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1.  Előszó

Soroksáron a Lebenguth találkozón (2008-09-28), előadásom után az első 
kérdés az volt:

– Hol a szöveg? 

– Nincs – feleltem.

– Le kell írni! – mondták.

Később kezdtem belátni, hogy valóban, ha az előadáson elhangzottak nincsenek 
leírva, könnyen feledésbe merülhetnek, elkezdtem hát írni.  Kutató barátaim is 
erősen ambicionáltak a kutatás eredményeinek rögzítésére valamilyen formá-
ban.

Évekig dolgoztam a családfán és végre eljutottam odáig, hogy beszámolhat-
tam róla mindazoknak, akiket érint és közreadhatom az érdeklődőknek.

Családfánk áttekinthetőségét úgy oldottam meg hogy nyolc ágra bontottam, 
apai és anyai nagyszüleim négy ágára és ugyanígy férjem oldalán is. A nyolc 
kinyomtatott családfából egy a Lebenguth ág. Terjedelemben nőhetett vol-
na  nagyobbra, de nem ez volt a célom. A legnehezebb felrajzolni az eredetet, 
amikor ez megvan akkor könnyebb továbblépni és ezt már folytathatja az, akit 
közelebbről érint. A hibalehetőség nagy. Az anyakönyvekben az 1700-as évek-
ben a nők vezetékneve nincs megadva. A házasságnál  hiányzik a szülők neve. 
A keresztnevek ismétlődnek, még családon belül is, ha a kedvelt nevet viselő 
gyermek meghalt. Az írás olvashatatlan és mindez latinul.

A találkozón 120 képet vetítettem le és magyaráztam azokat. Családunkról 
nem sokat említettem, ezért ezt a részt a könyvben egy kicsit kibővítettem. A 
képanyagot is átdolgoztam ennek megfelelően.

A magyar nyelvet huszonkét éves korom óta nem fejlesztettem, elnézést 
kérek.

Nagy problémám volt, hogy hogyan fogom nyomda alá helyezni az anyagot. 
Szerencsémre leányom, Virginia és vejem, Folke magukra vállalták a munkát 
elfoglaltságuk ellenére. Hálásan köszönöm segítségüket.

Könyvemet szeretettel ajándékozom

Angéla Kustvall                                                                                                                   
Fil.kand.     

    
                                                                                                                                          
                                                     



1. ábra  E név köt össze bennünket, íródott 1694-ben.   
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2.  Családunk
Soroksáron születtem a Török utca 6 számú 
házban, amely ma a 12-es számot viseli és 
 Budapest XXIII. kerületében fekszik. A bel-
városból jőve balról az első utca. E kép (2. ábra) 
az 1970-es évek közepén készült. Édesanyám 
és férjem Ferenc éppen a kapuban állnak. A 
kánákat még én telepítettem. Egy nagy diófa 
állt ott korábban, alatta gyepszőnyeg, körben 
virágok és bokrok. A sok belövés következ-
tében a diófa erősen megsérült és kiszáradt. 
Amikor kezdtek a húsvéti locsolók hozzám is 

járni, szégyelltem a kiszáradt fát, nem maradt 
más hátra, mint a kivágás. Sógorom elvágta a 
gyökereit körben és kidöntötte. A fűrészelés 
nem volt egyszerű, nem érte keresztül a fűrész. 
A törzset forgatni kellett, hogy feldaraboljam, 
hátra talicskáztam a kertbe és akkor jöhetett 
létre a virágágy.  Ebben az időben nem volt 
lehetőség a kertésztől növényt vásároni, Forgó 
János, aki a Vasúti Főigazgatáson dolgozott sze-
rezte nekem a kánákat.

Az utcát az erzsébeti részén is Töröknek hív-
ták egészen a temetőig (3. ábra). Baloldalán 
a Duna által kialakított Jutadomb emelke-
dett, amelyen télen szánkóztunk és nyáron a 
puha, aranysárga, forró homokba ugráltunk 
le.  Gyönyörű kékhasú gyíkokat gyűjtöttem 
egy üvegbe, amíg az egyik vissza nem hajolt és 
megharapta az ujjamat. Elengedtem az üveget 
és a gyíkok szerteszét szaladtak.

Ma Helsingborgban élünk, 1956-ban jöt-
tem Svédországba.  Százéves házban lakunk 
1962-óta, egy park terül el előttünk gyönyörű 
virágokkal és ritka fafajtákkal (4. ábra). Nem 
messze tőlünk, a park szívében magaslik egy 
vármaradvány. Tartományunk Skåne az 1650-
es évekig a dánok uralma alatt állt. A svédek a 

győzelem után lerombolták a várat, a környező 
templomokat és a kolostort. A torony túl 
erősnek bizonyult, megmaradt. Az 1300-as 
években épült amikor unió állt fenn a dánok, 
a svédek és norvégok között. Kristóf királyt eb-
ben a toronyban mérgezték meg, bele is halt. 
Innen a mi utcánk neve: Kung Kristoffer.

A park körül elemi iskola, gimnázium, kórház 
helyezkednek el. A lábunk előtt terül el a város. 
Szép terasz szegélyezi a domboldalt, lépcső ve-
zet le a centrumba és a tengerhez   (5. ábra). 

2. ábra  Szülőházam

  3. ábra  Soroksár térképe
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Helsingborg Svédország harmadik legnagyobb 
kikötővárosa, a képen a belső kikötő látszik 
vitorlásokkal és luxus hajókkal. Hét kilométer 
széles szoros, az Öresund választ el bennünket 
Dániától. Tisztán kivehető Hamlet vára, amely 
királyi nyaraló volt egykor, Shakespeare erre 
a helyszínre helyezte történetét, valószínűleg 
azért, hogy megmentse a fejét.

Családunk látható a következő képen (6. 
ábra) Párom, Ferenc Kustvall, akinek ez alka-
lommal fejezem ki köszönetemet a segítségért, 
amelyet nyújtott a számítógépes munkával 
kapcsolatban. Ő elektromos vonalon működött. 
 Tervezés, kivitelezés tartozott munkaköré-
hez. Utolsó munkahelye a Norsk Hydro egyik 
 svédországi testvérvállalatánál volt, ahol mint 
részlegvezető dolgozott. Innen ment nyugdíjba. 
Esti tanulással filozófiai kandidátusi diplomát 
szereztünk mindketten.

Leányunk Virginia biológus, Stockholm 
város hosszútávú terveinek elkészítésében vesz 
részt, mint környezetvédelem szakértő. Férje 
Dr. Folke K Larsson zoológus, a kormány alá 
rendelt szervnél működik, vezérigazgató he-  
lyettes. Hobbiként együtt saját könyvkiadással 
és írással foglalkoznak.  

Alexandra az idén érettségizett. Nagyon sze-
reti a japán nyelvet. Szándékában áll hosszabb 
időt eltölteni országukban. Amellett ruhákat 
var és eladja őket az interneten. Családunk 
 egyetlen üzleti zsenije.

Martin gimnáziumba jár. Kedvence a kosár-
labda és az amerikai labdarúgás. Szorgalma-
san tréningezik. Elektromos gitáron játszik. 
 Szándékában áll technikai vonalon továbbta-
nulni. Gyermekkorában nagyon megragadó 

képet festett arról a jelenetről, amikor az em-
beriség elhagyja a földet egy rakétában és visz-
szatekint rá.

Therese kilencedikes. Ő is kosárlabdázik, 
szépen rajzol, énekel, gitáron játszik. Van egy 
nyuszija Sippan. Négy évvel ezelőtt írt róla egy 
könyvet négyévesek számára. Nagy felhajtás 
volt körülötte.  Lefordítottam magyarra, né-
hány példány megtalálható Magyarországon is.

Helsingborg kapcsolata a tengerrel elnyúlik 
tizenhat kilométerre. Hosszú strandjai van-
nak, amelyeket helyenként megszakítanak az 
ipari vállalatok (7. ábra). Ezen a képen Therese, 
 Martin és Virginia próbálják ki a nyugágyakat 
egy borús napon.

6. ábra Családunk

7. ábra  Strand Helsingborgban

4. ábra Helsingborg parkja
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5.  ábra  Helsingborg felülről
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családjával. Akkor még nem sok ház állt ott. 
Szabómester volt a foglalkozása, még emlék-

szem a nehéz vasalójára, amelyet a parázson 
melegített fel.  Hegedűn játszott a Merx fiúk 
zenekarában (8. ábra), ahol elég változatos 

3. Találkozó
A 2008-ban rendezett Lebenguth találkozó 
egyik célja az volt, hogy megismertessem a 
családdal a történetét . Minden család törté-
nete egyformán fontos, nemcsak a híressége-
ké.  Egyben célom volt közelebbi kapcsolatba 
kerülni az élőkkel, hiszen olyan keveset tudunk 
egymásról, talán soha nem is találkoztunk és 
nem is fogunk.  Azért is fontosnak tartottam 
az ismeretek továbbadását, hogy a jövőben 
ne kelljen újra kezdeni a kutatást és szerettem 
volna további kutatásra is inspirálni a család-
tagokat.

4.  Közvetlen Lebenguthok                                                                     

Nagyapám Lebenguth István (1870-1933) 
a Grassalkovich utcában lakott, a zsidó ima-
háztól északra az első épületben. Amikor mér-
ges lett gyermekeire utánuk dobta papucsát, de 
előbb megforgatta kezét a feje körül egy strófát 
mormolva, hogy a gyerekek ráérjenek elsza-
ladni. 1914-ben költözött fel a Török utcába 

9. ábra  Lebenguth Mária, Édesanyám

8. ábra  Merx fiúk zenekara
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Bennünket nagy szeretettel nevelt, én is nagyon 
szerettem őt. Arra tanított hogy egy gyermektől 
soha nem lehet elvárni hálát. A szülő által be-
fektetett energiát képtelen viszonozni, de inspi-
rálni kell arra, hogy adja tovább. Az a hála, amit 
mégis kapunk az csak plusz. Ezt az elmélet már 
mi is továbbadtuk családunkban. 

Nagybátyám Lebenguth Abonyi Mihály 
(1895-1961) (10. ábra) a soroksári templomban 
kántorkodott, itt ismerkedett meg és alapított 
családot Rupp Erzsébettel a helyi tanítónő leá-
nyával, aki a kórusban énekelt.  Az első világhá-
borúban lövés érte a halántékán és elvesztette 
egyik szemét, üvegszemet kapott.  A természet 
azonban megáldotta abszolút hallással és ezt 
nem hagyta kihasználatlanul. 

Zeneakadémiát végzett és az Operaház 
gordonkaművésze, szólamvezetője lett (11. 
ábra). Portréja a művészbejárat falán látható. 
Tanítványokat is fogadott. A cserkészeket ve-
zette Gödöllőn a dzsemborin. Amikor a skótok 
indulóját meghallotta nagyon megtetszett neki, 
memorizálta, hazajövet kottára vetette, befogta 
a cserkészeket másolásra éjjel és másnap amikor 
a skótok jöttek eljátszották nekik. A skótok azt 
mondták hogy ellopták a kottáikat! 1944-ben az 
Operaház zenekarának nagy része, 160-ból úgy 

hangszerekkel zenéltek. Muzsikálás után reggel, 
amikor hazajött, kiszabta a ruhákat, ráhagyta a 
segédekre a varrást, maga pedig lefeküdt alud-
ni. Tízóraira párizsit evett és bort ivott. (Ez a 
szokás valószínüleg ritkaság számba ment.) 
Kínálta növéremet is borral mondva: ”de a papa 
meg ne tudja”. 

