supper Júlia *1809. 08. 01. &1846. 06. 04. †1844. 07. 05.   

&Bíró Sándor ács *1800.  †1854. 05. 18. 

 Újra, azaz az első Bíró-kapcsolat! 

10.1.1. Bíró Sándor *1823. &1846. 06. 04.  †1854. 05. 18. 

&Supper Johanna *1827. 03. 01. †1903. 

 

10.1.1.1. Bíró Mária *1841. 11. 22.  †1852. 03. 26. 

10.1.1.2. Bíró Antal *1847. 06. 11. &1869. 12. 30. † 

 &Spieler-Orsai Katalin *1850. & 1869. 12. 30.  † 

 

10.1.1.2.1. Bíró Kálmán *1870. 10. 16. Kiskunhalas 

10.1.1.2.2. Bíró Károly Aladár *1872. 10. 13. Foktő 

10.1.1.2.3. Bíró Sándor *1877. 07. 01. & 1913. 11. 09. †1945. 10. 15 .                              

&Supper Márta lásd ott                     

&&Supper Franciska lásd ott  

10.1.1.2.4. Bíró Jenő Róbert *1891. 06. 21. 
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10.1.1.3. Bíró Mária *1849. 02. 14. † 

10.1.1.4. Bíró József *1851. 01.2.3. †1854. 05. 18. 

10.1.1.5. Bíró Johanna *1853. 01. 28. 

10.2. Supper Christina *1814. 09. 02. † 1870. 

&Gröbör Antal * 

 

11. Supper Rozália *1783. 10. 28. 

12. Supper Josef *1784. †1784. 

 

13. Supper József *1785. 02. 13.   † 1850. 09. 30. 

&Paprika Mária *179. 02. 27. †1866. 04. 02. 

 

Supper József “a kumanische flecken Halas”-ból Supper Samuel (Modor) 

gyermekeinek keresztapja. Ezek szerint Modor és Halas közt legálabb postakocsis 

kapcsolat lehetett. 

József a dokumentumok szerint “Szitás mester”, később a nemes tanács tagja, majd 

szenátor. Paprika Mária egy neves halasi klánból származik, minden idők “tele 

vannak” Paprika István (apja neve) és Máriával. Nehéz megtálalni a nagyapát, mivel 

annak idejében sokszor csak az anya keresztnevét említették. 

Testvérbátyján, Samuelen kívül neki van a legtöbb utódja, s az utolsó Supperok is az ő 

leszármazottjai. 

 

 
 

320. Supper József kontra Paprika Ferenc  
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321. Supper József sírja 
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322. Paprika Mária sírja 
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323. Paprika János sírja  
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Fennmaradt levelezés Supper József halála (†1850. 09. 30.) után: 

   

 

JÓZSEF (*1817.)  LAJOSNAK (*1829.) 

 

    K. Sz. Miklós Sept. 23-án 1855. 

 

Édes Öcsém! 

 

Még csak néhány nap múlva lesz 5 éve annak, hogy felejthetetlen emlékű atyánkat 

elveszíténk, és te már is idegen kezekre juttatni szándékozod azon ősi földet, mellyet ő 

izzadsággal ápolt, gyümölcsözővé és a család paradicsomává tenni szándékozott, 

mellynek legkisebb részecskéje sincs, mire ha mi utódok reá tekintünk, az ő édes 

emléke könnyeket ne idézne szemeinkbe, és mellyhez oly hő érzelemmel ragaszkodott, 

hogy többször nyilvánítá, mikép ott az általa elővarázsolt kertben óhajtaná végálmát 

aludni. – S íme 5 év múlva egyik gyermeke álkegyeletnek nyilvánítja ezen előttünk 

becses emlékű helyhezi ragaszkodást csak azért, mert nem jövedelmez annyit, mintha 

annak a bizonyos élvezet kedvelő dúsgazdag által jól megfizetett árra adatnék ki 

törvénytelen és annál fogva folytonos veszélynek kitéve levő kamatra. - Nem hihetem 

azonban, hogy édes anyánk, kit oly sok jó napok emléke csatol e’ földhöz, bár miként 

szorongattassék is a szükség által, az eladásra magát elhatározhatná, és közömbösen 

nézhetné azt, hogy idegen dúskálkodjék azon téren, mellyet ő szüleitől örökölve, 

felejthetlen férjével kincssé tett?.  Ha pedig mind ezeket felejtve, 7 gyermekei az 

eladásba szinte beegyeznek, én mint aki e’ tanya földén láttam először napvilágot, 

tudni fogom annak emlékét annyival inkább megbecsülni, mert az boldog emlékű 

atyánknak is szeretett Medinája volt, és ön megerőltetésemmel is arra törekszem, hogy 

ne legyek kényszerülve azt idegen kezeken látni. 

Igaz ugyan, hogy  25-30 ezer forintnak kicsikart kamatjából könyebben meglehetne 

élni, mint e’ tanya 4-500 ftra menő jövedelméből, de minden esetre kevesebb lelki 

nyugalommal. – Mert nem említve azt, hogy bár mi jó helyre lenne is e’ papír pénz 

kiadva, a legóvatosabb biztosítás mellett sem lehetne azt a netalán bekövetkező 

devalvatio, v. a mostani Európai viszonyokból kifejlődhető esemény káros befolyása és 

tönkre juttatásától megóvni, - minden esetre tény az hogy ily összeg kezelése nem 

gyenge női kezeket, hanem ember és világ körülményeit ismerő egyént igényel. 

Szerintem tökéletesen biztos helyre, ily összeget 5 pft ? kamatra kiadni lehetlen, kivált 

Halason épen nem, hol az üzlet a legalsóbb fokon áll, és nincs annak oly neme, 

mellyben az 5 pft kamaton felyül, a fáradozó önnön fáradsága gyümölcsét is bizton 

megnyerhesse. – Már pedig ellenkező esetben a megajánlott kamatot nem fizethetvén, 

az, vagy gyakori esetben a tőke is veszélyeztetve van. Oly ember kinél telyes biztosíték 

van, magas kamatot soha nem ígér, vagy ha rövid időre szorultságában megadja is, 

csak hamar igyekszik attól szabadulni. Már magában ily tőke elhelyezése, a 

kötelezvény óvatos szerkesztése és betábláztatása  minden esetre szakértő egyént 

kíván, a kamat fizetések nyugtatványozása, és több más ilynek anyánktól rendre nem 

kívánhatók, hát ha még késedelmes a fizető vagy alattomos utak használatával a 

hitelezőt megkárosítani szándékozik, ily esetekben mindjárt ügyvédre van szükség, 

melly eljárás amellett hogy költséges, a perlekedés lassúsága miatt nagyon késedelmes 

és bizonytalan is. – De lehetetlen minden csínját a pénz kezelés nehéz voltának 
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elsorolni, s én általában csak azt jegyzem meg, hogy nem gyenge járatlan nőknek való. 

– Azért tanácsom az, maradjon meg ... ... nem várhatod, hogy anyánk többi testvéreid 

éretted föláldozza, csak azért, hogy te más gazdag tanulók szerént, kényelmesen fusd 

keresztül az oskola pályát. – Négy vagy legfelyebb ötszáz pft mit anyánk önnön 

megszorításával reád évenként áldozhat, úgy intézd dolgaid, hogy ebből kijöhess, nem 

vagy már gyermek, ne támaszkodj mindég másra, hanem igyekezz a magad erejéből 

célt érni. Ha Isten segít, s telik tőlem, gyámolításom soha meg nem vonándom tőled. – 

Ha nevelői állomást Kőrösön nem kapsz, igyekezz valami oskolai beneficiumot 

elnyerni, mi által magadon segíthetsz. Ha már bele vágtál a tanulásba, igyekezz 

legalább addig vinni, míg az állam vizsgálatot leteheted. s különösen igyekezz a német 

nyelvet, nem pedig a költészetet, mi kenyeret épen nem ad – hanem ...  ... anyánk a 

mindég biztosabb haszonbér mellett, igyekezzék abból önnön szükségei fedezésére meg 

ami jut a ti neveléstökre fordítani. – Te pedig édes öcsém, ha már egyszer a költség 

nélküli, de még is biztosabb gyógyszerészi pályát oda hagyod, érd be azzal ami jut, s 

igyekezz magadon úgy segíteni, amint lehet. – Emlékezhetsz rá, hogy midőn azt hoztad 

fel, hogy mikép tud Nagy Imre lakatos s más egyébb szegény sorsnak gyermeke csekély 

vagy épen semmi segéllyel kitanulni, - v. hogy tudta az orvosi tudományt Molnár 

doctor szegény léttére kitanúlni - csak úgy édes öcsém, hogy maga a tanulás mellett 

mint nevelő pénzt szerzett, s mindent nélkülözött, mi költségbe került. 

 

Igyekezz te is ekép haladni, mert azt nem kíván... ...csak ábrándozvá tesz, megtanúlni, 

mert e’ nélkül mai időben meg nem élsz. 

 

Bezárom e már különben is hosszura terjedt levelem, s csókolva k. anyánkat s többi 

testvéreimet maradtam  

      

    Szerető testvéred 

      

  József 
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324.  Supper József Supper Lajosnak írt levele -1855. 09. 23. 

 

 

Supper József és Paprika Mária gyermekei: 

13.1. Supper Josef  *1811. 05. 03.  †1813. 06. 06. 

13.2. Supper Carolina *1813. 05. 11. †1893. 04. 04. 

&Sárközi Józsa István, elváltak 
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325. Supper Carolina sírja  

13.3. Supper József *1816. 05.  02. †1816. 

13.4. Supper József *1817. 10. 31. †1895. 02. 07. 

& ns. Thuróczy Judit *1828. 04. 12. †1862. 02. 27. 

 

A Thuróczy család is régi halasi patrícius család. Házassági szerződés Szuper József és 

Thuróczy Judit között: 

 

NM  ---- 224  ---- 22 

Kertvéllyessy József jegyző                                   

 

Szuper József helvét hitvallást követő Halasi lakos egy részről, más részről pedig 

szinte onnani lakos Thuróczy Judit az iránt járulván hozzám, hogy házassági 

egybekelésüket megelőző háromszori kihirdetés alól felmentessenek;- miután a 

felmutatott egyházi bizonyítvány szerint folyamodó vőlegény s arája között semmi oly 

akadály melly a házasságot gátolná fel nem forog,- a háromszori kihirdetés alól 

folyamodok kérelmökhez képest ezennel felmentetnek, a különben szokásos szertartás 

mellett öszve eskehtehők. 

 

  JBerény november 30. 1850.  

           Cs.Kir. Jászkun Főkapitány  Jankovics György SK 
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326. Ifj. Supper József sírja - †1897. 

 

 
 

327. Thuróczy Judit Supper Józsefné sírja - †1862. 
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328. Thuróczy családi sír, Gyarmathy, Novobáczky nevek 
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13.4.1. Supper Jolán *1851. 10. 28. †1926. 09. 20. 

&Baky Gedeon *1837.04.29.  & 1871. 06. 20. † 1936. 

 

13.4.1.1. Baky Ella *1870. 

13.4.1.2. Baky Aranka *1871. 08. 30. 

13.4.1.3. Baky Aranka *1872. 09. 30. †1894. 12. 12. 

 

 
 

329. Supper Jolán Baky Gedeonné 

 

 
 

330. Baki & Supper mausoleum-tábla 

 

 

 

Baky Gedeon, Baky József unokaöccse. Baky József 1838 és 1841 között volt 

Kiskunhalas főbírája.  
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331. Baky József, sírkő   
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Sírkőfelirat: 

E NÉMA SIR RIDEG ÖLÉBEN 

HALT NYUGOSZNAK HÜLT TETEMEI 

NEMES NEMZETES 

BAKY JÓZSEF ÚRNAK 

AKI KI IFJABB ÉVEIBEN 

HALAS VÁROSÁNAK ORVOSA 

KÉSŐBB HÁROM 3 ÉVTIZEDEN ÁT TANÁCSNOKA 

TÖBB ÉVEKIG FŐBIRÁJA ÉS A TEKINTETES 

JÁSZKUN KERÜLETÉNEK TÖRVÉNYSZÉKI 

TÁBLABIRÁJA VOLT. 

SZÜLETETT 1774. ÁPRIL 16 ÁN 

MEGHALT 1862. AUGUSTUS 8 ÁN 

A FELEJTHETETLEN HAMVAK ÖRÖK NYUGHELYÉT 

E KŐVEL JELÖLTÉK MEG 

GYÁSZOLÓ ÖZVEGYE 

VASAS CSICSVAY ESZTER 

ÉS HALAS GYERMEKEI 

TEREZIA JOZSEF KRISZTINA 

ÉS UNOKÁJA POLGÁR LIDIA 

13.4.2. Supper Katalin *1853. 03. 20. 

&Routsek Josef obsitos katona 

 

 
 

332. Supper Katalin Routsek Józsefné 

 

 

Nevek és összefüggések Schubert Évától: 
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13.4.2.1. Routsek Kornélia *1879. 03. 19. 

