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Sokunk számára gyerekkori emlék, ahogy rohanunk 
egy narancssárga Zsiguli után. Jött a dinnyés. Az autó 
dudált, miközben lapos kerekeivel óvatosan simogatta 
a szurokfoltos szári utcát. Talán azóta sem láttunk jár-
művet olyan lassan közlekedni. Könnyen utol is értük. 
Minden nyáron volt egy nap, amikor a legnagyobb gyü-
mölcsöt lékeltettük. Vendégeket vártunk, nekik vittük 
haza.

Néhány helyen ilyenkor a kútba engedték a dinnyét, 
a hűtőt pedig Herz szalámival töltötték meg. A spájzban 
paprikacsomagok, a pincében külön fejtett borok vár-
ták a messziről érkezőket. Amikor megjöttek, hangos 
kiáltásokkal szálltak ki az autóikból, és nagyon erősen 
megöleltek bennünket. Mi zavarban voltunk, és köszön-
tésként azt mondtuk, hogy „kriszti”. A mamáink és a 
papáink arcára egy máskor nem látott fátyolos derű ült 
ki, amelynek nyoma ilyenkor még napokra ott maradt a 
szemük környékén: a gangon ülve, az utcán járva, és az 
asztalnál, a vasárnapi levesnél is úgy tűnt, mintha ők 
is hangosabbak, boldogabbak lennének a megszokott-
nál. Nem értettük pontosan, hogy ez miért van. Sem 
a Haribóból, sem a Hanutából nem kaptak, mégis ők 
örültek a legjobban. Nem értettük azt sem, hogy miért 
vannak német rokonaink egyáltalán, de nem is igazán 
kérdezős ködtünk. Természetesen illeszkedtek ezek a 
napok a nyarainkba. 

Később jöttünk rá, hogy az autókból kiszálló virág-
mintás nénik és kötött mellényes bácsik gyermekként 
ugyanazokon az utcákon rohantak, mint mi. Viseletük 
akkor egy kantáros rövidnadrágból és egy fehér ingből 
állt. Cipőjük nem volt. Így láthatóak közülük néhányan 
ebben fényképalbumban is, amelyet a helyi hagyo-
mányőrző mozgalom több tagjának hosszú gyűjtőmun-
kája után ad ki a Szár Községért Baráti Kör. Sokak szá-
mára fontosak ma ezek a fotók.

Vannak, akiknek mesélni is tudnak. A Lenke óvó 
néni vagy a Vadász tanító felügyelete alatt elkövetett 
csínyekről, mindenki „Wencz papjáról”, a határ talp-
szaggató tarlójáról, a tollfosztás verebéről, a májfaál-
lítás szekeréről és az énekhanggal megtöltött poros 
főutcáról. Így mozdulnak meg számukra a képek: lát-
ják a fekete-fehér arcok színeit, és hallják az albumból 
visszatekintők szavát.

Másoknak ezek a fotók már örökre némák ma-
radnak. Ők valószínűleg gyorsabban lapozzák majd a 
könyvet. Először talán egy skanzenbeli kiránduló cso-

dálatával pillantanak az album lapjain megjelenő népi 
és polgárias viseletek formavilágára vagy a parasztud-
varok valaha volt értékeire. Később viszont vélhetően 
sokan megállnak majd. A mély tekintetek, a „messzi 
távolból” hazaküldött levelek fényképeinek sora mint-
ha nekik is időtálló üzenetet küldene: egy hely közös 
kultúrájához jó tartozni. 

Ennek a kultúrának az alapja egy olyan nyelv volt, 
amelyet a világon egyedül csak Száron beszéltek. A 
gácsér szót itt például másképp ejtették ki, mint Új-
barkon. Szent Tamás itt nem csak egy apostol volt, 
Pincesoron nem csak pincéket értettek. Ha búcsúról 
beszéltek, akkor a legtöbben már látták maguk előtt az 
ünnepi szentmisét, a vendégzenészeket, a sült húst, 
a petrezselymes újkrumplit, és a hínáros szemmel 
végzett, másnapi aratást. Máshol nem kért ki meny-
asszonyt a vőfély úgy, mint itt, nem „kért szállást” a 
Szent Család úgy, mint itt. A hajfonat, a hímzés vagy a 
kapuvasalat csak itt takarta pontosan azokat a formá-
kat, amire minden szári gondolt, ha ezeket a szavakat 
kimondta. 

A közös kultúra mára meggyengült. A múlt század 
derekán a háborút is háború követte a Vértes lábánál: 
1945-ben a szári utcán meggyilkolták Posch Jánosné 
Stock Annát, 1946-ban elűzték a közösség közel fe-
lét, 1948-ban újra elzavartak 96 embert. Nem tudhat-
ta senki, meddig járhat még a családtagjai sírjához. 
Egy gazda sem lehetett biztos abban, hogy a tavasz-
szal elvetett mag, még nyáron is neki fog teremni. A 
római katolikus elemiből állami általános lett, a közeli 
bányászkolóniából egy új rendszer kirakatvárosa: szak-
munkásképzéssel, ipari munkahelyekkel, komfortos 
panellakásokkal. Néhány év múlva Gagarin meghódítot-
ta a világűrt, majd a Beatrice a Szári Kultúrház közön-
ségét. 

