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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

EGY könyv megírásában talán az a legjobb, amikor már minden készen áll, s összegyűjtjük a 

nevét azoknak, akiknek köszönetet szeretnénk mondani. Különösen kellemes feladat ez egy 

olyan könyv esetében, amely a saját családunk múltjáról szól, és a segítők - rokonok, bará-

tok, ismerősök. Tehát alább azok neveit sorolom, akik e nagyszerű munkában segítettek.  

HORVÁTH MARGIT 

JAKAB (TÓTH) ILDIKÓ 

JAKAB LÁSZLÓ 

TÓTH ÁDÁM 

LOBENWEIN STEFÁNIA 

TÓTH LÁSZLÓ 

LOBENWEIN HARALD (III) 

ZEPKÓ FERENC ÉS CSALÁDJA 

MANDEL ZSUZSANNA 

MANFRED LOBENWEIN 

GRAZULY, GÉZA VON 

DOROSMAI IMRÉNÉ 

WEIDINGER ERNŐNÉ 

LOBENWEIN TAMÁSNÉ 

ÜRMÖS LÁSZLÓNÉ 

ÜRMÖS, THOMAS 

POSCH FERENC 

ZEPKÓ TAMÁS 

 

Ami viszont a könyv hibáit illeti, mindről jómagam tehetek – senki más. 
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BEVEZETŐ 

„Néha nem tudjuk a múltat egyszerűen elengedni. 

Máskor pedig bármit megtennénk,  

csakhogy elfeledjük végre.  

És néha valami újat tudunk meg a múltról, 

ami mindent megváltoztat a jelenben.” 

 

A CSALÁDI címerpajzsot még gyerekkoromban láttam egyszer nagymamámnál. Egy fiókból került elő, úgy mellékesen. 
Félbe volt hajtva, mert a mérete nagyobb volt, mint a többi papírlapé. Tetszett, mert olyan színes volt, nagy és rejtélyes. 
Csodálkoztam is, hogy miért nincs keretezve és a falra akasztva. Miért nem vagyunk büszkék a címerünkre? Hiszen a 
címer – jelkép. Bizonyíték a múltról, a múltból. Azután hosszú évtizedekre eltűnt a szemem elől. Most újra a kezemben 
tartottam, de meglepődtem, hogy milyen másként emlékeztem rá. Már - se nem volt annyira színes, se nem volt any-
nyira nagy – csak rejtélyes. 

Ezt próbálom kibogozni a következő oldalakon.  

Hogy ez családtörténet lett? Igen, de másképp, mint ahogy egy címer sejteni engedné. Azért a címerről is szó esik  a 
könyv végén, de csak röviden. 

2012-t írunk, és jó 11-12 generációt megyek vissza az időben. Ez több mint háromszáz év. A történelemben semmi, 
egy család életében sok. A svájci Baselben, az osztrák főhercegség Bécsében, a Dél-Tiroli Lanaban, majd a karintiai 
Wietingben, Guttaringban és Klagenfurtban, valamint az itáliai Görzben „játszódik” a történet, és azután folytatódik a 
Monarchia Magyarországán Sopronban, a Horthy korszak Tatabányáján. Muszáj volt a felsorolt helyek rövid fejlődés-
történetét is leírni – fényképekkel, metszetekkel, térképekkel illusztrálni hol éltek, laktak elődeink. 

Mivel tradicionálisan a fényképezés volt a hivatásuk – tipikusan a XIX-XX. századhoz kötődő mesterség – ezért érinteni 
kellett a fényképezés történet néhány pillanatát is. Ez a munka talán könnyebbik része! Történészek és múlt-búvárok 
munkáira hagyatkozva hamar leírható egy város múltja, egy új mesterség-művészet fejődése.  

A nehezebb rész – emberekről, családtagokról írni, akikkel soha nem találkoztunk, nem beszéltünk velük. Róluk írni - 
akiket gyerekkorunkban láttunk, de már elmentek, eltávoztak körünkből. Azokról írni – akik velünk éltek – de soha 
nem kérdeztünk meg tőlük – ma már igen fontosnak tűnő részleteket életükről. Pedig milyen egyszerű lenne most a 
válaszokat csokorba gyűjteni és lejegyezni. 

Technikai megjegyzésként: A „Jegyzetek” részben kiegészítések, érdekességek olvashatók az adott oldalak tartalmához. 
Jelölése, íves zárójelben kiemelt sorszám: (X). A „Térképmellékletek”, a „Forrás jegyzék” és a „Családfa” rajz a könyv vé-
gén találhatók. Ezek is segítenek a részletek jobb megértéséhez. Ja(!), és néha nem árt egy kézi nagyító is a képek részle-
tes megtekintéséhez. 

 

 

2012. december 14. 
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A LOBENWEIN NÉV FELBUKKANÁSA A XVI.-XVIII. SZÁZADBAN 

 

 

ELŐRE kell bocsátanom, hogy a rendelkezésemre álló kevés adatból nem állítható egyértelműen, hogy a most követ-
kező fejezetben említett Lobenwein vezetéknevű családok, bármilyen, közvetlen – vérszerinti – kapcsolatban állnak 
egymással, és főleg az 1600-as évek végén Wietingben felbukkanó – bizonyosan a mi felmenőinknek tekinthető 
Lobenwein elődökkel. 

Családi beszélgetések alkalmával viszont számomra mindig úgy tűnt, mintha az idősebb rokonaim a következőkben 
említett Lobenwein családokat ténylegesen az őseinknek tekintették volna. Tévedtek? Valójában ezt az állítást sem 
megerősíteni, sem cáfolni nem tudom. Ami tény – felbukkan a név Európa szívében - Svájcban, és csupán az időrendet 
követve „vándorolni” kezdett nyugatról keletre. 

Rudolf von Granischstaedten-Czervának – az 1949-ben Bécsben megjelent: „Meran – vár- és kastély urai” című mun-
kája hivatkozik bizonyos 1583. évi augusztus 14-én Wolfgang Lobenweinnek, illetve 1592. évi október hó 22-én Tho-
mas- és Bartolomeus Lobenwein testvéreknek íródott adományozó levelekre (wappenbrief), melyekből kiderül, hogy 
a fent nevezett Lobenwein családok Svájc északnyugati „sarkában” éltek. Nevezetesen Bázelben laktak, majd onnan 
„szóródtak szét” egyre keletebbre Dél-Tiroltól Bécsig vagy akár a Bajor hercegségtől egészen Vilniusig. (Térképmel-
lékletek) 

Az Svájcból történt elvándorlás ideje ismeretlen. Oka egyrészt a gyakori háborúkban-, a reformáció térhódításában-, 
de akár a többszörösen visszatérő pestis járványokban is kereshető. Nem tudjuk! Minden esetre a XV. századtól a 
Lobenweinek – írásokkal igazolhatóan - jelen vannak szerte Európában. Nemesi előjogaikra címerek és adományozó 
levelek utalnak, de ne legyünk ennyire elfogultak! Tudjuk, hogy az elszegényedett – kiváltságok és birtokok nélküli – 
családokról, családtagokról jó, ha valamely egyházközségi születési, avagy elhalálozási anyakönyv említést tesz. 

 

     

1. ÁBRA - A  BÉCSI SZENT ISTVÁN TEMPLOM ÉSZAKI  TORNYA , ALAPRAJZA ÉS A LOBENWEIN SÍREMLÉK  

Az első történetünk körülbelül a XV. század végén kezdődik Bécsben. Ez idő tájt született, az eddig ismert források 
szerinti Hyronimus Lobenwein (Lobmwein), akinek nevét már feljegyzés őrzi. Születési dátuma nem ismert, csak a 
halálozási éve - 1477! Mégpedig kőbe vésve! Bécsben, a Stephansdom északi tornyának előcsarnokában található 
Lobenwein emlékművön. Idézem: „1578. január 4-én Isten kegyelméből elhunyt az előkelő Michael Lobenwein bécsi 
polgár. Az Isten kegyelméből 1477-ben megboldogult Hyronimus Lobenwein unokája és az 1529-ben megboldogult 
Vijetten Lobenwein fia.”  
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2. ÁBRA - MICHAEL LOBENWEIN BÉCSI POLGÁ R SÍREMLÉKÉNEK DOMBORMŰVE ÉS CSALÁDFÁJÁNAK RÉSZLETE 

Bécs 1485-1490 között Hunyadi Mátyás király birtokában volt, s a magyar király ténylegesen ott is tartózkodott 1490. 
április 6-án bekövetkezett haláláig. Ennek különösebben nincs köze a Lobenweinekhez, csupán azért említem meg, 
hogy jobban érzékeljük a történelmi hátteret. Vijeten Lobenwein fia: Michael, azaz Mihály 1506-ban született, feltéte-
lezhetően Bécsben, nemesi családban. Erre utal az emlékmű tetejére faragott családi címer. Foglalkozása nem ismert, 
de gondolom, hogy Ő is az udvarnál teljesített szolgálatot! Feleségül vette Chatarina Gattint. Két gyermekük született: 
Wolff Lobenwein és Christoffer Lobenwein. Az öcsike halálozási dátuma és életkora is rajta van a márványlapon: 1580, 
és mindössze 35 évet élt. Két uralkodó szolgálatában tevékenykedett az udvarnál. II. Miksa (1564-1576) és II. Rudolf 
(1576-1612) császároknál, mint Alsó-Ausztria kamarása. Természetesen korai halála, kettétörte „karrierjét”. Felesége 
a „Zörer” családból való Anna, egy gyermeket szült neki: Martha Lobenweint.  A síremléket Wolff Lobenwein 1585-
ben készítette „minden megbecsült Lobenweinnek”. Fel is sorolja, hogy kikre gondol – a fentieken túl persze – saját 
feleségére Chatarina Steinstrasserinre és gyermekeikre: Wolff-, Chatarina-, Hanss-, és Soffyji Lobenweinre. Wolff idő-
ben cselekedett! Ugyanis a síremlék felállítását követő évben, 1586-ban, meghalt. Ott nyugszik Ö is a Stephansdom 
befejezetlen északi tornya alatti katakombák egyikében családjával. „A mindenható Isten adjon örömteli feltámadást 
nekik.” – ahogy írja a dombormű alatti jobb oldali márványtábla befejező soraként. 
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3. ÁBRA - A  MERANBAN ÉLT PETER PAUL VON LOBENWEIN CSALÁDFÁJÁNAK RÉSZLETE  

Második történetünkhöz nagyot ugrunk térben és időben egyaránt!  

180 évvel később Dél-Tirolban, Meran tartomány Lana városában vagyunk. Az ott élő Lobenwein nemesi család fia - 
Johann Babtist Lobenwein - elvette feleségül Anna Margaretha Schöpfert. A frigyből négy gyermek született. Nevét és 
nemét csupán egynek ismerjük. Peter Paul von Lobenwein 1765. június 30-án Lanaban jött a világra, és ott is halt meg 
1836. szeptember 7-én kolerában. Szomorú vég, egy a Napóleon ellen vívott-, és ott érdemeket szerzett, csatákban 
edzett tisztnek. Katonai rangja alezredes, de mellette a helyi közigazgatásban bírósági elnök és jegyző. 

Feleségül vette – a nála hét évvel fiatalabb – 22 éves csinos leányt: Maria Chatarina Elisabetha Eggmant (1772-1839). 
Az esküvő napja: 1794. március 3. Még ebben az évben megszületik első fiúk: Peter Paul Lobenwein, de tragikusan 
gyorsan, egy hónap után eltávozik. Aztán sorra születnek a testvérek: Johann- (1795-1844), Franz- (1797-1865), 
Anna- (1799-????), Peter- (1801-1864), Alois- (1803-1861), Anna- (1805-1844), Joseph Philiph- (1807-????) és Jo-
seph Pankratz (1808-????) Lobenwein. Úgy látszik a szülők keresztnevei, nemigen hoztak szerencsét elsőre gyerme-
keiknek, mert az 1799-es születésű Anna is hamar meghalt, ezért került elő ismét a név 1805-ben.  

A családban már a negyedik gyerek születik, amikor 1801-ben Peter Paul von Lobenwein Lanaban tekintélyes udvar-
házat vásárol, melyet ettől fogva „Lobenwein-Hof”-nak neveznek – és amely még ma is áll! Az épület korábban a 
kempteni apátság tulajdona volt. Peter Pault a helyi lövészek parancsnokává nevezik ki (1809. április 17-én), majd 
1812-ben határőrizeti és vámtiszti feladatokkal is megbízzák. Ekkor költözik végleg haza. Mivel a napóleoni háborúk 
után Tirol ismét a bajorokhoz került, 1809-ben kitört a Tiroli népfelkelés, amely a bajor uralom ellen irányult. Az oszt-
rákok és a tiroliak veresége után azonban Tirol szétszakadt - egyes részei Itáliához és Franciaországhoz kerültek. 
Azután 1814-ben újraegyesítették, és a Habsburg Birodalomhoz csatolták. 
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4. ÁBRA - LOBENWEIN-HOF DÉL-TIROLBAN , LANA-BAN 

Peter Paul ezen „függetlenségi mozgalmakban” való részvétele miatt a katonai pályáról lemondott és csupán közigaz-
gatási feladatokat látott el. 1836. szeptember 7-én halt meg kolerában. 

Két Lobenwein család életrajzába pillantottunk be, de folytathatnánk a sort további személyekkel is.  

Példának okáért Johan Andreas Lobenwein (1758-1820) a vilniusi egyetem professzoraként több latin nyelvű orvosi 
könyv szerzője volt. Róla a könyv utolsó fejezetében még szólnunk kell, mert eléggé furcsa módon kapcsolata van 
könyvünk címadó címerpajzsával is! 

 

 

 

 

 

 

5. ÁBRA - A  VILNIUSBAN ÉLT JOHAN ANDREAS LOBENWEIN ORVOS KÉZÍRÁSA  ÉS ARCKÉPE  

Vagy 1638-ban, Hans Lobenweint viszont Bécs környékén Atzgersdorfban csípték- és ítélték el, mert fémet lopott 
(Gewohnheitsdiebstahl).  

Tehát lenne kikről és mit mesélni, de mint fent említettem, a névazonosságon kívül más kapcsolat általam nem ismert, 
így nem folytatom! Helyette, Ausztria, Karintia tartomány Wieting helységében keressük Lobenwein elődeinket. Ők 
valóban, dokumentumokkal igazolhatóan, a soproni Lobenwein család felmenői voltak. Wieting, dél Ausztria, Karintia 
tartományában, Klagenfurttól 30 km-re északra fekvő kicsiny község. 

A „Familien Forschung”-ban (1) olvasható bejegyzés szerint „1690 körüli”– ez a legkorábbi hozzávetőleges dátum, 
amikortól már Lobenwein névvel, Lobenwein családokkal (szülők és négy testvér) itt találkozhatunk. Természetes, 
hogy valószínűleg már korábban is váltották Lobenwein generációk ezen a környéken egymást, csak a róluk írottak – 
ha volt egyáltalán ilyen – már rég megsemmisültek! Így homály fedi ideérkezésük, letelepedésük és korábbi életük 
mikéntjét és idejét.  
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JAKOB LOBENWEIN (1803-1884) ÉS FELMENŐI 

 

A napóleoni időkben vagyunk! A Wietingben élő Lobenweinek látták a francia csapatok Bécs felé vonulását. 

Jakob Lobenwein - szabómester, templomi kamarás és háztulajdonos – írja róla a „Familien Vorschung”. 1803. július 
7-én született Wietingben – Klagenfurttól 30 km-re, északra – ebben a kevés lelket számláló kicsiny alpesi helységben. 
A hegyoldalakon elszórt házak – egy a völgy vonalát követő út mentén található – plébánia templom és hivatali-, gaz-
dasági ügyintézésre épült ház köré csoportosultak. A szeszélyesen kanyargó Görtschlitz folyócska úgy szelte ketté a 
völgyet és a falut, hogy már a római korban hidat kellett verni a két partja között.  

Jakobék háza a keleti hegyoldalban az Unterwietingberg 4-ben volt található, jobbágytelken. A termőföld mellett erdő 
és legelő is tartozott hozzá. A környékbeli házakban is Lobenwein rokonok (unokatestvérek) éltek. A nagyszülőkről 
és szülőkről keveset tudunk. Az apa: Urban Kollman – valószínűleg nem elsőszülött gyerek, mert nem az apja nevét 
örökölte, hiszen az apai nagyapát Andreas Kollmannak hívták. Katolikus vallású volt. Felesége Mária, vezetékneve 
nem ismert.  