&Patasics Pál * 

 

13.4.2.1.1. Patasics Klára 

13.4.2.1.2. Patasics József 

13.4.2.1.3. Patasisc Nelly 

 

13.4.2.2. Routsek Jolán *1882. 07. 23. 

&Hubafi Mihály 

 

13.4.2.2.1. Hubafi Csilla 

 

13.4.2.3. Routsek Judit *1888. 06. 10. 

 &Horváth Endre 

 

13.4.2.3.1. Horváth Judit 

13.4.2.3.2. Horváth Endre 

 

13.4.2.4. Routsek Árpád 

13.5. Supper Károly *1821. 05. 28.  †1892. 08. 18. 

Bp., majd Győr 

&Móritz Antónia ex Szabadka *1823. &1841. 12. 23. Győr   

&&Lukáts Emilia *, &1863. 04. 29. 

 

Károly szülei ellenzésére színész lett. Társaságában Petőfi is játszott. Lásd Szuper 

Károly naplóját. 

Tóth József győri apátkanonok a győri katholikus plébániáról: 

 

Szuper Károly, a Győrben biztosított magyar színésztársaságnak tagja, 20 éves, 

nőtlen, helvetiai vallású, kiskunhalasi, és Móritz Antónia ugyanazon színésztársaság 

tagja, 18 éves hajadon, rom. kath., sz. kir. Szabadka városából. Tanúk: Munkátsi 

Gaidnee Pál, Komáromi Samu, Békésy Imre, Mészáros Péter színészek.” 

 

Supper Károly és &Móritz Antónia gyermekei: 

13.5.1. Supper Tihamér *Kiskunhalas 1842. 09. 01.  †1843. 

13.5.2. Supper Gejza *Szabadka 1844. 08. 05. †1849. 05. 29. 

13.5.3. Supper Mathild Katalin *Szabadka 1850. 03. 16.  

13.5.4. Supper József *1857. 08. 24.  lásd Károly levele Lajosnak  

 

 

A 48-as forradalomban elnyert egy menlevelet. 
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333. Supper Károly menlevele  
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334. Supper Károly, mint színész 

 

Az akkori színészéletről szól Károly szomorú levele arrivirt orvos öccsének Lajosnak, 

kinek a bihari főispán volt az apósa. 

 

KÁROLY levele  LAJOSNAK  

 Halas: 1876. ápril 7-én  

        

Kedves Öcsém ! 

 

Tegnap  jöttem haza Zomborból hová, csütörtökön fogom vinni társaságomat, ezért 

utaztam keresztül Szabadkán, honnan mint tudom, Pista sürgönyözött, hogy ha lehet 

jöjj át, ott vagyok anyjával együtt, de  te visszasürgönyözted, hogy nem jöhetsz, hanem 

menjünk mi, talán vártál is ránk az indóháznál, én azonban nem mehettem, mert én 

nekem Zomborba kellett mennem a vaspályán. Tini útitársul jött velem, hogy fiát 

meglátogathassa. Így ezúttal el kellett maradni találkozásunknak, bár én mindig el 

akartam azt sütni, csak azért is, hogy több dologról személyesen értekezhessem veled, 

de fő baj volt mindig, vagy többnyire, hogy ezen utam belekerült volna nekem 10-12 

frtba, és ennyit soha sem tudtam szakítani mindennapi szükségleteimből. mert hidd el, 

én nagyon szegény ember vagyok, s most még szegénységemhez járul az is, hogy 

Jóskát nénénk tovább nem tartja, magammal nem vihetem, mert sem kocsira sem 

gőzhajóra, sem vasútra ültetni nem lehet, mert baja nagyon gyakori, csak nem 

mindennapos, és ront bont, és esik  mindenfelé, s ezért minden erő megfeszítésem 

mellett sem tudtam számára helyet szerezni Halason máshol, mint Józsánál !! ki 

könyörületből elvállalja évenkénti 144 frt előleges fizetésre. Józsának nagy hálával 

fogok tartozni, mert ő megígérte azt is, hogy valami mesterségre fogja Jóskát tanítatni. 

Most mit csináljak? mikor – ha jobb idők vannak is hazánkban, mikor jól megy is a 

színésznek, én alig kereshetek évenként 200 vagy 300 frtnál többet, hát most, midőn 

ínség nyomor van minden felé a hazában – hidd el, úgy vagyok, hogy ha a 144 frtot 
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kifizetem évenként, magam családommal koplalhatok eleget vénségemre, hát még hol 

van Jóskának a ruházatja s.a.t. azért akartalak négyszemközt felkérni, hogy segíts 

annyiban rajtam, hogy ócska eldobandó ruháidat légy szíves számára nekem elküldeni, 

mit néha Józsi bátyánk is tesz, s így engemet egy nagy gondtól mentetek meg, ily 

módon nőttem fel én is (Valtersdorfer gyógyszerész rokonunk tartott, míg csak a 

színészethez nem jöttem, ócska ruhával,) hát még csak nem is következetlen a sors 

irányomban, ha ennek folytatása fiamon következik, kire jó ruhát úgy sem lehetne 

adni, mert nyavalyája összetépi. 

Hidd el, oly desperatioba hoz ezen 144 frt, és a többi aggodalmam Jóska miatt, hogy 

itthon töltött időm csupa kín és gyötrelem volt és végette szívtágulásom, vagy 

szívdobogásom, mely betegségből én bajosan fogok többé kigyógyulni, (ebben halnak 

el most többnyire a színészek) hát akkor azután mi lesz nyomorú családomból ?  - Már 

majd csaknem azon határozatra szántam magam, hogy a 144 frt kiadástól 

megkíméljem magam, hogy itthon maradok, és tartom magam Jóskát – de hát miből 

éljek, elfogadtam volna egy 25-30 frtos írnokságot – de csak nem akarok testvéreimnek 

kellemetlenséget szerezni, kik talán szégyellenék ezt Halason. Máshol ha lennék talán 

eltűrnék, s én örömmel ragadnék meg ilyen alkalmat, mert legkisebb reményem sincs, 

hogy most 25-30 frtot lehetne havonként a színészetnél keresnem, ezért a második 

négyszemközti kérelmem ez volna hozzád, hogy neked most főispán az ipad, nem 

szerezhetne-e nekem valami 25 ftr, vagy 30 frtos állomást?  Bár tudom, ez számodra 

kényes dolog, szégyenled te is, hogy ily nyomorult bátyád van, de a szegénység nem 

szégyen s én még tudok dolgozni, csak nőddel ne tudasd a dolgot, s rád nézve sem lesz 

benne semmi szégyenletes. Ezekért akartam veled négy szem közt értekezni, de lehetlen 

volt az útiköltséget kiteremtenem. 

Nyomorúságos volt az egész téli évadunk is, kivált a halasi, szegény nép ez nagyon, 

ennek elég a színészetből hat hét, de hát közel lévén virágvasárnap, a színész 

szerződtetések ideje, nem akartam eladósodott színészeim kiváltani, minthogy nem is 

tudtam volna miből !  hát másokra bíztam kiváltásukat kik tán jobban tehetik, én pedig 

csak olyan tagokat fogadok, vagy fogadhatok el, kik előleg nélkül jöhetnek, ezért nem 

mozdulhattam Halasról. 

Utolsó kérelmem hozzád, hogy e folyamodást légy szíves rögtön kézbesíteni a 

pénzügyigazgatóságnak, hogy az indersata (?) húsvétra ott legyen Zomborban, hogy 

már az ünnepnapi színlapjaimat aszerint nyomathassam, azután említsd meg a 

direktor úrnak, hogy még most sem kaptam választ kérelmemre, sem irataim vissza 

nem kaptam, s a végrehajtó engem Halasról addig ki nem ereszt, míg vagy le nem 

fizetem a 16 frtot 10 évi kamatjával s végrehajtói diurnumaival, vagy felmentést elő 

nem mutathatok. Isten veled! Csókol: 

    

Szerencsétlen bátyád: Károly 

 

U.i.  Kérlek, levelem ne közöld nőddel.    
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Supper Károly és &&Lukáts Emilia gyermekei &1863. 04. 29. 

13.5.4. Supper Therezia *1865. 02. 26.  † 1945.  

13.5.5. Supper Gizella *1869.    † 1924.  

Lásd Supper Károly sírkővén 

 

 
 

335. Supper Károly nekrológ 

 

Károly lányai Gizella és Terézia Győrben voltak tanítónők. Ezért exhumáltatni akarták 

apjukat a győri új temetőbe. Érdekes módon, amikor nagyapám Supper Neszti 1960-

ban meghalt, a családnak nem sok pénze volt. Anyámnak, Supper Piroskának jutott 

eszébe, miért ne lehetne nagypapát Supper Károly sírjába temetni!? Utánanéztek a 

temetői nyilvántartásban, s mit tesz Isten, az volt bejegyezve, hogy amikor az 

exhumálás történt, Supper Ernő, tehát nagyapám kezeskedett azért, hogy a két tanítónő 

kifizeti a sír árát, ami a fősoron, a temető fennállásáig lett volna érvényes, s drága 

lehetett. Így aztán nem volt probléma nagypapát, s később Lola mamát is e sírba 

temetni. 
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336. Supper Károly sírkőve Győrött 

 

Mint gyerek, anyámmal minden évben megköszöntöttük Riza nénit a névnapjára. Egy 

szép nagy házban lakott a Wennes Jenő utcában. A lakása úgy nézett ki, mint egy 

múzeum, persze egy gyereknek nem volt nagyon kellemes semmihez se nyúlni! 

Károlynak s feleségének ember nagyságú festményei voltak a híres Barabás Miklóstól. 

1944-ben vagy 45-ben az ostrom előtt Riza néni bement az evangélikus szeretetházba 

minden holmijával. Valamikor 45-ben meghalt. Később, amikor Tekus Ottó, anyám 

unokahúgának férje volt a szeretetház vezetője, érdeklődtünk, vajon meg van-e a két 

festmény, de a válasz negatív volt. 

Supper Károly sírját a rendszerváltás után “díszsírnak” nyilvánították. 

13.6. Supper Mária *1824. 04. 14. 

& ns. Thorma Matthias *1815. &1840. 06. 30. † 1843. 01. 25. 

&&Kurka József  * &1850. 07. 21.    

13.6.1. Thorma Gyula *1842. 03. 09. 

13.7. Supper Johanna *1827. 03. 01. †1904.   

Halála előtt Győrben lakott  

&Biró Sándor *1823. &1846. 06. 04.  †1854. 05. 18.   

13.7.1. Bíró Mária *1841. 11. 22.  †1852. 03. 26. 
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13.7.2. Bíró Antal *1847. 06. 17. 

&Orsay-Spieler Katica *1850. 

13.7.2.1. Bíró Kálmán * Kiskunhalas, 1870. 10. 16.  

13.7.2.2. Bíró Károly Aladár *Foktő, 1872. 10. 13. 

13.7.2.3. Bíró Sándor *1877. 07. 01. & 1913. 11. 09. †1945. 10. 15 .                              

&Supper Márta lásd ott                     

&&Supper Franciska lásd ott  

 

13.7.2.4. Bíró Jenő Róbert *Budapest, 1891. 06. 21. 

13.7.3. Bíró Mária *1849. 02. 14. elhalt 

13.7.4. Bíró József *1851. 01. 23.  †1854. 05. 18. 

13.7.5. Bíró Johanna *1853. 01. 28. 

13.8. Supper Lajos *1829. 01. 09. †1832. 07. 10. 

13.9. Supper Therézia *1832. 01. 09. &1856. 08. 21.  

&Polányi Gyenes László *1833. 

13.9.1. Polányi Emilia *1857. 05. 12. 

 

Polányi Gyenes László 

&&Szinnak Amália , 5 utód 

 

 
 

337.  Baky Krisztina Polányi Józsefné sírja  
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338. Baky Eszter sírja  

13.10. Supper Christina, *1834. 07. 28.  †1905. 08. 01. 

& ns.Varga-Nagy István  *1832. 04. 10. &1851. 06. 19. †1896. 01. 25.  

 

István apja nemes Varga Nagy István a palatinus huszárregimentből örökös 

“abschieddel” =obsit elbocsájtott katona és anyja nemes idősebb Péter Ferenc úr lánya, 

Judit, akik házasodtak Halason 1827. 02.10. 
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339.  Varga Nagy István ca. 1874-ben 

 
340.  Supper Kristina Varga Nagy       

Istvánné ca. 1870-ben 

 

 

 
 

341. Idős Varga Nagy István sírja -1848. 
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Néhai Nemes 

VARGA NAGY ISTVÁN 

A NŐNEK, A HÁROM MAGZATÁNAK 

A SOK JÓKNAK KÖNNYÉTŐL ÖNTÖZÖTT 

FÉRJ, ATYA, POLGÁR PORLIK SÍRJÁNAK 

KEBLÉN MINT TEST A TESTEK KÖZÖT 

A HŰ FÉRJ – JÓ POLGÁR – S BÖLTS ATYÁNAK 

LELKE CSILLAGOKHOZ KÖLTÖZÖTT 

ÉLTE FÁJÁT MÉG DÚS LOMB TAKARTA 

S MÁR SÍR SZÉLNEK DULTÁT MÉRGE RAJTA 

JUN: 27én 1848 ÉLTE 43-IK ÉVÉBEN 

 

342. Sírkőtext   

 

 
 

343. Varga Nagy István és Supper Krisztina sírja  



 

 

258 

13.10.1. Varga- Nagy István *1852. 08. 07. 

&Schimmer Frida *   &1900. 