Eltűntek a lovaskocsik, a dinnyésautók, és még a 
kék vonatok is. Ma piros szerelvények húznak Budapest 
felé 130-cal, két óra az út Bécsbe. A repülőjegy-fogla-
lás az online térben egy perc, bárhová. 

Világnyelven beszélünk, és eközben épp egy fotó-
gyűjteményt nézünk. 

Az első segít megérteni a világot, a másik segít 
benne otthon lenni. Minden mai szárinak.

Schweininger Péter

Előszó Vorwort

Für uns vielen ist das nur eine Erinnerung aus der 
Kindheit, wie wir nach einem orangen „Zsiguli” Auto ren-
nen. Der „Melonenmakler” ist gekommen. Das Auto hops-
te, und rollte langsam durch die asphaltfleckige saarer 
Straße. Vielleicht haben wir seit dieser Zeit keine Autos 
mehr so langsam verkehren gesehen. Wir konnten damals 
es auch zu Fuß einholen. Es gab jedem Sommer einen Tag, 
an dem wir die grösste Melone suchten und kosteten. Die 
leckerste haben wir unseren erwarteten Gästen mit nach 
Hause genommen.

 Bei vielen Häusern wurde die Melone in den Brunnen 
hinuntergelassen, der Kühlschrank wurde mit Herz Sala-
mi gefüllt. Im Speis wartete Paprikapäckchen, im Keller 
frisch extrahierter Wein auf den von fernen Gekommenen. 
Als sie angekommen sind, stiegen sie mit lautem Schrei 
aus dem Auto, und sie umarmten uns fest. Wir waren er-
staunt, und als Begrüßung haben wir gesagt: „kriszti”. Auf 
den Gesichtern von Omas und Opas war ein gewisses, be-
rührendes Glück zu sehen und das blieb noch tagelang:  
Auf dem Gang sitzend, auf der Straße gehend, und es 
schien bei dem Tisch die Sonntagssuppe essend, dass sie 
auch lauter und glücklicher waren als gewöhnlich. Wir ha-
ben nicht genau verstanden, warum das so ist. Sie haben 
weder von den Haribos noch von den Hanutas bekommen, 
doch haben sie sich am besten gefreut. Wir haben das 
auch nicht verstanden, warum wir deutsche Verwandten 
haben, aber wir haben gar nicht nachgefragt. Diese Tage 
passten ganz natürlich zu unseren Sommerferien.

Erst später wurde uns klar, dass die Tanten mit Blu-
men gemusterten Kleidern und die Onkeln mit gestrickten 
Westen auf den gleichen Straßen spielten wie wir. Damals 
trugen sie eine Trägerhose und ein weißes Hemd. Schuhe 
hatten sie keine. So können wir sie in diesem Fotoalbum 
sehen, das die örtliche Tradition ehrende Gruppe nach 
vieler Forschung ausgegeben hat, nämlich die Freund-
schaftskreis für Saar. Für vielen sind diese Fotos auch 
heute sehr wichtig.

Es gibt viele, denen die auch erzählen können. Über die 
kleine Bosheiten unter der Behütung von „Kenke óvó néni”, 
oder „Vadász tanító bácsi”, über dem von allen geliebten 
„Wencz pap”, über dem Stoppel, der den Fuß so richtig 
hart machte, über Entzug der Federn, über dem Streit-
wagen von der Maibaumstellung und über der staubigen 
Hauptstraße, die vom Gesang laut war. So werden für sie 
die Bilder lebendig: sie sehen die Farben der schwarz – 
weiß Gesichter und hören die Worte der Menschen, die von 
dem Album zurückkehren.

Für anderen bleiben diese Fotos für ewig stumm. Die 
werden wahrscheinlich dieses Album schneller durchblät-
tern. Erstens staunen sie vielleicht, als sie die völkische 
und bürgerliche Trachte oder die ehemaligen Werte eines 
Bauernhofes sehen. Später bleiben vielleicht viele ste-
hen. Vermutlich senden die tiefe Blicke, die von ferne ge-
schickte Zeilen an den Fotos eine Nachricht: es ist sehr 
gut zu einer gemeinsamen Kultur zu gehören.

Das Fundament dieser Kultur war eine Sprache, die nur 
in Saar gesprochen wurde. Das Wort „gácsér” wurde hier 
anders ausgesprochen als in Újbarok. Heiliger Thomas war 
hier nicht nur ein Apostel, und in „Pincesor” wohnten nicht 
nur Kellner. Als sie über Kirchweichfest (Kieritog) sprachen, 
dann sahen sie schon die heilige, festliche Messe, die Gast-
musikanten, das gebratene Fleisch mit Petersilienkartof-
fel und auch die Ernte am nächsten Tag. Nur hier bittet der 
Bräutigam die Braut aus der Familie so und um einen Unter-
kunft die heilige Familie. Die Wörter Haargeflecht, Handar-
beit oder Schmiedekunst bedeuteten nur hier die Formen, 
an denen man denkt, wenn sie ausgesprochen werden.