Felesége Pfiszter Mária, felmenői molnárok 
és pékek voltak, ellátta a háztartást, a gyermeket 
és később az unokákat is. Mindketten 1933-ban 
hunytak el. Az Erzsébeti temetőben nyugszanak 
családjukkal együtt a főépülettel szemben, 
balra.

Dédnagyapám Lebenguth József (1840-
1901) is szabó volt a Szilágyi utca 59-ben lakott.
Édesanyám Lebenguth Mária 1900-ban szü-
letett (9. ábra), boldog gyermekkora volt. Egy 
héten kétszer ment moziba és egyszer táncolni. 
Férjhez menni nem akart. Zongorázni tanult, 
de abbamaradt, mert öccsének, L. Józsefnek, 
Josszinak nem volt türelme tanítani őt. Valószí-
nűleg ezt azért mondta el, mert fájlalta. 

Kedvenc zenéje a Barcarola volt, még ma is 
könnybelábad a szemem hallatára. Kitanulta a 
varrást, később saját varrodát nyitott, tanoncai 
is voltak. Házassága után 1923-ban is folytatta 
a varrást, két nővéremre Annára és Máriára a 
Lebenguth nagyszülők vigyáztak. 1933-ban 
velem volt várandós, amikor mindkét szülőjét 
elvesztette, szegény idegösszeroppanást kapott.  
Abba kellett hagynia a varrást, mosó és taka-
rító segítséget kapott, aztán lassan rendbejött. 

10. ábra  Lebenguth Mihály, nagybátyám

11. ábra  Lebenguth Mihály portréja az 
Opera művészbejáratának a falán
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13. ábra Liszt Ferenc Zeneakadémia, Diploma
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14. ábra Magyar Királyi Operaház zenekara
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rám barátságos mosolyával.  Mindkét fia ”eko-
nomiai licenciát diplomát szerzett Argentíná-
ban. Hamvaik (mind a négyüké) a Bartók Béla 
úti urnatemetőben nyugszanak Budapesten.

Lebenguth József, Josszi (1904-1958) 
édesanyám öccse (12. ábra). Dunaharasztin vé-
gezte a polgárit, majd bátyja Mihály megfogta a 
kezét, mondván ”gyere Te is”. Így került a Liszt 
Ferenc Zeneakadémiára. Együtt végeztek és 
szerezték diplomájukat 1923-ban, akkor ő még 
csak tizenkilenc éves volt. (13. ábra) Az Opera-
ház gordonkásai közül így kettő lett Lebenguth. 
E kép valószínűleg az állatkert pálmaházában 
készült, ahol néha vasárnaponként felléptek 
(14. ábra). 

Abban az időben a Magyar Királyi Operaház 
színvonal szempontjából a harmadik helyen 
állt Európában, Bécs és London mögött. Ven-
dégszerepeltek Milánóban, még emlékszem 
az ajándékokra amelyeket onnan hozott. Nem 
nősült meg. Ikerházunk egyik felében la-
kott, közösen étkeztünk. Néha megvendégelte 
művészkollégáit. Zongoráján testvéreimmel 
mindhárman pötyögtettünk. 

Tihanyban a Gödrösben telket vásárolt, ide 
szándékozott visszavonulni nyugdíjas éveiben. 
A vadászaton kívül a fényképezést kultiválta 
talán a legjobban. Engem sokszor odaállitott a 
gép elé és azt mondta, ”van még egy kockám”. 
A Textilgyár mérnökével Cserny Gustávval 
jó barátságban volt, leányuknak Dorottyának 
keresztapja is lett. Ugyancsak keresztapja volt 
a Geiger cipőfelsőrész készítő családjában az 
egyik fiúnak. Náluk hallotta meg Györgyöt 
trombitán játszani és inspirálta a továbbta-
nulásra. Polgárista koromban többször elvitt 
az Operába gyermekelőadásra.  Soroksárt kila-
koltatták 1944 őszén, mi Erzsébetre költöztünk, 
ő pedig bennmaradt az Operában, ahol a gya-
korlóterem asztala lett ágya az ostrom alatt. 

A háború utáni nagy szegénységben sokat 
segített családunk létfenntartásban. Mária 
nővérem 1949-ben férjhez ment, lakásra volt 
szükség. Josszi épített egy kis házat a Grappe 
telekre, amelyet megvett az államtól. Kosztolni 
továbbra is hozzánk járt, ha volt mit ennünk. 

Többször hozott szabadjegyet az Operába 
és a Filharmónia hangversenyeire (15. ábra). 
A Zeneakadémia előtti képen jobbról az első 
Josszi, középen Tibay Zoltán ül. A Rádióban 
is közreműködött.  Portréja az Operaház 
művészbejáratának falán látható. Az 1956-os 
forradalmat mindnyájan szívszorongva kí-
sértük figyelemmel.

80 körül, köztük ő is családjával, fiaival Auréllal 
és Rikárddal nyugatra mentek a lebombázott 
Németországba, onnan Argentínába, Men-
dozába, ahol folytatta zenei pályáját. Itt készült 
Gallus Géza által festett második portréja, 
amely hoszú vándorlás után - Köln, Laufen, 
Budapest - most nálam ékesíti a falat és tekint 

12. ábra  Lebenguth József, nagybátyám

15. ábra Gordonkások a Zeneakadémia előtt
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Josszi telkén egy ÁVH-s bújt el, aki könyör-
gött életéért. Nem adta át senkinek, elengedte. 
Embertársa volt mindenkinek. Ez az esemény 
nagyon megviselte, a beleire ment, elhanyagol-
ta és bélcsavarodásban halt meg. Végrendelété-
ben bocsánatot kért mindenkitől, akit esetleg 
megsértett, s ezt felolvasták a templomban a 
szószéki prédikáció után. A tihanyi telkét és 
házát testvére leánygyermekeire hagyta.     

A családi sír (a Török utca folytatásában 
érhető el) az Erzsébeti temetőben, a fő épülettel 
szemben balra (16. ábra).  

5.  Soroksáriak
Édesapám Kárpáti Schwab József (1897-1982) 
a Grassalkovich utca 26. számú házban szüle-
tett. Mintaasztalosnak tanult de abbamaradt, 
majd a Lampert fegyvergyárban végezte el a 
tanonciskolát, szerszámkészítő lett. Az első 
világháborúban távírász volt az olasz fron-
ton a Piave folyónál (17. ábra). Ott hallotta az 
 Angelina nevet és ezért lettem én Angéla. 

Megkapta a spanyolnáthát és betegen 
a Budapest felé tartó vonatra szállt, pedig 
ellenkező irányban kellett volna utaznia. Kór-
házba került és meggyógyult. Az orvos jóindu-
latú volt, megvárta míg kitört a forradalom és 
csak aztán engedte őt ki a kórházból, ugyanis 
katonaszökevénynek minősítették volna és ak-
kor azért kivégzés járt.  

A SAC - Soroksári Atlétikai Club - első 
labdarúgó csapatának volt tagja, még segített 
talicskázni is a homokot a pálya építésénél. 
Dalárdában énekelt, szépen rajzolt, fényképe-
zett üveglapra. A piros előhívólámpa nálam van. 
Egy érdekes képére emlékszem, két csinos fiatal 
hölgy ül a Molnárszigeten a munkanélküliek 
fáján szép kalappal. Ennek a fának a gyökerét 
ő vágta ki 1946-ban és én segédkeztem. Kiss 
Ádám kovács kölcsönözte kétkerekű kocsi-
ját a szállításhoz, nála laktunk, mert házunkat 
szétlőtték. Mint fiatal házasnak, cukorka üzlete 
volt az Pflum mozi északi szomszédságában, 
amely valószínüleg az 1929-es gazdasági kata-
sztrófa áldozata lett. 

Szerette a klasszikus zenét Caruso, Beniami-
no Gigli és Amelita Galli-Curci voltak a ked-
vencei. Mindig odahívott a rádióhoz ha ők éne-
keltek.  Sok szép bokrot telepített, gyepszőnyeget 
is vetett a ház elé és azt kézi ollóval nyestük! Él-
vezte, ha az emberek megálltak a ház előtt és 
gyönyörködtek a kertben. Még legénykorában 

megvette a Tolnai Világlexikona összes köte-
tét, azokat böngészte szabadidejében. Sokszor 
ölébe vett és magyarázott.  A harmadik (1913), 
ötödik (1914) és hatodik (1915) kötet nálam 
van. Nyolcvannégyéves korában még létrára 
mászott, hogy szabaddá tegye a villanyvezeté-
ket a cseresznyefa körül, a létra besüppedt, ő 
leesett a bordáit fájlalta. Ekkor már özvegy volt, 
az öregek napközijébe járt. Bevitték a kórházba, 
tüdőgyulladásban halt meg.

Apai nagyapámnak Sváb Istvánnak (1859-
1928) több foglalkozása volt. Először mol-
nár volt apja Bertalan (*1838) malmában, 
fűrészműhelye, kocsmája volt, de a legutolsó 
a vegyeskereskedés a Fő utcán a községházától 
délre, (Grassalkovits u. 26 szerepel apám há-
zasságlevelén 1923-ban) ahol ma Havas László 
háza áll. Két ház állt a telken. Levelezőlapokat 
adott ki Soroksárról, a Községháza, Saját 
 vegyeskereskedése, Apja malma a Dunán 
a hídtól északra a második, a Szúnyogsziget 
(18. ábra) ahol sétál gyermekeivel, ezek a lapok 
amelyeket ismerek. Árult művészlapokat is, né-
hány nálam van (19. ábra). Apám küldte eljegy-
zésünkre ”komentár nélkül” szöveggel. Nagy-
apám leírta családfáját 1922-ben. ”Bevándorolt 
Sváb János 1747-ben Évával”. Gyermekük 
János (*1754-02-18) születésekor C.-vel van 

16. ábra  Családi sír az Erzsébeti temetőben
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megjelölve, ami azt jelenti hogy civis, vagyis 
polgár. Talán öt ilyen bejegyzést láttam össze-
sen az anyakönyvekben Soroksáron. Ő kötött 
házasságot Gerstenmeijer Borbálával 1773-
11-24-én, akinek nagyapja Joannes Gersten-
mair (*1697) Taksonyban ludimagister vagyis 
tanító az 1700-as években.  A kézírást, amelyet 
apám aztán nekem adott kinyomtattam a nagy 
családfán és szétosztottam a leszármazottak-
nak. István nagyapja Schwab Carl (1808-1883) 
és harmincöt társa vásárolták meg malmukat és 
a hozzá tarozó földeket 1867 szeptember 17-én 
3886 guldenért, hétszeri törlesztésre. Az eladó 
Ferdinand Shaefer volt Bécsben.