13.10.2. Varga- Nagy Kálmán *1861. 02. 06. 

 

Az első világháború után Varga Nagy István Pécsről kérte id. Nagy Szeder István urat, 

hogy tataroztassa szülei kriptáját. 

13.11. Supper Lajos Dr. *1838. 04. 06.  †1904. 10. 21.  

Egyetemet végzett orvos. Először foglalkozik Hévíz kutatásával. 

&Mezőtelegdi-Miskolczy Lilla *1850. †1914. 12. 17. 

 

 
 

344. Supper Lajos Dr. ca. 1890-ben 

 
 

345.   Supper Lajos Dr. ca. 1887-ben 

 

 
 

346. Mezőtelegdi Miskolczi Lilla           

Supper Lajosné ca. 1870-ben 

 
 

347.  Mezőtelegdi Miskolczi Lilla          

Supper Lajosné barátokkal 
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348. Lilla mamája Kölcsey Klára 

 

Kölcsey Klára Kölcsey Ferencnek, a himnusz szerzőjének a testvére. Schubert Éva 

ősei értékelhették a régi dokumentumokat. Őnáluk maradt meg Supper Joan drezdai 

menlevele, sok máson kívül dédapja különböző korrespondenciája. 

 

LAJOS  KÁROLYNAK 1866 júni 

 

    Kedves Bátyám ! 

 

Úgy látszik, nagyon megfelejtkezett rólam, már oly régóta adós válasszal. Pedig ha 

tudná, mily jól esik itt egy levél testvéreimtől, lehetetlen, hogy meg ne szánna. A 

pünkösdi ünnepeket otthon töltöttem, meglátogattam anyám sírját. Csak egyszer 

vágytam volna még élve megölelni s ezt is megtagadta tőlem a sors, - talán így akarta 

megbosszulni magát rajtam, a miért féltem, irtóztam különösen szegény Terkánk 

(Polányiné) halála óta – a gondolattól, hogy hivatásommal szemben őt is haldokolva 

lássam, mondják, mennyire bízott pedig bennem, hogy készült velem közölni bajait! de 

nekem mindig azt írták: ne féltsem, semmi baja, - úgy hogy nekem dicsekvésem tárgya 

volt ő aggott nyomorék betegeim előtt. Mintha bizonyos előérzet ösztönzött volna, úgy 

készültem a múlt ősz óta mindig haza; de miután bíztattak, vártam a jobb időket, 

midőn több örömet szerezhetek neki is, a kinek kedvéért éltem úgy szólván, ki ösztönöm 

vala mindig a jóra s egyedüli védelmem az elcsüggedés ellen... hét éve láttam utoljára; 

de tudtam hogy áldó anyai tekintete rajtam csüng mindenütt, s azt sem köszönhettem 

meg neki... Testvéreim otthon szeretetükkel igyekeztek pótolni a pótolhatatlant, mi bár 

nem sikerülhetett, de nagyon jól esett, fájdalmam sokat enyhült általa. 
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Olvastam otthon bátyámnak küldött levelét, melyben rólam is tesz említést, hogy t.i. a 

keszthelyiek egészen elpártoltak tőlem, még a kik legjobb barátaimnak mutatták is 

magokat (Hencz Toni vagy Stockeit?). Nem tudom, hogy értsem az elpártolást, - ha 

már nem engem, hanem Császárt hívják, azt nagyon természetesnek találom; mert 

nekem innen ugyan bajos volna oda menni s ha tán Császár iránt hasonló bizalmat és 

barátságot mutatnak azok, kik irántam is azt mutattak, azt tőlök rossz néven venni nem 

lehet, miután én ott hagytam őket s rám nézve ez valódi szerencse, mert így legalább 

feledni tudom Keszthelyt, úgy is csak leginkább egy-két jó emberem vonzott oda s a 

szép vidék; mert jövedelmét ugyan egyik ott működő orvosnak sem irigylem. 

Csesznáknak még martiusban írtam s nem is válaszolt, noha erősen koczingatott velem 

saját házánál visszatérésemért s politicából ajánlta egy időre a távozást... Régen 

megtanultam már különben mennyit lehet építeni az ő szavára. Hogy Császár nagy 

lakást tart már mástól is hallottam; de meg lehet bátyám győződve , hogy nem orvosi 

jövedelméből: mert hiszen ott, ha akadtak is rögtön házai, azok csak új évkor fizetnek. 

Én Keszthelyre csak uradalmi orvosnak vágyódnám, legalább 7-800 frt kész fizetéssel; 

mert ott másként orvosnak becsülettel existálni nem lehet, a fürdő meg sokkal 

kezdetlegesebb állapotban van, hogy sem orvost tarthatna; ha tudakozódnak felőlem 

ezt kijelentheti bátyám, nehéz állás is a fürdőorvosé, világ és nyelvismeretet igényel, 

mivel én nem bírok. Csak azt sajnálom, hogy kárba veszett a fürdő érdekében tett 

iparom s vagy 850 frtom. Hencznek még 50, s Vadonának (?) 30 frtjával tartozom, ha 

fel találnak említeni, mondja meg nekik, hogy nem feledtem el, valamint a bátyám 12 

frtját sem, haza is írtam, hogy adják meg helyettem, kár hogy nem tették, elküldjem-e? 

rendelkezzék vele. Láthatja bátyám, hogy én többé Keszthely iránt magamat illusioban 

nem ringatom; ne tegye azt bátyám se. Ne adjon hitelt a féle mende-mondának, hogy 

ez vagy amaz volt oka, hogy meg nem élhettem. A hol beteg nincs ott az orvos nem 

kelendő s szerencsétlen praxisú orvos, ki Gorger Irma féléknek való udvarlásból tartja 

fenn magát. Nekem elvem gyógyítani. 

 Óhajtanám bátyámat is erre a vidékre származtatni, kár, hogy 

Debrecenben nem ismerik, mert ott comite alakul a város prefectusa alatt, intendatura 

fog felállíttatni, s egy művezető féle igazgatót fognak tartani, milyen jó volna ez az 

állás bátyámnak. Biztosított helyzet Debrecenben, hol gyermekeit neveltethetné 

hozzám közel. Csak egy kicsi ismeretsége volna. Én azt tartom, hogy még tagnak 

szerződni sem volna oda rossz. – Libera rászedte Molnár Ágostont, az esküvő előtti 

napon megszökött tőle előbbi Molnárjához.  

 Húsvét előtt Nagyváradon Aradiékkal találkoztam, akik Erdélybe mentek, 

ugyan kövér a menyecske, adott is egy furcsa arczképet, találkoztam nálok azzal a 

Kováccsal is, aki két éve még Keszthelyen gavallérkodott, bezzeg megapadt a hasa, 

mint vidéki operaénekesnek. Eszembe jutottak róla a zalai fertálymágnások, kikkel 

sehogysem tudtam megbarátkozni. 

 Kissé zokon esett, hogy az osztályterv készítésénél testvéreim semmi 

figyelemmel nem voltak irántam, noha jelenben közöttük nálam szegényebb semmi 

esetre sincs; mert nekem csakugyan több az adósságom, mint összes vagyoni értékem.  
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E körülmény alkalmat szolgáltatott, hogy kibeszéljem előttük jól magamat, mi úgy 

tudom bátyámmal is lett közölve, de nem azért, mintha én erőszakosan akarnám 

zsarolni testvéreimet, hanem csak hogy figyelmeztessem, miszerint ők is legyenek 

méltánylattal irántam, ha tőlem méltányosságot követelnek; s mint otthon is 

kijelentettem, szívesen lemondok járandóságomról azok részére, kik azt igényelhetik, 

de csak miután elismerték jogaimat. S ők, úgy látom, meg is értettek. Polányival csak 

egy este találkoztam, mert ő feleségestől ...-ra (?) ment lakodalmazni, de ez egy 

találkozás is elég volt, hogy megvetésemet még nagyobb mértékben kiérdemelje, mint 

eddig, nála haszontalanabb s szemtelenebb ingyenélőt aligha táplál a föld, mondják, 

hogy boldogult jó anyánk sem állhatta ki. Csak az ég adna nekem olyan helyzetet, hogy 

Emmikét magamhoz vehetném, szívensen adnék neki kosztot, ruházatot, s bizonyára 

jobb nevelést, mint apja, ha vagyonát Polányi kezéről elvehetnénk s Emmike részére 

kamatoztatnánk felnőttéig. 

 

Nekem úgy sincs semmi örömem az életben, eddig(?)  jó anyám szeretete között 

leginkább hozzá, most attól is meg vagyok fosztva. Hankát is szívesen elhoztam volna, 

ha jött volna.   

Ha vannak még Keszthelyen, kik jól emlékeznek rólam, milyennek gondolom Henczet, 

Berghet, Stockerékat, Szabadhegyit, Balást, üdvözölje őket nevemben. Hát az özv. ifjú 

Kijáczné hogy él, az utóbbi időkben e vad menyecskével nagyon barátságosan voltunk.  

 

 Írjon mielőbb. Van-e már fürdőélet Keszthelyen, nagy-e a Balaton? 

Mindnyájokat csókolja 

 

Báránd jun. 3.  1866.    

 

szerető testvére   Lajos 

 

NB. Úgy találtam, Jóskára nagyon üdvös lesz a halasi iskolázás. Józsi bácsinak ugyan 

helyes két leánya van, (Rocsek Jutka, Kata) öröme lehet bennök. Simonékat ne feledje 

el köszönteni nevemben.  

 

E levél szerint mintha Lajos bátyja Károly Keszthelyen lett volna a vándor színház-

társulatával, miután Lajos befejezhette hévízi kutatását, s Bárándra költözött. Adataim 

szerint 1866-ban vette el Miskolczi Lillát, de ez bizonytalan. Levelében nem beszél 

feleségéről, s Zoltán fia is csak 6 év múlva születik. 

 

Supper Lajos Dr. és Miskolczy Lillának 2 fia volt: Zoltán és Géza. 

13.11.1. Supper Zoltán *1872. 05. 29. †1923. 12. 24. 

&Schandl Mirza-Mária *1876. †1922. 

                Sajnos, mindketten fiatalon meghaltak. 

 

Mirza egy neves pesti német családból származik,  Unger nagyszülők a Kerepesi 

temetőben a nagy kriptasorban vannak eltemetve. 
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349. Supper Zoltán ca. 1907-ben 

 

 
 

350.  Supper Zoltán, Schandl Mirza gyerekekkel a Pradon ca. 1912-ben  

 

Gyermekeik: 

 

13.11.1.1. Supper Magdaléna *1901. †1904. 01. 23. 

13.11.1.2. Supper Amália *1902. †1957. 

                   &Horváth Samuel Dr.  

 

13.11.1.3. Supper Böske-Elisabeth *1904. 02. 25. †1973. 10. 25. 

&Schubert József  *1900. †1980. 

 

13.11.1.3.1. Schubert Éva *1931. 01. 19. 

 &Zolnay Pál * 1928. 03. 26.  &1955. 04 .05. †1995. 10. 17. 

&&Verebes Károly * 1920. 04. 22. &1960.  † 1987. 12. 07.  
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351. Schubert Éva  

 

 
 

352. Schubert Éva  
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Éva „osztályidegen“ származása miatt nem mehetett arra az egyetemre, amire szeretett 

volna. Apja miniszteri tanácsos volt. Majdnem véletlenül lett színész. Ehhez jöttek 

családi problémák, mivel édesapja elvált anyjától, s Bécsbe költözött. Egy új 

házasságból féltestvérek is születtek. 

 

Az elismerés elég későn jött, Kossuth-díj (2013), Budapest díszpolgára (2013) etc. 

Sajnos, különféle operációk után játszani már nem tud, csak tolószékben tudják 

mozgatni. 

Lánya Verebes Dóra keresett restaurátor.       

 

13.11.1.3.1.1.Verebes Dóra *1963. 07. 23. 

  

13.11.1.3.2. Schubert Zoltán *1937. 04. 23. †1970. 

Családi katasztrófa,  Zoltán down-koros, Éva elbeszélése szerint mégis a  

család centruma volt. 

 

13.11.1.4.  Supper Georgina *1907. 10. 11.  †1951. 10. 11. 

                   &Zombori Miklós *1900. &1930. 

 

13.11.1.5. Supper Zoltán *1914.  †1987. 

                   &Ürmössy Edit *  &1944. 

 

Sajnos, a Supper “gyerekek” nem lettek szerencsések az életben, vagy rossz házasság, 

vagy személyi (kommunista idők) sors miatt. Zoltánról a családból csak azt hallottam, 

milyen jóképű fiú volt, bár kényszerből lett “cőgeres” azaz tisztiiskolás Kőszegen. 

1987-ben véget vetett keserű életének. 

 

 
 

353. Supper Amália, Böske, Gina, Zoltán ca. 1920-ban  
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354. Supper Böske  

 

 
 

355. Supper Amalia, Böske, Gina, Zoltán ca. 1926-ban   

13.11.2. Supper Géza * 1877.  †1879.  09. 15. 

13.11.3. Supper Géza *1881. 09. 12.  †1948. 

                &Gömöri-Havas Etelka *1889. 09. 21. &1909.  