Die gemeinsame Kultur ist heutzutage schwächer ge-
worden. Im vorigen Jahrhundert folgte den Krieg bei den 
Füßen von Vértes noch ein Krieg: 1948 wurde Posch Já-
nosné Stock Anna auf der saarer Straße ermordet, 1946 
wurden fast die Hälfte der Dorfeinwohner vertrieben und 
1948 noch 96 Menschen. Niemand wusste, wie lange 
man noch die Gräber der Familie und Verwandten besu-
chen kann. Kein Bauer konnte sicher sein, dass den von 
ihm gesäte Samen er ernten kann. Von der katholischen 
Volksschule wurde eine staatliche Schule. Es entstanden 
Berufsschulen mit industriellen Arbeitsplätzen, komfor-
table Blockhäuser in Tatabánya. So entwickelte sich eine 
„Musterstadt” der neuen Regierung. Nach einigen Jahren 
„eroberte” Gagarin den Mond und später in Saar die Beat-
rice Band das Saarer Kulturhaus.

Die Pferdewagen verschwanden und auch die „Zsigu-
li”-s mit Melonen, sogar die blauen Züge. Heutzutage fah-
ren rote nach Budapest mit 130 km/h und man braucht 
nur zwei Stunden bis nach Wien. Eine Flugzeugticketbu-
chung dauert eine Minute online, egal wohin.

Wir sprechen die Weltsprache, und inzwischen schau-
en wir ein Fotoalbum an.

Das erste hilft uns, die Welt zu verstehen, das zwei-
te, dass wir uns darin Zuhause finden. Für jeder Saarer.

Schweininger Péter
Übersetzt von Kissné Havasi Erika



BEvEzEtés

Einführung

Wir bereiteten uns auf die 70. Jubiläum der Aussied-
lung vor, und sammelten Fotos über die Familien, die aus 
Saar vertrieben wurden. Mit der Zeit tauchten immer mehr 
Fotos mit traurigen Geschichten auf. Die Fotoschachteln 
öffneten sich und kamen Bilder aus verschiedenen Sied-
lungen von Deutschland und auch von Übersee. Trotz un-
seren größten Bemühungen  konnten wir leider nur einen 
kleinen Teil erreichen. Ideal wäre, wenn wir solche Fotos 
bekommen hätten, die vor der Vertreibung gemacht wur-
den, nämlich über Familien, die eben etwas feierten. Aber 
denken wir nach! Nach dem Krieg voll mit Elend hatten die 
Leute wenig Lust und Gelegenheit dazu. Wir haben sehr 
wenige solche Fotos bekommen, so sieht der liebe Leser 
Fotos, die vor dem Krieg gemacht wurden und  aus den 
1950-er Jahren, die aus der „neuen Heimat” geschickt 
wurden, sowie aus den 70-er Jahren.

In Deutschland ist es gewöhnlich, zur Erinnerung ein 
Sterbzettel zu machen. Aus diese haben wir einige ver-
wendet mit etlichen persönlichen Gedanken. So wurde der 
Stil des Albums ein bisschen bunt.

In diesem Album war es möglich, nur über einige kurze 
Familiengeschichichten zu berichten. Vielleicht in einem 
nächsten können wir die gesammelten ganzen Dokumen-
te und Familiengeschichten mitteilen. 

Die Idee, dass wir ein Album von den gesammelten 
Bildern machen sollten kam von Teller Tamásné. So ent-
stand dieses Buch.

Erstens bedanke ich mich den Familien, die alten 
Wunden aufgerissen haben während sie die Bilder und Do-
kumente gesucht haben.

Ich bedanke mich sehr herzlich auch Macherné, Ha-
senfratz Mária und Sátori Jánosné, dass sie die Meisten 
von Fotos gesammelt haben, für die konstruktive Rat-
schläge und Kritik meiner Schwester Kissné Havasi Erika, 
Montz Ferencné und Schweininger Péter.

Es half mir sehr viel das Buch von Laub János: A be-
telepítéstől a kitelepítésig. Bitte helfen Sie uns mit alten 
Bildern, Dokumenten und genauen Daten, dass wir unsere 
digitale Sammlung erweitern können. Bitte leihen Sie sie 
uns für eine Fotokopie aus!

Krupánszki Mihályné
Übersetzt von Kissné Havasi Erika

A Kitelepítés 70. évfordulójára készülve fényképe-
ket gyűjtöttünk a Szárról elűzött családokról. Ahogy az 
idő múlt, egyre több kép került elő egyre több szomorú 
egyedi történettel. Kinyíltak a fényképes dobozok Szá-
ron, és jöttek a képek Németország különböző telepü-
léseiről és a tengeren túlról is. Sajnos, a legnagyobb 
igyekezetünk ellenére is, a kitelepített családok csak 
töredékéről állnak rendelkezésünkre fotók.