Apai nagyanyám Eiszrich Anna (1864-1933) 
tizenhárom gyermeket szült. Milyen tragedia 
lehetett hogy az első négy meghalt.  Édesany-
ja Schneck Terézia özvegyen vásárolta meg a 
malmot 1867-ben. Nagyon büszke vagyok rá. 
A családhoz tartozik Eyszrich György (1859-
1939) (20. ábra) a Kassán tanult unokatestvér 
pap, aki Annát eskette. Mint német és latin 
tanár működött Kiskunfélegyházán a katolikus 
gimnáziumban. Publikációkat adott ki, történti 
és etikai tárgyú cikkeket, német nyelvészeti és 
irodalmi témákat. Igazgatója volt a kereskedő-
tanonciskolának. Tagja volt a képviselő-testü-
letnek. Az Ipartanbizottságnak nagytekintélyű 
elnöke volt. Tanára és több évig osztályfőnöke 
volt Móra Ferencnek, aki hozzá intézte név-
napi köszöntőjét, s ez első műve volt.  

Soroksárra Pestről jött az ág alapítója 
 Eiszrich József (1766-1809), sebész és ösz-  
szeházasodott egy özvegyasszonnyal Anna 
 Catharina Neüszer Erhardinnal, akinek anyja 
Maria Zimmermann (*1734) a soroksári felke-

lés főkolomposának rokona volt. 
A Steinmüller család (17. ábra) tagjainak asz-

talos, borbély és lakatos volt a foglalkozásuk, 
nem tudom honnan tepepedtek Soroksárra, 
Steinmüller Mária édesanyja neve Apatoczky.
A Kreisch család (17. ábra) molnár, felmenőik 
között találkozunk az Eser névvel, Johan Eser 
(1637-1712) Blindheimben Németországban 
született és ott is halt meg. Aki már Soroksáron 
született az Eser Jakab (*1729). A Történelmi 
háttér című fejezetben ismertetem a helyzetet 
Blindheimben ebben az időben.

A Pfiszter család (17. ábra) tagjai szintén 
molnárok és pékek voltak. Az anyaknyövben 
még azt is feltüntették, hogy ”I. osztályú pék”. 
A Berger család is molnár volt. Egyszer elkezd-
tem számolni a molnárokat családunkban de 
harminc felett abbahagytam, talán azokat kel-
lene számolnom akik nem azok voltak.

Az Epacher családról (17. ábra) nem sokat 
tudok.  A Trenschir családról kiderült hogy ma-
gyarul Trencsényinek hívják őket. Végre meg-
találtam a tótot, akivel apám viccesen csúfolta 
anyámat kezeivel tutajt fomálva, valószínűleg 
a Vág folyón jöttek le. Az ős neve Nicolas 
 Trenschir előfordul az 1770-es Haraszti összeí-
rásban és megjegyzik róla hogy önálló malmos 
aki Pestről jött, jövedelmét nem tüntetik fel. 
Felesége Susanna Burger. Később a soroksári 
anyakönyvben szerepel egy Trensényi nemes. 
Nem kutattam a kapcsolatot.

A Gruber család (17. ábra) is molnársággal 
kereste kenyerét, és a Czwick család szintén.

A 18-ik oldalon látható családfa (17. ábra) a 
következő oldalakon folytatódik (21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28. ábra), amelyek sorban bemutatják 
az oldal jobb oldalán előforduló neveket. A 
személyeket bekeretező téglalap felső jobb 
sarkában megadott számmal lehet egyeztetni 
a megfelelő hozzátartozó oldalt bal oldalon. 
Például Steinmüller a 17.ábra jobb sarkában 
levő 25-ös szám folytatódik a 22. ábra bal 
oldalán. A Soroksárra bevándorolt Lebenguth 
ős Joannes Udalricus Leibenuth (1694-1759). 
Ami kutatásomban új, hogy megtaláltam 
 Catharina Griesinger (29. ábra), az első feleség 
elhalálozását, a második feleség Catharina 
Lang első házasságát Joannes Georgius 
 Oskherrel, gyermeküket Danielt, továbbá 
Udalricus és Catharina Lang házasságát, ahol 
már mindketten özvegyek. A két feleség után 
be tudtam illeszteni gyermekeiket. Megtaláltam 
Catharina Löwngutt születését (ő házasodott 
Josephus Marschallal), a másféléves Joannes 

18. ábra  Szúnyogsziget. Sváb István által 
kiadott képeslap
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ezért nem találták eddig.  A más kézírás a gyer-
mek neve alatt itt is előfordul.  Ő ment férjhez 
Josephus Marschallhoz, kettős esküvőjük volt 
Cyriacussal.

Joannes (*1749-06-19) (37. ábra) bejegyzé-
sénél Joannes Udalricus Löbenguth látható, itt 
fordul elő először egy feleség vezetékneve és az 
Catharina Lang(in). Johannes meghalt Sorok-
sáron másfél évesen.

Adam (*1752-12-04) (38. ábra) Már Sorok-
sáron születnek az ikrek. Adam meghalt kicsi 
korában

Eva (*1752-12-04) (38. ábra) születését nem 
találták meg korábban, csak ismétlő bejegyzés 
van a szülők nevei helyett qui supra= ugyanaz 
mint fent, jelentéssel.  Feltehető hogy ő is meg-
halt gyermekkorában, de ilyen bejegyzést nem 
találok. Kerestem házassagát, mint Eva Leben-
guth nem találtam, de mint Eva Lang igen. 
(39. ábra) Ekkor apja már rég meghalt, anyját 
már Schmidtnek hívják harmadik férje után, 
lehetséges, hogy anyja leánykori neve -Lang- 
lett beírva, amikor egy kilenc évvel idősebb öz-   
vegyhez megy feleségül mint hajadon.

Amikor Josephus Marschall (40. ábra) 
meghal 1811-ben 66 éves korában felesége 
 Catharina Lebenguth még életben van.

halálát Soroksáron (1752-06-21) és az ugyancsak 
Soroksáron született Adam ikertestvérét Evát.

Franciscus Ignaczius (*1734-06-11) (30.
ábra) születési anyakönyvében nincs megadva 
a vezetéknév sem nála, sem szüleinél. Két fele-
sége volt.

Joannes Georgiusnál (*1739-08-13) (31.
ábra) már más kézírással be van jegyezve a Lei-
benguth és Udalricusnak van vezetékneve, fele-
ségének még mindig nincs. Ezen az ágon nincs 
élő leszármazott csatlakoztatva.

Aquiliusnál (*1742-12-21) (32. ábra) is más 
kézírással van bejegyezve a Leibenguth. Meg-
halt 21 évesen.

Catharina Griesinger Malschban meghalt, 
nem jött Soroksárra.

Udalricus Lebenguth egy hónappal felesége 
halála után újra házasodott Catharina Langgal 
(33. ábra), aki ekkor már több mint egy éve öz-
vegy volt és egyetlen gyermeke Daniel is meg-
halt. 

Első gyermekük: Anna Maria (*1744-05-
02) (34. ábra) a más kézírású bejegyzés itt is 
megtalálható. Első házasságát nem találom 
Soroksáron, valószínű, hogy máshol esküdtek. 
Mint özvegyasszony köt házasságot Joannes 
 Schwabbal, hogy melyikkel arról nincs tu-
domásom. A házasság kérdőjeles.

Cyriakusnál (*1745-10-11) (35. ábra) mint 
apa Joannes Georgius Leibenguth van beje- 
gyezve, valószínűleg tévesen, mert a kereszt-
szülő neve Georgius. Ágát elég terjedelmesen 
kutattam, két felesége volt.

Catharina (*1747-08-21) (36. ábra) apja 
Joannes Udalricus Löwngutt, valószínűleg 

19. ábra  Művészlap, amelyet Sváb István 
árult a vegyeskereskedésében

20. ábra  Eyszrich György
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     17. ábra  Soroksári ősök
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21. ábra  Soroksári ősök Schwab
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22. ábra  Soroksári ősök Steinmüller
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23. ábra  Soroksári ősök Eiszrich
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24. ábra  Soroksári ősök Schneck
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25. ábra  Soroksári ősök Lebenguth
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26. ábra  Soroksári ősök Kreisch
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27. ábra  Soroksári ősök Pfiszter
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28. ábra  Soroksári ősök Berger
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29. ábra  Catharina Griesinger gyermekei
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30. ábra  Franz Ignaz (*1734-06-11)

31. ábra  Joannes Georgius (*1739-08-13) 



A MAGOT ELVETETTEM                                  29

32. ábra  Aquilius (*1742-12-21)
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33. ábra  Catharina Lang gyermekei
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34. ábra  Anna Maria (*1744-05-02)

35. ábra  Cyriakus (*1745-10-11)



32	 	 	 	 	 	 	 	 																										ANGÉLA	KUSTVALL

36. ábra  Catharina (*1747-08-21)

37. ábra  Joannes (*1749-06-16)
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38. ábra  Adam & Eva (*1752-12-04)

39. ábra  Eva Lang (Lebenguth?) házassága
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40. ábra  Josephus Marschall halála

A betelepült családok fiataljai általában hely-
beliekkel házasodtak. Soroksárnak 1743-tól lett 
csak önálló anyakönyvezése. Addig Haraszti-
hoz tartozott, úgymint Taksony.  A mise után 
Harasztin találkozhattak a fiatalok és ismer-
kedhettek egymással. Sok soroksári családnév 
Haraszti vagy taksonyi eredetü. Ezért mutatom 
be az ott történt népszámlálásokat. Soroksár 
adófizető lakósainak száma ezekben az időkben 
még nem érte el a húszat és kimaradtak a nép-
számlálásból (41-42. ábra).

A törzsjegyzék (Stamlista) tartalmazza az 
egyenes ági leszármazottakat házastárs nélkül. 
Felépítésében balról indul ki, és egyenes vo-
nallal köti össze a testvéreket, ha van leszár-
mazottjuk. Ha nincs akkor egymás alá helyezi 
idősorrendben. Ez visszatükrözi azt is, hogy 
nem minden gyermeket kutattam ki, tehát több 
leszármazott is lehetséges. A megadott első dá-
tum a születés, a második az elhalálozás. 

Az első törzsjegyzéken (43. ábra) legfelül 
találjuk Udelricust, közvetlen alatta első fiát 
Franz Ignazot, alatta gyermekeit.  Ebből az 
ágból származik Román János, dédnagyapám 
József a szabó, fia István aki szintén szabó 
volt, Mihály a gordonkaművész, Édesanyám 
Mária, József vagyis Josszi szintén gordonkás. 
Továbbá Boldizsár aki az érdi postászenekar-
ban játszott (44. ábra), és leszármazottai van-
nak Pécsett, Barcson Budapesten és Lundban 
Svédországban. Lebenguth Ferenc Boldizsár 
testvére, aki Fiumében volt vasúti alkalmazott, 
szerepel az 1911-es Vasutas Almanachban. 
Ő később Lőrincen telepedett le és alapított 
családot. Egyik fia Eugen USA-ba vándorolt. 

Másik fia Gyula, akinek fia szintén Gyula, le-
származottai Erika és Attila. Ugyancsak ebből 
az ágból származnak, ahogy én nevezem a 
hódmezővásárhelyiek (44-45. ábra). Ősük 
 Lebenguth József (*1807) a Ferencvárosban 
telepedett le Soroksárrról.