Halason volt rendőrkapitány. Az oroszok elöl elmenekült. (Lásd Győr,  

Kéryeknél) Rossz házasság miatt Halason elég “visszavonultan” élt. 
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356. Supper Géza  

 

13.11.3.1. Supper Géza *1910.  †1991. 

&Szitte Ilona *1919. 05. 09. 

 

13.11.3.1.1. Supper Marianne *1941. 05. 03. 

 &Hohenlohe-Langenburg Albrecht *1948. elváltak. 

 

13.11.3.1.1.1.Hohenlohe-Langenburg Claudia *1971. USA-ban élnek 

 

13.11.3.1.2. Supper Géza *1943. 12. 06. 

                     &Székely Aranka *1948. 03. 21. & 

 

13.11.3.1.2.1.Supper Géza Dr. *1976. 07. 15. 

Gitáros az operában, és « befutott » ügyvéd. Nőtlen, keresi a           

sógornőjéhez, Emeséhez hasonló hölgyet. 

 

13.11.3.2.2.2.Supper Levente *1980. 06. 11. 

                      &Szatmári Emese *1980. 07. 29. 

 

Gyerekkorában keresett gyermekszínész, szinkronhangja is sok filmben előfordul. 

Felnőtt korában neves jéghokizó (kapus), ki Amerikától-Kanadáig s Olaszországig  

játszott. Pályafutása után testnevelési főiskolára járt. Lásd könyve “Szuper 

Levi”Ulpius –ház könyvkiadó 2014. Ami e könyvben le lett írva, azt nem lehet újra 

megismételni! 
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357. Supper Levente esküvője 2011. 08. 

 

 
 

358. Supper Géza, Aranka, Levente  
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359. Supper Levente, Emese, Aliz 

 

13.11.3.2.2.2.1. Supper Aliz *2012. 04. 04. 

13.11.3.2.2.2.2. Supper Barnabás *2014. 05. 17. 

       Jelenleg az utolsó Supper 

 

13.11.3.2.3. Supper Elisabeth *1945. 07. 20. 

                     &Rácz Antal *1942. 

 

13.11.3.2.3.1.Rácz Krisztina *1970. 12. 26. 

13.11.3.2.3.2.Rácz Viktória *1983.  

 

14. Supper Stephan *1787. 03. 06.  †1851. 02. 20.  

nőtlen, vaskereskedő. 

 

 
 

360. Supper István végrendelete, facsimile, cím  
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361. Supper István végrendelete, facsimile 

 

NM  ---- 224  ---- 22 

 

 1851. február 17-én                Levéltár V. 201./ NM - 224 - 30 
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1851-dik év február 24 én tartott Tanács ülésben bemutattatván az írástárba letétetni 

rendeltetett. 

                              Halas Város Tanácsa 

 

" Végrendelet 

 

Alol írottak helyettes Fő bíró Úr Benedek István Ur által kiküldetve lévén Szuper 

István Ur házához az ő végakaratának írásba leendő foglalására mellyet beteges testöl 

ugyan, de ép és józan elmével levén e következő módon jegyeztünk fel: 

1. 300 - háromszáz utakbol álló szőllőmet, mely Sipos Sándor ur szomszédságába 

fekszik- miután annak megvételében, nem különben javitásában Papp 

Gergelyné asszonyság segédkezeket nyujtott, annálfogva, emlitett szőllőmet a 

vele járó s hozzá tartozó minden edényekkel halálom után hagyom és rendelem 

Papp Gergelyné  asszonyságnak- olly moddal, hogy annak birásában nevezett 

Asszonyságot senki ne háborgassa.- 

2. Bármiféle ingo vagyonaim Papp Gergelyné Asszonyság házában és udvarában 

találhatok - azokat is nevezett Asszonyságnak hagyom - az ő irántam mind 

egészséges, de leg inkább betegségem és öregnapjaimba mellettem tanussitott 

hüséges ápolásáért.- 

3. A boltomban található minden áru czikkeimet, mellyeknek ára mintegy 2,500 

Forintra rúghat - hagyom és rendelem néhai Szuper Jósef Ur és néhai Szuper 

Therezia, néhai Spühler Heinrichné utodainak- oly moddal - hogy ezen bejövö 

összvegből vagy is áru czikkek árábol, Bíró Sándorné született Szuper 

Juliannának, néhai Gröber Antalné, született Szuper Krisztinának, özv.Spühler 

Fülöpné született Szuper Juditnak fizessenek ki, fejenként száz - száz forintokat.  

A`belibeli jegyzökönyvbe találhato s kint a lakosok közt levö adosságaimat 

befedvén, az abból bejövö összegből Pesten  és Szegeden levő adosságaimat 

tisztázzák le,-s ha netalán abból ki nem tellenék - potoltatson ki a boltbeli áru 

cikkekböl.- Néhai Szuper Jósef testvérem nejénél levö 500,- ötszáz váltoforint 

tartozást hagyom szinte fejjebb is érintett néhai Szuper Jósef Ur és néhai Szuper 

Therézia boldogult testvéreim unokáinak.   

Melly végrendelet a rendelkezö elött felolvastatván, azt sorról sorára magáénak 

ésmervén, s annak erejére, tulajdon keze irásával és pecsétjével megerösitette. 

 

Kelt Halason, február 17-én 1851. -         végrendelő    Szuper István     

Előttünk:       Révész György S.K. 

Kertvélyessy Jozsef 

   jegyző 

 

Jelen végrendelet az 1851 ik évi februar 24 -én tartott Tanácsülésben Szuper Jozsef, 

Spühler Vilmos és Orsai Károly Urak elött felolvastat-ván hirültétetett - mellyen 

minnyájan meg nyugodtak.- 

 

                                Halas Város Tanáttsa - 

                                     jegyzette Kertvéllyessy Jozsef jegyzö                                   
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15. Supper Therezia *1788. 02. 20.  †  kath.plébánia 

16. Supper Michael *1789. 12. 20.  †1790. 11. 08. 

  

A két utolsó gyerekről semmi adat nem maradt. 

 

 
 

362. Supper ház Halason 

 

 
 

363. Supper villa a Sóstónál 

 

Érdekes tény még az, hogy Modorba szakadt halasi Supper Samuel első feleségének 

Gröschl Catharinának unokaöccse, Waltersdorfer Károly Henrik Halasra költözött 

gyógyszerésznek. 

Waltersdorfer Károly Henrik *Modor, 1790. 12. 28. & 1819. 05. 21. †1849.07.12. 

&Tóth Therézia, nemes Tót István leánya, tanuk: Baki József, Tót János 

 

Gyermekük: 

Ifj. Waltersdorfer Károly *1820. 05. 13. keresztszülők: Vari János, Thorma Julianna 

 

Egy másik érdekesség Modor és Halas közt: úgy látszik Waltersdorfer Károly előtt is 

volt Halason egy modori Kirchner nevezetű patikárius. 
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Adatok: 1848. március 21. “Kirchner Dániel nevét  Kun-ra magyarosította” 

A Kirchner sír felirata: 

"Itt nyugosznak 

néhai  

Kirchner 

Daniel  

gyógyszerész úr  

kedves gyerekei  

Josepha, Vilmos és Vilma,  

hamvai, 

ki született Modorra június 15. 1809. 

elhunyt Halason február12.1851. 

E páratlan férj és atya tiszteletéül 

állítatott ez emlékkő" 

 

 
 

364. Waltersdorfer Károly sírja    

olvashatatlan felirattal 

 
 

365. Kirchner sír  

 

 

2014-ben a szerző Szuper Gézával s nejével Arankával újra elmentek Halasra, hogy az 

anyakönyveket most teljes egészében lefényképezzék annak érdekében, hogy 

kiderüljön, mely családok élnek még Halason “Supper vérrel”. 

Ez viszont újra egy nagy munka lesz, és sajnos, az eredmény nem jelenik meg e 

történetben. 

 

Supper János (JOAN) Drezdában 

 

Amikor először jöttem Halasra, s meglátogattam Nagy Szeder István urat, a kedves 

Pista bácsit, tulajdonképpen már az első látogatásban rábukkantam egy kézzel lemásolt 

német szövegre. Valószínű még Pista bácsi apja idejében másolhatta le azt valaki az 
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eredeti menlevélről (akkor még Halason, az egyik Supper családnál lehetett az 

eredeti). 

Annak idején (talán 30 éve) a  Pesten élő Bíró Eszter Rónai Lászlóné ismerte a családi 

kapcsolatokat a legjobban. Így hozzá fordultam, hogy mutasson be a még élő, de 

számomra ismeretlen Supper utódoknak. Így jutottam Mátyásföldre, ahol 

magismertem Supper Gézát nejével, Székely Arankával s két helyes kölyökkel, a kis 

Gézával  és Leventével. Ez lehetett 1980-85 között. A fogadás nagyon barátságos volt. 

Ők is foglalkoztak családkutatással, de még nagyon kezdetlegesen. Láttam, hogy 

különösen Aranka mással van elfoglalva, állandóan vitte a gyerekeket zenére, 

színházba, sportra. Nem is csoda, hogy mi lett az eredmény! 

A következő Supper rokon Schubert Éva volt. Anyámtól sokszor hallottam Supper 

Böskéről. Amikor anyám kislányként a húszas években Pesten járt iskolába, az 

internátusban csak akkor gyújtottak be a kályhába, ha valaki extra fizetett. Így anyám 

nagyon sokszor meglátogatta Böskééket, s ott melegedett. Azt már nem tudom, hol, s 

ki lehetett ott náluk, hiszen a szülők már 1922-en, illetve 23-ban meghaltak. Tehát a 

“gyermekek” egyedül gazdálkodhattak. Magam nem emlékszem a pesti Supperokra a 

szentlászlói találkozásokon. Jóval később, amikor anyám már Riehenben, Basel 

mellett lakott, s néha haza tudott látogatni, Pesten mindig felkereste Supper Böskét, 

aki akkor már elvált Schubert Józsefné volt. Hazajövet sokat mesélt róluk, szegény kis 

Zoliról, s hogy szerették, védték, bántak a szerencsétlen fiatalemberrel.  

Így, én éppen hogy csak hallottam valamit Schubert Éváról. Annál nagyobb volt az 

öröm, amikor Bíró Eszter engem oda is bevezetett. A Nádor utcában lakott már akkor 

is, egy csodaszép lakásban, ami tele volt szebbnél szebb bútorokkal, festményekkel, 

mint egy múzeum. Szememet mindjárt meglepte egy kis aranyrámába bekeretezett 

dokument. Nézem, nézem, s azonnal felismerem Supper Joan menlevelének eredetijét.  

 

 
 

366. Supper Joan menlevele, eredeti németül. 
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 Supper Joan menlevele, magyar fordítás (ismétlés): 

 

„ Mi a szász választófejedelmi főváros Drezda polgármestere és tanácsosa igazoljuk, 

hogy a felmutató Supper János úr Drezda polgára és borkereskedője, közepes alkatú, 

34 éves feketebarna hajú, szürke öltözetű, nekünk tudtul adni óhajtott, hogy ő 

asszonnyal és gyerekekkel Sopronba, Magyarországba s onnan visszautazni 

szándékozik, hozzánk ezért egy útlevélért és bizonyítványért járult. 

Mivel mi itten semmiféle pestilentiát vagy infectiót nem ismerünk, vagy más fertőző 

betegségeket - Istennek legyen hála!- s az azonos személy tudomásunk szerint hat 

héten belül ilyen helyen nem járt, s hasonló személyekkel nem érintkezett. Ezek szerint 

kérelmünket fejezzük ki, hogy fent írt Supper úr biztosan és akadálytalanul közlekedni 

engedtessék! Igazolásul a város pecsétjével ellátva. 

Dresda anno domini 1770. május 23.   Drezda tanácsa aug. conf. 

 

Tehát újra a “megoldás”: a Supperok Drezdából jöttek! Tehát el kellene menni 

Drezdába. Nem sokat kellett várni, jött a “felfordulás”, amit otthon 

“rendszerváltásnak” neveznek. 1978 és 1983 között Brunsbüttelben, Schleswig-

Holstein, Hamburgtól északra dolgoztam Ciba-Geigy megbízásából. Az építésvezetőm 

egy ottani mérnök, Otto Kröger volt. 1989 után a Schleswigi cég expandált 

Szászországba, Pirna nevű régi szép városba. Egyszer megbeszéltünk egy találkát 

Drezdában. Ott az volt a tervem, hogy majd beülök egy lutheránus parókiába, s 

kutatom a beírásokat, melyek 1770 előtt keletkeztek. Amikor ezt el akartam kezdeni, 

felvilágosítottak, hogy 1770 előtt Drezdában vagy 15 egyházközség, azaz parókia volt, 

melyeknek nagy része a háborúban elpusztult. Valaki, már nem tudom ki, viszont 

ajánlott egy ötletet. Menjek el abba a hivatalba, ahol fel vannak jegyezve mindazok, 

akik a drezdai polgárságot (ami akkor még nagy szó volt) elnyerték. Megkerestem e 

hivatalt, ahol nagyon barátságosan fogadtak. Adtak egy óriási könyvet, nos keressem. 