Az ideális az lett volna, ha olyan képeket kapunk, 
amelyek a kitelepítés előtt készültek a családokról 
egy-egy ünnep alkalmával. De gondoljuk csak el! A hábo-
rú után közvetlenül a veszteségekkel, nyomorúsággal 
teli időben kevés embernek volt erre gondja és lehető-
sége.   Nagyon kevés ilyen képet kaptunk, ezért láthat 
a kedves Olvasó jóval a háború előtti időből készült, az 
1950-es években, az „új hazából” Szárra küldött és a 
70-es években készült képeket egyaránt. 

Németországban szokás, hogy az elhunytak emlé-
kére Sterbezettel (halálozási cédula) elnevezésű „ér-
tesítőt” nyomtatnak családtagjaik.  Ezekből, a néhány 
személyes gondolatot is tartalmazó, (gyakran) fényké-
pes értesítőkből is felhasználtuk néhányat.

Így lett az album stílusában kicsit „színes”.

Az albumba csak néhány rövid családtörténet köz-
readására van lehetőség. Talán egy másik kötetben al-
kalmunk lesz az összegyűjtött dokumentumokat és a 
családok történetét is közreadni.

Teller Tamásné volt az ötletadója, hogy szerkesz-
szünk egy albumot az összegyűjtött kép-anyagból. Így 
született meg ez a könyv. 

Elsősorban azoknak a családoknak mondok köszöne-
tet, akik régi sebeket téptek fel a képek, dokumentumok 
keresése közben. Köszönetet mondok még a képek és 
az adatok gyűjtésének oroszlánrészét vállaló Macher-
né Hasenfratz Máriának és Sátori Jánosnénak, az építő 
javaslatokért és kritikáért testvéremnek Kissné Havasi 
Erikának, Montz Ferencnének és Schweininger Péternek.

Meg kell említenem, hogy az anyag összeállításá-
ban nagy segítségemre volt Laub János: A betelepítés-
től a kitelepítésig című könyve.

Digitális gyűjteményünk teljesebbé tételéhez kérem 
mindazoknak a segítségét, akik régi képekkel, dokumen-
tumokkal és pontos adatokkal rendelkeznek, hogy egy 
másolás erejéig bocsássák rendelkezésünkre azokat!

Krupánszki Mihályné



Wo ich als Kind so gerne war,
Das Dorf, das heißt Saar.

Ich musste lassen Haus und Hof,
Ich musste reisen vom Bahnhof.
Ein jedes Blümlein winket mir.

Ein jeder Vogel singet mir.
Alles windet mir mit Schmerz,

Und ich glaub’ es verspringt mein Herz.
Noch einmal drehte ich mich um,
Und schrie: Gott warum, warum?

Ah, lieber Gott verzeihe mir,
Wenn ich Schuld bin daran.

Und wenn ich einmal nach Hause kehr,
Bet’ ich so still allein,

Ach lieber Gott behüte mir das
Schöne Dörflein SAAR.

(Der Autor ist unbekannt)

GEdicht EinEs vErtriEBEnEn



Hazájuktól, családjaiktól és 

otthonaiktól megfosztott 

szári családok fotói

Fotos von Saarer Familien,  

die ihrer Heimat,  

ihren Familien und  

ihrem Zuhause 

beraubt wurden 



Az elűzöttek  -  Die Ausgesiedelten Az elűzöttek  -  Die Ausgesiedelten12 13

Géber család

Schaar János (1907–1983) 
és felesége Teller Mária (1911–2000),  
gyermekeik: János (1935–2011) 
és Mária (1938–2021).

Schaar család

Géber József (1906–1989) és felesége Schaar Terézia (1908–2005), közöttük Grosz Mihályné 
szül. Géber Anna (1881–1951) és gyermekeik: Maria (1931–) és Anna (1941–).
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A kisbaba: Klébert József (1927–1997), 
Klébert Ignácné szül. Tirhold Anna  
(1904–1969), 
Klébert Ignác (1900–1944), 
Tirhold Ferencné szül. Stock Anna 
(1878–1952), 
Tirhold Ferenc (1879–1960).

Tirhold házaspár és a Klébert család.

Klébert Ignác a háború alatt meghalt. 
Özvegyének szüleit  Németországba, 
őt pedig 4 gyerekével Vérteskozmára 
telepítették.
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Bischof család.

Bischof Jánosné szül. Szommer 
Franciska (1905–), és gyermekei:  
Franciska (1925–1994),  
Mária (1926–2001),  
Emma (1932–2018),  
Katalin (1935–) és  
János (1938–).

Az édesapjuk, orosz fogságból 
hazafelé, egy véletlen folytán talált 
rájuk a Németországba vezető 
vonaton és így csatlakozott hoz-
zájuk. Franciska a család egyetlen 
tagja, aki Magyarországon marad-
hatott.

Bischof Mihály (1892–1975) és felesége Stark Katalin (1900–1956). A gyerekek:  
József (1925–2005) az édesanyja mellett, hátul János (1931–2017) és Franciska (1923–2018).
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Stock Mária (1940–), Stock József (1893–?), felesége: Buzál Mária (1896–?), Ferenc (1930–), 
Teréz (1923–), Anna (1938–).