Johann Georg (45. ábra) a második fiú, 
családja élő leszármazottairól nincs tudomá-
som. Aquinius (46. ábra) meghalt 21 éves ko-
rában. Anna Maria (46. ábra) első házasságát 
nem ismerem, másodiknál már idős és házas-
sága kérdőjeles. Cyriakusnak (46. ábra) két 
Sebastianus nevű fia meghalt a harmadiktól 
származik Kiss Zoltán (46-47. ábra), valamint 
Zwick József, Lebenguth Mihály (47. ábra) 
Soroksáriak, Lujza (47. ábra) Dunaharasztin 
élő és Mihály (47. ábra) Sigmaringendorfban 
lakik. Catharina (48. ábra) leszármazottaival 
nincs kapcsolatom nevük Marschall. Joannes 
(48. ábra) meghalt Soroksáron másfél évesen. 
Adam (48. ábra) már Soroksáron született és 
meghalt szintén másfél évesen. Eva (48. ábra) 
ikertestvér, elhalálozását nem találom, esetle-
ges házassága kérdőjeles.

Honnan jöttek a Lebenguthok Soroksára? 
Ez a kérdés foglalkoztat még a mai napig is. 
Hogy én Svédországban élek annak nyomós oka 
van: 1956. Önkéntelenül is párhuzamot vonok. 
Kutatásom folyamán eljutottam egy területre, 
amelyet viharsaroknak (49. ábra) nevezek. A 
Rajna választja el Francia- és Németországot, 
délre fekszik Svájc. Ehhez a sarokhoz többször 
vissza fogok térni.
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41. ábra  Haraszti összeírás 1715
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42. ábra  Haraszti és Taksony összeírás 1720
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43. ábra Törzsjegyzék
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44. ábra  Törzsjegyzék
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45. ábra  Törzsjegyzék
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46. ábra Törzsjegyzék
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47. ábra Törzsjegyzék
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48. ábra  Törzsjegyzék
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49. ábra  Viharsarok a Rajna mentén
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50. ábra  Unsere Hauskalender 1999 címlapja
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54. ábra  Malsch térképe

6.  Malsch
Unokabátyám Lebenguth Rikárd (Mihály 
fia) Laufenben telepedett le 16 éves Argentín 
tartózkodás után. Tartottuk a kapcsolatot, 
találkoztunk is. Többször kértem, hogy nyo-
mozza ki a Lebenguthok eredetét, hiszen van 
helyi ismerete az országban. Teltek az évek míg 
 nyomára akadt Anton Wirth publikációjának 
az 1999 Unsere Hauskalender-ben (50, 51, 
52, 53. ábra), amely bemutatja a Lebenguth 
ős családját és az anyakönyv hiányosságára is 
rámutat. Ezenkívül a megjegyzéseknél említi, 

hogy Löwenguth Ulrich malschi polgár felesé-
gével és gyermekeivel 1752 február 5-én Ma-
gyarországra távozott (HaBBr 6232). Nagyon 
megörültem a nyomnak. Melyik Malschról 
lehet szó vajon, hisz kettő van. Az egyikben 
van egy St. Cyriakus templom, bizonyára itt 
kell keresni, mivel Ulrichnak van egy Cyriakus 
fia (54.ábra). A térképen látható hogy Malsch 
Karlsruhe és Baden-Baden között fekszik, na-
gyon közel a ”viharsarokhoz”. Elezdtem leve-
lezni ebben az témában a malschi plébániával. 
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51. ábra  Anton Wirth cikke
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52. ábra  Anton Wirth cikke
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53. ábra  Polgár=Burger források
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62. ábra  Anyakönyvi másolat Franz Ignaz születéséről 1734-ben
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hozzá vannak csatolva. A St. Cyriakus rom.kat. 
templom kiemelkedik környezetéből, a távol-
ban látszanak a havasok. (56. ábra) Oldalába 
egy alapkövet falaztak be 1735-böl. (57. ábra) 
A házak legnagyobb része be van vakolva, de 
akad még a jellegzetes favázasból is (58. ábra). 
Legelső utunk a vendéglőbe vezetett (59. ábra). 
ahol kérdezősködtünk a Lebenguthok felől. 
Előhoztak egy öreg bácsit a 81 éves tulajdo-
nost, az összes ujja le volt fagyva, valószínűleg 

maradt más hátra mint odautazni. Iratokkal és 
fényképekkel (az Opera zenekaráról is) felsze-
relve érkeztünk meg 2001 nyarán egy nappal a 
megbeszélt találkozás előtt (55. ábra). A város 
lankás vidéken fekszik erdővel szegélyezve, nem 
messze a Rajnától. Ma már a környező faluk is 

55. ábra  Malsch város

56. ábra  
St. Cyriak rom.kat. templom Malschban

57. ábra  St. Cyriak templom oldalábába fala-
zott tábla

Ők átadták az ügyet Wilhelm Wildemann úr-
nak, aki egyben tanár, író és családkutató is. 
Válaszában azt írta, hogy Malschban nincse-
nek, de nem is voltak Lebenguthok. El lehet 
gondolni lelki állapotomat ezek után. Nem 
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lakik, becsöngettem, bemutatkoztam aztán 
beült kocsinkba és utunk a plébániára vezetett. 
Bemutatott a plébánosnak és leültünk a pán-
célszekrény mellé (60. ábra). Nagy tisztelettel 
emelte ki az öreg könyvet és letette az asztalra 
(61. ábra). Elővettem az Unsere Hauskalen-
der 1999-es számát és felolvastam az adatokat. 
Egymásután találtuk meg a Lebenguth gyereke-
ket. Wildemann felállt és eltünt. Amikor visz-
szajött megfordította a könyvet és a másolóra 
helyezte mondván hogy ezt tulajdonképpen 
nem szabad tenni. (Gondolom megkérdezte a 
plébánost.) Négy gyermek születéséről kap-
tam másolatot. Wildemann sietett, mert keze-
lésre kellett mennie. Hogy miért mondta, hogy 
nem is voltak Lebenguthok a városban, arra 
azt a magyarázatot adta, hogy nagy munkával 
egy illető indexet (mutatót) készitett és abból 
kihagyta őket. A napi munkában csak az in-
dexet használják. Nekem az a gyanúm, hogy 
mivel a kutatás amerikai pénzből történt ame-
rikai kutatók részére, nemigen volt érdekes az 
a család aki keletre ment. Mindenesetre egyet 
megtanultam, hogy csak az anyakönyvben bíz-
hatom. Ekkor még nem tudtam, hogy Udalri-
cusnak melyik gyermekétől származom. Ilyen 

a világháborúban történt. Sörözgetés közben 
elmondta, hogy milyen nevű családok laknak 
a városban, köztük nincs Lebenguth, nem is 
volt. Megfeszült idegekkel vártam a másna-
pot. Délelőtt 10 órakor Wilhelm Wildemann 
háza előtt parkoltunk. Szép kertes házban 

58. ábra Tipikus malschi házz

59. ábra  Malsch vendéglője

60. ábra  Wilhelm Wildemann a plébánián 
2001-10-01

irányú kutatással megbíztam Berkes Józsefet, 
aki kiderítette, hogy miért akadtam el. Franz 
Iganz egyik fia ugyanis Jakabnak születik és 
Ferencnek házasodik az anyakönyv szerint.  A 
Magyar Országos Levéltár pecsétje bizonyítja, 
hogy a személy azonos. Ekkor még nem volt 
internetem és a mormonokról csak annyit tud-
tam, hogy ott jártak Malschban és fényképez-
tek. Amikor már tudtam, hogy Franz Ignaztól 
származom be kellett szereznem az ő anya-
könyvét is. Meg is kaptam a St. Cyriak plébá-
niától (62. ábra) és egyben igazolták hogy 
 Lebenguth a vezetékneve, miután sem nála 
sem szüleinél nincs bevezetve (63. ábra).

Meghozattam Helsingborgba Malsch anya-
könyveinek mikrofilm másolatát, ahol megtalál-
tam a korábban említett adatokat. A következő 
ábrákban mutatom be a bizonyítást.

Udalricus Leibenguth (64. ábra) első házas-
sága Catharina Griesingerrel 1731-10-12.

Catharina Griesinger (65. ábra) halála 1743-
08-14.

Catharina Lang (66. ábra) első házassága 
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Joannes Georgius Oschkerrel 1737-09-03. E 
nevet nehéz megfejteni, később Ockernek írják. 
A tanú Michael Lang polgár.

Daniel Oschker (67. ábra) az első gyermek 
születése *1738-10-05.

Udalricus Leibenguth özv. (68. ábra) máso-
dik házassága özv. Catharina Ockerrel a tanú 
Michael Lang 1743-09-09.

Catharina Schmid Leibenguth Ocker Lang 
(69. ábra) 1770-ben halt meg 55 éves korában.

Malschi utazásom alkalmával 2001-ben al-
kalmam volt megvenni Ernst Lore (70. ábra) 
könyvét Malsch története címmel.  Tartalmá-
nak egyes részeit ismertetem a Történelmi hát-
tér fejezetben. Egyben előjegyeztettem magam 
Wilhelm Wildemann két könyvére, amelyek 
kiadás alatt voltak. Az egyikben a régi Malschról 
ír és bemutatja a házakat mielőtt bevakolták. 
Belül korábban a templom is másképpen nézett 
ki, ma modernizálva van. Megkérdeztem Wil-
demannt hogy lebombázták-e a templomot, 
mire elég neheztelően fejezte ki nemtetszését 
a modernizálás ellen. A könyv címe Malscher 
Antlitz. Egy példányt el is küldtem Traurig 
Lőrincnek, tehát Soroksáron van. Ebben a 
könyvben mutatott Wildemann rá egy házra a 
71-ik oldalon a Fredrichstasse és Kreutzstasse 
sarkán, ez a vadászház (71. ábra) és szerinte eb-
ben a házban laktak a Leibenguthok, Udelricus 
tehát vadász volt  a gróf vadásza, szabad em-
ber. Az oldal címe ”amikor a gróf vadászni jön” 
Wildemann szerint a vadász kötelessége volt a 
vadászat megszervezése, kocsikat emberekkel 
előállítani, kutyákat biztosítani, és valószínűleg 
szállásról és étkezésről is gondoskodni.  

Ernst Lore könyvében ír a vadászjogról, 
amelyet Traurig Lőrinc lefordított részemre 
évekkel ezelőtt.  

A vadászjog
A vadászat kedvelt szórakozása volt a fejedel-

meknek, hercegeknek és ezért szigorúan ügyel-
tek a vadásztörvények betartására. A badeni 
Philip Őrgróf uralkodói hatalma szerint a va-
dászjoga kiterjedt az összes malschi erdőre és 
ezt egy 1597-es törvény biztosította: ”Az én 
kegyelmes uramnak, Philip Őrgróf Badenből, 
minden erdészeti felsőbbségi joga van a mal-
schi vadászjog teljes gyakorlására, a kisvadterü-
leteken és ligetes erdőkben, valamint a földe-
ken.” Ez a vadászjog tetszhetett is az Őrgrófnak 
és hogy a vadban ne legyen hiány, arról gon-
doskodtak az erdészek. Ezen szabályrendeletek 
ellen a parasztok védtelenek voltak, mert hol is 
tehettek volna panaszt?  Sokszor úgy tűnt, hogy 
a hercegnek a vad közelebb állt a szívéhez mint 
falvainak asszonyai és gyermekei.