Már nem tudom hány órát böngésztem azt a nagy könyvet, el is fáradtam a lapok 

forgatásában, mire majdnem a legvégső oldalon felfedeztem a keresettet. 

 

 
 

367. Drezdai polgárjog bejegyzése 

 

aus dem Stadtarchiv Dresden, Bürgerbuch: 

Eintragung von 17.10,1767 Erhalt des Bürgerrechts: 

 



 

 

275 

Johann Supper, ein Weinhändler von Klotzmannsburg (sic)= Lutzmannburg, in 

Ungarn gebürtig, ein conversus der auch von der "Leibeigenschaft" gelöst worden ist. 

 

Magyar fordítás: 

Supper Johann,“klotzmanssburgi“ borkereskedő, Magyarországról, egy conversus = 

novicius, laikus, menekült, más vélemény szerint jobbágyság alól felmentett.“ 

 

Na, csöbörből vödörbe! Tehát Supper Joan Magyarországról származik. Na, de hol 

lehet az a  Klotzmannsburg!? Tudva azt, hogy majdnem az összes magyarországi 

helységnévnek volt egy német adekváltja, na és a sok „ elcsatolt“ sváb-terület! Hol 

lehet ezt vajon megtalálni?! 

Ebben a tudatban nem tudtam semmit sem csinálni. Persze mesélgettem a Supper 

leszármazottaknak, milyen nehéz a „sorsom“! 

Egy alkalommal Szövényi Zsolttal, Medgyasszay Piroska férjével voltam együtt. 

Panaszkodok, hogy vajon hogy lehet ezt a Klutzmannsburgot megtálalni! 

Erre mondja Zsolt, aki Kőszegről származott, hát közvetlen Kőszeg mellett 

Burgenlandban van egy helység, amit németül „Lutzmannsburgnak“ magyarul 

Locsmándnak hívnak! 

Tehát új feladat előtt állok, Locsmándot megkeresni!  
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SUPPEROK LOCSMÁNDON  
 

Locsmánd és környéke 

 

Locsmánd története a régészeti leletek alapján közel háromezer évre nyúlik vissza. A 

római korban ez a terület Pannónia tartomány része volt. A mai Locsmánd területén 

ebben az időben nagyméretű római település állt, ahol fejlett szőlőművelés és 

bortermelés folyt. A népvándorlás után a 8. század végén Nagy Károly császár 

hódította meg ezt a területet és 795-től a Dunától a Balatonig terjedő terület a 

salzburgi érsekség fennhatósága alá került. A magyar honfoglalás után határőr 

népeket telepítettek ide, majd Szent István király a Gizella királynéval érkezett bajor 

nemeseknek adott itt birtokokat. 

1529-ben és 1532-ben elpusztította a török, de újjáépítették. Lakói 1570 körül 

evangélikusok lettek. A mai Locsmánd nem pontosan a régi helyén van.  A települést 

két egymást követő évben (1813-ban és 1814-ben) a nagy árvíz szinte teljesen 

elpusztította. Ezután a házak a Répce északi oldalán magasabban fekvő részekre 

épültek.  

 

 
 

368. Locsmánd környékének térképe 
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Már nem emlékszem, mennyi ideig bírtam ki, hogy elmenjek Locsmándra 

(Lutzmansburg), de valószínű nem sok idő telt el. Pirkner Évával jöttünk Bécsből, 

megszálltunk Kőszegen, még megkerestük Szövényi Zsolt mamáját is, mielőtt 

átmentünk Locsmándra.  

Ez egy szép rendezett falu, az utca közepén áll egy lutheránus templom. Ez a templom 

is újabb lehet, azaz a nagy árvizek után épülhetett. Kérdezősködésemre valaki azt 

ajánlotta, hogy keressem fel Ritter Heinz tanító urat, ő mindent tud Locsmándról. 

 

 
 

369. Locsmánd  

 

Ritter nyugalmazott tanító úr nagyon szívélyesen fogadott, mint régi locsmándi, egy 

másik locsmádi „elszármazott utódját“. Viszont azt mondta, ez időben már semmiféle 

Supper nem él Locsmándon. Az anyakönyvek is a kismartoni (Eisenstadt) katolikus 

püspökségi levéltárban vannak. Ott viszont dolgozik egy locsmándi történész, Prickler 

Harald úr, forduljak hozzá. 

Jelentkeztem is Prickler úrnál Kismartonban. Ő is nagyon barátságosan fogadott, s 

mondta, hogy Lutzmannsburg és környékének anyakönyvei mind a püspöki 

levéltárban vannak. Még az evangélikusok is! Felírta kérdéseimet, adtam neki egy 

„menlevél-kópiát“, s útnak eresztett, hogy majd ő utána néz a dolgoknak.  
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Adatok a locsmándi lutheránus anyakönyvekből 

 

1996. április 9. levél Dr. Prickler úrtól: 

 

 
 

Magyar fordítása a lényeges adatoknak: ”A kismartoni püspöki levéltárban található: 
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1736 febr. 24-én született Supper Matthias és neje Zampo Susanna fia Johannes.” 

 

 

 

 

370. Supper Johannes matrikel 

 

 

Supper Matthias patkoló kovács volt Locsmándon, aki 1720. aug. 7-én Zampo Pál bíró 

lányát Susannát vette feleségül. A házaspárnak a következő gyermekei születtek: 

 

1720. okt. 12.  Susanna  

1722. júli. 11.  Elisabeth 

1726. márc. 13.  Matthias 

1729. jan. 27.  Tobiás 

1733. ápr. 22.  Matthias 

1736. febr. 24.  Johannes 

1740. jan. 1.   Paul 

 

1719 előtt Supper nevet a locsmándi anyakönyvekben nem lehet megtálalni, ugyanúgy 

1742 után sem. Ami azt jelentheti, hogy a család be, azaz elköltözött. Érdekesek a 

Zampo család adatai: 1569-ben Locsmándon nem tálalhatók. A 17. század elejétől 

viszont fontos szerepet töltöttek be: 

 

Zampo Paul 1602-1603   ”Marktrichter“=bíró? 

Zampo Matthias 1667-1684  „Marktschreiber“ = sindicus = jegyző 

Zambo Pál 1680.   Marktrichter. 

Zampo Pál 1720.   Marktrichter. 

 

A 18. században eltűnik a Zampo név Locsmándról. Talán a felsőőrsi Zambo 

korcsmáros família utódai lehetnek ezek. A Zambo család „kisnemes“ volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

371. Zambo család címere 

 

 

E levél után Prickler úrtól még sok adatot kaptam, melyek Matthias gyerekeiről, illetve 

Matthias őseiről szóltak. Érdekes módon itt csak Super-ről van szó. 
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Dr. Prickler levele 2006- ból:  

 

 
 

Ebben a hagyatéki leltár is fel van tüntetve, melynek leírása viszont túl messzemenő 

lenne. 
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Adatok a forchtensteini Esterházy levéltárból 

 

Az eredmény kronologikusan kiegészítve magyarázattal: 

 

Supper Ádám leszármazottaira újra bevezetem a sorszámozást: 

 

1. Adam *Oberloisdorf  (Felsölászló)  1613., neje ismeretlen 

 

1.1.  Jakob *1633. †1693. 11. 21., neje ismeretlen. 

 

1.1.1. Matthias *1686. †1728. Oberloisdorf 

 

1.1.1.1. Catharina *1686. 01. 25. 

1.1.1.2. Magdalena *1689. 02. 18. 

1.1.1.3.  Johannes *1691. 10. 21.  

1.1.1.4. Matthias *1695. 02. 10. 

 & Zampo Susanna 

 

1.1.1.4.1. Susanna *1720. 10. 12. 

1.1.1.4.2. Elisabeth *1722. 07. 11.  

1.1.1.4.3. Matthias *1724. 08. 03. 

1.1.1.4.4. Sophie *1725. 03. 20. 

1.1.1.4.5. Matthias *1726. 03. 03. 

1.1.1.4.6. Tobias *1729. 01. 29. 

1.1.1.4.7. Matthias *1733. 04. 22. 

 

Matthias anyakönyvi bejegyzésénél érdekes, hogy keresztszülőként Prickler Úr egyik 

őse szerepel. 

 

 
 

372. Supper Matthias anyakönyvi bejegyzése 

 

1.1.1.4.8. Paul *1734. 02. 05. 

1.1.1.4.9. Johann *1736. 02. 24.  

 &Rohrer Mária *1739. 02. 02. &1758. 02. 19.   

 

Johann és Mária Locsmándon született, élve maradt gyermekei (bővebben lásd Halas): 
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1.1.1.4.9.1. Elisabeth *1760. 02. 18. 

 & Mihalovits Gábor 

 

1.1.1.4.9.2. Johann *1761. 12. 02. 

 & Kalmár Judit 

 && özv. Búza Pálné Pásit Zsuzsanna 

 

1.1.1.4.9.3. Therezia *1762. 07. 06. 

 Spühler Heinrich 

 

1.1.1.4.10. Paul *1740. 01. 01.  

 

1.2. Johann Hanns *1639. †1679. 12. 12. neje Elisabeth 

1.2.1. Ágnes *1665. 

1.2.2. Georg *1668. †1731. neje ismeretlen 

 

1.2.2.1. Andreas *1710. 

1.2.2.2. Magdalena *1712. 

1.2.2.3. Paul *1719. †1779. 

 

1.2.3. Mária *1672. 

1.2.4. Urschula *1676. 

 

Fenti adatokat Prickler úr a Forchtensteini Esterházy levéltárban találta. Az Esterházy 

birtokokban ugyanis már a 18. században létezett egy úgynevezett „árvakönyv“, 

németül „Waisenbuch“. Ha egy családapa meghalt, akkor bizonyos hivatalnokok ott 

megjelentek, s leltározták a vagyont, illetve feljegyezték az öröklő utódokat. 

 

Zitat aus dem Brief von Herrn Dr. Harald Prickler, pensionierter Archivar in 

Eisenstadt. 

 

Um keine archivarische Quellen aus zu lassen, habe ich auch in Forchtenstein im 

Esterhazy`schen Familienarchiv das mit dem Jahr 1668 einsetzende „Waisenbuch“ 

von Ober,- und Unterloisdorf durchgesehen. (Prot.248)  

In diesem Buch sind die Nachlassenschaften von verstorbenen Ortsbewohnern 

verzeichnet, mit der Aufteilung des Erbes auf die Hinterbliebenen. Darin finden sich 

viele Hinweise auf die in Oberloisdorf lebende Angehörige der Familie Supper:  

 

Hanns Super(sic!) wird in 1670 als Weingartenbesitzer an geführt (fol.25) im gleichen 

Jahr auch ein Adam Super von Oberloisdorf als Gläubiger der Veronika Pfeisslin von 

Unterloisdorf.1672 wird wieder Hanns Super (-Elisabetha) als Besitzer eines 

Weingartens in der Ried, „Alte Sätzen“ von Oberloisdorf genannt.1674 wird er als 

Gläubiger über den Betrag von 5 fl.30 kr. bei einem anderen Oberloisdorfer erwähnt.  

Am  12 Dezember 1679 verstarb Hanns Super, (-Elisabetha) “gewester Mitnachbar“ 

= Bauer, Hausbesitzer) zu Oberloisdorf (fol.165 ff, nach neuen Paginierung 177-179). 

Er hinterliess seine Frau Elisabetha, samt vier Kindern,  
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Ágnes 14. (*1765)  
Georg 11. (*1768) 
Mária 7. (*1772)   
Urschula 3. (*1776) Jahre alt. 

 

Das Vermögen wurde vom Ortsrichter Christop Grünwaldt samt den 

Dorfgeschworenen  am 20 März 1680 inventiert und geschätzt. Super besass ein 

Viertellehenhaus, drei Weingärten in den alten Sätzen, sowie einige „Ueberländ“-

Aecker und Wiesen (Rodungsgründe) usw.   

 

Am 26 November 1693 starb Jakob Super, Mitnachbar zu Oberloisdorf.  Er 

hinterliess die Witwe Magdalena und zwei Kinder: Nämlich den bereits verheirateten 

Sohn Matthias aus seiner ersten Ehe, aus der zweiten Ehe den 19 jährigen Sohn 

Stephan (*1674).  

 

Dieser Stephan Supper verstarb am 25 Oktober 1730 und hinterliess einen bereits 

verheirateten Sohn Michael, er kommt deshalb als Vater unseres 1719 geborenen (!?) 

Matthias nicht in Frage. Wohl aber ist der1693 bereits verheiratete Matthias Supper 

mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vater unseres Lutzmannsburger Schmiedes gewesen. 

Der Oberloisdorfer Matthias Supper muss 1693 (da schon verheiratet) mindestens 20 

bis 25 Jahre alt gewesen sein, wegen der Konstanz der Taufnamen ist fast mit 

Sicherheit anzunehmen, dass der Lutzmannburger Mathias Supper von dem 1693 

genannten gleichnamigen Supper in Oberloisdorf abstammte.  