Anyai részről érkezik a Lobenwein név! A nagyszülők - Bartlme Lobenwein és Theresia (???) - élettársi kapcsolatban 
éltek egymással. Leánygyermekük, Maria Lobenwein, így törvénytelen gyermeknek számított, a kor katolikus felfo-
gása értelmében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÁBRA - JAKOB LOBENWEIN CSALÁDFA ÉS GUTTARING CÍMERE  

Urban és Mária gyermeke volt: Jakob Lobenwein. Derék, szorgalmas és törekvő lehetett, ha a gazdálkodás mellett a 
szabómesterséget is elsajátította. Törvénytelen volta ellenére felvette a római katolikus hitet, „megkeresztelkedett” 
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és a templomi kamarás feladatát is megbízhatóan ellátta 1837-ig. Ek-
kor megnősült. Elvette a nála épp három évvel idősebb Anna 
Kerschbaumert (Született: 1800 július 24-én Frojachban, Apja Franz 
Kerschbaumer, anyja Mária (???)). 

Az esküvőt 1837. szeptember 25-én tartották, a nyári munkák befe-
jeztével, majd elköltöztek a Hollersberg túloldalán fekvő 
Guttaringba. A két helység – megkerülve a hegyet, mindössze 6 km -
re fekszik egymástól! Guttaring helységben 1834-ben vasolvasztó 
kemence épült, elsőként Ausztriában, de a környék vasbányászata 
2500 éves múltra tekint vissza. 

Valószínűleg az „iparosítás” e korai formája vonzotta ide Jakobot. Az 
amúgy is nagyobb lélekszámú helységben biztosabb megélhetés volt 
remélhető egy szabómesternek és családjának. A Guttaring Markt 
21-ben építettek vagy vettek házat maguknak. A faluközpontban, 
több utca találkozásában nyitott üzleti vállalkozás – jó választásnak 
bizonyult. Jakob további 47 évig élt itt. Mindkét gyermekét kitaní-
totta a ruhavarrás mesterségére.  

Idősebbik fia – Vinzenz Lobenwein – 1840. január 21-én jött a vi-
lágra. Öccse – Roman Lobenwein 1841-ben. Az apa elképzelése és 
törekvése fiai jövőjével kapcsolatban, nem váltak valóra. Vinzenz, 
bár kezdetben folytatta apja mesterségét, ismeretlen időpontban, 
szakított vele és fotográfus, fotócikk kereskedő lett. Roman is bele-
tanult a szabás-varrás tudományába, de 22 évesen hólyaggyulladást, 
hólyaghurutot (Blasenentzündung) kapott és 1863. március 4-én 
meghalt. 

Jakob Lobenweinnek fia halála előtt már el kellett viselnie egy ko-
moly tragédiát. Felesége Anna 55 évesen, 1855. december 12-én el-
hunyt. 

Két év elteltével Jakob – 52 évesen, 1857. október 26-án – ismét meg-
nősült. Elvette a 38 éves Margaretha Toppert (Tapper). Az asszony 
St. Georgen am Weinbergben született: 1819. július 24-én, de már 
hosszú ideje Guttaringban élt. Ő is törvénytelen gyermek volt! Lehet, 
hogy éppen emiatt hagyta el születési helyét, és került Guttaringba? 
27 évig éltek együtt. Mindketten 1884-ben haltak meg. Margaretha 
63 évet élt, míg Jakob 81-et.  

Idősebb fiúk - Vinzenz Lobenwein korai életrajzi adataiban sok el-
lentmondás található, így nem részletezem. Tudjuk, hogy szabóként 
kezdte pályafutását. Nem ismert, hogy mikor költözött Klagenfurtba, 
de szinte bizonyos, hogy kezdetben ott is szabóként kereste kenyerét. Megkockáztatom, hogy emellett ruhaanyagok 
kereskedelmével is foglalkozhatott, mert későbbi életpályája is bizonyítja, nem állt tőle távol az üzletember, az eláru-
sító boltos szelleme. 

A távolság nem nagy a szülői háztól. Mindössze 30 km, dél felé. Vinzenz nagyobb utakat is megtett szerte az osztrák 
birodalomban. Wiener-Neustadtban is üzleti úton járhatott mikor megismerkedett Theresia Coraval, Stefan Cora se-
lyem-színező munkás leányával. 

Ismerkedjünk meg Klagenfurt városka múltjával (2), azután helyezzük el benne a szépreményű szabólegényt, aki fel-
ismerve, hogy szülőfaluja szűk lesz több szabómesternek – bátran tovább lépett, beköltözött a „nagyváros”-ba. De 
változatlanul nyitott szemmel járt, így alkalmi fotográfusból – fényképész-mester és fotocikk kereskedő lett. (Térkép-
mellékletek) 

   

7. ÁBRA - WIETING ST.MARGIT PLÉBÁNIATEMPLOM 

8. ÁBRA - GUTTARING - PLÉBÁNIA TEMPLOMA  
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A KLAGENFURTI LOBENWEIN CSALÁD 

 

 

A THEODOR Triebenbacher nevével jelzett könyvkiadónál, 1908-ban, Münchenben jelent meg az a vaskos könyv, 
amely az „Illustriertes Hausbuch für Christliche Familien” (3) címet viseli és szerzője bizonyos P. Franz Tischler volt. A 
30x23 cm méretű, 4 kg-os, német nyelven, gót betűkkel írott és szép színes- és fekete-fehér metszetekkel illusztrált 
könyv igazán fő erénye, hogy a bevezető címlapok után, néhány oldal, adatlap szerűen várja a könyv tulajdonosától – 
ugyan jegyezze már fel a családtagjairól a legfontosabb életrajzi adatokat. Ezt már csak én teszem hozzá… az utókor 
számára. 

Melyek ezek a fontos adatok? 

Vezetéknév és keresztnév, a hölgyeknél leánykori név is, születési hely és idő. Házasság dátuma és helye. Érdekes 
módon, nem a polgári esküvőé, hanem az egyházi szertartásé fontos csak. Hiszen tudjuk, „ami az Égben megköttetett, 
azt a Földön…”. Végül, az elhalálozás helye és ideje. 

 

9. ÁBRA - „ILLUSTRIERTES HAUSBUCH…”  KÖNYV  FEDŐLAPJA ÉS BELSŐ CÍMLAPJA  

A valószínűleg dédnagyapám által Bécsben vásárolt, már a 2. kiadást megélt népszerű könyv, 1912 után került a sop-
roni ház dolgozószobájának asztalára. 

A XIV. lapszámot viselő oldalra kerültek feljegyzésre a klagenfurti felmenő családtagok. Dédapám édesapja Vinzenz 
Lobenwein és első felesége, a csupán 36 évet élt Therese Cora, majd a második feleség, a 42 évesen elhunyt Anna 
Mandl. 

Keveset tudunk róluk. Tény, hogy Klagenfurtban éltek. A feljegyzések tanúsága szerint – ahogy korábban már leírtam 
– Vinzenz Lobenwein 1840. január 21-én született Guttaringban, míg felesége Therese Lobenwein (született: Therese 
Cora) hat évvel később 1846. október 2-án született Steier-ben (Steyer) Wiener-Neustadt külvárosában, törvénytelen 
gyermekként. Apja Stefan Cora selyemszínező legény volt. Anyja Anna Ruschel kézimunkásleány. Összeköltöztek, és 
a ma is létező, belvárosi utca – Rosen-gasse 430-ban laktak. Úgy látszik idővel rendeződött a szülők családi kapcsolata, 
mert a továbbiakban az anya neve Anna Cora. Tehát házasság lett a szülők élettársi viszonyából. 

Valószínűleg Wiener-Neustadtban találkozott az ifjú szabólegény későbbi arájával – nem tudjuk. Vinzenz és Therese 
katolikus vallású volt. 1865. február 26-án tartották az esküvőjüket, állítólag - Linzben. A dátum valóban igaz, a hely-
ség kérdőjelezhető meg! Ugyan mi okuk lehetett Linzbe utazni az esküvő miatt? Bár minden lehetséges… 

Azután költöztek Klagenfurtba, a nem épp a belvárosban található Völkermarkter str. 28-ba. Sajnos az épületről nincs 
felvétel, csak az utcáról - egy XIX. század közepén (1843) készült linómetszet és egy képeslap 1900-ból. Mindkettőn 
egyértelműen a Szt. Erzsébet templom, –kolostor és –kórház megörökítése volt a cél, az utca páratlan oldalán. Így 
érthető, hogy a szemközti házsor épphogy látszik. Örüljünk annak, amink van!   
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10. ÁBRA - KLAGENFURT, VÖLKERMARKTER  STR. 

Az első képen, még meg sem épült a 28-as sorszámú ház az utca jobb oldalán, szemközt az egyházi épületekkel. 

A második képeslapon viszont látszik az eltelt több mint 50 év polgáriasodása. No, nemcsak az egyszerűsödött temp-
lomtornyon venni ezt észre, hanem az utcai közvilágításon, járdán és csatornázott úttesten, valamint a zártsorú két-
szintes házak során, a földszinten üzletekkel. Nyugodtan feltételezhetjük, hogy ebben a szellemben folytatták az utca 
beépítését, egészen a város széléig, ahol már a vasúti sínpár vágta ketté és zárta le a Völktermarkter Vorstadt-ot. 

Tehát ez az a helyszín, amely a betelepült Lobenwein család mindennapjait meghatározta. Itt jártak vásárolni, a gye-
rekek iskolába, és e templom harangjának zúgása szabta meg számukra a múló időt. 

 

Teréz tíz gyermeket szült! Minden gyerek születési helyeként Klagenfurt, St. Lorenz Völkermarkter str. 28 van megje-
lölve. Vallásuk a kereszteléskor: római katolikus. 

Az első leány, Anna Lobenwein pontosan 9 hónappal az esküvő után 1865. december 26-án született és már 25. szü-
letésnapja előtt, 1890. december 10-én meghalt. Szakítva a hagyományokkal, nem az édesanya keresztnevét kapta a 
keresztségben, hanem az anya anyjáét – feltételezem tiszteletből. Halálának oka ismeretlen. 

A második gyermek az apáról lett elnevezve Vinzenz Valentin Lobenwein 1867. április 14-én született, és tragikusan 
gyorsan, augusztus 11-én hasmenés következtében halt meg. Négy hónapot élt. Oly megrázó lehetett a távozása, hogy 
kegyeleti okból Therese egyetlen későbbi fiúgyermekét sem nevezték Vinzenznek! 

A következő két leány Therese Ernestine Lobenwein 1868. április 21-én, míg Albina Johanna Lobenwein 1869. július 
14-én született. Mindketten 70 év fölötti életkort éltek meg! De míg Ernestine férjhez ment, elköltözött Villachba és 
ott, gyermekei, unokái születtek; addig Johanna vénkisasszony maradt Klagenfurtban. Erna a II. Világháború kezdetén 
halt meg (1940. augusztus 27.), Albina a világégést követően 1947-ben. 

Ikerfiúk következtek volna! Születési dátumuk 1871. november 1. Artur és Stefan Franz Ernst Lobenwein közül az 
utóbbi került hamarosan a klagenfurti St. Lorenz temetőbe a kis Vinzenz Valentin mellé. 

Ismét egy fiú! Karl Oskar Lobenwein 1872. október 25-én született és 78 évesen Halleinben halt meg (1950, január 
7). A halleini papírgyárban, mint csoportvezető dolgozott. Máig élnek leszármazottai Halleinben. A mi soproni csalá-
dunk is tartotta velük a kapcsolatot. 

Majdnem két évre rá, Theresia ismét fiút szült. Rudolf Lobenwein 1874. május 21-én látta meg a napvilágot. Bátyjával, 
a három évvel idősebb, Arturral Amerikába távoztak „szerencsét próbálni”, így hollétükről és életükről, halálukról 
semmit nem tudunk. Megnyugtató az, hogy jó néhány Lobenwein névvel találkozunk Észak- és Dél-Amerika szerte. 
Bízhatunk benne, hogy közülük néhány Artur és Rudolf leszármazott.  

A kilencedik gyermek szintén fiú! (A 7. az élő gyerekek közül!) Harald Antal Lobenwein 1875. augusztus 18-án szüle-
tett. Vele még sokat foglalkozunk! Az Ő élettörténete a mi családtörténetünk is.  
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Theresia utolsó leánygyermeke Helmine Lobenwein. 1877. december 4-én született és 19 évesen 1896. május 4-én 
halt meg. Korai halálának az okát nem ismerjük. 

Nem lehetett könnyű életük! 12 év alatt tíz gyerek, melyből nyolcan felcseperedtek!  Az élettér, a ház folyamatosan 
szűkült. Szerencsére az apa korábbi foglalkozásánál fogva ruházatról gondoskodhatott, ha volt ideje, fotográfusi meg-
rendelései teljesítése mellett. 

Az igazi tragédia akkor következett be, amikor 1883. május 21-én elhunyt Therese Lobenwein. Nagyon megrázó le-
hetett a család számára az anya elvesztése. A gyerekek számára biztosan, hiszen a legidősebb is „csak” 18, a legfiata-
labb pedig 6 éves volt akkor. 

Az apa gyors párválasztását nem feltétlenül indokolja a raci-

onalitás -, miszerint az árván maradt gyerekeknek feltétlenül 

anya (mostohaanya) kellett, hiszen a három nagylány, korá-

nál fogva, elláthatta volna a háziasszonyi teendőket. Tény 

azonban, hogy Vinzenz Lobenwein 44 évesen, 1885. július 

27-én nőül vette az akkor 22 éves Anna Mandl-t Klagenfurt-

ban. Mint látni fogjuk, félig-meddig kényszerből! Az akkor 

már fotográfusként és fotócikk kereskedőként tevékeny-

kedő Vinzenz eljutott az itáliai Görzbe. Az Isonzó folyó part-

ján fekvő városka ebben az időben még a Monarchia része 

volt! 

Josef Mandl görzi kocsmáros lánya volt – Anna!  

Anna édesanyjáról (az 1835-ös születésű Karolina 
Gaberzigről) annyit tudhatunk, hogy korábbi házasságában 
megözvegyült. Madrischné – mert első férje után így hívták, 
újra férjhez ment - Mandl görzi kocsmároshoz, és 1862. nov-
ember 23-án szülte leányát - Annát.  

Vinzenz újabb házasságát „némileg” befolyásolta, hogy Anna 
már 1884. április 8-án szült egy „törvénytelen” leányt, és ha 
hihetünk a forrásnak, ekkor Anna már jó ideje Klagenfurtban 
élt Vinzenzéknél! (Aki figyelmesen nézi a dátumokat, érde-
kes következtetéseket vonhat le Vinzenz magánéletéről). 

       11. ÁBRA - THERESE LOBENWEIN (1846-1883)  

A kisleány Henriette Lobenwein nevet kapta. Szemben a korábbi Lobenwein gyerekekkel, akik mind katolikusok – 
lévén Anna evangélikus felekezethez tartozott – gyermeke is evangélikus keresztséget kapott az utólag szentesített 
gyermek-áldáskor. Henriette 40 évesen – 1924. augusztus 4-én hunyt el. Számunkra ismeretlen helyen nyugszik. 

Őt - három fiú testvére követte. Josef Lobenwein (1886. február 2 – 1909. december 9) még ki sem repült a családi 
fészekből, mindössze 23 évet élt. Vinzenz Paul Lobenwein (1887. augusztus 2 – 1941. október 6) már a többedig fiú-
gyerek a családban, mire ismét előkerült a Vinzenz név, és valóban kedves lehetett az apának, mert mikor új lakásba 
költözött (Klagenfurt, Enzenberg str. 3), a fia vele tartott és a lakást is ő örökölte. Hansi Lobenwein születési és halá-
lozási dátuma is bizonytalan. Sajnos igen rövid életű volt. 

A következő három leány közül Karoline Lobenwein (1891. április 6 – 1968. február 10) és Johanna Lobenwein (1896. 
május 4 – 1980. január 18), elhagyta ugyan a családi fészket, de Klagenfurtban maradtak. Férjhez mentek avagy „vén-
lányok” lettek? Nem tudjuk! Gisela Lobenweinnek (1904. december 6 – 1928. február 3) maradt a régi 
(Völktermarkter str. 28) lakás és az a tudat, hogy az ő születését követő gyermekágyi lázban hunyt el édesanyja Anna 
Lobenwein 1904. december 16-án. Csupán 42 évet élt. Gizella is korán - 23 évesen hunyt el.  
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12. ÁBRA - VINZENZ LOBENWEIN CSALÁDJA IDŐVONALON 

Újabb megrázó esemény a család számára, melyet a most már korosodó, 65 éves családfő is nehezen dolgozott fel. 
1907. július 1-én, két és fél évvel második felesége után őt is eltemették a Klagenfurti temetőben feleségei és gyerme-
kei mellé. 67 évet élt. 

A nagycsalád eltartása komoly feladatot rótt a családfenntartóra és hitveseire. Therese Lobenwein élete végéig gyer-
mekeivel közös fedél alatt élt. 10 főig növekvő család élelmezése, ruháztatása napi gondok forrása lehetett. Különösen 
azokban az időkben, a tavaszi- nyári-őszi hónapokra gondolunk, amikor a fotográfiai vállalkozás egész embert kívánt 
Vinzenztől. 