Schweininger Antal (1919–2015), felesége Bernwallner Teréz (1923–1975), Schweininger Ferenc 
(1948–), ifj.Schweininger Antal (1946–), Bernwallner nagymama.

Schweininger család

Stock család
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 Ülnek: Brunner Mártonné (1877–?) és menye Brunner 
Márton né szül. Golda Franciska (1901–1974). Állnak:  
Brunner József (1925–1961) és Mária (1927–).  
Az édesapa Brunner Márton hősi halált halt. A kitelepí-
téskor a két legidősebb fiú Ferenc (1924–2006) és ifj. 
Brunner Márton még orosz fogságban voltak. 

Nagl Ferencné szül. Grósz Katalin 
(1907–1997), József (1931–?), 
János (1926–?) és Mária (1934–?)
Az édesapa 1944-ben Horvát-
országban hősi halált halt.

Nagl család

Brunner család
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Wenosz Ferencné szül. Bernwallner Teréz (1909–1986), gyermekei: Ferenc (1932–2017,) József 
(1937–), és Mária (1931–2018) valamint Bernwalner Nándor (?–1946) és Wenosz Károlyné szül. 

Angeli Mária (1886–1966). Bernwallner Nándort az akkori hatalom Száron agyonverte. A család meg-
próbáltatásairól írta a gyermekként látható Wenosz Ferenc a „Keserű cseresznyék” című könyvet és 

ő komponálta a „Mein liebes Saar” című éneket.

Wenosz család

 Id. Wenosz Károly (1872-1954). A felesége Magyarországon maradt.  
Az édesapa 1945. szeptember 16-án, Jugoszláviában hősi halált halt. 
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Bernwaller család

Golda család

Bernwallner Imre (1919–?), felesége 
Dittrich Teréz (1923–?) és  
ifj. Bernwallner Imre.

Golda Antal (Szár 1900–Waiblingen 1979) és felesége Géber Mária (1900–Nieder-
reisbach 1953). Gyerekeik: Antal (1923–?) és Márta (1929–?). Harmadik gyermekük, 

János (1924–?) visszaszökött Magyarországra és itt élte le életét.
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 Hasenfratz József (1892–?) és Szalczinger Anna (1904–1986).
(A Művelődési Ház udvara).
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Klébert család

klein család

Klein György (1900–1977), felesége Hamburger Anna, és gyermekei: Anna (1925–), Emma (1929–), 
Terézia (1927–), Édesapja mellett: Antal (1939–), Franciska (1941–), Erzsébet (1934–). A képen 

nincs rajta Mária (1926–), aki Haas József felesége lett és József (1924–), aki visszajött Németor-
szágból, majd Felsőgallára nősült. A kép 1947–ben Reisbachban készült.

Klébert Márton (1898–?) és felesége Schmidt Teréz (1903–1989). Gyermekeik: Katalin (1938–)
Mária (1929–), Márton (1931–), Teréz (1928–).



Az elűzöttek  -  Die Ausgesiedelten Az elűzöttek  -  Die Ausgesiedelten30 31

Vitéz Szabolcs (Schneider) József (1914–?) és felesége (Posch Mária 1920–1994), lányuk Mária 
(1942–). Fiúk József már Németországban született.

Posch Mária és testvére Posch János, aki 
hősi halált halt a II. világháborúban.
Posch János feleségét a kitelepítés előtt 
ölték meg Száron. Iker csecsemőket hagyott 
maga után.

szabolcs család
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Szabolcs Ferencné szül. Lauchs 
Teréz (1907–?) és Mária (1928–), 
Erzsébet (1930–).

Frank József (1929–?) és  
Szabolcs Erzsébet (1930–)  
esküvője.

Szabolcs család

Frank család
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 Weber–Fischer gazdaság. 
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Fischer János (1905–1992), Wéber Jánosné szül. Géber Mária (1871–?), Wéber Teréz (1904–1973),  
gyermekeik: János (1935–) és Emma (1932–). 

Haas Ferenc (1907–1980) és felesége Schmidt Teréz (1908–1986). Gyermekeik:  
Teréz (1932–2015) és Ferenc (1934–). Ifj. Haas Ferenc Németországban feleségül vette a felső 

képen látható Fischer Emmát.

Fischer család

Haas család
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Ülnek: Baumgartner Mátyásné szül Schmidt Mária (1914–1993), előtte gyerekei: Emma (1936–
2012) és József (1937–), Haas Ferencné szül. Schmidt Teréz (1908–1986), előtte lánya Teréz 

(1932–2015), Schmidt Mártonné szül. Scholl Éva (1883–1964), Schmidt Ferencné szül. Hasenfratz 
Anna (1907–1980?), előtte lánya Emma (1937–2017). Állnak:Ifj. Schmidt Ferenc (1932–2019),  

ifj. Haas Ferenc (1934–), Haas Ferenc (1907–1980) és Schmidt Ferenc (1903–1987).
Schmidt Mártonné képen látható gyerekeit és azok családját vagy Németországba vagy 

Vérteskozmára telepítették.