1536-ban a badeni törvénynapon a vadkár 
ellen panaszkodtak: melyben a paraszt a felesé-
gével és gyermekével már nem bírja a terheket 
viselni. Egész földdarabok maradtak ugaron a 
vadászat miatt, hogy minél több vad maradjon, 
de a beszolgáltatások nem csökkentek. Ez meg-
mutatkozott a cséplési eredményben, úgyhogy 

61. ábra  St. Cyriak anyakönyve 1713-ból

70. ábra  Lore Enst: Malsch története
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71. ábra Vadászház Malschban



54	 	 	 	 	 	 	 	 																										ANGÉLA	KUSTVALL

63. ábra Franz Ignaz Lebenguth nevének bizonyítása
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64. ábra Udalricus első házassága: 1731-10-12

65. ábra Catharina Griesinger halála: 1743-08-14
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66. ábra  Catharina Lang első házassága: 1737-09-03

67. ábra  Catharina Lang első gyermeke, Daniel Oschker születése: 1738-10-05



A MAGOT ELVETETTEM                                  57

68. ábra  Udalricus második házassága: 1743-09-09

69. ábra  Catharina Schmid, Leibenguth, Oschker, Lang halála 55 éves korában 1770-ben
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a vetés költségeit alig fedezte. Ezt nemcsak 
a parasztok hanem a fejedelmek is érezték. 
Különösen a hardti földek érezték a vadkárt, 
ezért sok parasztnak nem volt különös teher 
az urasági vadászatokon hajtóként résztvenni, 
reménykedtek abban, hogy a vadkárt ezzel is 
mérsékelhetik. A malschiaknak a vadászat a 
vérükben volt, ezért mindig találtak önként 
jelentkező embereket hajtónak. Az orvvadásza-
tot szigorúan büntették.

Ha egy évben két- háromszor volt vadászat 
meghírdetve, Malschnak 70-80 embert kellet 
biztosítani. Kevesebb hajlandóság mutatko-
zott a vadászat fuvarosi beosztása iránt, mint 
a hajtói iránt. A kuppenheimi polgároknak a 
társaságot a rastatti vadászházból kellett elhoz-
ni és Malschig elvinni. Malschnak kötelessége 
volt a társaságot minden leshelyre kivinni ahol 
a vadászat történt, vagy a malschi Bann erdőbe, 
vagy a Weierer-, Eichelberg-, Lindenhard er-
dejébe. Erre a célra körülbelül harminc fogat-
ra volt szükség. A vadászat végén ettlingeni 
fogatok hozták az elejtett vadakat Malschig és 
onnan a mi parasztjainknak kellett tovább fu-
varozni Rastattig. Ez nagy megterhelést jelen-

tett, különösen akkor, amikor az emberekre a 
mezőgazdasági munkában volt szükség. Csak 
1738-ban (Udelricus házasodott 1731-ben) 
vitte keresztül Malsch, hogy a vadászati törvé-
nyek megváltozzanak és minden falunak részt 
kelljen vállalnia, így Ettlingennek is.

Az 1722-1728-as években a malschiak elége-
detlenségükkel és a vadászhatalommal szem-
beni ellenálásukkal elérték, hogy munkájukat 
pénzben honorálják, egy összegben 387 fl. állt 
rendelkezésre. A vadászaton ezekben az évek-
ben résztvett 600 személy (á 30 Kr.) valószínűleg 
hajtók, 20 fuvaros (á 1 fl. 3o Kr.), 30 szerszám-
fuvaros (1 fl. 30 Kr.). A vadhordó deszkák fuva-
rozása, kézi rakodás (á 30 Kr.). A vadhordás a 
lőállástól a kocsihoz, egyéb személyek, melyek 
a vadászatot szolgálták.

Elgondolkoztam azon, hogy vajon mit csinált 
és miből élt a vadász, amikor háború volt és az 
sűrűn előfordult abban a korban. Miért lett 
Udalricus vadász? Betelepült? Nem tudott föld-
höz jutni? Vagy nem is akart?

Wilhelm Wildemann másik könyve, a 
Malscher Leben bemutatja a malschi éle-
tet. Első mondatában említi, hogy a település 

72. ábra  Elzász Wikipédia



A MAGOT ELVETETTEM                                  59

valószínűleg kelta eredetű és visszanyúlik 1065-
ig.

Karácsony előtt 2004-ben nagy meglepe-
tés ért. Malsch polgármestere Dieter Süss egy 
kedves levél kíséretében elküldte Malsch város 
2003-as évi összefoglalóját. Melegséggel töltött 
el. 

7.  Alsace=Elzász
Sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan 
keressem Johannes Uldericus születését. 
Amikor internethez jutottam erre lehetőség 
nyílott. Beírtam a keresőbe a nevet és 
minden alkalommal az volt a válasz hogy a 
név ismeretlen. Ha csak a Leibenguth nevet 
írtam be rengeteg találat érkezett. Kezdtem 
szűkíteni a kört. Igy jutottam Elzászba (72.
ábra), a ”viharsarok” alatt terül el, székhelye 
Strasbourg. Tovább kutatva rábukkantam 
Henri Eisenbeiss honlapjára, akinek családja 
összefonódik a Leibenguthokkal. Megdöbbenve 

láttam, hogy felrajzolta a Leibenguth fiúk 
szétszéledését Elzászban (73. ábra). A 
megadott helyeken először fordul elő bejegyzés 
róluk házasság, születés, keresztelés, vagy 
tanúskodással kapcsolatban. Azt is kivehetjük 
hogy Svájcból, Melchnauból származnak. 
Damian Leibenguth-ot felakasztották 1653 
júniusában Aarwangenben, testvére Friedrich 
Schalkendorfba menekül, az 1655-ös bejegyzés 
szerint. Mulhouseben előfordul Ulrich 1655-
ben, egy Hans (Joannes) Muttersholtzban 
1674-ben, másik Ulrich Hunspachban 1715-
ben. Nagy munkát végzett Henri Eisenbeiss. Az 
egész terület nem hosszabb mint kb. 80 km.

Miért akasztották fel Damiant? Vallási okok-    
ra gondoltam. Nem sok fejtegetést találtam 
az okáról olyan nyelven amely számomra 
érthető lett volna. Végül is találtam a Pallas 
Nagy Lexikona-ban néhány sort. Bernben és 
 Luzernben 1653-ban a zsarnoki hatalom ellen 
lázadtak fel a parasztok és véres harcban lever-
ték őket (74-75. ábra). Nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a család tagjai szétszéledtek. Ma egy 

73. ábra  Szétszóródás
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Leibenguth sincs Melchnauban. Valószínűleg 
sok más nevű család is keresheti itt a gyökereit. 
A Saarvidéken is, Elzásztól északra, találunk 
Leibenguth nyomokat. A Neunkirchenbe és 
Wiebelskirchenbe bevándorolt Lieb és Guthok 
(Leibenguth), akiknek az ősei Melchnau, berni 
kantonból származnak, már korábban fel van-
nak tüntetve az egykori Hanau-Lichtenberg 
grófság (Elzász) községeiben. Ezek az új hon 
keresése alatt közbeeső állomások voltak. Az ő 
nagybátyjaik illetve apjuk a következők:

1655. Hans Liebenguth Schalkendorf

1667. Fritz Leibenguth Hattmatt

1670. Peter Leibenguth Hattmatt

1693. Friedrich Löwenguth Schillerdorf

1690. Ulrich Leibundguth Wingen-Klimbach

1699. Hans Löbenguth Niederbronn

1715. Ulrich Leibenguth Hunspach

Eddig azt hittem, hogy csak a Rajna bal ol-
dalán kell kutatni Udelricus apja után, de ku-

tatótársam, Könczöl Antal felvilágositása után 
tudom, hogy a Hanau-Lichtenberg grófság a 
Rajna mindkét oldalán feküdt, tehát a jobb ol-
dalon is ugyanúgy befogadták a menekülőket 
mint a balon, mivel a katasztrófális harmincé-
ves háború után egy békeperiódusnak örvend-
hettek. A helyzet ezzel még nehezebbnek mu-
tatkozik a kutatás szempontjából, mert a vidék 
ma két országhoz tartozik. 

74. ábra  1653-04-23 Paraszteskü, Sumiswald 

75. ábra  1653 A hat vezér kivégzése 
 Baselban
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8.  Melchnau
Nagyon szép helyen fekszik a falu, távolból fe-
hérlenek az Alpok csúcsai (76. ábra) a zöldelő 
táj mögött. Levelező kapcsolatba kerültem a 
melchnaui plébániával (77. ábra), ma evangé-
likus. Kérdeztem a Leibenguthok felől, azt ja-
vasolták hogy Bernben a levéltárban kutassak 
ott elég sok adat van. Gondolom a paraszthá-
borúval kapcsolatos iratok mind megvannak. 
Talán van adatuk arról is, hogy az elvándorlók 

76. ábra  Melchnau

77. ábra  Melchnau temploma

78. ábra  Melchnau térképe 1 1
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hová mentek. Erre lenne nekünk szükségünk. 
Melchnau Bern és Luzern között fekszik é-
szakra (78. ábra). A felnagyított térképen (79. 
ábra) látszik, hogy elég magasan fekszik, a 
távolság Berntől kb 35 km. A Melchnaut jelölő 
piros pont felett olvasható Langenthal, amely 
már ismerős Damiannal kapcsolatban. Ha 
mégjobban felnagyítjuk a térképet, akkor már 
Aarwangen is kivehető Langenthal felett (80.
ábra) ahol Damiant felakasztották. Melchnau 
és Aarwangen között a távolság körülbelül 8 
km.

Henri Eisenbeiss digitalizálta a melchnaui 
anyakönyveket, honlapján találtam egy Ulri-
chot (Ishlricus, Udalricus), aki 1694-ben szüle-
tett (81.ábra). Ez a dátum éppen megegyezik a 
soroksári Udalricus születési évével, aki 1759-
ben halt meg 65 éves korában a soroksári 
 anyakönyv szerint.  Ebben az esetben még az 
is egyezik, hogy az apja neve Hans (Joannes) és 
neki van egy Ulrich bátyja is, az ő apjuk úgy-
szintén Ulrich és akkor már 1652-ben tartunk a 
házasságánál (1653-ban akasztották fel Dami-

ant). Ugyanebben a családban Hans öccsének 
Josephnek is van egy Ulrich fia aki 1693-ban 
született (82. ábra). Elméletileg lehetséges, hogy 
ő a keresett személy, de a mérlegen többet nyom 
Hans papa neve. (83. ábra) Már csak be kellene 
bizonyítani, hogy helyes!  Meghozattam Mel-
chnau aktuális anyakönyveit Helsingborgba. A 
születéseket 1569-től, a házasságokat 1565-től 
tartalmazza (84. ábra). Bemutatom első oldalát. 
A történelem leheletét érzem akárhányszor 
belenézek (85. ábra). Egy későbbi könyv tar-
talmazza azt az időszakot, amikor mi ősünket 
kereshetjük. Meg is találtam egy 1694 április 
29-i születést (86. ábra), amelyben felismertem 
Henri Eisenbeiss által publikált adatokat. A ke-
resztnevet nem volt egyszerű elolvasni. Régies 
betűkkel íródott. Még jó, hogy a keresztapa 
neve kicsit olvashatóbb. Három keresztszülő 
van bejegyezve.  A következő képen (87. ábra) 
kinagyítva látható, magyarázattal. A született 
gyermek Ishlricus, a szülők Hans Lÿb und gut 
kisházas és Barbara Steiner. E nevet választot-
tam mint bevezető képet a találkozón.