 

1679 december 12 strt  Super Hanns hinlässt Witwe Elisabetha mit vier Kindern. 

 

 Jakob und Hans Supper könnten Brüder gewesen sein, möglicherweise gehörte der 

1670 erwähnte  Adam als dritter dazu. Adam käme aber auch als Vater von Hanns 

und Jakob in Frage. Somit ergibt sich die aufgezeichnete Genealogie.(Siehe 

Programm). Am 3 März 1731 verstarb in Oberloisdorf  Georg Supper (S. 806 ff) er 

hinterliess drei „rechtmässigen“ d.h. eheliche Kinder: den verheirateten Sohn 

Andreas,  Paul 12, (*1719), und die schon verheiratete Tochter Magdalena.  

Dieser Georg dürfte mit dem vorhin erwähnten, um 1768 geborenen Sohn Georg des 

1679 verstorbenen Hanss Super identisch sein. 
Die Familie Supper ist noch in 1818 in Oberloisdorf anzutreffen (Prot.249 fol 144). 

Leider endet das Waisenbuch Prot. 248 mit dem Jahr 1736, der nächster Band 

Protokoll 249 setzt erst im Jahr 1803 ein, sodass das nach dem Jahr 1736 

anzusetzende Ableben des Vaters unseres Lutzmannburger Suppers nicht mehr 

nachgewiesen werden kann, hier könnte aber eine nochmalige gründliche 

Durchforschung der Steinberger Pfarrmatriken im Diözesenarchiv ein Ergebnis 

bringen Zusammenfassend kann man sagen, dass in 1670 mindestens zwei Linien der 

Supper in Oberloisdorf anzutreffen sind, nämlich Hanns und Jakob. 
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A magyar fordítás a lényeges részekről:  
 

Az anyakönyvön kívül az Eszterházy levéltárban lévő „árvakönyvet“ is 

Oberloisdorfból átnéztem. E könyvben találhatók a faluban lévő elhaltak hátrahagyott 

vagyoni leltára. A faluban élő családtagok: Super Hanns 1670 szőlőkert tulajdonos; 

ugyanabban az évben Pfeisslin Veronika Super Ádámnak tartozik; Super Hanns 

(Elisabetha) a „Ried“ tagozatban egy szőlőkert tulajdonosa; 1674-ben 5 fl 30 kr-val 

tartozik neki egy másik oberloisdorfi  polgár. 

 

1679. december 12-én Super Hanns meghal, özvegye Elisabetha négy gyerekkel: 

 

Ágnes 14 (*1765)  

Georg 11, (*1768) 

Mária 7, (*1772) und  

Urschula 3 (*1776) Jahre alt. 

 

A helyi bíró a falusi esküdtekkel a következő vagyont állapította meg: 

“negyedkölcsönház“- ha így fordítják!?, 3 szőlőkert, valamint  különféle szántók. 

  

 

1693. 11. 26. elhal Super Jakob, neje Magdalena, hátrahagy 2 gyermeket, a már házas 

Matthiast az első házasságából, valamint a második házasságából a 19 éves Stephant. 

 

E Stephan meghal 1730. október 25-én, fia a már megházasodott Michael. Michael 

nem lehet az 1719-ben született Matthias apja, annál inkább a már 1693-ban házas 

Matthias Super legnagyobb valószínűség szerint apja az 1693. novembert 26-án elhalt 

Jakabnak. 

Resume: Ádám valószínűleg Hanns és Jakab apja. 

A locsmándi patkolókovács céh könyveiből 

 

Doktor Prickler tovább foglalkozott a Suppereink történetével, s eszébe jutott, hogy a 

már ismert tanítónál, Ritter Heinz úrnál találhatók a locsmándi patkolókovács-céh 

feljegyzései. Itt láthatók az eredeti írások, majd az írógéppel lejegyzett lapok, utána 

Prickler úr  kommentárja:  

 

Aus dem Brief von 19 Oktober 2005 des  Herrn Dr. Harald Prickler, pensionierter 

Archivar, 7000 Eisenstadt, Kasernenstrasse 21 B: 
 

„Gerade ist mir in meinen Quellen-Aufzeichnungen etwas für sie untergekommen; 

Heinz Ritter, Hauptschullehrer in Lutzmannburg, den sie auch kennen, besitzt ein 

Zunftbuch der Schmiede von Lutzmannburg, das ca. 1625 beginnt und bis ins 19 Jhdt. 

reicht; ich habe es einmal genau exzerpiert und finde nun darin einige Angaben der 

Familie Supper, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. 
 

Im Jahr 1719 wurde der Schmiedemeister Matthias Supper, geboren in Oberloisdorf, 

in die Zunft aufgenommen.1735 wird Mattias „Suber“ als „Her Voder“(Herr 
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Vater=Zechvater) bezeichnet. Zechvater ist nicht mit dem „Zechmeister“, dem zum 2 

Jahre gewählten Zunftvorstand, identisch, sondern offenbar die Funktion des 

„Herbergvaters“ d.i. der Meister, bei dem ankommende, arbeitsuchende 

Handwerksgesellen zunächst aufgenommen wurden, bis sie zu einem arbeitgebenden 

Meister vermittelt wurden. 
Im Jahre 1740 nimmt der Meister Matthias Suber einen Hanns Suber (seinen Sohn?) 

auf drei Jahre als Lehr jungen auf, 1745 nimmt Meister Matthias Suber seinen eigenen 

Sohn Dobias (Tobias) Suber auf drei Jahre als Lehrjungen auf,1753 seinen eigenen 

Sohn Johannes Supper als Lehr jungen auf drei Jahre. Daraus lässt sich ableiten, dass 

der 1740 aufgenommene Lehrjunge entweder bald nach der Aufnahme gestorben ist, 

(weil der Meister 1753 wieder einen Sohn Johannes aufgedungen hat, der wohl um 

1741, nach dem Tode des ersten Hanns geboren worden muss,) oder nicht ein Sohn 

des Meister Matthias gewesen ist, sondern ein Verwandter. 
Der zweite Johannes (Hanns) Supper, der 1753 seine Lehre begann, wurde 1758 

bereits als Schmiedmeister in die Lutzmannburger Zunft aufgenommen., er kommt 

nochmals 1766 als Lehrmeister bei der Aufdingung des Lehrjungen Hanns 

Fleischhacker vor.“ 
 

Magyar fordítás: 
 

Kutatásaim során valami még eszembe jutott. Heinz Ritter úr, locsmándi tanító 

birtokában van a locsmándi patkolókovácsok céhkönyve, ami 1625-ben kezdődik, s 

kb. a 19. századig volt vezetve. Ebben tálaltam pár adatot a Supper családról, amit 

szeretnék önnel közölni: 

 

Supper Matthiast, aki Oberloisdorfban született, 1719-ben felvették a kovács-céhbe. 

1735-ben Matthias „Suber“-t „voder“-nek, Zunftvater-nek, azaz céhatyának nevezik. 

Ez nem egyenlő a „Céhmesterrel“, akit 2 évre választanak, hanem egy 

„szállásmesternek“ megfelelő, aki a legényeket felveszi mindaddig, amíg egy mester 

őket át nem veszi. 1740-ben Matthias felvesz egy Hans Subert (valószínű saját fiát) 3 

éves inasságra. 1745-ben saját fiát, Tóbiást, 1753-ban újra egy saját fiát, Johannest, 

amiből arra lehet következtetni, hogy az első Hans valószínű meghalt. Az is lehet, 

hogy az első Hans egy rokon fiú lehetett. 

A második Johannest, aki 1753-ban kezdte az inasságot, 1758-ban már felvették a 

locsmándi kovács-céhbe.1766-ban e Johannes már, mint Lehrmeister= oktatómester 

vesz fel egy Fleischacker Hanns nevű tanoncot. 

  



 

 

286 

Joan Supper kivándorlása Drezdába 

 

Ezzel az állítással egybe eshetik az, hogy Suber=Supper Joan 1766 után Dresdába 

vándorolt. Felesége, Rohrer Mária Locsmándon született, s valószínű első három 

gyermeke is. 

Ahogy a drezdai polgárjog bejegyzésnél láttuk (1770!!), Joan kovács és borkereskedő 

volt. Sokan nem tudják, hogy Locsmánd egy régi kitűnő bortermelő vidék. A Répcétől 

délkeletre fekszik quasi egy „tábla“, amelyen évszázadok óta szőlőt termelnek. Az 

oberloisdorfi árva-leltárban is láthattuk, milyen fontos volt akkoriban a szőlő! 

 

Vajon miért emigrálhatott Johann családjával Drezdába!? Locsmándon lakott a nagy 

család, a céh-organizációban is fontos szerepet játszhatott! Vagy talán úgy lehet 

megmagyarázni, hogy akkoriban a mesterlegények külföldre mentek tapasztalatot 

szerezni. A mi Johannunk már családos volt, így az asszonyt és a gyerekeket is el 

kellett vinni. Az akkoriban fontos foglalkozása mellett még megpróbálta a 

borkereskedést is. Ne felejtsük el, hogy a 18. században Szászország a német 

birodalom egyik legfontosabb s leggazdagabb országa volt. Hisz a királya 

Lengyelország felett is uralkodott! Szászország lehetett a 18. század Amerikája. 

Viszont vajon miért jött vissza Joan, annak dacára, hogy már megkapta a fontos 

polgárjogot!? Honvágy!? Ki tudja, volt-e akkoriban már ilyesmi! A nyelv nem lehetett 

probléma, hiszen Lutzmannsburg környékén mindenki elsősorban egy német dialektet 

beszélt. Ezt a dialektet még ma is többé-kevésbé meg lehet találni. Heinz Ritter tanító 

nekem azt mondta, Sopronban (Ödenburg) a piacon lehet e nyelvet legjobban 

tanulmányozni. Általában „ponzichter“-nek hívták őket, azaz németül 

„bohnenzüchter“ babtermelő!  

Valamikor a gimnáziumban úgy tanultuk, hogy az árpád házi királyok a XII. század 

óta telepítettek be Bajorországból, Lotharingiából németeket, nemcsak a kiváló 

mesterségi tudásuk miatt, hanem quasi a szomszéd osztrák ellenség elleni 

védekezésre! Annál groteszkebb lett, hogy 1920 után e „ponzichter“ sávot 

Ausztriához, mondjuk a régi ellenséghez csatolták. Még ma is van differencia az 

alsóausztriai és a „burgenlandi” német dialektus között. Nem is beszélve a vallási 

különbségekről. Úgyszintén Ritter Heinz mesélte nekem, milyen nagy különbség volt 

az akkori Magyarország és Ausztria közt vallási szempontból. Itt Locsmándon sokkal 

nagyobb volt a vallásszabadság (rengeteg volt a lutheránus). A vegyes házasságok a 

határszélen rendszeresek voltak. Sokan azért jöttek át „Ausztriából“.   
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Az evangélikus családok menekülése Bajorországból  

 

Az árpádházi behozatal mellett azt is el lehet mondani, amit másik ősünk Johann Jakob 

Kistler, Boór Piroska ősapja memoárjaiban leírt: 

 

 
 

373. Johann Jakob Kistler memoárjának első oldala  

 

A feljegyzéseket készítette és  lemásolta Boór Lujza, Johann Jakob Kistler dédunokája 

 

A következő családi feljegyzések és költemények tiszteletreméltó dédapánk, Johann 

Jacob Kistler könyvéből vétettek. A könyvet magát jó anyánk kívánsága szerint kedves 

Susanna nővérem fia, a Schneller unokaöcs kapta emlékül. 

  

„Az 1618-as évben, midőn a harmincéves háború kezdetét vette, a fehérhegyi prágai 

csata után (1620. november) kezdetét vette a vallásüldözés, ami hamarosan az én 

ősömet (dédapa), név szerint Hans Kistlert is érintette, aki asszonyával és gyerekeivel 

menekültté lett és a tiszta augsburgi hitvallás miatt házát és udvarát elhagyta, hogy az 

ő pásztorához, Jézus Krisztushoz hűséges maradhasson. Hogy eredetileg hol lakott, azt 

sohasem sikerült megtudnom, (Burtenbach, Bayern) mert nagyapám is korán meghalt, 

mégpedig már amikor atyám 4 éves volt. Csak annyi bizonyos, hogy a sváb körzetben 

volt. Külföldön ugyan megtapasztaltam, hogy a würtembergi fennhatóság alá tartozó 

Neidlingen prédikátora, akinek azonos a neve és tán az én nemzetségemből 

származhat, sosem találkozott a nevemmel, még csak nem is hallott róla. 

No, ez az ősöm végül is itt Sopronban telepedett le.” 

 

Az eredeti Johann Jakob Kistler “carminum” a soproni levéltárban Boór név alatt 

tálalható. Boór unokatestvér, Gyarmati Béla, aki a Boór kutatást végzi, fordította ezt 

le. Ő dolgozik a Boór monográfián, ami valószínű úgyszintén ez évben jelenik meg. 