Haas János (1896–?), felesége Stock Anna 
(1896–?) gyerekei: Erzsébet (1927–?), Anna 
(1925–?).

Haas család

Schmidt család
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Özvegy Stark Józsefné szül. Szommer Anna (1899–?) és gyermekei:  
Ferenc (1931–), Emma és Károly (1935–)

 Stark József (1898–1945)  
Hősi halált halt Jugoszláviában.

Fritz József (1925–?) és  
Stark Károly (1935–)

Stark család
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Ipach János (1912–1986) és felesége
Grósz Erzsébet (1920–2004), 
lányukkal Máriával (1940–1973).

Ipach Mária, Teller Teréz 
(1898–1967), Ipach János, 
Grósz Erzsébet(1920–2004), 
Ipach János (1912–1986), 
Ipach Teréz (1926–2006).

Ipach család
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Schönfelder Józsefné szül. Szélig Borbála (1903–?) és gyermekei:  
Mária (1923–?), Borbála, Erzsébet (1924–?).

Schönfelder család
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Czencz János (1910–?) és felesé-
ge Götz Franciska (1913–?), fiúk 
Károly (1933–).

Czencz Károly és Schönfelder
Erzsébet esküvői képe.

Czencz család
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Fischer Antal (1906–1996) és felesége 
Baumgartner Mária (1909–1979). Fiaik: Antal 
(1928–1970) József (1932–). A 19 éves 
korában elhunyt János fiuk friss sírját kellett 
Száron hagyniuk.

Fischer család
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Felső sor: Götz Antal és felesége Mayer Teréz, Götz Erzsébet (1942–2018),  
Schönfelder József (1931–2008), ülnek: id. Schönfelder Ignác (1905–?) és felesége 

Schweininger Borbála (1899–?), Schönfelder Manfred (1958–), ?, Götz Franciska 

Schönfelder család

Götz család

Schönfelder Ignác és családja. 
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Málli Franciska (1930-2009)

Málli Mária (1929-2008) 
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Freész Éva (1930–) és Lauchs Erzsébet. 

Kregl Anna, ?
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Grósz János (1924–?) és Ipach Teréz 
(1926–2006)

Mally család

Mally János és családja

Grósz család
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Frank Józsefné szül. Stark Katalin (1910–?) és fiai József (1930–) és János (1944–).

Auszmann Ignác asztalos mester 
(1910–?) és felesége Kindl Lujza 
és lányuk Mária (1945–). A fiuk 
aknarobbanás miatt meghalt köz-
vetlen a kitelepítés előtt.
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Geiling Mária (1926–?) és 
Josef Hemauer.

özv. Genczwein Jánosné szül. Szélig 
Teréz (1903–?) és lánya Teréz (1933–?).
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Piller Antal (1870–1954) és felesége Macher Anna (1880–1960), akik Németországba magukkal 
vitték és felnevelték az árvaságra jutott Hasenfratz Erzsébetet (1928–2015).

A Piller házaspár 60. házassági évfordulója. A második sor közepén Hasenfratz Erzsébet.

Piller család
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Stark József (1923–?) és felesége 
Schlégl Anna (1923–?) lányaikkal.

Stark család

Schlégl Anna és Stark József lányának temetése Németországban.
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Fénykép Szárról. Állnak balról: Oroszki Mihályné szül. Pechinger Erzsébet (1924–2014), Pechinger 
Józsefné szül. Váradi Mária (1913–1990), Grósz Ferencné szül. Darits Teréz (1921–2005), ülnek: 
Schüll Mátyásné szül. Dittrich Júlianna (1892–1985), Taksz Károlyné szül. Teész Erzsébet, Pe-

chinger Józsefné szül. Váradi Anna (1899–?), Teller Ferencné szül. Holzinger Katalin (1893–1967), 
Stock Jánosné szül. Dittrich Mária (1903–1985), Freész Józsefné szül. Ehmann Erzsébet 1903–

1990). A kislány: Teller Éva (1956–). A kép akkor készült, amikor Pechinger Józsefné hazalátogatott 
Németországból.

Fénykép Németországból: 
Állnak: Heilmut (Wagner) Mártonné szül. Bürger Teréz, Emsperger La-

josné szül. Éhmann Anna (kendő nélkül), Géber (Ticki Nani Pazl). ülnek: 
Brunner Mártonné, Schmidt Ferencné szül. Farkas-Frank Mária, Haas 

(Steingl) Jánosné szül. Grósz Erzsébet). 
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Állnak: Teller Anna (1927–), Schönfelder Borbála (1927–?), Brunner Mária (1927–), Klein Teréz (1927–?). 
Ülnek: Bischoff Mária (1926–2001), Géber Anna (1927–2006), Laub Mária (1927–1986), Márhoffer Teréz 

(1928–2006).*

*A szülőföldjükről elűzött lányok neve dőlt szedéssel szerepel.
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A Vérteskozmára űzött és a Száron összeköltöztetett családok képei
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Freész István (1907–1995) és 
felesége Klébert Borbála (1913–
1981), Márton (1931–1996) és 
István (1929–2012).