Nem kis bátorságra vall Anna Lobenwein élete sem. Felvállalni nyolc (mostoha) gyermeket, akik közül az első három 
leány, már szinte vele egykorú (!); és bevállalni további hetet... . Némileg könnyíthetett Anna helyzetén, hogy első 
három gyermeke megszületésekor, az idősebb féltestvérek már elkerültek otthonról. Férjhez mentek a leányok és 
„vándorbottal a kézben” elindultak a fiúk is. Ez adhatott némi lélegzetvételt az anyának a hétköznapokban. 
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AZ ELSŐ KÉPÍRÓ A CSALÁDBAN: VINZENZ LOBENWEIN (1840-1907) 

 

 

A FOTOGRÁFIA megjelenésekor a polgárság részéről már jelentkezett az igény a megfizethető áron készített arcképek 
iránt, mely korábban a miniatűrportré festők megélhetését biztosította. Így részben az ecsetet fényképezőgépre cse-
rélő festők teremtették meg a 19. század első meghatározó érvényű műfaját, a portréfotográfiát...  

Szerencsére a képrögzítés „technológiája” néhány évtized leforgása alatt rohamosan fejlődött. Gondolunk itt Joseph 

Nicéphore Niepce, Louis Jacques Mandé Daguerre, Henry Talbot, Petzval József, Frederick Scott Archer (4) munkássá-

gára. 1850 után a fényképezés megkezdte világhódító útját.  

Mindenütt igény mutatkozott a reális arcképírásra. Az üzlet beindult. Ezt az igényt ismerte fel világosan Vinzenz 

Lobenwein, amikor a nagy fordulatra szánta el magát. 

Nem tudjuk mikor és mi lehetett az a közvetlen ok, ami egy szabó-

varró mesterséget tanult embert arra késztet, hogy szakmáját fel-

hagyva teljesen új megélhetési irányba induljon. Talán a helyi sajtó 

hívta fel a figyelmét a fotográfiára, avagy a mind gyakrabban felbuk-

kanó „vándorfényképészek” egyikével képeket készítetett családjá-

ról és önmagáról. Figyelte a fotográfust munkája közben, kérdezett, 

és a lelkes operatőr miközben megjelenítette a képeket (a nedves-

lemez és az albuminkép korában vagyunk), boldogan magyarázott. 

„Ő is amatőrként kezdte, és lám az új mesterség (?), vagy művészet 

(?), elsajátítható, megtanulható! Eszközök, vegyszerek és ismeretek 

kérdése az egész.” És talán ekkor Vinzenz fejébenben érlelődni kez-

dett a gondolat… 

Vinzenznek az igazi bátorság az előző szakmától való szakításhoz 

kellett! Feladni a biztosat és belevágni a bizonytalanba. A harmincas 

évein túli szabólegény, mozgékony, dinamikus személyisége dön-

tően segített. Sőt az is lehetséges, hogy számára igazi „megváltás” 

volt az új mesterség megkezdése. Képeit nézve, egy lényeglátó, jól 

komponáló, technikailag felkészült fotográfust ismerhetünk meg, 

kinek alkotásai semmiben sem maradnak el a neves kortársakétól. 

 

13. ÁBRA - VINZENZ LOBENWEIN (1840-1907)  

Vinzenz Lobenwein 1876-ban Bécsben (fotográfusi) „diplomát” 

szerzett. Klagenfurtban a Völkermarkter Vorstadt 28-ban „műter-

met” nyitott. Bár tudjuk, hogy ebben a korban még mit takart a műterem fogalma. Mint vizitkártyái hátlapjáról meg-

tudjuk: Laibachban (Ljubljana) a Hotel Elephantban, ahol megszállt, fogadta a fényképezkedni vágyókat, Villachban a 

Bahnhof-strassen a Hotel Tarman-ban, Marburgban a Schillerstrasse 22-ben tette ugyanezt. Igazi „vándor fényképész” 

lett a kifejezés klasszikus értelmében. Mivel a vasút már erre az időre behálózta a Monarchiát, még távolabbi helyekre 

is heti rendszerességgel visszatérhetett. 

Ugyanakkor járta a vidéket is. Kicsi városi- és falusi iskolákat keresett fel, hogy tablóképeket készítsen. Elemista- és 

polgári tanulókat fotografált gondozóikkal, tanáraikkal, hitoktatóikkal. Esküvői- és más jeles családi pillanatokat örö-

kített meg. Százával gyártotta, a kor divatjának megfelelő vizit- és kabinetképeket.  
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Talán mégis ez volt a munka szebbik része. Állványra szerelni a fotómasinát, berendezni az alkalmi műtermet, a nap 

állásához igazítani az arcokat, megörökíteni a pillanatot… És mindezt a kíváncsiskodók gyűrűjében. 

A munka kevésbé látványos része: eszközök, üveglemezek, vegyszerek és papír anyagok folyamatos beszerzése. Az 

ormótlan fényképező kamera és állvány valamint a sötétkamra folyamatos szállítása (40-50 kg). Röviden: az ipari 

háttér hatékony működtetése. 

14. ÁBRA - VIZITKÁRTYA WILHELM BUZZIRÓL(1877)  

VINZENZ LOBENWEIN VERSO A HÁTOLDALON 

Lobenwein Vince képeit nézve egy ízig-vérig bieder-

meier világ tárul a szemünk elé. Korai képein a dagerro-

típia hagyományait követve - a modell mereven áll (ül), 

általunk ismeretlen pontra tekint. A háttér sima. a hosszú 

expozíciós idők ellenére a kép éles, az arcok lágyak és ba-

rátságosak.  

A fényképészet fejlődésének már 1851-től új lökést adott 

a kollódiumos eljárás, amelyet az angol szobrász, Frede-

rick Scott Archer talált fel. A korábbiaknál hússzor gyor-

sabb módszer szerint a negatívok üveglapra kerültek. A 

felvételek részletgazdagsága vetekedett a dagerrotipia-

kéval, és az üveglemezről papírmásolatot is tudtak készí-

teni. Vinzenz mester is ezt az eljárást követte. 

Későbbi képein megjelentek a bútorok, a papírmasé 
oszlopok, ívek, a dúsan redőzött bársonyok, az élő ter-
mészeti hátterek. A fényképezett személy vagy szemé-
lyek pózolva vagy lazán, de bátran néznek felénk. Az itt 
látott képekről Nadar (Gaspard Félix Tournachon): A 
Párizsi Császári Bíróság előtt 1857. december 12-én el-
mondott beszéde jut az eszünkbe, melyből idézek is 
egy rövid részletet: 

 

 

15. ÁBRA - NÉPISKOLAI DIÁKTABLÓ  

 

"A fényképezés csodálatos találmány, amely a legemelkedettebb elméket foglalkoztatja. Tudomány és művészet, amely a 

szellemet formálja, és amelyet a legostobább ember is könnyűszerrel elsajátíthat. E varázslatos művészet a semmiből 

teremt alkotásokat, amelyek láttán az embert az a hit tölti el, hogy többé nincs megoldhatatlan probléma. A villanyvilá-

gítás, a kloroform és a fényképezés feltalálása századunkat valamennyi között a legnagyobbá tette. Hihetetlen, hogy azt 

a természetfölötti tevékenységet, amelynek neve fényképezés, nap mint nap közönséges, faragatlan, másra nem alkalmas 

halandók művelik, mivel ez a pálya mindenki előtt nyitva áll. (...) Csakhogy korántsem olyan könnyű elsajátítani a fény-

képészet tudományát. (...) A fotográfiához különleges érzékre van szükség, amellyel a fényképező kapcsolatot teremt mo-

delljével, kiismeri annak jellemét, gondolkodását. Azok, akik napok alatt sajátították el a műtermi és a labormunkát, 

sohasem lesznek képesek arra, hogy visszaadják az előttük ülő vagy álló modellből sugárzó bensőséget, amely jelleméről, 

gondolat- és érzésvilágáról árulkodik." 



_________________________________________________________________________Wappen der Familie Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

20 

Én úgy gondolom, hogy Vinzenz Lobenwein tudott ennyit a fényképezésről! Ő vissza tudta adni az illető(k) személyi-

ségét megkomponált képein.  

 

16. ÁBRA - KÉT KÉP VINZENZ LOBENWEINTŐL, A "FIATAL PÁR"  ÉS A "TRÓFEA" 

Természetesen biztosak lehetünk abban, hogy Vinzenz mester alkalmazott inast, segédet, tanulót a munkája során, de 

azt is joggal feltételezhetjük, hogy fiúgyermekei, mikor korban odáig cseperedtek – szabad idejükben, iskolai szünidő-

ben - segítségükkel, támogatták munkáját. Együtt utaztak az apjukkal, cipelték a felszerelést, összeállították az áll-

ványt és felerősítették rá az ormótlan súlyos dobozt, figyelték a „kuncsaftokkal” folytatott diskurzust, és közben ösz-

tönösen elsajátították a vállalkozás- és a fotográfia titkait. 

A kilencedik gyerek - a Harald fiú(!), na - őróla aztán igazán elmondhatjuk, hogy magába szívta, elsajátította apja mes-

terségét, hiszen belőle is megbecsült és sikeres fényképész lett! 
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A KILENCEDIK GYEREK: HARALD LOBENWEIN (1875-1968) 

 

HARALDOT látjuk az újszerű (iker) fényképen – a dédnagyapámat. Útra készen. A családi otthon számára már - szűk. 
A fotográfiai ismeretei megvannak. Elsajátította azt, amit az apja tud. Mesterlevelet kell szereznie, hogy önállóan dol-
gozhasson. 20 éves. Kalap, kabát, bot – gyalogosan, szekéren és vonaton 1895-ben elindul Európa német nyelvterüle-
tén. Két bátyja ekkor már Amerikában. Úgy látszik, az ígéret földje számára mégsem ez! Más utat választ. A „tanösvény” 
Berlin, Drezda, majd Bécs. A császárváros befogadja. Segédfényképész lesz, és hamarosan megvan a „diploma” (mes-
terlevél) is. De hol telepedjen le? Hol nyisson önálló üzletet?  

A helyzete hasonló az apjáéhoz, csak a mestersége 
más. Vinzenz Lobenwein is költözni kényszerült, 
mikor apjától, Jakob Lobenweintől, tanult szabó 
mesterségét folytatni akarta. A fotográfus apa is 
jócskán lefedte Klagenfurt- és a környező városok 
„fotográfia iránti éhségét”. Nem beszélve a Ha-
raldnál hét évvel idősebb Ernestine nővéréről, 
akinek férje Jozef Kölbl már szintén fényképész-
ként dolgozott Villachban. 

Nyugatra menni nem volt érdemes, ott már divat 
a fényképezés. Hobby szinten kattogtak az egyre 
könnyebb masinák. 1888-óta a George Eastman 
Kodak Campany (5) tekercses gépe forradalmasí-
totta a fényképezést. Véget ért a korábbi évtizedek 
kézműves korszaka, amikor a fényképező vala-
mennyi műveletet maga végezte el a negatív le-
mez felöntésétől és érzékenyítésétől kezdve a 
napfényen másolt kép kartonra kasírozásáig.    
„You press the button, we do the rest!” (Nyomja meg 
a gombot, a többit bízza ránk!) – hirdette az ismert 
szlogen, és valóban a foto iparban megszervezték 
az előhívás és a másolás kockázatos és kevéssé él-
vezetes munkájának elvégzését.  

 

 

 

17. ÁBRA - VINZENZ LOBENWEIN KETTŐS KÉPE  FIÁRÓL 

HARALD LOBENWEINRŐL (1875-1968) 

 

Mindezt mérlegelve, Harald más utat választ! Nem messze Bécstől, csupán 60 km, Ödenburg / Sopron – a vármegye 
központja - kis város (6), hasonlít Klagenfurthoz. Magyarország városa, de a Monarchia része! Harald magyarul ugyan 
nem tud, soha nem is tanulta meg a nyelvet! De Sopron lakósságának nagy hányada sváb németajkú. Otthon érezheti 
magát e város falai között. A vasúti közlekedés Bécs felé pedig kiváló. De mikor került ő oda és mi késztette maradásra? 
Erre keressük most a választ. (Térképmellékletek) 
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HARALD LOBENWEIN ÜZLETET NYIT SOPRONBAN 

 

 

BÉCS nagyváros, Berlinhez és Drezdához mérhető. No és Budapesthez, amelyről egyre többet hallani a Millenniumi 

ünnepségek előkészületei kapcsán.  

Bécs lüktet és változik. A régi városrészeket lebontották, hogy új, szélesebb sugárutakat nyissanak, parkokat építse-

nek. A legfontosabb újítás az infrastruktúra kiépítése volt, vagyis csatornáztak, vezetékes ivóvízzel, gáz-, majd villany-

világítással látták el az épületeket. Megszervezték a szemétszállítást. Kialakult a városi tömegközlekedés.  

Az ipari termelés fejlődése előrevitte a kereskedelmet is. Megszülettek a „nagy” üzletek, az áruházak - amelyek első 

kézből közvetítik Berlin, London és Párizs divatját és technikai fejlődését. 

Mindez vonzó lehetne egy 22 éves fiatalember számára. De természeténél fogva nem ezt keresi. Az új ismereteket 

magába szívta, elsajátította – a nagyváros lüktetése viszont idegen maradt számára. Klagenfurthoz hasonló. nyugodt 

„kisváros”-ról álmodik. 

 

18.  ÁBRA –  LOBENWEIN HARALD:  SOPRON LÁTKÉPE A KORONÁZÓ DOMB FEL
ŐL

 

Rupprecht Mihály (7) Ödenburgban/Sopronban élő, udvari fényképész- gyakran járt a Monarchia fővárosában. Mun-

kája, kapcsolatai megkívánták a jelenlétét. Innen szerezte be új eszközeit, nyersanyagait. Itt gyártatta képeinek hát-

lapjául szolgáló versoit. Elképzelhető, hogy találkozott Haralddal is – aki fotográfus segédként dolgozott a császárvá-

rosban. 

A 22, avagy 23 éves fiatalember talán tőle hallott először Ödenburgról – a szabad királyi városról, a napóleoni idők 

óta kékfrankosnak nevezett bor hazájáról. De ez csak feltételezés! Más forrás szerint Bécsben ajánló levelet kapott 

Rupprecht mester felkereséséhez, és csupán próba-szerencse alapon érkezett Sopronba. Bizonytalan az érkezésének 

éve is – 1898 vagy talán 1897?   
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De pusztán racionális, jogi megfontolások is vezethették a soproni letelepedésében. 

 „Magyarországon ezen időszakban mintegy 300 hivatásos fényképész tevékenykedett, meglehetősen alulszabályozott 
keretek között. Eldöntetlen volt a vita – iparos vagy művész–e a fotográfus? Ha iparosnak minősítették őket, akkor a 
művészeti motívumok elsikkadásától kellett tartaniuk, míg ha „csak” művészként ismerték el őket, akkor az iparos lét 
szervezettségének előnyeit kellett feladniuk. 1890-ben csupán öt budapesti műteremnek volt a Kereskedelmi- és Váltó-
törvényszéknél cégbejegyzése! A nagy múltú cégek, csak azért működhettek bejegyzés nélkül, mert az 1859. december 
20-i Kaiserliches Patent szerint a fotográfia szabad iparnak számított, és elegendő volt a cég egyszerű bejelentése. Az 
1884-ben jóváhagyott ipartörvény is csak a fényképészek szerzői jogairól intézkedett, tehát 1920-ig hivatásszerűen bárki 
fényképezhetett, aki meg tudott élni belőle.” 

Akadt is kontár bőven! 

Harald Lobenwein 1898-ban vonattal érkezett Sopronba. (Más forrás szerint 1897-ben.) Akkoriban már napi 2-3 sze-
mélyvonatot közlekedtetett a császári és királyi Déli Vaspálya Társaság Bécsújhely (Wiener Neustadt) és Sopron kö-
zött. A soproni Déli vasút előtt fiáker, társas kocsi és omnibusz várakozott, hogy az érkezőket, avagy utazókat szállítsa. 
(A villamos közlekedés csak 1900-ban indult Sopronban!) 

Bármelyik személyszállító eszközre is szállt Harald, mindegyik jármű az Indóház utcán (ma: Kossuth Lajos utca) vitte 
végig a belváros felé. Honnan is sejthette volna akkor, hogy ez az utca milyen meghatározó lesz későbbi életében!  

Valakitől, valahonnan tudnia-ismernie kellett Rupprecht Mihályt, mert azonnal felkereste a Bécsi utcában található 
„Rupprecht-házat”, s benne az idős fotográfust. A 69 éves mester bizonyára örömmel fogadta ifjú kollégáját, és való-
színűleg segítette, támogatta kezdeti lépéseit. (Megkockáztatom, hogy Rupprecht mester saját foto műtermében fog-
lalkoztatta segédként Haraldot, hogy gyökeret tudjon ereszteni az új környezetben. Más információ szerin Brückner 
Ignác fotográfusnál volt alkalmazásban elsőként Sopronban.) 