79. ábra  Melchnau térképe 2
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80. ábra  Melchnau térképe 3

82. ábra  Folytatás
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81. ábra Családfa 1652 Henri Eisenbeiss honlapja
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83. ábra  Libundgutt Melchnau
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84. ábra  Melchnau anyakönyve 1565
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85. ábra Melchnau 1569 első oldal szül
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86. ábra  Ishlricus 1694-04-29

87. ábra  1694 fordítás
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9. Lebenguth, Pfister, Svab, 
Eisrich nevek
A közismert felfogás szerint azt hinnénk, hogy 
a Lebenguth név egy szeretett és jóságos egyén-
re utal, Lieb und gut. Magyarázata azonban az, 
hogy Leib annyit jelent mint test és gut pedig 
tulajdon.  A régi elzászi nyelvben Leibgueth, 
angolul Mortmain, franciául Mainmorte. Tár-
sadalmi helyzete rabszolga, teste és tulajdona 
urához tartozott örökké, elhalálozása után tu-
lajdonát kisajátították. Idővel enyhült a helyzet 
és az esetleges bútorok elkobozása helyett adót 
kellet fizetni halál esetén.

A Liebengut, Leib und Gut családnév 
előfordul Baselban 1293-ban és Strasbourg-
ban 1327-ben.

Svájc területén eredetileg kelta nép lakott, 
akiket a rómaiak helvetiaiaknak neveztek. A 
harmadik és ötödik század között az alemann 
(german) törzsek zúdultak le északról és el-
foglalták a mai Svájc északi és keleti részét. A 
délnyugati részét az országnak burgundiaiak 
kormányozták, akik a mai Franciaországban 
éltek. A 6. században a frankok kontrolálták azt 
a részét Svájcnak, amely része volt a sváb her-
cegségnek Swabianak. Egy kisebb rész meg-
maradt a burgundiak uralma alatt ebben az 

időben. Ők franciául beszéltek, amely fennma-
radt a mai napig is.

1661-ben már találunk nemes Liebenguth-
ot (88. ábra), címerében ásót látunk tőrrel, ló-
patkót és fent bal oldalon a kelta napkeresztet. 
Ha akkor ezt ide berajzolták, akkor valószínűleg 
tudtak a kelta eredetről. A címer rekonstruk-
ció, megtalálható Bern-ben a múzeumban. 
Ecsetelem a hasonlatosságot egy Irországban 
előforduló kelta sírral (89. ábra). Más ismert 
nemesi nevek Elzászban 1871-ben Liebgott, 
Loewinguth.

Néhány előforduló variáció a Lebenguth 
névre, attól függően, hogy melyik országban 
telepedtek le. Loewengut, Levengood, Livin-
good, Leavengood, Leibundgut, Leibundguth, 
Levegood, Levergood, Liebgood, Livengood, 
Livingood, Libundgutt, Leibenguth, Leibengut, 
Leebengood, Liebengut, Lowengut, Loewen-
gut, Labongood, Leurgood, Lavergood, Lowin-
good, Levigood, Lavenguth, Lavagood, Lara-
good, Livergood, Lovegood, Lavergood, Lover-
good, Leavegood, Lavengood, Livengood, Le-
vergood, Levingood, Leavengood, Lebengood, 
Libundgutt, Löwngutt, Lömgutt Lébenguth.

88. ábra  Nemes 1661
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Az Eisrich névvel kapcsolatban Lipcsei 
(Leipzig) Egyetem szakvéleményére tudok tá-
maszkodni, mely szerint ritkán fordul elő Né-
metországban. Eredetének egyik előfordulása: 
Isanrich, a felnémetben isen ”Eisen”=vas és 
rihhi ”reich, mächtig” = gazdag, hatalmas. Az 
Ysanrich név megtalálható a ”Hochstifts Re-
gensburg” okmánykönyv szerint már 972 – 974 
évben.

A második előfordulása az Eisenreich névre 
mutat vissza.  A német névlexikonban talál-
ható 1272-ben herre Hainr. Ysanrich és 1455-
ben Conr. Ysenrich.  Szászországban talál-
ható családnevek: Eisenreich, Isenreich és 
 Eisenrich. Okmánnyal bizonyítva: 1477 Hans 
Yserrych. Az egyetemi szakvélemény arra mu-
tat, hogy valószínűleg a szász rokonsághoz tar-
tozom ezen az ágon.

10.  Történelmi háttér
A történelmi keresztmetszetet szeretném bemu-
tatni, amely némi választ adott nekem arra, 
hogy miért kellett ennyi embernek otthagyni 
az otthonát.  Vallási ellentétek előfordulhattak 
a családokon belül is.

Egy ilyen példa erre Huldrych Zwi´ngli 
(1484-1531) (90. ábra) svájci reformátor, aki 
18 éves korában Glarus pásztora (1506-1516), 

A Pfister nevet vissza lehet vezetni a la-
tin pistor-ra, amely molnárt és péket jelent. 
Soroksáron Pfiszter, Pfisztner változatok for-
dulnak elö. 

A Svab névvel visszamehetünk 2000 évet 
egészen Tacitus-ig. Ő írt először a germán 
törzsekről közöttük a suebi-ről, amelyből 
később sveb, vagy svev lett.  Több german tör-
zset összefogó név, mint semnon, quad, mar-
komann, alemann stb. A szó maga egy fajta 
seprűt jelent. Hogy miért kapták ezt a nevet, 
azt csak találgatni lehet, de egy ötlet: Tacitus 
szerint a férfiak hátul összefogták hajukat és 
megkötötték egy csomóba. 

89. ábra  Kelta sírok Irországban

onnan Einsiedelnbe költözik (1516-1519) majd 
1519-től Zürich-ben él. Meg akarta reformálni 
a katolikus vallást, leegyszerűsíteni a szertartást 
és megengedni a papok házasságát. Sok 
követője, támogatója lett. Meg is házasodott. 
Teljesen szakított a katolikus egyházzal. Ke-
reskedelmi blokáddal próbálta kényszeríteni 
1527-ben a környező katolikus őskantonokat, 
hogy támogassák őt, ami azt jelentette, hogy 
neki fizessenek adót. Politikai hatalomra töre-
kedett. Ők fegyvert fogtak és győztek Zwi´ngli 
felett.

Sokáig azt gyanítottam, hogy ez volt elindító-
ja a Leibenguthok szétszóródásának, de nem 
valószínű. Nyomósabb ok lehetett Damian Lei-
benguth felakasztása a parasztháború leverése 
után.

Magyarországon már elvesztettük a csatát 
Mohácson 1526-ban. Nagy Szulejmán (91.
ábra) vezette Buda ostromát 1541-ben. Buda 
elesett, onnan visszavonulva délfelé kiírtotta a 

90. ábra  Huldrych Zwi´ngli
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lakosságot, vagy sikerült nekik elmenekülniök. 
Magyarország védőpajzsa volt az európai ke-
reszténységnek és ebben a küzdelemben a la-
kosság fele, 1,5 millió elveszett a 150 év alatt. 
Az elpusztított, elnéptelenedett falvakba és 
városokba később új lakók költöztek, románok 
és szlávok jöttek maguk, a germánokat telepí-
tették.

I. Grassalkovich Antal (1694-1771) (92.
ábra) vagyontalan köznemesi család sarjaként 
szívós tanulással, majd udvarhű magatartással 
lett a Bécshez kötődö főnemesség egyike. Ra-
gyogó ügyvédi talentumának köszönhetően 
1724-től királyi jogügyigazgatóként jól kép-
viselte az udvar magyarországi érdekeit, s ez-
zel párhuzamosan fokozatosan hatalmas bir-
tokrendszert épített ki, Gödöllő központtal. 
Pályájának legfontosabb dátuma 1741, amikor 
az osztrák örökösödési háborúban katasztrófá-
lis helyzetbe került Maria Theresia a pozsonyi 
országgyűlésen a magyar rendekhez fordult 
támogatásért és katonai segítségért.  I. Antal 
személynöknek, mint az akkori országgyülés 
alsóháza vezetőjének, a Kúria tagjának nagy 
része volt abban, hogy elhangzott a ”Vitam et 
Sanquinem!”, sőt maga is hadat vezetett a szi-

91. ábra  Nagy Szulejmán, Hyeronymus 
Hopfer alkotása

léziai csataterekre. Szolgálatáért 1743-ban grófi 
rangot kapott, 1748-tól a Magyar Kamara el-
nöke, 1749-től a budai királyi palota újjáépí-
tésének irányítója, a királynő megbízottja. A 
század közepén 135 000 katasztrális holdból 
álló birtokkal rendelkezett, amely nagy részé-
ben néptelen volt. Magán betelepítést kezdett, 
ügynökei Elzászban és környékén működtek. 
Soroksár hivatalos betelepítésének dátuma 
1742.

Maria Theresia (uralkodása 1740-1780) 
(93.ábra) meglátogatta a gödöllői kastélyban 
hűséges hívét Grassalkovich Antal grófot, fér-
jével, Lotharingiai Károllyal együtt 1751-ben. 
A királynő száztagú lovasbandériumával lova-
golt be, s az augusztusi alkonyatban hetvenezer 
kerti lámpás világította meg az utat. E látogatás 
emlékét őrzi a Maria Theresia szoba. 

Soroksáron 1769-ben százan felül megtagad-
ták a robot munkát, köztük egyenes ági ősöm 
Franz Ignaz Lebenguth is. Kerekegyházán 
kellett volna dolgozniok, s mire odaértek be-
sötétedett, nem látták értelmét. Ő húsz botü-
tést kapott büntetésül, a főkolomposokat pedig 
száműzték. A királynőhöz fordultak az ügyben. 
Döntés jött a gróf halála után 1772-ben, mely 
szerint a száműzöttek visszatérhettek, vagy 
kárpótlásban részesülhettek. A húsz botütés 
azonban már megtörtént.

A hetvenes években kirándultam a Bükkben 
családommal és barátainkkal. Egy pisztráng 
tenyészet volt végcélunk, ahol elő volt készítve 
egy vacsora elfogyasztása. A halak a szemünk 
láttára lettek kifogva a hegyről csobogó tisz-
ta vízből. Beszélgetés közben bemutatkozik a 
halász, egyben a tenyészet gondnoka ”Gras-
salkovich János vagyok a gróf utóda” (94.
ábra).

Néhány éve tagja vagyok a Budapesti 
Városvédő Egyesület Soroksári Grassalkovich 

92. ábra  I. Grassalkovich Antal
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körének, amelynek célkitűzése többek között a 
soroksári családok történetének kutatása is. Eb-
ben az ágban tudok én segíteni. A kör vezetője 
Román János. (2007-ben Podmaniczky díj-
ban részesült munkájáért.) E nyáron rájöttünk, 
hogy rokonok vagyunk és már be is van kötve 
a Lebenguth ágba. Elgondolkoztató a sors.