Baumgartner József (1905–1973) és 
felesége Klébert Erzsébet (1905–?)
fiaik: Mátyás (1925–1986) és János 
(1923–1944). János hősi halált halt!

Freész család

Baumgartner család
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Hasenfratz Ferenc (1910–?) és felesége Hofmann Anna (1912–?),  
Hasenfratz Ferenc (1935–?), Hasenfratz János (1918–?).  
Vérteskozma helyett Felsőgallára rokonokhoz költöztek.

Hasenfratz család

Fischer Ferenc (1912–1998) 
és felesége Fanta Anna (1917–
2007), gyerekeik: Ferenc 
(1942–) és Anna (1941–),  
özv. Fischer Ferencné szül.  
Seidemann Mária (1870–1949).

Fischer család
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Laub Antal (1922–2002) 
és Grósz Franciska 
(1923–2014) esküvője
özv. Laub Antalné szül.  
Teller Katalin (1902–1994), 
Laub Mária (1927–1986).

Fischer család

Laub család

Fischer Márton (1911–1966) és felesége Grósz Mária (1917–2002),  
lányaik Mária (1937–) és Ida (1943–).
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Teller Teréz (1889–1985), Teller Ferenc (1887–1963), Teller Anna (1927–), Teller József (1929–1978), 
Teller Teréz (1932–2007), Teller Antal (1929–2016), Pillmann Mária (1923–1955),  

Teller János (1922–2007).

Teller család

Budapesti cserkészek a Teller család udvarán 1939–ben.
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Teller János (1922–2007) és felesége 
Pillmann Mária (1923–1955).  
Fiaik: János (1951–), József (1954–2017).

Baumgartner Mátyás és József családja vérteskozmai búcsúkor
Ülnek: Géber Ferencné szül. Baumgartner Borbála (1911–1992), id. Baumgartner Mátyásné  szül. Golda 
Mária 1884–1969), állnak: Baumgartner József (1937–), Géber Gizella (1935–), Baumgartner Emma 
(1936–2012), Baumgartner Mátyás (1925–1986 ), id. Baumgartner Mátyás (1907–1984), felesége 

Schmidt Mária (1914–1993), Baumgartner József (1905–1973) és felesége Klébert Erzsébet (1905–).

Teller család
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Bischof Ignác (1886–1948) és 
felesége Kindl Lujza (1872–1951),  
lányuk Katalin.

Frank Ferenc (1907–1975) 
és felesége Szommer Borbála 
(1907–2003), gyermekeik:  
Katalin (1936–),  
János (1931–1976),  
Ferenc (1934–),  
Borbála (1932–) és  
József (1939–2017).

Bischof család

Frank család
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Pechinger Károly (1925–?), 
Teréz (1928–?) és Pechinger  
József (1920–2005).
Pechinger József, amikor hazajött 
az orosz fogságból, a családjából 
már senkit sem talált Magyar-
országon.

Pechinger család

Pechinger József (1920–2005) és 
Stock Mária (1921–2006)
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Hasenfratz József (1893–1958) és felesége Wéber Mária (1893–1980), a szülők 
közötti magas lány: Franciska (1922–2014), előtte Emma (1931–2019), bal szélen 

Mária (1924—1990), jobb szélen Teréz (1926–1986)

Hasenfratz család

Hasenfratz család Vérteskozmán: Hasenfratz Józsefné szül. Wéber Mária  
(1893–1980), lánya Teréz (1926–1986), ifj. Hasenfratz József (1945–2001) és  

ifj. Hasenfratz József (1893–1958)
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Grósz József (1898–1973) és felesége 
Freész Mária (1898–1985), gyermekeik: 
József (1922–1987), Franciska (1924–
1926). A nagyszülők: Freész János és 
Géber Katalin. 

Macher János (1912–1982) és felesége Wencz Katalin (1921–2006), Macher 
Józsefné szül. Metzler Borbála 1889–1954), aki 44 évig segítette a szári  
gyerekeket világrajönni. Gyermekeik: Margit (1942–) és János (1944–).

Grósz család

Macher család
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Grósz Ferencné fiaival.

Grósz család

Grósz Ferenc (1909–1978), és felesége Mayer Teréz (1914–1999).  
Fiaik: Ferenc (1932–) és József (1935–2017)
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Mayer József (1909–1980) és felesége 
Bürger Mária (1915–1994), fiúk József 
(1935–1985).

MAYER család

Mayer család Vérteskozmán
Balról: Bürger Borbála (1929–2013) , Hetzmann János (1948–1987), Hetzmann Jánosné szül. 