Erre utal az is, hogy Harald első soproni otthona a Rupprechtékhez, de akár Brücknerhez is igen közeli Balfi utca 4-
ben volt, ahol szobát bérelt, majd letelepedési engedélyért folyamodott a helyi rendőrhatósághoz. 

Talán a kivett hónapos szobához kellett valamilyen bútordarab. Nem tudjuk. Tény, hogy hamarosan ellátogatott 
Weidinger István asztalosmester műhelyébe. Ahol a bútorkínálaton túl, megismerkedett Weidinger Máriával, az asz-
talos mester 22 éves leányával is. A kötődés immáron Sopronhoz, elszakíthatatlan. Hevesen udvarolni kezdett a lány-
nak!  

 

 

19. ÁBRA - NEVEZETES HELYSZÍNEK:  BÉCSI UTCA 2 - "RUPPRECHT HÁZ", BALFI UTCA 4 ÉS A VÁRKERÜLET 42 

A hajdan bajor gyökerekkel bíró katolikus család (Weiding – cseh-német határ) nem lakott túl messze tőle. Ekkor a 

Várkerület 42-ben volt az otthonuk. Itt élt Weidinger István (1851-1926), foglalkozására nézve „önálló asztalos” és 

felesége Weidinger Istvánné (született: Gansfuss Juliána, 1875-1912) három gyermekével: Máriával (1876-1943), Ró-

zsával (1877-196x)) és Istvánnal (1878-1956). A család és a műhely, csak később költözött a Domonkos utca 13-ba 

(ma: Móricz Zsigmond utca), az un. „Weidinger”-házba.  
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20. ÁBRA  - WEIDINGER MÁRIA  (1876-1943)  

Viharos gyorsasággal, 1899. július 8-án a soproni Heiligengeist Kirche-ben (Szentlélek templomban) örök hűséget 
fogadtak egymásnak. A sietség oka, hogy Mária már több hónapja várandós volt mikor megesküdtek.  

Érdekességként említem, hogy még három héttel korábban – gondolom mikor a polgári-esküvőt tartották – házassági 
szándékuk mellett, nyilatkozatot tettek Szalay Péter anyakönyvvezető előtt: „hogy gyermekeik valamennyien az anya 
vallását kövessék”. Tehát a gyermekek római katolikus hitben nevelkedjenek. Ez csupán azért meglepő nyilatkozat, 
mert eredetileg Harald is római katolikus volt! A „Házassági anyakönyvi kivonatából” és „Keresztleveléből” derült ki: 
hogy 1881. szeptember 12-én, tehát 6 éves korában, ágostai hitvallású evangélikus lett, gondolom szülői akaratra.  

Az esküvői tanuk, a Weidinger család ismerősei: Hünner Rajmund könyvkötő és Reinecker János fényező és mázoló 
voltak. 

Az Újteleki utca végén, az 54-es számú földszintes házban kezdték meg közös életüket. Harald itt rendezte be első 
önálló fényképész vállalkozását (Alapítás ideje: 1899. május 20.).  

Ebben a házban született 1900. feb-
ruár 24-én első fiúgyermeke – akit a 
kor szokása szerint - szintén 
Lobenwein Haraldnak neveznek el, 
majd 

 

 

 

 

 

21. ÁBRA - AZ ÚJTELEKI UTCA VÉGE  

 

két évre rá – 1902. november 28-án - második fiúgyermeke Lobenwein Oszkár is, később Ernestine (1905. április 5-
én) és Marie (1912. július 20-án) leányaik. A lakás és az üzlet hamarosan szűknek bizonyult a család számára. Előbb 
a műterem költözött az Éles utca (Szög utca) sarkára (Weidinger István háza, lebontva 1933-ban.), majd onnan az alig 
pár száz méterrel távolabbi Kossuth Lajos u. 5-be (1909). Később a család is (1912), de ők már a Kossuth Lajos utca  

 
22. ÁBRA - KÉT KORABELI KÉPESLAP:  A  KOSSUTH LAJOS UTCÁRÓL –  A  HÁZHELY ÉS A FÖLDSZINTES LAKÓHÁZ  
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13-as számú földszintes házukba –végleges otthonukba. Az épületet Boór Gusztáv soproni építőmester tervezte és 
kivitelezte. A telek vásárlást és az építési kedvet valószínűleg két dolog is befolyásolhatta. Egyik, az 1904. évben ki-
adott 14784. számú belügyminiszteri rendelet, amely az újonnan épült lakóházaknak Sopronban 12 évig adómentes-
séget biztosított. 

Másik, hogy Weidinger István – Harald Lobenwein apósa – kiadta leánya Weidinger Mária hozományát. E komoly 

„pénzügyi” tőke nélkül sem a ház, sem benne a „legmodernebb” fényképész üzlet nem valósulhatott volna meg.  

A dolog persze nem ment teljesen simán, erről csak elejtett félszavakból tudok. Beszédesebb, hogy a Weidinger szü-

lőkkel – finoman fogalmazva – a továbbiakban nem volt „meghitt” a kapcsolat. Weidinger István asztalos mester – 

úgymond, tartott attól, hogy a későbbiekben is majd ki akarják használni 

anyagilag újdonsült rokonai. Pedig az élet rácáfolt erre a gondolatra! A 

fényképész vállalkozás, ha nehezen is – beindult és az évtizedek alatt ko-

moly, tőkeerős, stabil üzletté vált (Iparlajstrom E-II.-1902/30.).  

Hogy mennyire lépésenként haladt az építési munka, mutatja az a tény, 

hogy a foto műterem csak az első világháborút követően, tehát 1918 után 

került át a Kossuth Lajos utca 5-ből a 13-ba, a végleges helyére, mikor az 

emeletráépítést végre befejezték (8). 

A ház az évek folyamán egyre bővült. A család és az üzlet igényeihez iga-

zodott. Az emeleti rész impozáns erkélyes homlokzatot kapott. Mellé nagy 

üvegablakokkal és üvegtetővel korszerű fényképész műterem, vendégfo-

gadó, labor és raktár került. Tudjuk a bejárat feletti óriás reklámtábla (1 

méter x 3,3 méter) felhelyezésének időpontja: 1929. szeptember 29., pén-

teki nap. 

23. ÁBRA - KOSSUTH LAJOS U. 13. AZ EMELETI MŰTEREMMEL  

„A korabeli lapok tudósításai szerint Harald Lobenwein műterme a kor legmodernebb követelményeinek megfelelő esz-

közökkel rendelkezett. (Pl. az 5000 gyertyás, szórt fényű Jupiter-lámpával, a szalonállványos fényképezőgéppel, és a több 

négyzetméteres nagyításra is képes vetítővel.) Lobenwein mester olyanokat tudott helyben, amiért más fényképészeknek 

Bécsbe vagy Budapestre kellett utazniuk.” – írja egy könyv dédnagyapám és nagyapám fényképész műterméről. 

  

24. ÁBRA - KÉT KÉP AZ ÜVEGTETŐS MŰTEREMRŐL  

Az évek során gyakran okozott bonyodalmat a téli hidegben megrepedt, eltört üvegtető cserepek cseréje. Járulékosan, 

de ezért is okozott komoly előrelépést az elektromos műfény bevezetése és használata. Az idejét múlt természetes 

világítás (üvegtető és üvegfal) helyett a műfény világítás teljes homlokzati átalakítással párosult. Hasonlóan a föld-

szinthez az emeletre is három ablak került. A középső, három osztású lett a műterem miatt. Az új mennyezet és a 
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cserepes födém tetőzete közé – padlásteret alakítottak ki. Ma is, az utca felől a tetősíkok eltérő hajlásszöge árulkodik 

az utólagos építésről (1935).  

 

25. ÁBRA - A  MEGÚJULT HOMLOKZAT AZ EMELETI MŰTEREM ÁTALAKÍTÁSA UTÁN. 

Az épület további bővítése az utcafront teljes kihasználtsága miatt már csak a belső udvar felé volt lehetséges. Az „L” 

alakú toldalék szárny előbb földszintes, majd emeleti bővítést kapott (eng.szám: 16209/1939. szeptember 19. Kivite-

lező Becska Ferenc). Ebbe a hátsó szárnyba költöztek át a szülők - id. Harald Lobenweinék. A felső szintre később 

(1931) fia, ifj. Lobenwein Harald családjával, míg az utcafront földszinti lakásában Lobenwein Marie költözött (1933). 

Harald Lobenwein nagy kockázatot vállalt azzal, hogy műtermét ennyire 

a város „szélére” helyezte. Negatív tapasztalata már volt, az általa vezetett, 

Újteleki utca- és a Szög utca beli műtermeinek forgalmáról. Úgy tűnik, 

hogy a Kossuth u. 5-ben felépítetett – Schöberl Mihály tervezte – faszer-

kezetes fényterem (eng.szám.: X.71/909) már hozta a hozzá fűzött remé-

nyeket. Ez utóbbi forgalma már megfelelőnek bizonyult. A korabeli újsá-

gokban „csak” a „Kossuth úti villamos megállónál működő foto műterem” 

helyileg már jó választásnak bizonyult. A befolyt keresetet azonban hosz-

szú évekre lekötötte a „nagy álom” – a korszerű nagyvárosi mércével is 

elfogadható műteremmel épített lakóház – megvalósítása. A 39 évig jól 

működő vállalkozás Harald Lobenweint igazolta. Műtermet és így – pol-

gári egzisztenciát teremtett Sopronban. 

26. ÁBRA - HARALD LOBENWEIN, A TÖREKVŐ FIATAL FOTOGRÁFUS  
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AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVEI (1914 - 1918) 

 

 

HARALDNAK 1906. április 5-én született Lobenwein Ernestine nevű leánya, és rá hat évre 1912. július 20-án 

Lobenwein Marie. A két örömteli esemény között 1907 júliusában kapta az értesítést (totenschein), hogy apja: Vinzenz 

Lobenwein 67 évesen Klagenfurtban az Enzenberg str. 3-beli otthonában elhunyt. Mivel 1885-ben ő is áttért-, evan-

gélikus szertartás szerint temették el. A Klagenfurthoz kötődő szálak egyre szakadoztak. A továbbiakban már csak 

levelezés útján tartaná a kapcsolatot testvéreivel, ha az „idők szava” nem szólna közbe. Az építkezésekkel és napi 

munkával terhes, de mégis boldog családi életet beárnyékolja az 1914-ben kitört Nagy Háború. 

1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd trónörökös és hitvese a Boszniában folytatott hadgyakorlat befejeztével meglá-

togatta Szarajevót. A merénylet bekövetkezett. A hír órák alatt végigszáguldott Európán. Az osztrák-magyar sajtó a 

részvét és a felháborodás pszichózisát élesztette. Ferenc József egy ideig habozott. Csak amikor a németek feltétlen 

támogatásáról és a vezető körök háborús eltökéltségéről megbizonyosodott, akkor fordult „népeihez”: „Mindent meg-

gondoltam, mindent megfontoltam…” Július 28-án aláírta a Szerbiának szóló hadüzenetet. Kitört a Nagy Háború. 

A mozgósítás nyomán a békebarát fotográfus az első világháborúban, mint hadifényképész teljesített szolgálatot az 

olasz fronton. Előbb tartalékos, majd besorozott katona volt, akit felmentettek, hogy polgári szakmáját folytathassa, 

persze, a hadszíntéren. 

 

27. ÁBRA - A  CSALÁD:  HARALD ,  OSZKÁR, ERNA ÉS MICI ÉDESANYJUKKAL (1915)  AZ ÚJTELEKI UTCAI HÁZ  KERTJÉBEN 

A kép kifejező, hiányzik az apa! A képet természetesen Harald Lobenwein készítette, de tükrözi azt – ami a családra 

várt az elkövetkező három évben - apa nélkül a család! 

Harald Lobenwein 1915-ben 40 éves. Korából következően nem az első mozgósítási hullámmal került a „katonai pá-

lyára”. 

A 20. honvéd gyaloghadosztályt előbb az orosz fronton vetették be. Ebben az offenzívában Harald még nem vett részt. 

Csak amikor a németek nagy álma, a villámháború elakadt-, a tetemes emberi- és anyagi veszteségek-, valamint az 
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olaszok 1915-ben történő belépése a harcokba, generált egy újabb mozgósítási hullámot a Monarchiában. Ekkor kel-

lett bevonulnia Haraldnak is!  

A hadosztályt áttelepítették és 1915. június 6-tól már az olasz harctéren, a Krn hegytömböt védték az első isonzói 

csata idején. A VII. császári és királyi hadtest kötelékében végig küzdötték a 2., 3., 4., 6., és 8. isonzói csatákat a Monte 

San Michele hegyen és környékén, a Doberdo poklában.  

1917. szeptember 14-től továbbra is az olasz hadszíntéren a Monte San Gabriele hegyet védte a hadosztály, óriási 

veszteségekkel. Október végéig állományának felét elvesztette. A 12. isonzói csata és caporettói áttörés hadművelete-

ivel egy időben a hadosztály is támadásba ment át, október 29-én elérte az Isonzót, majd, mint az Isonzó–hadsereg 

tartaléka, 1918. január 8-án Bellunótól keletre elérte a Piavét. Ott a Monte Tombatól északra állásaiban maradt 1918. 

október 29-ig, majd 30-án megkezdte visszavonulását. November 14-től Villachból vasúton szállították haza megma-

radt gyalogságát béke-állomáshelyeire. 

A gyaloghadosztály olaszországi fronton töltött éveit Harald is végigjárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ÁBRA - EGY MÁSIK CSALÁDI KÉP:  AZ EGYENRUHÁBA ÖLTÖZÖTT CSALÁDFŐVEL  

Az Osztrák-Magyar Császári és Királyi Honvédelmi Minisztérium 1915 novemberében rendelte el az első világháborús 

események képi dokumentálását és az elkészült képek gyűjtését. Könyvek és fotóarchívumok bizonyítják milyen szer-

teágazó volt a megbízása egy hadifényképésznek. Harald frontfényképész volt (9). 

A háborús események peregtek, a tartalékos őrmesterré avanzsált hadi-fotográfus kezében a fényképezőgép pedig 

rögzített, objektíven-, szenvtelenül-. Csak a kamerát kezében tartó fotográfus tudatában változott meg valami – 

örökre, kitörölhetetlenül. Azt mondják, hogy aki a háborúba elmegy, majd visszajön, nem ugyanaz az ember többé. 

Harald hazajött… 
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A HÁBORÚT KÖVETŐ IDŐK (1918 – 1938) 

 

 

A 43 éves katonaviselt fotográfusnak nehéz lehetett visszailleszkednie a polgári életbe. Felejteni a bajtársakat, a fegy-

verropogást, a borzalmas múltat. Megszokni a békét. Legfőképpen, hogy már semmi sincs úgy, mint 1915 előtt volt! A 

Monarchia darabjaira hullott és jött Trianon! 

A Monarchia felbomlásával – döntenie kell! Harald Lobenwein családjával együtt osztrák vagy magyar állampolgár 

kíván-e lenni? 1918. december 27-én kiadott „Honosítási okiratból” egyértelmű, hogy a magyar állampolgárságot vá-

lasztották. Idézem: „Eredetileg osztrák állampolgár és a Sopron város részéről a községi kötelékbe való felvétel iránt 

biztosított Lobenwein Harald Antal született 1875 évben, fényképész, soproni lakós nejével, az 1876-évben született 

Weidinger Mária Teréziával, továbbá az 1900 évben született Harald Oszkár, az 1902 évben született Oszkár, az 1906 

évben született Ernesztina és az 1912 évben született Mária Juliánna Ilona nevű kiskorú gyermekeivel az 1879: T.t.e. 

értelmében, kérelméhez képest, a magyar állampolgárok közé felvetetik, illetőleg honosíttatik.”  

Az irat hátoldalán Gelencsér polgármester-helyettes, főjegyző aláírásával a következő olvasható: „Igazolom, hogy 

Lobenwein Harald a magyar polgári esküt (a) mai napon előttem, letette. Sopron, 1919. január 15.” (10) 

A háborúnak vége, a zavaros idők (Tanácshatalom) ugyan még 1919-ben is folytatódnak, majd a Trianon okozta terü-

leti „civódás” is komoly egzisztenciális bizonytalanságra adott okot, de szerencsére a család újra együtt van! A napi 

feladatok, a fényképész üzlet működtetése is segít a felejtésben. A gyerekek már kamaszodnak: ifj. Lobenwein Harald 

– a nagyapám – már 19 éves, lassan 5 éve részese a fotográfusi munkának. Tanulmányai végzése mellett, mint a leg-

idősebb fiú, napi szinten besegített a fotográfusi munkában. Műtermi és labor munkát egyaránt végzett. Öccse 

Lobenwein Oszkár 17, a bátyját követve Ő is a Soproni Felső Kereskedelmiben kezdi meg tanulmányait, húgaik – 

Ernestine 13 és a legkisebb Marie elmúlt 7, polgári- illetve elemi iskoláikat végzik. 