Milyen volt a helyzet Malschban, ahonnan 
Udelricus eljött?  1731-ben házasodott, 1734-
ben született első gyermekük Franz Ignaz az 
én ősöm.

A háborút, háború követte, mindegy hogy 
milyen hadsereg volt, mind a parasztokból élt. 
A franciák 1733-ban 43000 katonával Kehl-
nél átkeltek a Rajnán és Stolhofen felé vonul-
tak. Az ettingeni védővonalat csak kis német 
védőcsoportok védték.  Vajon mi robbantotta 
ki az ellentétet a nagyhatalmak között? Ezút-
tal a lengyel koronáért ment a küzdelem. Ha a 
francia katonák néhány hét mulva visszahúzód-
tak a Rajnán túlra, a téli állások kiépítésére, 
akkor volt elegendő idő az ettlingeni vonalat 
megadóztatni. A malschiak érezték elsőnek a 
háború következményét az éhezést. A telet fé-
lelemben és gondban kellett átélniök a várható 
események miatt. Ameddig a talaj nem volt 
fagyos lázasan dolgoztak az ettlingeni vonal 
megerősítésén. Nap mint nap mentek kétkezi 
munkások Malschból Schluttenbach felé, ahol 
a faluval szembeni magaslaton dolgoztak. De 
ez a munka a falunak nem segített, nem védte 

a falut, mert a franciák a vonalat megkerülték, 
a hegyek felől támadtak. A császári hadsereg 
parancsnoka Eugen herceg Heilbronnig vis-
szavonult. Malsch júliusig volt a franciák bir-
tokában, aztán megint átkeltek a Rajnán. A 
franciák malschi tartózkodásáról semmilyen 
információ nincs. Minden kétséget kizárva 
elég kemény idők lehettek. Ebben a háborúban 
ezután harcokra többé nem került sor, de egy 
pestisszerű betegség, amely a szegénység miatt 
tört ki 85 áldozatot követelt Malschban. Végre 
megint béke lett, az ellátási teher azonban még 
megvolt, 1736 januárjában még császári csapa-
tok állomásoztak a faluban. Az élet aztán lassan 
visszaállt a rendes kerékvágásba. A sűrű vadá-
szatok (Udelricusnak megint lett munkája) 
és a növekvő robotmunkák is a béke jelei vol-
tak. Mindenütt felharsantak a vadászkürtök. A 
vaddisznó vadászat a Hartwaldban és a hegyi 
erdőkben a parasztoknak igen kedvezett, mert 
a háború miatt a vad igen elszaporodott és nagy 
volt a vadkár.

Egy járványos állatbetegség tört ki 1737-ben, 
amely nagy veszteséget okozott.  Leginkább a 
lovakat érintette, ami a parasztoknál a vagyont 
jelentette, mert nemcsak a földművelésnél, ha-
nem a robotmunkánál is szükségesek voltak. 
Ezek a robotok erőn felüliek voltak, alig ma-
radt idejük a parasztoknak a saját földjüket 
megművelni. 

Az üres községi kassza feltöltéséért, Malsch 
még egyszer magkísérelte a durlachi tőkét meg-
kérni, hogy adják vissza a 350 guldent amit egy 
Őrgróf 1611-ben a falútól kikényszerített, de 
még választ sem kaptak.

1740-ben újra kitört a háború (Joannes Ge-
orgius ekkor 1 éves), az osztrák trónöröksé-
gért ezúttal.

93. ábra  Maria Theresia

94. ábra  Garadna völgye, Grassalkovich 
János
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1744 június 25-én (Aquilius 2 éves, Anna 
Maria 1 hónapos) Lotharingiai Károly her-
ceg Maria Theresia férje, seregével Bruchsal-, 
Durlach- és Ettlingen-be vonult és a Rajna bal 
oldalát akarta elérni. Ezért megint kezdődtek a 
megpróbáltatások. 

1744 Augusztus 21-én a törzsparancsnok 
bejegyezte az első széna szállítást egy magyar 
huszáregységnek, az összeg mintegy 25 gul-
dent tett ki.  

Augusztus 25-én az egész osztrák sereg Win-
terdorfsnál átkelt a Rajnán és ezért az egész 
oberheini terület a franciák kezére került, szep-
tember 8-án már Malsch is a franciák kezében 
volt. A nagy szalma és széna szállítmányok, 
amelyek a rastatti raktárba kerültek a francia 
hadsereg részére, és a beszállásolt francia ka-
tonák ellátása, igen nagy megterhelést jelen-
tett a falunak. A községi elszámolás 1744-ben 
987 gulden háborús kötséget jegyzett fel, nem 
számították be azt, amit a katonák engedély 
nélkül vittek el.

Malsch még 1745-ben is a franciák kezében 
volt. Január 14-én egy előörs vonult Malschon 

át, február 3-tól egy osztag három hétig volt 
beszállásolva, március és április között a derék-
had vonult Malschon át Frankfurt felé. A fran-
cia hadsereg ellátásáért minden tartalékot fel-
kutattak, bejárták az egész falut és ellenőrizték 
hogy melyik polgárnak van még szénája vagy 
szalmája.

Augusztusban megint az osztrákok voltak a 
területen, a törzsparancsnok is együtt lovagolt a 
18 kocsi szénával, amit Heidelbergbe szállítot-
tak. A katonák beszállásolásából sem maradt ki 
Malsch.

Szeptember 19-én szemre vételezték, hogy 
mennyi szénát és szalmát adtak a magyar hu-
szároknak és mindenekelőtt milyen kárt okoz-
tak. 

1745 novemberében (Cyriakus 1 hónapos) 
és decemberében igen élénk élet folyhatott 
Malschban, mert több huszáregység volt be-
szállásolva. A tanácsházában kórházat rendez-
tek be, amit minden kivonulás után javítani 
kellett, mert a bútorokat széttörték, még a pa-
vilonban is. ”Ahol a hadnagy úr lakott az ösz-
szes ablakokat beverték, a székeket széttörték”. 

95. ábra  Blindheim, égő malmok, innen jöttek az Eserek
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Volt dolguk az üvegezőknek és asztalosoknak 
mindent kijavítani, mire a következő lakók ér-
keztek. A községi elszámolásban több oldal telt 
meg ezekkel az összegekkel.

Egyszer a magyar huszárok, majd az oszt-
rák dragonyosok, vagy a würtenbergi körzeti 
csapatok váltva terhelték a falut. Az ellátási 
költség ez évben 857 fl és 21 koronát tett ki. Egy 
tehén ára 35 fl volt.

Az 1748-as acheni béke után egy hosszabb 
békeperiódusnaknak örvendhetett Malsch. 
Udelricus valószínűleg nem bízott benne, mert 
1752-ben útrakelt családjával, kelet felé. Amit 
nem értek, miért keletre, ha a huszárok annyi 

mindent összezúztak Malschban?  Vagy talán 
barátságot kötött valamelyikükkel?     

Mindenesetre Grasssalkovich Antal gróf tud-
ta, hogy hová kell küldeni ügynökeit toborozni 
birtokának benépesítésére.

Blindheim/Höchstädt 1704
Ebben a háborúban a spanyol koronáért 

folyt a harc. Rengeteg halott és sebesült áldo-
zata lett a csatának. Több család jött Soroksárra 
innen, többek között az Eser család is. Vissza 
tudom vezetni őket 1637-ig. A képen égő mal-
mok is láthatók (95.ábra). Az irodalomban sok 
helyen találunk ismertetést a körülményekről.

96. ábra  Kutatás Udelricus után
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11.  Kutatás
Amikor már idáig jutottam, hogy a történelmi 
háttér kezdett kirajzolódni kezdtem keresni 
Udelricus születési helyét és szüleinek nevét.  A 
viharsarok francia részén láthatjuk a Leiben-
guthok elterjedését 1915-ben (96. ábra). Eddig 
az időig nemigen terjedtek el az országban.  A 
későbbi időkben azonban már megtalálhatók 
Franciaország legnyugatibb és legdélibb részé-
ben is.  

Kerestem Udelricust, Damian családjában 
is, akit felakasztottak (97. ábra), de nála nem 
dominál az Udelricus=Ulrich név. Bár sohasem 
lehet kizárni, hogy nem az 1652-ben született 
Johannes=Hans Ulrich apja.

A korábban Melchnaunál bemutatott anya-
könyv, Henri Eisenbeiss lebontásában látható 
a 98. ábrában. Tulajdonképpen ez inspirált arra, 
hogy meghozassam a melchnaui anyakönyve-
ket. Ulrich elhalálozása nem ismert, lehetsé-
ges, hogy elvándorolt. A születés megegyezik 
a keresett dátummal, a papa Johannes, mint 
 Ulrich második neve.

Ha elvándorolt Melchnauból északra, ak-
kor kerülhetett Bischwillerbe és ott köthetett 
 házasságot először 1721-ben Anna Pfef-
felel (99. ábra). Az édekes az hogy apja neve 
Hans=Johannes, anyja neve nem ismert. A 
következőkben csak találgatni tudok. Amikor 
1721-ben házasodott, akkor 27 éves volt. Az 

én ősöm Malschban 37 éves korában nősült, 
az elég késő és akkor nincs beírva hogy öz-
vegy.  Miért nem házasodott előbb? Bischwil-
ler Malsch alatt a Rajna bal partján fekszik. A 
távolság nem nagy (100. ábra).

Miután mindez csak egy lehetséges meg-
oldás, nem lehet kihagyni más magyarázatot 
sem. Henri Eisenbeiss honlapján bemutatja 
Ulrich Leibenguttot, aki 1790-ben született 
(101. ábra). Az ő elhalálozása sem Melchnau-
ban történt, elvándorolhatott. Apja neve is 
 Ulrich. Elméletileg lehetséges eset.

Mebíztam Strasbourgban egy főfoglalkozású 
kutatót (102. ábra), aki 30 dolláros órabérért 
dolgozott, előre kellett fizetnem és az eredményt 
nem garantálta.  Úgy lehetne kifejezni, hogy ar-
ról informált, hogy hol nem találta meg Ulri-
chot. Egy ilyen levelet mutatok be (103. ábra), 
amely Wingen, Woerth és Birlenbach ered-
ményeit közli. Egy Ulrich ugyan meghalt 1718-
ban, aki lehet a keresett Ulrich apja. De hol 
született Urich 1694 körül?  Ezeken kívül még 
leellenőrizte Birlenbach protestans, Keffenach 
és Memmelshoffen digitalizált anyakönyveit, 
ahol nem talált semmi adatot. Megállapítja 
hogy az összes lemezt le kell kontrolálni és a 
lemezek hiányosak (104. ábra). Gondolható, 
hogy az én ambicióm elszállt a további finan-
szírozást illetően.

100. ábra Bischwiller közel van Malschhoz
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97. ábra  Damian családja
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98. ábra  Talán Udelricus apja
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99. ábra  Talán Udelricus első házassága
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101.  Másik Udelricus=Ulrich

102. ábra  Marie Odile Peres Strasbourg
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103. ábra Kutatási eredmény 1
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104. ábra  Kutatási eredmény 2
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Mi marad más hátra, mint az anyakönyvek. 
A Németországban előforduló Lebenguth-
ok száma nem nagy. Aki ott él az megjárta 

 Magyarországot és a neve elmagyarosodott 
(105. ábra).