 

Tehát a harmincéves háború elején vándoroltak be Magyarországba a Kistlerek, 

valószínű a Boórok, s a Supperok is, mindhárom család lutheránus volt. Az első 

feltevés – az árpádkor- is igaz lehet, de a második, legálabb e családokra, 

dokumentumokkal van igazolva. 
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A Supper kőműves dinasztia 

 

A burgenlandi Supperokhoz még egy adatom van, ami szintén Prickler Harald úrtól 

származik: 

Monográfia a Supper kőműves családról, akik az Esterházy Lockenhaus=Léka váránál 

ténykedtek: 

 

 
 

 
 

374. Lockenhaus vár  
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Lassan befejezem a Supperokról gyűjtött adatok feldolgozását. Még azt kellene 

hozzátennem, hogy Burgenlandban még sereg Supper él. A XIX. és a XX. századból 

megmaradt (a Széchenyi könyvtár online szolgálatában található) gyászjelentések, 

még magyarul is erről tanúskodnak. 

Az utóbbi években keletkezett mormon anyakönyvi bejegyzések szerint is úgy a mai 

Szlovákia, Burgenland s Magyarország területén is számos Szuper, Supper létezik. 

Újra kellene születni, hogy ezeket az összefüggéseket az ember kiderítse! 

Pár éve Mattresburgban kerestem Supperokat. Tálaltam is egy hölgyet, aki családfával 

foglalkozott, de messze nem érint olyan régi időket, mint én. Amikor, vagy 40 éve 

elkezdtem a munkát, a neves Siebmacher címergyűjteményt is áttanulmányoztam. Ott 

a következőket tálaltam: 

 
 

375. Supper polgári címer Regensburgból 

 

  
 

376. Super nemesi címer és leírása a Baltikumból 

 

VÉGSZÓ MAGYARÁZATOKKAL 

Családfák készítése régen és ma 

 

Ebben az utolsó fejezetben mindazt szeretném összefoglalni, ami kimaradt, illetve a 

monográfia elkészülése alatt tudódott ki. 

Kezdem a családkutatásom első eredményeivel, a kézzel rajzolt családfákkal, melyeket 

így kicsinyítésben alig lehet olvasni, de illusztrálja azt, hogy 40 évvel ezelőtt (vagy 

mások még régebben) hogyan ábrázolták a „családfákat”. 1977-ben az összes addig 



 

 

290 

gyűjtött adatból rajzoltam e családfát egy műpergamenre, amit idővel ki lehetett 

egészíteni. 

 

 

 
 

377.   Családfa 1977-ből 
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Később a technikát már megváltoztattam, a neveket, adatokat már számítógéppel 

írtam, kivágtam, s ráragasztottam egy vázlatra, majd lexeroxoztattam. 

 

 
 

378. Családfa a modori és halasi kutatások után 
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A mai időkben természetesen számítógépes programok vannak. Halbritter Tamás 

úgyszintén családkutató névrokonától - Halbritter Taszilótól - kapott 2006-ban egy 

„Family Tree Maker” nevű programot.  

A program az akkori időben a legjobban kidolgozott amerikai program volt. Ezek után 

én is ezzel dolgoztam. Egyszerű volt a neveket (szülők, gyermekek neveit), valamint a 

fontos dátumokat beírni. A régi évszázadokban a családok sokszor ugyanazon nevet 

használták. Először elkezdtem sorszámozni a keresztneveket. Később rájöttem, hogy 

ez nem a legjobb megoldás. Ehelyett bevezettem a svejci szokást. Itt a házas 

személyek viselik a házastárs nevét is: például az én hivatalos nevem Kéry-Glatthaar 

László. Ezt annyiban változtattam meg, hogy az utolsó név a születési (leánykori) név. 

A programban én László-Glatthaar Kéry vagyok, feleségem Claudia-Kéry Glatthaar. 

Így, ha keresek például egy Supper Johann-t, akkor mindjárt látom a nején keresztül, 

melyikről van szó. 

Amellett még van lehetőség a személyekhez tartozó fényképeket, illetve „word“ 

dokumentumokat is behelyezni. Számtalan szerkesztői lehetősége van a programnak, 

amiből csak hármat akarok illusztrálni. A jelenlegi program 6100 személy adatait 

tárolja, a direkt ősök és a beházasult személyek esetleges családfáit is beszámolva. 

Legnagyobb kiterjedésű fák a Supperok, Ajkayak, Boórok, Jalsoviczkyak. Minden 

családrészt külön ki lehet nyomtatni, ha az ember beállítja a legelső személyt. Az 

Ajkay-család nyomtatása olvashatóan például 9 darab A4-es lapra fért csak rá. 

A programba beírt, 6100 személyre vonatkozó adatokat természetesen csak az tudja 

kezelni, aki rendelkezik a Family Tree Maker nevű programmal és az adatbázissal. 

Ezzel kapcsolatosan leginkább Halbritter Tamásra lehet számítani, akinek minden 

családkutatási adatot átadtam. 

Alkalmazási példák a Family Tree Maker program használatánál 

Supper Johann utódai  (összeállítása 2 generációra)  

 

A Family Tree program így gyűjti össze s szerkeszti a manuel betáplált adatokat, 

kiegészítő információkat. Ezen oldal csak egy példa. Tulajdonképpen az egész család 

összes személyéről van bejegyzés, ami legtöbbször egyezik azzal, amit e könyvben 

leírtam, ezért csak az első oldalt publikálom! 

 
Generation 1  

1. JOHANN-ROHRER-CZVIER-TREFFLICH1 SUPPER was born on 24 

Feb 1736 in Locsmand (Lutzmannsburg). He died on 11 Mai 1810 in Halas (74 eves). 

He married (1) MARIA-SUPPER ROHRER on 19 Feb 1758 in Locsmand 

(Lutzmannburg), daughter of Johann-unb Rohrer and Susanna-Rohner Unb. She was 

born on 02 Feb 1739 in Locsmand (Lutzmannsburg). She died on 14 Jan 1781 in 

Kiskunhalas (42 éves). He married (2) SOPHIA ANNA-SUPPER CZVIER on 03 Aug 

1781 in Halas. She was born in 1750 in Halas. She died on 04 Aug 1805 in Halas (55 

éves). He married (3) ROSINA 01. TREFFLICH-SUPPER in 1806 in Mezöhegyes.  
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Notes for Johann-Rohrer-Czvier-Trefflich Supper:  

Taufpaten:Reidl (Radl)Tobias, Erbin Eleonora  
geheiratet: Supper Joannes juvenis, Rohrer Maria puella, Zeugen: Steinbacher Michael,Döberin 

Elisabeth, egyszerre Maria lanyuk születése alkalmaval.(feltevés)  

Aus dem Brief von 19 Oktober 2005 des Herrn Dr. Harald Prickler, pensionierter 

Archivar, 7000 Eisenstadt, Kasernenstrasse 21 B:  
 

Gerade ist mir in meinen Quellen-Aufzeichnungen etwas für sie untergekommen; Heinz Ritter, 

Hauptschullehrer in Lutzmannburg, den sie auch kennen, besitzt ein Zunftbuch der Schmiede von 

Lutzmannburg, das ca. 1625 beginnt und bis ins 19 Jhdt. Reicht; ich habe es einmal genau exzerpiert 

und finde nun darin einige Angaben der Familie Supper, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.  

Im Jahr 1719 wurde der Schmiedemeister Matthias Supper, geboren in Oberloisdorf, in die Zunft 

aufgenommen.1735 wird Mattias „Suber“ als „Her Voder“(Herr Vater=Zechvater) bezeichnet. 

Zechvater ist nicht mit dem „Zechmeister“, dem zum 2 Jahre gewählten Zunftvorstand, identisch, 

sondern offenbar die Funktion des „Herbergsvaters“ d.i. der Meister, bei dem ankommende, 

arbeitsuchende Handwerksgesellen zunächst aufgenommen wurden, bis sie zu einem arbeitgebenden 

Meister vermittelt wurden. Im Jahre 1740 nimmt der Meister Matthias Suber einen Hanns Suber(seinen 

Sohn?) Auf drei Jahre als Lehrjungen auf, 1745 nimmt Meister Matthias Suber seinen eigenen Sohn 

Dobias(Tobias) Suber auf drei Jahre als Lehrjungen auf, 1753 seinen eigenen Sohn Johannes Supper 

als Lehrjungen auf drei Jahre. Daraus lässt sich ableiten, dass der 1740 aufgenommene Lehrjunge 

entweder bald nach der Aufnahme gestorben ist, (weil der Meister 1753 wieder einen Sohn Johannes 

aufgedungen hat, der wohl um 1741, nach dem Tode des ersten Hanns geboren worden muss,) oder 

nicht ein Sohn des Meister Matthias gewesen ist, sondern ein Verwandter. Der zweite 

Johannes((Hanns) Supper, der 1753 seine Lehre begann, wurde 1758 bereits als Schmiedmeister in 

die Lutzmannburger Zunft aufgenommen, er kommt nochmals 1766 als Lehrmeister bei der 

Aufdingung des Lehrjungen Hanns Fleischhacker vor.  



 

 

294 

Supper Adam Samuel pedigreeje (származása) 4 generációra  
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Supper Johann  „0utline report-„ja 3 generációra vonatkozóan  
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Nevek helyesírása 

 

Magyarországon is, mint valószínű a keresztény Európában, az egyházak vezették a 

XIX. századig az anyakönyveket (matrikel). A lakosok sokszor nem tudtak írni, így 

ugyan ismerték a nevüket, de azt már nem tudták, hogy azt hogyan kell leírni. A papok 

hivatalosan írástudók voltak, annak dacára nagyon sokszor ugyanazt az apát, 

„vőlegényt” s gyermekeit különféle módon jegyezték fel. Tipikus: Halason a Spiller, 

Spieler, Spühler név. Nagyon sokáig tartott az a patriarchális felfogás, miszerint csak 

az apa neve fontos. Rengeteg olyan matrikel van, ahol az anya nem szerepel, legjobb 

esetben csak a keresztneve. Az evangélikusoknál viszont már a XIX. században 

„szorgalmasan” sokszor a nagyszülőket is bejegyezték. Lásd Carolus Augustus Supper 

gyerekeinek adatait Modorból. 

Archaikus nyelv. 

 

Halbritter Ernővel - aki a mormonok adatbázisában végzett kutatás mellett az 

ékezeteket tette fel az én „német/francia” klaviatúrával írt szövegemre - 

megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk a neveket úgy írni, ahogy a 

dokumentumokban tálaltuk, azonkívül eredeti magyar szövegeket ( például Halasról) 

az akkori írásmódban hagytuk. 

Igyekeztünk a latinságokat lefordítani, viszont a sok német szöveget csak részben 

tettük át magyarra. A német egy szép nyelv, meg lehet tanulni! 

Utólagos eredmények a mormonok adatbázisának felhasználásával 

 

A családtörténeti kutatást csak abbahagyni lehet, befejezni nem. A gyűjtött adatok 

feldolgozása közben is felmerültek újabb kérdések, voltak hiányzó adatok. A hiányzó 

adatok pótlását, az újabb kérdésekre a választ csak részben sikerült munka közben 

megadni. Vannak olyan kutatási eredmények, amelyek csak egy-egy rész rögzítése 

után váltak véglegessé. Ezek utólagos beépítése jelentős részek átszerkesztését 

igényelték volna. Tekintettel arra, hogy ilyen esetek a későbbiekben is 

előfordulhatnak, így az új eredményeket kiegészítésként közöljük. Az új eredmények 

közlésénél némi betekintést adunk a mormonok adatbázisának használatába is. Az 

adatbázis elérése: https://familysearch.org/search 

 

https://familysearch.org/search
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Tudomásunk szerint, az amerikai mormon egyház vallási okokból digitalizálta az 

összes számára elérhető anyakönyvet. A rossz nyelvek azt mondják, hogy a 

mormonoknak tudni kell, hová mennek haza az utolsó ítélet után!? 

Mindenesetre a mormon online adatok nagyon jól használhatók. Érdekes ugyan, hogy 

a rengeteg munka mellett a mormonoknak nem jutott eszébe, hogy a magyar 

vonatkozású kiértékelést magyar nyelvtudású személy végezze. Így, ha nem ismeri a 

”megbízott” a szokásos magyar neveket, hihetetlen elírások történhetnek, azaz 

történtek is. Ezt példával is szemléltetjük. 

 

A Supperok Halason fejezet 4.5. részén a következő adatokat közöltük: 

 

4.5. Supper Terézia *1800. 03. 19.  

 A testamentum szerint férjes, s  gyereke van 

 

Supper János végrendeletének ide vonatkozó része a 213. oldalon olvasható: 

 

„3 or (harmadszor) Szuper Trezia ki már a Föld gyomrába nyukszik nincsen annak 

semmi szüksége az én hagyomaimra ugyan gyermeke marat De ez is mitsodás  hozzám 

mint viseli magát nem úgy illik egy öreg Atyához  Kivált egy okos Ifjuhoz amint 

cselekedett sajnálom benne hogy ugy meg sértet De nem tehetek rolla hogy annál az 

rossz lelkiesmérettel bira Buza Lászlo tanácsára tért és én ellenem micsoda mást adott 

be az Nemes Tanácsnak a melyek meg értvén és másoknak is elbeszéltem és mindenek 

azt felelték hogy hogy nem érdemes hogy leg kisebb vagyomjaiból  részesüljön 

köszönje a roszlelkü Tanács adójának.” 