 

29. ÁBRA - OSZKÁR, ERNESTINE, MARIE ÉS HARALD 
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Harald Antal Lobenwein további 20 évig vezette a fényképész vállalkozását. A cég felvételei igényesek, kimunkáltak. 
Többnyire műtermi felvételeket készítenek: igazolvány képeket, iskolai tablókat, elsőáldozó- és bérmálkozó gyereke-
ket, esküvői- és családi felvételeket.  

Ez utóbbira mutatok egy példát! A képen Nagy Já-
nost, feleségét Németh Irmát valamint két gyerme-
két Bélát és Máriát látjuk. A csapodi (Sopron Várme-
gye) módos gazdálkodó család 1924-ben készítette 
el családi fotográfiáját. Feltételezem, hogy nem Ők 
utaztak a soproni Lobenwein műterembe, hanem a 
cég „települt ki” vidékre, külső családi felvételek ké-
szítésére. A megbecsült fénykép, azután évtizedekig 
függött bekeretezve a Nagy család „szép” szobájá-
nak falán.  

A kép további sorsa, hogy a szülők halála után - 
Nagy Margit (1928-1999) leányuk örökölte. Ő a ké-
pen nem látható. Csak 4 év múlva 1928-ban szüle-
tett meg. Róla azt kell tudnunk, hogy Ő volt felesé-
gem édesanyja. Erre mondják azt, hogy – „Milyen ki-
csi a világ!”. A nagyszüleink valamikor ’924-ben ta-
lálkoztak!  

Egy valamit is magára adó fotóműterem „plusz” 
szolgáltatása volt, hogy az elkészült képlemezt nem 
semmisítették meg, hanem elraktározták, regiszt-
rálták – könyvet vezettek róla, és így bármikor után-
rendelhető volt egy korábbi felvétel.  

Természetes, hogy ez a szolgáltatás is elérhető volt 
a „foto Lobenwein” műteremben. „Utánrendelések 
évek múlva is eszközöltetnek, a lemez utánrendelé-
sekre eltétetik” – hirdeti minden ekkori Lobenwein 
foto versoja (példa rá a lenti kép). 

 

30. ÁBRA - FELESÉGEM –  HORVÁTH MARGIT - CSAPODI NAGYSZÜLEI LÁTHATÓAK  A KÉPEN „IDŐSEBB”  GYERMEKEIKKEL  

1934-ben jelent meg „Sopron és Sopronvármegye Ismertetője” című vaskos kötet, melynek 215. oldalán szerepel a 
„Lobenwein Harald” szócikk. Ezt idézem most:  

„LOBENWEIN HARALD fényképész és fényképészeti szakcik-
kek kereskedője. Született 1875–ben Klagenfurtban. Sopron-
ban 1899-től működik iparában, mint a város legrégibb fény-
képésze. 1914–től az összeomlásig, mint hadifényképész telje-
sített szolgálatot. Az 1904–es és 1925–ös kiállításon elismerő 
oklevélben részesült.” 

A rövid – és jó néhány állításában pontatlan – lexika, szá-
momra legfájóbb hiányossága, hogy nem említi ifj. 
Lobenwein Harald (11) nevét is! Igaz, hogy az üzlet id. 
Lobenwein Harald tulajdonában volt, de fia 1914 óta benne 
élt ebben a vállalkozásban, szívvel-lélekkel! Megérdemelte 
volna, hogy megemlítsék őt is!  

31. ÁBRA - 1925.  JANUÁR 8-ÁN KÉSZÜLT KÉP - UTÁNRENDELÉSI 

SZÁMA:  4793. (A FÉNYKÉPEN:  KOVÁCS KÁROLY  VASUTAS) 
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Tőkeerős, stabil „kuncsaft” körrel bíró vállalkozás az övüké. A legnagyobb Sopronban! Mint előbb említettem, ifjabb 
Lobenwein Harald is tevékenyen részt vett az üzletvitelben. Úgy–, ahogy az apja a nagyapjától – ő is magába szívta a 
mesterséget. Alaposan megtanulta a technikai fortélyokat. A vármegye legnagyobb műterme mégis további profilbő-
vítésre szorult! Az ötletet a szaklapok adják, és ifj. Lobenwein Harald szorgalmasan forgatja a szaklapokat. Ahogy a 
fenti idézetben is említik, a meglévő fényképész iparengedély mellé kereskedelmi tevékenységre szóló jogosítványt 
is beszereztek, és a filmek, fotópapírok és diák mellett fényképezőgépeket, később filmező- és mozigépeket is árultak 
(1938-1944 között). 

     

32. ÁBRA - EGYETEMISTÁK BOLONDBALLAGÁSÁNAK KÉPEI (1927)  –  FOTO:  LOBENWEIN  

A legerősebb munka-hónap mindig a tavaszi „fehér vasárnapok” ideje. Az első- áldozóké, azután a bérmálkozóké. De 
ezek csak egy-egy szoros hétvégét jelentenek, amikor sorban állnak az üzlet várójában a szülők gyermekeikkel. Az 
igazi elkeseredett konkurencia harc a város fotográfusai között az egyetemista hallgatókért, de inkább az érettségiző 
osztályokért folyik. 10-20-30 fiatal tablóképét elkészíteni, ez már jelentős bevételt jelent.  

Kartellbe tömörülnek a fotóműtermek, megegyeznek az árakban, de aztán folyton aláígérnek egymásnak a fotográfus 
cégek. Itt már csak a minőség és megbízhatóság, valamint a „plusz” szolgáltatások jelenthettek előnyt. A Lobenwein 
cég vállalta a tablóképek kartonra kasírozását és keretezését, üvegezését is. 

Egy újságcikk mindezekről:  

„Az iskolaév vége meghozza mindig az érettségit s a várkerületi üzletek kirakatában minden esztendőben, rámosolyog a 
járókelőkre a maturandus fiatalok csoportképe. Ez az év változatosságot hozott a körülbelül mindig egyforma nagy és 
komoly képek sorában is. A várkerületi kirakatokból egész csokor friss, leányarc mosolyog elő. Schwarz Károly és 
Trogmayer Károly kirakata előtt megáll minden arra menő ember, hiszen első alkalom ez, hogy a zárdák hideg falai 
között éretté bimbózott diákkisasszonyok odaálltak a Lobenwein Harald fényképező masinája elé és szép, napos fiatal-
ságukat ráégették a lemez csillogó fekete üvegére. Schwarz Károly kirakatában 35 okleveles kisdedóvónő képe áll ízléses 
arany keretben, melynek művészi díszítését, Tscheik Kálmán rajztanár tervezte Lobenwein sikerült és szép csoportképe 
köré. Trogmayer üzletében szintén ízléses keretben a Szt. Orsolya rend leánygimnáziumának IV. éves, és bentlakó növen-
dékei, az ág. ev. theologia lelkészjelöltjei, a felső kereskedelmi iskola IV. évfolyama, az Orsolya rend polgári iskolai bent-
lakó növendékei, az Isteni Megváltóról nevezett nővérek tanítóképzőjének IV. éves polgári iskolai és bentlakó növendékei 
vannak együvé foglalva stílusos rendezéssel és művészi kiállításban. A képeket a Kossuth Lajos utcai Lobenwein Harald 
fényképész készítette.”  

Megjegyzem, hogy a cikk végén szereplő „Lobenwein Harald fényképész” alatt itt már az ifj. Lobenwein Harald fény-
képészt kell érteni! 

 

 

 

33. ÁBRA –  AZ ID. ÉS IFJ.  LOBENWEIN HARALD A KOSSUTH LAJOS UTCAI HÁZ KERTJÉBEN (1925) 
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IPARKIÁLLÍTÁSOK SOPRONBAN 

 

 

Az Erzsébet-kertben 1904. augusztus 20 és szeptember 25 között rendezték meg a második Ipar- és Képzőművészeti 
kiállítást, a soproni- és környékbeli vállalkozók seregszemléjét. Óriási csarnokot építettek a kert végében, de több 
kiállítónak önálló pavilonja volt. A bemutató helységek, a korábban épült zenepavilonnal és kertvendéglővel együtt, 
így egy teljes „szórakoztató központtá” tették a parkot. A kiállítás Kossuth Lajos utcai főbejáratához díszes kaput (Di-
csőségkapu-t) emeltek.  

  

34. ÁBRA - KIÁLLÍTÁSI PLAKÁT - "DICSŐSÉGKAPU"  - NAGYCSARNOK 

A képsorban az utolsó kép a Budapesten terjesztett Vasárnapi Újság 1904 augusztus 28. számában megjelent felvétel 
a Sopronban megnyílt eseményről. 

A csupán néhány esztendős „Foto Lobenwein” cég is önálló pavilonnal jeleskedett és képeiért ekkor ezüstérmes okle-
velet kapott! Hogy milyen képeket állított ki Harald Lobenwein – arról nincs tudomásunk. Sajnálatos tény, hogy 
Rupprecht Mihály már nem élhette meg saját és egykori védence sikerét a kiállításon. A megnyitást megelőzően né-
hány nappal, a mester elhunyt. Pedig a „sokszorosító és műipar képviselői közül aranyérem használatára jogosító dísz-
oklevelet kapott Rupprecht Mihály (…) ezüstérmesek lettek Lobenwein Harald Antal és Pfeifer Margit fényképészek” – 
számolt be a korabeli soproni újság. 

Persze biztosak lehetünk abban, hogy Harald Lobenwein és fia a műtermükben készült képek teljes palettáját bemu-
tató témákkal jelent meg, az Ipar kiállításokon, hagyományosan önálló pavilonban. Ahogy a „Sopronvármegye” lap írja 
1925. augusztus 2. megjelent számában: „A keleti főbejáratnál hatalmas fotóműhely (Lobenwein).” Kiegészítésképpen 
szerepeltettek néhány városképet is, hogy szemléltessék, ebben is otthon vannak! Ez utóbbiakról elmondhatjuk, hogy 
a Lobenwein cég gyakran kapott megrendelést, megbízást soproni városfotók elkészítésére, melyeket azután a kor 

divatjának megfelelően képeslapokként 
értékesítettek a forgalmazók. Azt mond-
hatjuk – szerencsénkre (!) –hiszen a rene-
szánszát élő képeslap, mint kortörténetileg 
érdekes és értékes kapcsolattartási forma 
mellett, számunkra az előlap, a művészien 
komponált Sopron ábrázoló városkép je-
lent ma is komoly helytörténeti értéket. 

 

 

 

35. ÁBRA - FOTO LOBENWEIN:                         

IKVA PATAK ÁRADÁSA A FESTŐKÖZNÉL   
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Mint fentebb már olvashattuk, ezen az 1925-ös kiállításon is kapott a Lobenwein cég elismerő oklevelet. 

1938 - Soproni Kézműipari Kiállítás, Fényképész szekció – Harald Lobenwein - aranyérem. Méltó elismerése egy idő-
södő mester dolgos életpályájának. 

 

36. ÁBRA - HARALD ANTAL LOBENWEIN ARANYÉREMRE  JOGOSÍTÓ EMLÉKLAPJA  

 

 

 

Időben nagyon előre szaladtunk! Térjünk vissza a családunk történetéhez, melyet kézfogók és eljegyzések, majd es-

küvők, születésnapok, keresztelők, elsőáldozások és bérmálkozások sorozata követ, - mindezek a család életében igen 

boldog pillanatok, de sajnos tragédiák is történtek. 

A következő fejezetek egymásutánját a Lobenwein „gyerekek” – akik közben szépen „kamasz” korba serdültek, majd 

felnőtté értek – esküvőik időbeli sorrendje határozza meg.  

 

 

37. ÁBRA  - HARALD LOBENWEIN CSALÁDJA   
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LOBENWEIN ERNESTINE (1906-1986) 

 

 

   

38. ÁBRA - ERNESTINE BÉCSI BARÁTNŐJÉVEL , ILLETVE TESTVÉREIVEL  ÉS EGY UDVARLÓJÁVAL (?) 

MÍG az első kép remekül komponált – a titkaikat mesélő „örök” barátnők- felpillantanak a fotográfus kérésére, addig 
a második kép igencsak széteső. Valószínűleg nem hangzott el az utasítás: „Kérem, hogy mindenki nézzen a feltartott 
kezemre!” – így a jobb oldali képen a szereplők „szanaszét” nézik a felvételt, a fotográfus csapnivaló, de egy biztos 
Ernestine biztonságban érezheti magát az udvarlójától! A két fiútestvér szorosan jelen van. 

A következő képeslapot még, 1927. június 8-án pecsételték le a tatabányai királyi postahivatalban. A feladó 
Lobenwein Ernestine, a címzett az apja, de a levél, testvérbátyjának szól: Nagys(ágos). Lobenwein Harald Úr. Cím: 
Sopron, Kossuth Lajos út 13. Nagyon kevés képeslap maradt fenn, ezért úgy gondolom érdemes bemutatni! Különösen, 
hogy a családtörténet szempontjából is van jelentősége. 

Az akkor 21 éves Ernestine valakivel (talán bátyjával, Oszkárral?); meglepetésszerűen Tatabányára érkezett. A szö-
vegből kiderül, hogy Pestre készültek, de hirtelen ötlettől vezérelve, átutazóban leszálltak Felsőgallán. Meglátogatták 
édesanyja testvérét, Rózsi nénit (Weidinger Rozália (12)), a nagynénjét. A képeslap szövege:„Kedves Harim! Rózsi néni 
meg volt lepve mikor megérkeztem. Most jut eszembe, hogy adós(od) vagyok, azt kas(s)záld be a Papinál (id. Lobenwein 
Harald), ami a Schveraktól (Schverak Tamás órás és ékszerész Sopronban) kijön. Hétfőn vagy kedden utazunk Pestre. 
Minden jó, csak kevés a pénz. Csókol Erna. Más kézírással: Mikor jössz már? Csókol Rózsi néni. 

   

39. ÁBRA - KÉPESLAP TATABÁNYÁRÓL - ELŐLAP:  NÉPHÁZ A NÉPLIGETBEN, SZÖVEG:  ERNA ÉS RÓZSI NÉNI KEZE ÍRÁSA  
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Láthatóan szoros kapcsolat volt a soproni és 
tatabányai családtagok között! Ennek, az erős 
kapcsolatnak, későbbiekben is fontos szerep 
jut a családunk életében! 

Mindezen túl, az is érezhető a lap tartalmából, 
hogy Erna és Harald, mennyire erősen kötő-
dik egymáshoz. 

Valószínűleg, előző nap reggelén váltak el 
egymástól az állomáson. (A családban termé-
szetes volt, hogy ha valaki utazott – mindig ki-
kísérték a pályaudvarra, ha pedig megérke-
zett, akkor várták.) 

 

40. ÁBRA - ERNA, SÁNDOR BÁCSI ÉS RÓZSI NÉNI A TATABÁNYAI „FELSŐGALLA”  VASÚTÁLLOMÁSON 

Ennek ellenére azonnal írt. Bátyjával tudatta, hogy megváltozott az utazás programja, hiszen nem volt tervezve a le-
szállás a vonatról, másrészt tartozott pénzzel, amit meg szeretett volna adni. Úgy gondolom, hogy a hat évvel idősebb 
testvér, valahol a „pót-apa” szerepét tölthette be, a világháborúban odavolt „igazi-apa” hiánya miatt.  

A négy testvér közül a 24 éves Ernestine talált 

rá elsőnek élete párjára, Ugrinovits Mátyás 

(1897-1968) személyében. A bal oldali családi 

képen a „turbékoló” jegyespárt látjuk a szülők 

és két testvér társaságában. A kép harmóniáját 

ugyanakkor mégis megbontja az, hogy Harald 

Lobenwein gondterhelten, magányosan ül a 

háttérben. Vajon mi nyomasztja? Ő, most vala-

hogy nem illik bele ebbe a nyugalmat és benső-

séges viszonyt ábrázoló tavaszi képbe. 

 

 

 

41. ÁBRA - 1930  TAVASZA - ERNA ÉS MATYI, MINT JEGYESPÁR , CSALÁDI KÖRBEN  

A néhai horvát ősökkel büszkélkedő, korábban Sopron Vármegyéhez tartozó Darufalván (Drasburg, Ausztria) szüle-
tett fiatalember 1930. április 28-án vette feleségül Ernát Sopronban. Nászútjuk Velencét érintő itáliai körutazás volt. 

Az esküvő részleteit bátyja, Harald írja le, április 29-én: „Az esküvő mégis Sopronban lett megtartva. Teljesen meglepe-
tésszerűen jött részemre is az egész, szerdán (1930.04.23) csak azzal állít elő Erna – hogy meggondolták a dolgot, és 
mégis Sopronban lesz az esküvő, persze Mariazellben – fehér ruha nélkül történt (volna), s most ezt kellett hamar készí-
tetni. Új sógorom s én egy utazási ruhát készítettünk erre a célra – amire persze – erre fel már nem volt szükségünk és 
mégis mire a hétfői napsugaras nap felvirradt, minden rendben volt. Nagyon, az éjjel nagyon nyugtalanul aludtam 
(mintha én mennék esküvőre).  