De ha a Leibenguthokat keressük, akkor 
nagy számban előfordulnak. Legtöbben a vi-
harsarok környékén laknak, de ma már feljebb 
is megtalálhatók szórványosan (106. ábra).

Kutatási lehetőségek
Udelricus=Ulrich kutatásához francia és német 

nyelvtudás szükséges, hogy a nyomot lehessen 
keresni. A rom.kat. anyakönyvek latinul íród-
tak, azt megszokja az ember. Ulrich Malschban 

katolikus volt, de nem kizárhatatlan hogy há-
zasság miatt vallást változtatott. 

Ma már minden országban kezdik feltér-
képezni, hogy kik hagyták el az országot és 
hová mentek. Ezeket az információkat a kör-
nyék megyei levéltárában lehet megtalálni.
Németországban elég sok helység adott ki Orts-
sippenbuchot, amely a családokat tartalmazza. 
Sajnos Malschnak nincs.

105. ábra  Lebenguth név előfordulása
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A mormonok sok országban lefilmezték az 
anyakönyveket, vagy másodpéldányaikat. Eze-
ket meg lehet hozatni a legközelebbi mormon 
egyház hivatalához, a külföldi filmeket is. Az 
összes információ elérhető az interneten. 

A Magyar Országos Levéltár kapott a mor-
monktól másolatot a magyarországi filmekről, 
amelyek itt kutathatók. A vidéki levéltárakba 
meg lehet hozatni a filmeket.

Két link nagy segítségemre volt a kutatás-
ban. Az első ”A családfakutatók információs 
oldala” 

http://csaladfakutato.uw.hu/index.php

a második a RadixIndex 

http://www.radixindex.com/indexhu.htm

106. ábra  Leibenguth a telefonkönyvben
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107. ábra  Román János családja
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108. ábra  Lebenguth Abonyi Mihály családja
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109. ábra  Angéla Kustvall családja
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110. ábra  Lebenguth Boldizsár családja Érd
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111. ábra  László Somogyi családja, Lund
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112. ábra  Lebenguth Ferenc Fiume, Pestszentlőrinc, családja
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Román János családja Soroksár (107. ábra) az 
84-ik oldalon látható.

Lebenguth Abonyi Mihály családja Bu-
dapest, Mendoza, Laufen (108. ábra). A há-
ború előtti időkben többször jöttek hozzánk 
látogatóba. Aurél és Rikárd nagyon szerették 
Édesanyám fejtett bablevesét és finom réteseit. 
Tizenhat évig voltak Argentínában, mindket-
ten ”ekonomiai licenciát” diplomát szerez-
tek, majd Németországban tepedtek le és csak 
azután nősültek. Bennünket is meglátogattak 
 néhányszor Helsingborgban.

Angéla Kustvall családja Helsingborg, Li-
dingö (109. ábra).

Lebenguth Boldizsár családja Érd (110.
ábra). Második feleségétől született Lebenguth 
Lányi János. Levelezgettünk, arra emlékszem, 
hogy az 1.számu Postahivatalban dolgozott 
és karmestere volt a zenekarnak.  A harma-
dik házasságból született Lebenguth Mária, 

113. ábra  Lebenguth Ferenc nálunk 1956 
után

Édesanyámmal szorgalmasan leveleztek. Férje 
Somogyi János újságíró Budapesten, majd 
jegyző Szakályban. Bombázások alatt 1944 nya-
rán három hónapig voltam náluk nővéreimmel. 
Itt volt alkalmam lovagolni a község mén lován 
nyereg nélkül és ezen kívül még sok más hun-
cutságban volt részem. Szakálynak volt egy na-
gyon szép fürdőmedencéje, ahol megtanultam 
úszni.

Somogyi László családja Lund (111. ábra). 
Amikor Svédországba jöttünk-magyarok- 
gyüjtőtáborban éltünk, amíg munkát nem 
 találtunk. Egyszer csak megszólal valaki, 
”Angéla Te vagy az?” Egymás nyakába borul-
tunk, Somogyi Laci volt. Tizenkét évig nem 
látott és megismert. Ő valamivel fiatalabb és 
lehetősége nyílott egyetemre járni. Addig járt, 
amíg lektora (a király által aláírt kinevezés) lett 
az egyetemnek Lundban. A SIDA (nemzetközi 
szegényeket segítő svéd szerv) által külföldi 
egyetemeken is tanított, Etiópiában, Tanzániá-
ban stb. Hanna leánya tanítónő, Pernilla nem-
régen doktorált a fraktál elmélet matemetikai 
használatáról a természetben. (puh! )

Lebenguth Ferenc családja, Fiume, 
Pestszentlőrinc, USA. (112. ábra) A monarchia 

114. ábra  Lebenguth Ferenc üdvözlete

12.  Csatlakozások a család-
fához balról jobbra idősor-
rendben
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alatt Fiumeben dolgozott a vasútnál. Erről 
az időről csak annyit hallottam, hogy küldte 
nekünk a déli gyümölcsöket. Arra viszont 
jól emlékszem, amikor vasárnaponkint jött 
hozzánk ebédre. Érdekesen tudott mesélni uta-
zásairól. Fia Gyula, feleségével, Tóth Rózsával 
is többször meglátogatott bennünket. Arra is 
emlékszem, hogy Jenő fia USA-ba vándorolt. 
Egy vasárnapi ebéd után készülhetett e kép 
(113. ábra) 1956 után a konyhaajtónk előtt. A 
sok lövés nyoma jól kivehető, a ház még úgy 
nézett ki mint közvetlenül a háború után. A 

115. ábra  USA, Járfás József levele a könyvtár címével

fénykép hátoldalán küldi jókívánságait nekünk 
Helsingborgba (114. ábra). Még otthon voltam 
amikor hallottam, hogy Jenő meghalt. A család-
fa felállításával kapcsolatban természetes volt, 
hogy kutattam utána USA-ban. Járfás József 
kutatótársam segített a nyomozásban. Neki 
köszönhetem a levelet Nashville-ből, amelyet 
bemutatok (115. ábra), esetleges továbbkutatás 
megkönnyítése végett. Ugyancsak onnan 
 küldték el a megrázó újságcikkeket, amelyben 
közzé teszik egy repülőszerencsétlenség áldo-
zatainak képét, köztük Eugene Lebenguthét is. 
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(116. ábra legalul balra) Felül két alak vehető ki 
Eugene leányai Norma és Bunny, akik édesany-
jukkal a baleset helyszínére utaztak. Apjuk a 
Kerrigan Műveknek volt a főmérnöke. A vál-
lalat vasdíszmű készítésével foglalkozott (117.

ábra). Eugene Lebenguth kiküldetésben volt, 
hazafelé este, viharos lett az idő, a gép Allenban 
lezuhant 1943-07-28-án. Huszonkét utasból 
csak ketten menekültek meg. (118.ábra) Bemu-
tatom a halotti bejegyzést (119. ábra). Az 1930-

116. ábra  Lebenguth Jenő=Eugene
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117. ábra  Főménök, Kerrigan Művek

as információ szerint még csak egy leányuk van 
May Antonette, az újságban szereplő nevekkel 
nem tudom azonosítani (120. ábra).

Lebenguth Gyula családja Pestszentlőrinc 
(121. ábra). Lebenguth Josephus Ferencváros, 

Hódmezővásárhely (122. ábra). E családot 
kötöttem be legutoljára, azt hittem, hogy soha 
nem is fogom. Soroksár lakossága rohamosan 
növekedett és a munkalehetőség csökkent. So-
kan továbbmentek emiatt. Amikor megláttam 
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118. ábra  Repülő roncs 1943-07-30

a Vecsésről készült családkönyvet elcsodálkoz-
tam, hogy mennyi rokonom van ott. Ugyanígy 
jártam, amikor megláttam Ferencváros család-
könyvét is. Sok Lebenguthot találtam, köztük az 
összekötő láncszemet is a hódmezővásárhelyi 

Lebenguthokkal. 
Lebenguth Gergely Flórián, aki a családa-

lapító Hódmezővásár-helyen, azt mondta a 
találkozón, hogy ”kihelyezett a vállalat”. Az ág 
felépítés alatt áll. 
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119. ábra  Halotti bejegyzés

Kiss Zoltán és családja (123. ábra) Kőbányán 
élnek. Felesége Aupek Mária tanítónő és né-
met szakos tanárnő. Zoltán is tanító, diplomás 
a történelem szakban és katolikus hittantanár. 
Fő szenvedélye a családkutatás. Ezen keresztül 
találtuk meg egymást a RadixIndex levelező 
fórumán. Tagja a Magyarországi Németek 

120. ábra Lebenguth Eugene családja

Családfakutató Egyesületének is.
Zwick József családja Soroksár (124. ábra).

Lebenguth Mihály családja Soroksár (125.
ábra). Lebenguth Mihály családja Soroksár, 
Lujza Dunaharaszti, Mihály Sigmaringendorf 
(126. ábra).
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121. ábra  Lebenguth  Gyula családja
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122. ábra  Lebenguth Josephus Ferencváros és Gergely Hódmezővásárhely családja
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123. ábra  Kiss Zoltán családja
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124. ábra  Zwick József családja
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125. ábra  Lebenguth Mihály családja
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126. ábra  Lebenguth Mihály, Lujza, Mihály családjai
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127. ábra  Purczeld Puskás Ferenc családja
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13.  Utószó

A családfa egyes ágainak felépítésénél arra törekedtem, hogy  visszamenjek 
időben amennyire csak lehet. Egyes ágakat még tovább kutattam, mint a 
 könyvben látszik.  A megtalált gyermekeket  nem mind vezettem végig akkor 
sem, ha erre megvolt a lehetőség. Soroksár, Dunaharaszti ,Taksony, Ferenc-
város, Vecsés, Pestszentlőrinc, Kispest, nagy részévével rokoni kapcsolat áll 
fenn, akkor még nem is említettem azt a néhány ezer személyt, akiket ki-
telepítettek 1946-ban Németországba  (közülük 33 személy Lebenguth). A 
terjedelem miatt a számítógépen keresztül lehetetlen lenne a kinyomtatás.  
Azokat a rokonokat vezettem végig akikre a kutatás során rátaláltam, rend-
szerint az interneten keresztül.

A másik korlátozó tény, az idő. Kenyerem javát már megettem, nem vesz-
hetek el a részletekben, prezentálni  óhajtottam  a nyolc ágat, férjemét is. Néha 
fontosabbnak láttam, hogy egy korai ős halálát megtaláljam a családfa szer-
kesztésének biztonsága kedvéért, mint nagyszüleim elhalálozását felkutatni, 
gondolván az úgyis megvan.

Az anyag tömege miatt nem sok időt fektettem az önkontrollra, az anya-
könyvek nehezen olvashatóak, így a hiba lehetősége nagy. Az alap mégis meg-
van, amelyet tovább lehet fejleszteni  és csiszolni. Sok szerencsét és türelmet 
kívánok a kutatáshoz és ha valamelyikőtök bizonyítani fogja tudni Udelricus 
születését akkor mosolyogni fogok, bárhol is leszek.

Még egy álmom van, hogy Soroksár és Malsch testvérvárosok legyenek!
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