  

Használható adatnak tűnt a végrendelet záró bejegyzése: 

 

”Az 1849-dik évi Junius 11-kén tartatott Tanács gyülésben ör. Szuper Jánosnak jelen 

végrendelete Szuper Judit Spüler Fülöpné és néhai Tegzes Imre özvegye Pálinkás 

Emília asszonyságok előtt felolvasván közhírül tétetett.” 

 

Supper Teréz férjéről semmit nem tudtunk, a neve is ismeretlen volt. Felmerült, hogy 

Supper Teréz gyerekét talán Tegzes Imre özvegye, Pálinkás Emília képviselte. Ezen 

feltételezés alapján kerestük a mormonok adatbázisában Supper Teréz és Tegzes 

család kapcsolatát. A keresésnél be lehet állítani különböző szűréseket. A beállításnál 

az egyik szempont az volt, hogy a Supper nevet a tapasztalatunk szerint 

többféleképpen írták, illetve elírták. Ennek megfelelően inkább a Tegzes névre és a 

házastársnál (Spouse) csak a Therézia keresztnévre kerestünk. Ahol a kisméretű 

négyzetrácson belül egy pipajelet tettünk, ott a szoftver pontosan a megadott adattal 

keres. A pipajel nélkül a szoftver a hasonlókat is elfogadja.   
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379. A keresésnél megadott adatok 

 

A keresésnek 4 adathalmaz felelt meg: 

 

 
 

380. A keresés eredménye 
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Az eredménynél 3 helyen szerepel a Supper név, 3 különböző (Super, Szuper, Szupet) 

formában. Ez a bizonytalanság nem csak a papoktól származhat. A mormonok az 

1980-as években mikrófilmre felvették az egyházi anyakönyvek adatait. Az adatokat 

önkéntesek dolgozták fel, akik sokszor a rosszul olvasható kézírásokat nagy 

pontatlansággal gépelték az adatbázisba. Az adatbázist kezelő szoftvernél is 

tapasztaltunk furcsaságokat. Például az ismételt keresés néha más eredményre vezetett. 

Mindezek mellet a keresést, a kutatást nagyban segíti a honlap használata.  

A Tegzes névnél csak 2 változat szerepel (Tegzes, illetve Tegszes). A keresztnevek 

nagyobb pontosságát valószínű a nagyobb ismertségének köszönhetjük. 

A végrendelet kihirdetésénél Tegzes Imre özvegye Pálinkás Emília vett részt. 

Kerestük, hogy Pálinkás Emíliának volt-e gyereke. A keresésnél csak Pálinkás Emília 

nevét adtuk meg. Összesen 6 találatot kaptunk, amiből leginkább elfogadható az alábbi 

volt:   

Name: Vidor Pálinkás   

Event Type: Baptism  

Event Date: 06 Jul 1844  

Event Place: Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Hungary  

Gender: Male  

Father's Name: Imre  

Mother's Name: Emilia Pálinkás 

 

381. Pálinkás Emília feltételezett gyereke 

 

Érdekes módon az apának csak a keresztnevét közölték és a gyerek a családi nevét az 

anyja után kapta. A 382. ábrán látható adatok alapján tovább kellene kutatni a Halasi 

anyakönyvben, hogy ott pontosan mit rögzítettek. A 382. ábra adatainál elképzelhető 

egy elírás a mormonok részéről. Lehetséges, hogy a fiú neve rendesen Tegzes Vidor. 

Ennek lehetőségét a mormonok adatbázisában úgy vizsgáltuk, hogy rákerestünk 

Tegzes Vidorra, mint apára.   

Egyetlen válasz érkezett: 

 

Name: Elemér Tegzes  

Event Type: Baptism  

Event Date: 03 Jun 1875  

Event Place: Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Hungary  

Gender: Male  

Father's Name: Vidor Tegzes  

Mother's Name: Ersébet Erdei 

 

382. Tegzes Elemér, Vidor nevű egyén gyermeke, Pálinkás Emília feltételezett unokája 

 

A feltételezések igazolása további kutatást igényel. A további kutatáshoz elvileg 

kikérhető a születési anyakönyv mikrofilmje. Régebben a családfakutatást az 

anyakönyvek helyszíni vizsgálatával, majd az anyakönyvi bejegyzésekről készült 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V5WL-W9V
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V5WL-W9N
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VR75-CKL
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VR75-CK2
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digitális kép otthoni kiértékelésével lehetett végezni. Ez a módszer továbbra is 

alkalmazható. Nem gyors, de megbízhatóbb.  

 

Érdekességképpen megemlíthető, hogy Supper János  (*Locsmánd 1761. 12. 02. 

†Halas 1849. 06. 05.) a végrendeletét 1845. vége felé írta. Akkor Tegzes Imre unokája 

még élt és már házas lehetett. Az is elképzelhető, hogy volt már egy Vidor nevű 

dédunokája. Supper János halála után, a végrendelet kihirdetésénél Tegzes Imre már 

nem élt. Vajon mi történhetett?    

A Tegzes család is jelentős halasi család volt, és még ma is élnek leszármazottak. 

Talán Nagy Szeder István úr gyűjteménye alapján kideríthető lenne a családi tragédia 

oka.  

A mormonok adatbázisánál nem mindig alkalmazható a kereső, mert nem dolgozták 

még fel az összes mikrofilmet. Ilyenkor csak a teljes anyakönyv lefotózott 

példányában lehet lapozni, mazsolázni. Ez nagyon munkás, de több információhoz 

lehet jutni. A megtalált oldalt le lehet tölteni, az eredményt hitelesen lehet archiválni.  

Legkedvezőbb eset az, amikor a kereső is használható és az anyakönyvi kép is 

elérhető. Ilyen szerencsés esetünk volt a modori és a malackai anyakönyvi adatok 

kutatásánál. Ha csak a keresőt tudjuk használni, akkor csak szűkített információra és 

sok hibalehetőségre számíthatunk. A szűkítés miatt nem szerepelnek a keresztszülők 

és egyéb adatok, bejegyzések, pedig néha éppen ezek az információk segítenek. 

  

Supper Teréz és Tegzes István házaspárnak a mormonok adatbázisa szerint volt két 

lánya is (Therézia és Julianna). Supper János végrendeletéből ez nem tűnik ki. Lehet, 

hogy fiatalon meghaltak, vagy talán abban az időben csak a fiúgyerekek számítottak?. 

 

Az új, egyelőre még nem teljesen igazolt adatokkal Supper Teréz leszármazottjai: 

 

4.5. Supper Terézia *1800. 03. 19.  

 &Tegzes István *? 

4.5.1. Tegzes Imre *1820. 01. 02. 

 &Pálinkás Emilia *? 

4.5.1.1. Tegzes Vidor?  *1844. 06ó7. 06. 

 &Erdei Erzsébet *? 

4.5.1.1.1. Tegzes Elemér? *1875. 06. 03. 

4.5.2. Tegzes Therézia *1822. 04. 24. 

4.5.3. Tegzes Julianna *1827. 11. 07. 

 

Egy másik kiegészítés magyarázat nélkül: 

 

10.2. Supper Christina *1814. 09. 02. † 1870; 

 &Gröbör Antal *? 

10.2.1  Gröbör Antal *1837. 02. 04. 

10.2.2. Gröbör Christina *1838. 09. 11. 

10.2.3. Gröbör Francisca *1839. 10. 01. 

10.2.4. Göbör Károly *1841. 11. 08. 

10.2.5. Gröbör Joseph *1846. 02, 08, 
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A végszó vége 

Laudatio a szerzőre 

(ezért Halbritter Ernő felelős!) 

 

Miközben az utolsó „simításokat“ tesszük Ernővel az úgynevezett „Supper 

irományra“, neki kezébe került egy régi dokumentum, mely Dr. Pattantyús Ábrahám 

Dezső úrtól származott.  

 

P. Ábrahám Dezső bácsi eddig is számos családi felvételen látható. Ő Supper Ernő 3. 

feleségének, Rucsinszki Ilona nővérének, Anny néninek férje. Dezső bácsi egy régi 

örmény nemesi családból származott, nemességüket az erdélyi fejedelemségtől kapták. 

Ungváron született, nagyműveltségű ügyvéd, politikus volt. A kommün után Ő 

alakította meg Szegeden az első polgári kormányt, mint ahogy azt már említettem. 

Hosszú életet élt, mellékelten közlöm azt a köszönő lapot, melyet Supper Dórinak írt 

megköszönve a 90. születésnapjára küldött gratulációkat. 

 

 
 

383. Dezső bácsi fényképpel 

 

Hosszú élete következtében persze Ő volt évek során a család dojen-je. Akkor is, 

amikor nagyapám, Supper Ernő Győrben, 80 éves korában elhunyt. Dezső bácsi is lent 

volt a temetésen, s ő tartotta a halotti beszédet: 
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384. Dezső bácsi beszéde. 

 

Valóban, úgy is volt. Neszti bácsi, a nagyapám már lakóhelyétől is, patriarchális 

karakterétől és családi örökségétől is predesztinálva volt családfői funkcióra. Vecseny 

és Árki ideális helyek voltak nyári, s egyéb alkalmi találkozókat szervezni, még abban 

az időben is, amikor még csak a vicinális vonatokkal lehetett közlekedni, s az 

állomásról lovas hintóval kellett „hazamenni“: 

Ez tartott egészen a háború végéig. Miután nagyapámék beköltöztek Győrbe, a 

házukba, az összejöveteli központ lassan átterjedt anyám családjára. Hiszen ő az első 

Supper lány, aki házasság révén Győrbe költözött. Itt voltak a bálok, itt „mentek 

férjhez“ a húgok. Emlékszem, mikor anyám 30 éves lett két húga, Ria s Dóri 

felnagyítattak egy fényképet Piroska mamáról ajándékul, s mikor azt átadták, 

úgyszintén erről beszéltek, hogy quasi anyám adta őket férjhez. (Ha nem is volt ez 

teljesen igaz!) 

Tehát, Neszti nagypapa meghalt, s Dezső bácsi átlátta a helyzetet, s quasi fel is kérte 

anyámat, hogy lépjen nagypapa nyomdokába, s a család is fogadja el őt, mint 

matriarchális családfőt. 

Ez volt tehát 1960-ban. Az évek nem lettek jobbak, s végül anyám özvegyen maradva 

kivándorolt hozzánk Schweizba. 

Tegyünk most egy lépést a „szerzőhöz“. Nem tudom, ez egy örökség e, de amellett 

hogy anyám eltávozása után Supper Dóri, s Halbritter Anti vették át a családközponti 

funkciót, én elvállaltam azt a feladatot, amit most talán sikeresen befejezünk, a Supper 

család történetének kutatását, s rögzítését. Igaz, mindig családcentrikus személy 

voltam, azon kívül nagyon érdekelt a történelem. 

De hát a történelem nem más, mint millió családtörténelem-mozaiknak az összege. 

Mindig szerettem foglakozni ezekkel a témákkal. Majdnem félek, ha az „iromány“ 

befejeződik, lesz-e mit tennem!? Hála Isten van még sok ős, és felfedezetlen história. 
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Kedves olvasó! Ha idáig eljutottál, remélem maradt valami emléked a Supperok 

tulajdonképpen igazán érdekes históriájából. 

Az elején már jeleztem, nem volt szándékomban, s képességem se arra, hogy egy 

irodalmi művet alkossak! Csupán azt írtam le, amit érdekesnek találtam. Még akkor is, 

ha talán Magyarországon ilyen történetek nem annyira ritkák! 

Köszönöm a türelmet! 

 

 

Basel, 2015. május  



Szerző

Kéry László András, *1934 11.25 Győr, Szupper Piroska
Polgári származású, apja pékmester, kommunista zsargon szerint „kenyérgyáros”.

Végzetttsége:

1945-1949 Pannonhalma gimnázium,
1949-1953 Győri Bencések, jeles éretségi dacára nem veszik fel az egyetemre,
1953–54 kőműves segédmunkás,
1954. október munkaszolgálatos Komlón, majd Szentendrén,
1955. május hadtápírnok a tamási büntető zászlóaljban,
1956-ban a forradalmi tevékenysége miat Nemes Aurél alezredes átadja a szovjetek -

nek, akik ca. 850 „magyarországi forradalmárral“ együt Ungvárra, azaz Uzsgo-
rodra deportáljak,

1957 januárjában egy magyar hadbíróság megállapítja, hogy a szerző se nem lopot,
sem nem ölt, és ávósokat sem tartoztatot le, ennek következtében szabadlábra
helyezték, és leszerelték,

1957. január 27. a szerzőnek sikerült Ausztriába menekülni,
1965 diplomát szerez a bécsi „Technische Hochschule“-n mint  építészmérnök,
1965 átköltözés Baselba, Schweiz,
1970- óta családkutatással foglalkozik.

Művei:

2015 Monográfa „Supper Clan Magyarországon“,
2016 „Az 1956-os  magyar forradalom és előzményei a tamási laktanyában a Ungvár-

ra deportáltak névjegyzékével“,
2017 „Visszapillantás P. Ábrahám Dezső egykori miniszterelnök”.