Egész szűk körben lett megtartva az esküvő, nem volt senki hivatalos, csak a vőlegény szülei – ami természetes, s öccse, 
mint tanú. Reggel 9 óra az anyakönyvi hivatalban voltunk, s 11 –kor a Dom (Szt. György) templomban volt az esketés. 
Nagyon szép volt az egész, s Erna igazán elragadó volt, fehér ruhájában. Utána egy kis ebéd, s 1 órakor már vitte is a 
gyorsvonat Őket a napsugaras Olaszország felé. Persze most nagyon szokatlan részünkre, hogy egyel kevesebb, ül az 
asztalnál, s különben is mindenütt hiányzik, már most is alig várjuk, hogy hazajöjjenek, pedig ugye majd hogy el sem 
utaztak.” Több képeslapot is küldtek nászútjukról. Május 14-én érkeztek szerencsésen haza.  



_________________________________________________________________________Wappen der Familie Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

40 

  



Wappen der Familie Lobenwein_________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

41 

 

 

42. ÁBRA - ERNA ÉS MATYI, MINT IFJÚ HÁZASOK, MŰTERMI FELVÉTEL ÉS EGY AMATŐR FOTÓ VELENCÉBEN 

A levélből az is kiderül, hogy eredetileg Mariazellben szerették volna az egyházi szertartást megtartani, de ez valami-
lyen okból elmaradt. Mátyás testvére – Ugrinovits Gyula – viszont a következő évben már tényleg megvalósította 
Ernestine és bátyja elképzelését. Ő valóban Mariazellben mondta ki, a boldogító „igen”-t. 

Mátyás és Erna első közös otthona a Vasúti soron (ma Borsmonostori utca) volt. Innen költöztek át a Csengery utca 
56-ba (hrsz.2394/1), közel a vasútállomáshoz. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 14 évvel később, már szinte na-
pokra a II. Világháború befejezéséhez, az amerikai légierő vasúti pályaudvarra szórt pontatlan bombatámadása kö-
vetkeztében dőlt romba a házuk nagy része. Tante Ernestine a hatvanas években még mutatott nekem olyan 2. Világ-
háborús bomba/ágyúlöveg rozsdás szilánkokat, melyeket a Madách utcai házuk padlásán őriztek egy dobozban. 

A házaspár tehát a Madách utca 6-ba költözött, előbb a ház földszintjén, majd az emeleten élték le életük nagy részét. 
Matyi bácsi a Petőfi téren működő bankból-, míg felesége Erna a valamikori Zrínyi Ilona tiszti leánynevelő intézetből 
(K. F. Offissierstöchter Erssiehungs Institut) átalakított Soproni Ruhagyárból ment nyugdíjba. 

 

 

 

43. ÁBRA - ERNA ÉS OSZKÁR 

44. ÁBRA - IFJ . LOBENWEIN HARALD (KÖVETKEZŐ OLDALON)  
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IFJ. LOBENWEIN HARALD (1900-1945) 

 

 

A LENTI csoportképet Peter Orasch fényképész készítette 1926 augusztusában, Klagenfurtban. A bal oldali főalak mö-
gött a második sorban feltűnik ifj. Lobenwein Harald. Nem ismerjük az eseményt, amely miatt Klagenfurtba utazott, 
de minden bizonnyal feltételezhető, hogy a helyzet adta lehetőség okán, felkereste ott élő rokonait. Akkor édesapja 
testvérei közül egy leány, az akkor 57 éves tante Albina élt a városban.  

Mostoha testvérei közül pedig három leány (a 35 éves tante Karoline, – a 30 éves Johanna, és –a 22 éves Gizella) és 
még egy fiú (a 39 éves onkel Vinzenz). Ez a kép az egyetlen kapocs arról, hogy valaki a soproni családból „haza” láto-
gatott. 

 

45. ÁBRA - IFJ . LOBENWEIN HARALD KLAGENFURTBAN , 1926  AUGUSZTUSÁBAN  

1926-ban Harald már 26 éves fiatalember. 11 éve dolgozik az apa soproni fényképész üzletében - előbb, mint segéd, 
majd tanulmányai végeztével, mint alkalmazott. Reggel 9-től este 6 óráig, a hét minden napján nyitva vannak (!), értsd 
- hétfőtől vasárnapig. (Csak 1930-tól vezetik be az Ipar Kamara engedélyével a szerdai szünnapot.) Havi penzumot, 
fizetést kap (200 Pengő/hó – 1927 után).  

Legényember, aki a munkája mellett esténként családjával sétál az Erzsébet kertben vagy Bánfalván. Kirándulni és 
utazni is szeret, de erre ritkán van alkalma. A „Dalfüzér” és/vagy Zeneegylet énekkari próbáira jár, „néma” filmeket 
néz az Elit- és Városi mozikban. Kedd esténként Schlaraffia összejövetelekre, s néha - a szezonban- bálokra jár a Ka-
szinóba, valamint magyar illetve német nyelvű színielőadásokra a soproni színházba. Nyugodt, komoly, kiegyensúlyo-
zott, megfontolt ember. Bélyeget gyűjt, rádiót hallgat (ez akkor nagy újdonság volt!) és sokat olvas – többnyire német 
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nyelven. Szereti a lexikonokat (Tolnai Világlexikon) festőművészeket bemutató életrajzi könyveket, valamint a fény-
képezéssel kapcsolatos albumokat. Ezeket magyar és német, de akár olasz vagy angol nyelven is megvásárolja (13). 

Káros szenvedélye nincs, hacsak az édességet nem soroljuk ide, mert azt képes „kereskedelmi” mennyiségben fogyasz-
tani. Egy családi anekdota szerint, amikor a Várkerületi „Meinl” üzletben több kg (!) „Típus”- nápolyit vásárolt, akkor 
az eladó közölte vele, hogy „viszonteladókat nem szolgálnak ki”! – pedig csak magánfogyasztásra vásárolt 

A fenti képek egy munkáját lelkiismeretesen elvégző, „gondtalan” fiatalember hétköznapjaiba, társas kapcsolataiba 
engednek bepillantást. Ugyanakkor az évek telnek – közel a harminchoz, Haraldnak is ideje lenne családot alapítania, 
követnie Erna húga példáját…  

Itt lesz érdekes az előző fejezetben idézett képeslap utolsó sora! Rózsi néni sürgető kérdése: „Mikor jössz már?”; amely 
– nem a lap címzettjének, hanem a „fiatal” Haraldnak szólt. 

Nem tudjuk, hogy korábban hányszor járt Harald Tatabányán. Egy biztos: 1929 év elején Ő kísérte el Ernát Sopronból, 
aki egy farsangi-báli meghívásnak eleget téve utazott oda. 

Ezen a tatabányai Népházban rendezett esten – ismerkedett meg Harald Kubik Stefániával. Történetesen Harald nagy-
nénje, Rózsi néni, korábban közvetlen szomszédja volt az akkor közel 20 éves leányzónak. Rózsi néni mutatta be Ha-
raldot Stefinek.  

Az ismeretségből és táncból - levelezés és udvarlás lett. Csodálatos módon a levelek és válaszlevelek legtöbbje 1929-
1931 –ből, „túlélve” a II. Világháborút, máig megmaradtak! A tollszárral írott jobbra döntött betűképek sokat elárulnak 
íróikról. Összesen: 169 levél és képeslap (14). Egy kortörténet! Két család hétköznapjai és egy romantikus kapcsolat 
lenyomata – megsárgult lapokon. Külön könyvet érdemelne a levelek és a találkozások sorozata. Az összesen 32 hó-
napos időszak során mindössze nyolcszor találkoztak! Harald hétszer járt Tatabányán, Stefi pedig egy alkalommal 

47. ÁBRA - ZENEEGYLETI PRÓBA A NAPPALIBAN (1927)  ÉS "SCHLARAFFIA"  TALÁLKOZÓ A KASZINÓBAN (1930) 

 

 

46. ÁBRA - KIRÁNDULÁS, SCHNEEBERG (1931)  ÉS A DALKÖR TAGJAIVAL PRÓBA UTÁN (1929) 
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Sopronban. Séták (15), kirándulások, mozik, bálok. Titkok, félszavak. „Majdnem” szakítás és kibékülés. Lánykérés és 
jegyesség. Álmok és remények, átszőve a lehető leghétköznapibb valósággal Horthy Miklós Magyarországában. 

 

48. ÁBRA - HARALD ÉS STEFI EGY-EGY LEVELÉNEK KEZDETE (1931)  

Az esküvőre 1931. október 28-án került sor a tatabányai Szent István katolikus plébánia templomban. De ne vágjunk 

ennyire a dolgok elé. Előbb ismerkedjünk meg Tatabánya múltjával (16), majd Stefi családjával és itt töltött gyerek-

korával, fiatalságával. 

   

49. ÁBRA - KUBIK STEFI ÉS LOBENWEIN HARALD A TATABÁNYAI NÉPLIGETBEN (1930) 
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KUBIK STEFÁNIA (1909-1999) 

 

KUBIK Stefánia 1909. augusztus 4-én született Tatabányán bányász családban. Apja Kubik Tamás (1866-1933) vájár-
mesterként ment nyugdíjba, a tatabányai Bányaművektől (MÁK Rt.). Dohányzó, mogorva, zárkózott ember volt, ami 
nem is csoda, hiszen 12 éves korától kezdve dolgozott a Tata környéki bányáknál! 

Stefinek, az 1870-ben született édesanyjáról csupán annyit tudunk, hogy Janositz Katalinnak hívták, és 43 évesen 
1913-ban meghalt. Három gyermeket szült. Ifj. Kubik Tamást (?1890 - 1970), Kubik Máriát (1902-1922) és Kubik 
Stefit (1909-1999). 

Bátyját a kis Stefi szinte nem is ismerte. A nagy korkülönbség miatt már elkerült otthonról mikor Ő megszületett. 
Ugyanakkor tartott is tőle, mert ha néha megjelent a szülői házban, mindig azt mondta neki, hogy „magammal viszlek, 
mikor elmegyek” és ettől a kis gyerek nagyon félt. Szintén bányász volt, mint az apja. (17) 

Nővére, aki 1902-ben született, 1921-ben férjhez ment, majd Pilisvörösvárra került. 1922-ben hunyt el. Úgy mesélték, 
hogy bálon a táncban nagyon kimelegedett, hideg 
vizet ivott, és „leforrázta a tüdejét”, néhány hó-
nap múlva meghalt. 20 évet élt. 

Az apa újra nősült, Ha lehet, akkor a második fe-
leségről még kevesebbet tudunk, úgymond 
„megesett” leány volt – ezért is költözött Pécsről 
Tatabányára leányával. Mindkettőjüket Jiraszek 
Máriának hívták. A leány Jiraszek Mariska (1895-
1983) varrónő volt. Az új család nagyon jól „mű-
ködött”. A kis Stefi nagyon szerette a mostoha-
mamáját és mostohatestvérét, Mariskát. Termé-
szetes is, hiszen édesanyját 4 évesen veszítette el. 
Alig emlékezhetett a betegeskedő asszonyra. 

 

50. ÁBRA - AZ APA - KUBIK TAMÁS, ÉS AZ ÁRVÁN MA-

RADT LÁNYAI STEFI ÉS MÁRIA  

Kubik Tamás Mariskával közösen vásárolt „olcsón” telket, közvetlen a Hőerőmű és Győr – Budapest vasútvonal köze-
lében. Az apa nyugdíjazása miatt 1930 novemberében, az addigi „szolgálati” lakásukat el kellett hagyniuk az Öreg 
utcában. A vásárolt telken Új-Tatabányán, két szobás házat építettek (Új-Tatabánya 57). Akkor még nem voltak utca-
nevek! A házak voltak sorszámozva. Itt rendezte be varrodáját Mariska, ahol már több alkalmazottat is foglalkoztatott. 
Köztük Stefit is hímző, varróként. Mariska nagyon intelligens, művelt és érdeklődő volt. A rádióadásokat nagyon ked-
velte. 1930-ban még nem volt saját rádiójuk, a szomszédba járt egy-egy érdekesebb közvetítést meghallgatni. 

   

51. ÁBRA - AZ ÓTELEPI SZOLGÁLATI LAKÁSOK, VALAMINT MARISKA A VARRÓGÉPNÉL  ALKALMAZOTTAIVAL (1915)  
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A MÁK (Magyar Állami Kőszénbányák) vállalat meglepően magas szociális érzékéről tanúskodik, hogy dolgozóinak 

munkásotthont és szociális bérlakásokat (szolgálati házat) (18), villanyvilágítást és a fűtésükhöz szenet biztosított. 

Bölcsődét, óvodát, iskolát építetett a dolgozók gyermekeinek. A megbetegedett bányászoknak gyógyszertár, bánya-

kórház és tüdőszanatórium állt rendelkezésére. Gőzfürdő (fedett uszoda) és nyári medencék valamint Kaszinó és kul-

túrház (Népház) szolgálta a kikapcsolódást. Hozzá kell tennem, hogy azért működött a szegregáció rendesen! Úgy a 

szolgálati házak minősége-, mint az uszodán belüli külön „tiszti” és „altiszti” medencék tekintetében, de említhetem a 

Kaszinókat is. Sajnos a legkirívóbb hiányosságok a munkakörülmények, a munkabiztonsági feltételek hiányának te-

kintetében jelentkeztek, amelyek miatt gyakoriak voltak a balesetek. (Térképmellékletek) 

   

52. ÁBRA - KUBIK STEFI A TATABÁNYAI ÓV ODÁBAN (1913)  ÉS ELEMI ISKOLÁBAN (1919)  

Kubik Stefi, hat évesen az elemi iskoláit Tatabányán kezdte, majd a négy polgárit Csákváron végezte. Amit a Csákvári 

irgalmas nővérek leánynevelő intézetéről tudhatunk: „Alapította gróf Esterházy Miklós Móriczné. A befogadás feltét-

elei: római katolikus vallás, árvaság és 3−14 éves életkor. A felvétel felől gróf Esterházy Miklós Móriczné rendelkezik. 

Kiadásait a grófnő fedezi. Az intézetnek vagyona nincs. Az intézet 14 egyén befogadására van berendezve. (Az utolsó 

évben, az intézetben 16 egyén volt elhelyezve.) A támogatás kiterjedt a növendékek felügyeletére és népiskolai oktatá-

sára.” (25) Valahogy úgy kell elképzelni ezt a 4 évet, hogy a gyerekek az Eszterházy család kastélyában laktak, vala-

melyik mellékszárnyban. Ott is étkeztek, tanultak, imádkoztak. A községi iskolába pedig zárt rendben, csendben vo-

nultak a parkon, kerten át a faluba – lehetőleg „lábujjhegyen”, hogy ne zavarják a gróf úrékat.  

53. ÁBRA - KÉPESLAP:  CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG 

LÁTKÉPE - KASTÉLLYAL , PARKKAL,  TEMPLOM-

MAL , KÖZÉPEN A VADÁSZKÁPOLNA LÁTHATÓ  
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54. ÁBRA - A  KASTÉLY KÁPOLNÁJA AHOL A GYEREKEK IS IMÁDKOZTAK ÉS A 11 ÉVES KUBIK STEFI (1920)  

A Tatabányától 30 km-re található község, Csákvár - Internátusa, a „kedves nővérek” szigora, a hideg-rideg kollégium, 
templom és kápolna, egy családjából kiszakított kislány számára, életre szóló és meghatározó élmény lehetett – világi 
és vallási értelemben egyaránt. 1920 őszétől 1924 tavaszáig tartott e megpróbáltatás. Csak találgatni tudjuk az okát, 
hogy miért is kellett a 11 éves Kubik Stefinek Csákváron élnie, laknia, tanulnia. Hiszen jogi értelemben Ő már nem is 
volt árva! Egyszerű- és racionális a magyarázat. Új-Tatabányán, ahogy akkor nevezték a helységet, de a környék tele-
pülésein sem volt 1920-ban polgári iskola!   

Az ezt követő évekről annyit tudunk, hogy Stefi kisegítő hímző-, varrónő volt Mariska varrodájában. 1931-ben Tatán, 
néhány (kb.5-6) hétig, egy varrógép forgalmazó cégnek az alkalmazásában, gépi hímzést tanított heti 30 Pengőért. 
Utóbb úgy belejött a gyakorlati oktatásba, hogy még Tatabányán is fogadott tanulólányokat.  

Szabad idejében barátnőihez, ismerőseihez (Halla Irma, Rózsi néni) járt vagy a tatabányai moziba, nyári- és téli für-
dőbe. Sokat olvasott (romantikus- és kalandregényeket), németül tanult. Vasárnaponként templomba járt. Élete vé-
géig nagyon mélyen vallásos volt! 