Mayer Teréz 1912–2008) , előtte: Mayer Mária (1939–2006) id. Mayer József (1884–1962), fele-
sége Breittenbach Teréz (Lovasberény 1886–Szár 1961), Ifj. Mayer József (1909–1980), fia Mayer 

József (1935–1985), édesanyja: Bürger Mária (1915–1994), Hetzmann Jánosné szül. Metzger 
Mária (Vértesboglár 1886–1972).
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Klein József (1908–1945) és fele-
sége Speier Katalin (1914–1996), 
Gyermekeik: József (1935–2006)
és Katalin (1935–2011).

Schmidt András (1902–1949) 
és felesége Hauch Mária (1903–
1979), fiúk Ferenc (1925–2013).

Klein család

Schmidt család
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Özv. Márhoffer Józsefné szül. Hasenfratz Erzsébet (1904–1976) és 
gyermekei: Erzsébet (1933–2018), József (1926–1983) és Mária (1932–
1989).

Balról jobbra: ülnek: Hasenfratz Márton (1906–1984), Hasenfratz János (1945–), 
Hasenfratz Mártonné szül. Schäffer Anna (1909–1992), Hasenfratz József (1941–), 
id. Hasenfratz József (1873–1957), ifj. Vékony György (1948–?). 2. sor, balról jobbra: 
Hasenfratz Márton (1933–2010), Hasenfratz Mária (1936–2005), Hasenfratz Ferenc 
(1935–), id. Vékony György (1918–?).
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Heitzmann Sebestyén (1913–1980), 
felesége Laub Erzsébet (1918–1993) 
és Laub Jánosné szül. Pillmann Anna).

Siklósi (Stieber) Márton váltókezelő 
és felesége Czettisch Erzébet
(Kecskéd) Stieber nagymama,  
Siklósi Magdolna, Siklósi Béla és
Hasenfratz Erzsébet (1931–2015).

Heitzmann család

Siklósi család
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Grósz János és Stock Anna esküvője. A menyasszony oldalán szülei: Stock Mátyás (1887–?) és 
felesége Grósz Anna (1898–?) A vőlegény oldalán: özv. Grósz Jánosné szül. Klausz Erzsébet (1896–

1972), Grósz Antalné szül. Izafé Teréz (1925–2015), Grósz Antal 1927–1991.
A menyasszony családja Kozmára lett telepítve, a vőlegény családja szári rokonokhoz költözött.

Grósz család

Grósz Jánosné szül. Klausz Erzsébet  
(1896–1972)

Stock Anna (1924–1994) és Grósz János 
(1924–2003) esküvője 
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Vitéz Igricz (Ipach) Antal (1889–1955) és felesége Macher Anna (1896–1987), gyermekeik:  
Anna (1914–1937), Mária (1921–1997), Franciska (1928–2010), Antal (1926–2008).

 Igricz család. Ülnek: Igricz Antal(1899–1955) és felesége Macher Anna (1896–1987), Helmuth 
Anna (1948–), Igricz Antal (1926–2008) és felesége Klébert Mária (1930–2014), Rózsa Imréné 

szül. Igricz Mária 1928–2010), Rózsa Imre (1924–1982), Helmuth Józsefné szül. Igricz Mária 
1921–1997) és Helmuth József (1918–1964).

Igricz család
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Hasenfratz János és Márhoffer Teréz esküvője. Ülnek: Brunner Mártonné szül. Ipach Teréz (1878–
1954), Ipach Jánosné szül. Márhoffer Franciska (1892–1985), Ipach János (1885–1965) és  

Márhoffer Jánosné szül. Brunner Teréz (1902–1986). Gyerekek: Márhoffer Mária (1946–), Hasenfratz 
Mária (1943–), Hasenfratz Ágnes (1945–) és Hasenfratz Anna (1942–). Állnak Márhoffer János 

(1920–1992) és felesége Hasenfratz Mária (1923–2003), Márhoffer Márton (1934–2019),  
Hasenfratz Jánosné szül. Márhoffer Teréz 1928–2006), Hasenfratz János (1925–1983), Márhoffer 
Franciska (1931–1997), Hasenfratz József (1914–2000) és felesége Wencz Anna (1923–1997).

Helmuth család

Hasenfratz család

Helmuth József (1918–1964) 
és felesége Igricz Mária (1921–
1997) lányuk: Anna (Vérteskoz-
ma 1948–).
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 Schmidt János (1898–1985) és felesége Kreidl Anna  (1895–1967).

Schmidt család

ifj. Schmidt János (1920–1994) és testvére Mária (1928–1998).
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Brunner testvérek: Franciska (1929–2011), Teréz (1922–2005), Anna (1921–1989), Katalin 
(1924–2013), és Mária (1927–2006). Férjeik: Lambert János (1930–2013), Stock János 

(1922–2001),  Schweininger József (1919–1996) és Horváth Lajos (1924–1992). A lányok 
édesapja hősi halált halt. Házuk leégett, a nagy áldozattal épült új otthontól beköltözés előtt 

fosztották meg a családot.

Freész József (1908–1972), Czencz Sebestyénné szül. Freész Borbála (1913–
2004), Freész Antal (1910–1973). A kép 1973-ban készült.

Freész testvérek

Brunner testvérek
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