Az igazán meghatározó időpont az életében, az a bizonyos szombati báli nap 1929 februárjában, amikor találkozott 
ifj. Lobenwein Haralddal, a 29 éves komoly és elegáns soproni fotográfussal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. ÁBRA –  A  SOPRONI „UDVARLÓ”  LOBENWEIN HARALD ÉS KUBIK STEFI (1929) 

56. ÁBRA - A  20 ÉVES STEFI (1929)  
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KUBIK STEFÁNIA ÉS LOBENWEIN HARALD ESKÜVŐJE 

 

 

AHOGY korábban említettük, Harald és Stefánia esküvője Tatabányán volt: 1931. október 28-án, szerdán. Az esküvői 

ruhát természetesen a Mariska készítette. (Érdekesség, hogy a fehér ruha az esküvő után át lett festetve feketére. Ha 

babonás lennék, azt mondanám, hogy igen rossz ómen!) 

   

57. ÁBRA –  STEFI A SZT. ISTVÁN TEMPLOM ELŐTT FEHÉRBEN ÉS A FEKETE „MENYASSZONYI"  RUHÁBAN 

Az ifjú pár levelezéséből tudjuk, hogy minden nagyon elő lett készítve a boldog családi életre. A soproni Kossuth utcai 
ház „hátsó traktusának” emeletét szemlélték ki az ifjú pár számára. Hozzá kell tennem, hogy ekkor még nem volt két 
nagyszoba az emeleten, a másodikat, hét év után, 1938-ban alakították ki. Előszoba, fürdő, cselédszoba és lakószoba. 
Mellékhelység a folyosón, útban a dolgozó és műterem felé. 

A lakrész friss kifestése után, új szobabútorok, lámpák, csillárok, függönyök, ágyneműk és textíliák, új edények és ét-
készletek kerültek a lakásba. 

Ez utóbbiakat természetesen Lobenwein Oszkár üveg és porcelán kereskedése szállította az ifjú pár részére. A búto-
rokat egy budapesti cégtől rendelték meg, és vonattal szállították Sopronba.  (A vasúti költség 130 Pengő volt). Ezek 
képezték Stefi „hozományát”. Sajnos a konyhaasztal a gyúrótáblával kimaradt a szállításból. A hiány pótlására az ifjú 
pár személyesen intézkedett budapesti nászútjuk alkalmával. 

Harald két legénybúcsút is tartott az esküvő előtt. A dalkör tagjai – voltak vagy 40-en! – szombaton (1931. október 
17-én) gyűltek össze. 

„A legények ing újra vetkőzve, körbe álltak, s énekeltek… közben egyszer csak jönnek a házasok, s kérik az előbbieket, 
adjanak ki engem, ki már nem tartozom hozzájuk, persze nem adtak ki, körbe fogtak s védtek engem. Egyszer csak érzem, 
hogy a levegőben vagyok, húznak előre-hátra, fönn a fejük fölött, míg csak a házasok kihúztak, ekkor ők fogtak közre, s 
énekeltek egy remek dolgot – O Glücklich wer ein Herz gefunden… Hogy sokáig tartott, ez természetes, s a legjobb han-
gulatban váltunk széjjel.” – tudjuk meg a részleteket Harald leveléből, melyet 1931. október 19-én írt Stefinek. 

A második búcsúztatóról, csak annyit ír, hogy a barátokkal: „Most csütörtökön szűkebb körben jövünk össze, vagy 10-
en, s akkor megkezdődik a szolid élet.” 

A figyelmes vőlegény az esküvő előtt még bon-bont is küldött Tatabányára a menyasszonyának Oszkárral, aki Pestre 
utazott, és épp csak leadta a vonatról az ajándék-csomagot a vasútállomáson Stefinek. 

Az esküvőre mindenki meg lett hívva, és mindenki el is jött azon a bizonyos szerdai napon, de nem volt nagy lakoda-

lom, mert a soproni násznép az esti vonattal hazautazott.   
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Ezt követően a fiatal házasok nászútja - rövid, néhány nap Budapesten, majd ők is, haza Sopronba. Ott készültek az 

esküvő műtermi felvételei is.  

   

58. ÁBRA - A  NÁSZÚT EGY PILLANATA  (BUDAPEST , 1931.  OKTÓBER 29.)  ÉS EGY MŰTERMI ESKÜVŐI KÉP  

Kérdés, hogy vajon – miként fogadták be a polgárias légkörben nevelkedett, Stefivel közel egykorú, testvérek a mun-

kásvilágból érkezett ifjú arát? Vagy megfordítva, miként érezte ő magát itt, ebben az új, polgári világban? Hogy a kap-

csolat nem volt mindig felhőtlen, arról van tudomásunk. 

A családi archívumban fellelhető rengeteg kép tanúsága szerint viszont Stefánia és Harald nagyon boldogok voltak! 

    

59. ÁBRA - ÍME , KÉT  FELVÉTEL ... 
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LOBENWEIN MÁRIA (1912-1994) 

 

 

A SOPRONBAN gyökeret vert Lobenwein család negyedik gyermeke. Róla nagyon keveset tudok, amit viszont hallot-

tam róla az igen negatív érzéseket keltett bennem, s mint tudjuk „eltávozottakról jót vagy semmit”. Ezért néhány idé-

zet és fénykép segítségével próbálom bemutatni Őt. Egy biztos, a 12 évvel idősebb testvér, Harald – nála szintén „pót-

apaként” jelent meg, de már nem baráti szálakkal átszőve, mint Erna nővérénél. Ilyen kapcsolata Micinek, inkább Osz-

kár bátyjával volt! Ezt igazolandó, két levél részlete Haraldtól: Turista bál a Kaszinóban (1930.01.18) – „Mamával 

visszavonultunk az egyik sarokasztalhoz, és borozgattunk, meg beszélgettünk, míg húgom meg öcsém nagyban táncol-

tak. Húgomnak ez volt az első bálja, s ez természetesen nála esemény számba ment.” Utolsó farsangi bál szintén a Kaszi-

nóban (1930.03.15) – „a farsangot nagyon szolidan fejeztem be, természetesen húgom öcsémmel nagyban járták a tán-

cot.” 

S két példa, Harald „apai” gondoskodásra. Első: mikor 1930. október elején, kettesben, a császár-városban jártak: „… 

közvetlen utána Bécsbe utaztunk, alaposan megmutattam Micinek Bécs szépségeit.” 

A második: 1931. februárjában, Harald Tatabányára utazott látogatóba, és magával vitte 18 éves húgát is. A levél rész-

lete Kubik Stefitől való: „Papa találkozott Orbán Dezsővel, és nagyban mesélte a Papának, hogy milyen jól éreztük ma-

gunkat a Lidi-Lódiban (vendéglő Tatabányán), és hogy az a soproni lány – milyen egy kedves, bájos, mulatós kislány.” 

Természetes, hogy Micinek több udvarlója is akadt volna-. És az is természetes, hogy a fiútestvér (Harald) odafigyelt 

ezekre a kapcsolatokra – adott esetben egy apa szigorával! 

A lenti kép tanúsága szerint mégis Harald baráti köréből került ki a „Micike” férje! A vidám társaság bal szélén 

Lobenwein Harald és mindjárt mellette Németh Károly (19). A soproni Városházán, adó-ügyekért felelős, tisztviselő-

ként dolgozó fiatalembernek is megtetszett a „kedves, bájos, mulatós, kislány”. Tegyük hozzá, aki ekkor már 20 éves 

nagylány – úgymond – „eladó sorba került”. Károly a továbbiakban már nemcsak a barátság kedvéért kereste fel a 

„Lobenwein”-házat! 

Míg Harald baráti köre a volt 

iskolatársakból, dalköri, zene-

egyleti és „Schlaraffia” tagok-

ból verbuválódott, addig a szü-

lők a város vállalkozó, keres-

kedő – úgynevezett „polgári” 

köreiből választottak maguk-

nak ismerősöket és barátokat. 

A terjedőben lévő fotó hobby 

és amatőrizmus, melyet azon-

ban csak egy tehetősebb elit 

volt képes megfizetni, szinte 

kínálta a kapcsolatteremtés le-

hetőségét az üzletvezető és 

családfő számára. A fényképe-

zés már szinte gyerekjáték 

volt, a kép kidolgozás pedig le-

gyen a fotólaborok dolga… A 

megbízható munka pedig von-

zotta az üzletbe az amatőröket. 60. ÁBRA - CSOPORTKÉP HARALD BARÁTI KÖRÉVEL  A MŰTEREMBEN  
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A jobb oldali képen Mici főhelyen, a kép közepén ül LM 
monogramos ruhájában, szorosan édesanyja előtt. Va-
lószínűleg igen jó lehetett a kapcsolatuk, mert több ké-
pen is feltűnik ez a közelség. A család vendégségben 
van a neves soproni, óra és ékszerjavítással- és keres-
kedelemmel foglalkozó, Schwerak családnál. Erre utal, 
hogy mindenki nagyon elegánsan van felöltözve.  Fel-
tehetően Oszkár vagy Mátyás készítette a képet. A kör-
nyezet polgári jómódról árulkodik. Az ilyen családi, ba-
ráti összejövetelek gyakoriak voltak. Aránylag későn 
kezdődtek és akár hajnalig is eltartottak. 

 

 

A temperamentumos Lobenwein Mária 21 évesen ment férjhez. Esküvőjét 1933. szeptember 12-én tartották Sopron-
ban a Szent György templomban. Férje, a baráti társaságból megismert Németh Károly (1902-1972), a Fertő-tó parti 
Sarródon született. Károly, 10 évvel volt idősebb Micinél. A nászút természetesen Velence. 

Előbb a Kossuth Lajos utcai ház utcai földszintjén lak-
tak, az üzlet alatt. Majd 1951-ben átköltöztek a házhoz 
tartozó - hosszú telek - másik végén épült, Jókai utcai 
ház emeletére. 

Ott élték le életüket. „Nagy” Kari bácsi mint városi tiszt-
viselő-, felesége pedig pozitív/negatív fénykép retusőr 
munkaköréből ment nyugdíjba. A „nagy” előtag azért 
járt ki Kari bácsinak, mert nagyobbik fiát, tőle 
megkülönböztetendő – következetesen, mindig „kis” 
Karinak nevezte a család. 

 

 

Ezen a képen Német Károly és Mici szorosan egymás 
közelében – mint ahogy fiatal házasokhoz illik. Oszkár 
középen, de még mindig egyedül! A képen már feltűnik 
egy Lobenwein unoka is, ő az első a családban: ifj. 
Ugrinovits Mátyás Oskar (szül. 1932. május 9). A fiata-
labb Lobenwein Harald fényképez, ezért ő nem látható. 
A kép bal szélén Mátyás mellett Harald felesége, Stefi. 
Az idősebb Harald Lobenwein szokásos komoly profil 
arcképpel középen (Rupprecht örökség!). A vendégek, 
akik a szülők jobbján illetve balján foglalnak helyet, „új” 
rokonok Sarródról – Németh Károly édesanyja illetve 
unokatestvére. A társalgás természetesen – német 
nyelven folyt. A helyszín Ugrinovitsék Csengery utcai 
otthona. 

  

61. ÁBRA - VENDÉGSÉGBEN A SOPRON I SCHWERAK CSALÁDNÁL  

62. ÁBRA - AZ IFJÚ PÁR KILÉP A TEMPLOMBÓL  

63. ÁBRA - CSALÁDI ÖSSZEJÖVETEL (1933) 
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LOBENWEIN OSZKÁR (1902-1986) 

 

 

LOBENWEIN Oszkár (1902-1986) az első világháború kitörésekor 12 éves. Polgáriba jár. Az apa frontra távoztával 
neki is be kellett segítenie a fényképész üzletbe, mint bátyjának, de 1918-ban folytathatta tanulmányait. Újra diák 
lehetett! A soproni Állami négy évfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola tanulója lett. 1922-ben sikeresen érettségi-
zett. 

Az ugye természetes, hogy tablójukat a Lobenwein fotóműterem készítette el (Oszkár fent balról a második, lent 
jobbra a felirat Lobenwein Harald Sopron), még talán némi kedvezményt is biztosítva. (Egy kis statisztika: a következő 
22 évben, összesen - további 6 alkalommal készített tablót a műterem a Felső Kereskedelmi Iskola végzősei számára. 
A konkurencia pedig igen nagy volt! Stagl-, Bokor fivérek-, Kürti-, Schöberl-, Brückner-, Diebold- és Kuntel Margit 
műtermei voltak a vetélytársak, hogy csak néhányat említsek…) 

    

64. ÁBRA  - OSZKÁR AZ AMATŐR  "SZÍNI NÖVENDÉK"  ÉS OSZKÁR A MATURÁLÓ "KERESKEDELMIS"  DIÁK  

A bal oldali képen Oszkár – tizenévesen – egy színielőadás jampi öltözékében partnernőjével. Az alakítás abszolút 
hiteles! Mint a fenti példa is mutatja, diákként-, de felnőttként is élt-halt a színjátszásért. A színjátszó kör mellett, 
statisztált a soproni színház dráma és opera előadásain egyaránt, ha pedig nem, akkor a színház magyar és német 
nyelvű előadásaira járt el.  

Újra előveszem és hivatkozom a „Sopron és Sopron vármegye Ismertetője” 1934. év szeptember havában, összesen 20 
szerző tollából megjelent, összefoglaló munkára, melynek: III. fejezete 215. oldalán „L” betű alatt találjuk a „Lobenwein 
Harald” (az apa!) nevét – mint szócikket követően „Lobenwein Oszkár” –t is. 

„LOBENWEIN OSZKÁR üveg, porcelán és edényáru kereskedő. Született 1902-ben Sopronban. Érettségi után Ausztriában 
tanulta ki (üveges) szakmáját, majd katonai szolgálatot teljesített, és mint eml. hadnagy szerelt le. 1927-ben nyitotta 
meg Várkerület 75. szám alatti üzletét, mely azóta, közkedvelt lett.”  

Összefoglalva a fentieket! Egy kereskedelmit végzett üveges mester, aki a színházi életben vagy a katonai pályán ta-
lálná meg önmagát. Valami nem kerek ebben! Bizonyíték rá a következő nyolc év. Korábban nem hittem volna róla, 
pedig többektől hallottam, hogy Ő volt a család „fekete báránya”. Ö volt az, akinek a „Dárius kincse sem volna elég!” 
(20). Kicsit pontosítva a fentieket: A sikeres érettségi-, a szakmai ismeretek megszerzése- majd a katonaság után, 
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üzletet bérelnek számára a Várkerület 57-ben (Grabenrunde 57). A stratégia megfelelően átgondolt! Foto a 
Lobenweinnél, majd ráma, képkeret szintén a Lobenweinnél. Csak az egyiket Haraldnak, a másikat Oszkárnak hívják. 
Mindkettő neve reklámozza a másikat is! Kiegészítésképpen üvegezés, illetve edény és porcelánáru kereskedelem. Az 
üzlet bérleti díja magas. Hónapról-hónapra ki kellene termelni az árát. Oszkár segédeket fogad. A bolt beindul, „köz-
kedvelt” lesz – ahogy olvastuk. De több gond is akad!  

A vásárlók túl gyakran hitelbe vásárolnak, majd elfelejtenek törleszteni! Erre utal ifj. Lobenwein Harald egyik levelé-
ben, amikor ezt írja: „Mici most szorgalmasan járja a házakat, tudniillik számlákkal, Oszi részére, mivel annyian tartoz-
nak néki, valamit be is tudott kasszálni.” A 19 éves Mici, mint pénzbehajtó… 

Egy másik, talán még súlyosabb probléma, hogy túl közel van a Royal Nagykávéház. A Grabenrunde és az Ötvös Gasse 
sarkán. Illetve, hogy túl nagy a kísértés oda betérni. No nemcsak napközben, hanem este is! De, hogy tovább fokozzam 
- rossz nyelvek szerint Oszkár, szórakozás és színésznők után szaladgált még Pestre is, áru és anyagbeszerzés címén!  

Tény, hogy sok-sok családi vita és veszekedés forrása volt, az igencsak költséges, meggondolatlanul könnyelmű és 
„kicsapongó” élet. 

Burgman Vilmát (1899-1981) állítólag újsághirdetés alapján ismerte meg, kinek szülei – milyen véletlen – szintén 
kép-, üveg- és porcelán-kereskedést vittek Cegléden. A hirdetést természetesen nem Oszkár adta fel, hanem a Család! 
A tetemes adóság rendezése fejében, szinte „kényszerítették”, hogy nősüljön meg. A kép tanúsága szerint Oszkár igen-
csak büszke volt tartalékos hadnagyi rangjára. Egyenruha és díszkard az esküvői képen. 

65. ÁBRA - KÉT HELYSZÍN A VÁRKERÜLETEN:  OSZKÁR ÜZLETE ÉS A ROYAL NAGYKÁVÉHÁZ  

66. ÁBRA - BURGMAN VILMA ÉS LOBENWEIN OSZKÁR ESKÜVŐJE BUDAPESTEN (1935) 
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A ceglédi születésű, és nála 3 évvel idősebb leány lett a jegyese, akit 1935. október 26-án vett feleségül Budapesten. 
Az energikus Vilmi aztán elkapta Oszkár frakkját, aki ezután hamar beilleszkedett a tisztes polgári életbe. Új üzletet 
nyitott – a család pénzügyi támogatásával – a Königstrasse-n (Mátyás király utcában). De ebben az üzletben már Vilmi 

felügyelete mellett folyt a munka. „Üveges” leányként ér-
tett az üzletvezetéshez. 

Első közös otthonuk a Kossuth úti házhoz tartozó telek 

Jókai utcára néző végén épült ház földszintjén volt, majd 

átköltöztek az Alsó-Lőverekbe a Vasúti sorra (ma: Bors-

monostori u.). Oszkárnak volt egyedül automobilja a csa-

ládban, ha minden igaz, egy kétajtós DKW F5 Sedan (21) 

típus. A Fertő tavon pedig kicsi vitorlás hajója. Nem so-

káig örülhetett nekik! A történelem keményen közbe-

szólt!  

 

 

Lent, két igencsak kontrasztban álló kép. Az első orfeumba illő jelenetet ábrázol. Békeidőben a „katonával incselkedő 

menyecske”. Itt találkozik Oszkár tehetséges színészi és büszke katonai ambíciója – ha egy kép kedvéért ennyire be-

öltözött a műteremben. Láthatóan Vilmától sem idegen a színészkedés! 

Most nagyot ugrunk az időben – 1946. április 5. 

A kép már nem színházi jelenetet ábrázol! Ez a 

kép – a II. Világháború utáni tömény valóság! 

Egy, az 1940 óta a keleti- és nyugati frontot 

megjárt, majd francia fogságba, munkatáborba 

(Portié-be, Toulouse-tól 50 km) került, és on-

nan szerencsésen szabadult 44 éves katona ha-

zaérkezésének pillanata. Úgy, ahogy belépett a 

Kossuth Lajos utcai ház kapuján, azonnal a mű-

terembe vitték, mint az a kép hátlapján olvas-

ható: „megemlékezésül”.  

Oszkárral később sem volt kíméletes a sors. A 

„magyar kommunizmusnak” a hatalomra kerü-

lése után, kuláknak, bélyegezték és gyakran 

megalázó helyzetekbe kényszerítették. Példá-

nak csak egy esetet közlök: közszemlére az ál-

lami áruház kirakatába ültették, elkobzott va-

gyontárgyaival együtt – hogy „íme, a nép ellen-

sége, a harácsoló és kizsákmányoló!” Mondanom sem kell, hogy ezek után Recskre, az internáló táborba került. Szaba-

dulását követően: szerény, dolgos üveges- és képkeretezőként dolgozott (de vállalt kisebb kép restaurálási munkála-

tokat is!) a „kis” Várkerületi műhelyében nyugdíjazásáig. Vilmi, tudomásom szerint, élete végéig „háztartásbeli” volt. 

Kertjükből tulipánt, ribizlit és cseresznyét árult, mikor minek volt szezonja. 

 

  

67. ÁBRA - OSZKÁR ÉS STEFI A DKW  AUTOMOBILBAN  

68. ÁBRA - A  KÉT KÉPET HÉT ÉV VÁLASZTJA EL EGYMÁSTÓL  
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MÁS SOPRONI CÉGEK, AZAZ A KONKURENCIA 

 

 

KORÁBBAN már többször utaltam rá, hogy milyen komoly konkurencia harc folyt Sopronban a hivatásos fotográfusok 

között. Most ezt fejteném ki részletesebben a „foto Lobenwein” vállalkozás szemszögéből – felhasználva Hárs József 

idevágó munkáját. 

A „foto Lobenwein” cég gyakorlatilag 1902 és 1951 

között működött jogfolytonosan Sopronban. Bár déd-

nagyapám 1898-ban (vagy 1897-ben) érkezett és te-

lepedett le a városban, közel négy/öt évig fotográfus 

segédként tevékenykedett. A levéltárban őrzött Ipar-

lajstrom szerint E-II.-1902/30. sorszámon lett beje-

gyezve 1902. október 10-én, mint önálló fotográfus 

vállalkozó, és 1941-ben szűnt meg önálló ipari tevé-

kenysége. Közben fia fokozatosan vette át az üzlet és 

a vállalkozás irányítását. A hivatalos átadás-átvétel 

1938-ban történt meg, melyet eltartási szerződésben 

is rögzítettek. Hogy már korábban (nem hivatalosan 

ugyan, de) megtörtént a váltás, az a tény is igazolja, 

hogy Harald Lobenwein új fotográfus üzletet nyitott 

a belvárosban. A már megszűnt Tschurl átjáró he-

lyén, a Radics-féle társasház oldalában (Königstrasse 

legelején- ma Mátyás király utca). Az Iparlajstrom 

szerinti nyitás 2425/1937. sorszámon lett beje-

gyezve, de egy év múltával már 422/1938. sorszámon – forgalom hiányában - meg is szűnt (1938. február 15-én). Az 

üzletet később Diebold Károly működtette, mint a képen is látható, profilváltás nélkül. 

A „foto Lobenwein” cég 1938-tól 1945. február 15-ig ifj. Lobenwein Harald neve alatt volt bejegyezve, majd felesége 

özvegyi jogon folytatta az ipari tevékenységet 1951 augusztus 31-ig. Ekkor a cég megszűnt. 

Harald Lobenwein Sopronba érkezésekor csupán négy cég működött a városban. A nagy öregek (Rupprecht és Stagl) 

mellett Brückner Ignácnak és Sigriss Ferencnek volt műterme. Tegyük hozzá, hogy időről időre megjelentek 

„gyorsfényképészek”, vándorfotósok és vásári fotográfusok is, különösen vásárok és ünnepek idején. 

1902-ben sem változott a korábbi helyzet – csupán Harald Lobenwein kért 

iparengedélyt és nyitott üzletet a „külvárosban”. Két évre rá viszont a fényké-

pészek száma megduplázódott, úgy hogy közben Rupprecht Mihály meghalt 

(1904) és Franz Stagl is beszüntette tevékenységét (1903)! Újabb öt év eltel-

tével már 11-re gyarapodott a hivatásos fotográfusok száma (1908). Név sze-

rint: Bauer fényképészet, Franz Stagl II., Koch Dániel, özv. Rupprecht Mi-

hályné, Kirschweng Lajos, Hahn Samu, Stegmüller József Ernő, Rupprecht Kál-

mán valamint Gyula és Riza, Weisz Tóbiás, Goetzlof Oszkár. No és persze Ha-

rald Lobenwein. Ez a szám stabilan megmaradt, vagy inkább tovább növeke-

dett a következő 40 évben. A maximális 15 fényképész üzletet 1912-ben, 

1922-ben, 1929-ben és 1949-ben tartotta el a város és a környező falvak. 

Számszerű visszaesésekről csak a két Világháború kezdetén beszélhetünk. Ek-

kor 9 (1914) – 9 (1940) műteremre apadt a vállalkozások száma. Gondolom a 

háborús mozgósítások és behívók okán. 

69. ÁBRA - A  KORÁBBI LOBENWEIN ÜZLET A KÖNIGSTRASSE ELEJÉN  

70. ÁBRA - RUPPRECHT MIHÁLY (1829-1904)  IDŐSKORI ARCKÉPE  
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Összegezve a fentieket 1899 és 1951 között kb. 60 fotográfusi vállalkozás működött hosszabb-rövidebb ideig a város-

ban. Némelyik csak 1-2 évig regnált, majd „lehúzta a redőnyt” – tönkrement vagy másutt próbálkozott cégalapítással. 

Azért, említsünk meg néhányat a tartósabban működők közül: Rupprech Mihályék 41 évig, Harald Lobenwein 39 évig, 

özv. Bokor Gyuláné 34 évig, Szigethy Lajos 33 évig, Kirschweng Lajos és Franz Stagl 29 évig, Brückner Ignác 26 évig, 

Kürti Dávid Dezső 24 évig, Franz Stagl II. 22 évig, Sigriss Ferenc 21 évig, Kuntzl Alojzia, Rebernigg Róbert, Julius Köhler 

20 évig, Goetzlof Oszkár 19 évig, Szabó Ferenc és Kövesi Rezső 18 évig, Diebold Károly és Tiefbrunner Sándor 16 évig, 

Rupprecht Kálmán 15 évig, Dahner Károly (Kövesivel) 13 évig, Linka Miklós 12 évig, özv. Goetzlof Oszkárné 11 évig, 

Reichardt György, Naske Alajos és Szeim Árpád 10 évig tartott fenn műtermet a XX. század első felében Sopronban. 

Ugye komolyan érzékelhető a konkurencia mértéke?  

Azért tiszteletből a soproni kollégák iránt, néhányuk munkáját illusztrációképpen beillesztem. Szívesebben tettem 

volna be az arcképeiket, de ilyeneket, egy-kettő kivétellel, sajnos nem sikerült beszereznem. 

    
 

71. ÁBRA - A  TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:  STAGL,  BRÜCKNER ,  KÜRTI  ÉS A  BOKOR FIVÉREK EGY-EGY MUNKÁJA  

Ekkor még nem is beszéltem a fotócikk- és fotóvegyszer kereskedelemről melyek árusításával a fent felsoroltakon túl 

jó néhány látszerész, gyógyszertár és drogéria is kért (és kapott) eladási- és kereskedelmi iparengedélyt. Ezek neveit 

már fel sem sorolom, csupán számadatokban: 34 fotócikk kereskedő és 24 látszerész tevékenykedett a vizsgált idő-

szakban, Sopronban. 

Továbbá, meg kell még említenem a városban zajló komoly művész/amatőr foto mozgalmat is, mely kezdetben a Kép-

zőművészeti kör égisze alatt, majd 1903-tól önállóan működött (Photoclub). Hárs Józseftől idézek: 

”Az 1934-es (soproni) városi vizsgálat már 89 tagot talál, közülük 85 fizette be az évi 3 pengős tagdíjat. A létszám 1936-

ban 113-ra emelkedett, s a működők mellett két pártoló tagot is felmutat: Lobenwein Harald fényképészt és Perkovátz 

Félix vendéglőst.”  

Természetesen a klub alapszabálya értelmében hivatásos fotográfus nem lehetett tag ebben a körben, de ennek elle-

nére a Lobenwein cég támogatta – az amúgy szintén konkurenciát jelentő amatőröket. Ne legyünk naivak, az otthoni 

konyhákban vagy fürdőszobákban berendezett „fotólaborok” szívességből biztos, hogy vállaltak ismerősöknek, bará-

toknak filmelőhívást és képkidolgozást, képnagyítást! 
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A „CÉG” ALKALMAZOTTAI ÉS A REKLÁMOK 

 

 

A LOBENWEIN fényképész műterem sikerének titka a „németes” alaposság. A „tű éles” felvételek precíz kidolgozott-

sága. Az igényesség. Valljuk meg; ami mögött igen komoly munkaidő ráfordítás rejtőzik. Hiszen minden egyes képet 

külön-külön elő kellett hívni, majd fixálni, mosni, szárítani, „raszterezni” (simítani) és vágni. Az ifjú cégvezető nem 

volt rest éjfélekig a laborban dolgozni, hogy a másnapi határidőre a képek elkészüljenek. A munkaidő számára nem 8 

óra volt! A segédek már rég hazamentek, amikor ő még tette a dolgát. Minden munkát átnézett, ha nem tartotta meg-

felelőnek – összetépte, s újra laborálta. 

   

72. ÁBRA - KÉT FELVÉTEL A LOBENWEIN CÉG ALKALMA ZOTTAIRÓL (1940  ÉS 1942  ÉVEKBEN) 

Kapcsolata az alkalmazottakkal kiegyensúlyozott munkatársi viszony volt. Követelt, de adott is!  A képek hátsó sorá-
ban állók arca nem merev, én inkább oldottnak és fesztelenek látom őket. Sajnos nem mindegyikük nevét sikerült 
megtudnom. A bal oldali képen balról jobbra haladva: Németh Rezső segédlaboráns, ??? Fräulein, Schmidel Engelbert 
segédfényképész, Bősze Margit adminisztrátor és laboráns, Reichard Pál segédfényképész, ??? Irén cselédlány. Elöl a 
cégtulajdonosok. A jobb oldali képen Somogyi Manci Fräulein, Németh Rezső segédlaboráns, Bősze Margit adminiszt-
rátor, Schmidel Engelbert segédfényképész, Kéri Éva retusáló, „Zsorzsi” bácsi laboráns, „kis” Palkó, kifutófiú, majd 
ismét a cégtulajdonosok, végül (?) Irén cselédlány (1938-44 között). Panaszt egyedül Engelbertre hallottam. Ő több-
ször is visszaélt a család bizalmával, de ennek ellenére nagyon hosszú ideig alkalmazásban volt. Bősze Margit (nekünk 
már Gréti néni!), élete végéig, önzetlen barátnője volt Stefinek. A többiekről annyit, hogy néhányuk a háborút köve-
tően is maradt a fényképész pályán – alkalmazottként (Zsorzsi bácsi), avagy önálló cég tulajdonosaként (Kéri Éva). 

Ifj. Lobenwein Harald ismerte a reklámokban rejlő lehetőséget! Minden kép elárulja a készítő cég nevét. „Foto 
Lobenwein” – hirdeti a képtakaró selyempapír, és „Foto Lobenwein” – hirdeti a kép jobb sarkában mélynyomással ké-
szült felirat is. (22) A kép hátoldalán pedig a gumibélyegzővel nyomtatott pontos cím:”Művészi fényképek műterme 
LOBENWEIN HARALD festészeti és nagyító intézet Sopron Kossuth L.u.13. Telefon: 352.” De hol van ez a valamikori cso-
dálatos szecessziós versoktól – sóhajthatunk fel. A névjegy talán még mutat némi rokonságot a múlttal. Ami viszont 
egyértelmű – a cég meri vállalni a nevét! Hiszen hiába a reklám, ha a foto csapnivaló. Ezért a mérhetetlen igényesség! 

 

   

73.  ÁBRA - LOBENWEIN GUMIPECSÉT LENYOMATA ÉS NÉVJEGYKÁRTYA  
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74. ÁBRA - A  REKLÁMOK HELYE - BORÍTÓ  SELYEMPAPÍR, KÉPSZEGÉLY ÉS A HÁTOLDAL (KÉP:  JIRASZEK MARISKA) 

Harald különös gondot fordított a kirakatokra is. A benne elhelyezett képek gyakori frissítésére. A ház előtti kerítésre 
voltak felerősítve az üvegezett szekrények. De volt kirakat Lobenwein Oszkár várkerületi boltja előtt is. Egy jól eltalált 
kirakatkép „tömegeket” volt képes megállítani. Néhány levél részlete 1931-ből, ezzel kapcsolatban: „Ez is sok munkát 
ad, gondolom, szombat estig végzek vele. Két nagy képet készítettem eddig. A város plébánost - Papp Kálmánt - fekete 
színben és egy kislányt, egy ezredes leányát, kis kabátban matyó hímzéssel, ezt szívesen készítettem, jól mutat kb. 30X50 
cm nagyságban.”  - Itt a kirakat számára készített képekről írt. Egy más alkalommal pedig lefényképezte a kirakat előtti 
csoportosulást: „…a kép a műterem ablakából készült, látni a bejárati kirakatot a néző-közönséggel, érdekes felvétel, 
igaz-e?”  

1931. április 24-én éjjel vagy 25-én hajnalban: „péntekről szombatra virradó éjjel betörték az utcai kirakatot és két 
táblát teljesen kifosztottak.”  Az egyikből esküvői képek-, a másikból 8 új aranykeretbe foglalt kép tűnt el. 50 Pengő 
jutalmat tűztek ki a tettes(ek) nyomravezetőjének. Május elején az elkövetők meglettek. Főiskolások voltak. A képeket 
postán visszaküldték. Mivel a rendőrség be lett vonva, kártalanítási ügy lett a dologból. 

 
75. ÁBRA - VÁRKERÜLET -  LOBENWEIN REKLÁM ÉS KIRAKAT OSZKÁR ÜZLETE ELŐTT  
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LOBENWEIN UNOKÁK I. 
 

 

STEFÁNIÁNAK és Haraldnak szinte esztendőre pontosan megszületett első gyermekük: Lobenwein Harald Oskar. Dá-
tum szerint: 1932. október 23-án. A családban ő a második unoka. Keresztapja: Lobenwein Oszkár, keresztanyja a 
tatabányai Jiraszek Mariska lett. A keresztelőre a tatabányai nagypapa: Kubik Tamás betegsége miatt nem jöhetett el. 
Az alig 4 hónapos csecsemőt vitték hozzá 1933. februárjában. Még időben, mert az édesapa márciusban meghalt. 67 
évet élt. (23)  

   

76. ÁBRA - AZ ÚJSZÜLÖTT KERESZTA NYJÁVAL ÉS EGY RITKASÁG:  HÁROM LOBENWEIN HARALD 

Az első gyerek fejlődése napi örömök forrása. Mellette pedig ott az üzlet, az üzlet, az üzlet. Harald Lobenwein 57-, a 
fia 32 éves. Együtt viszik a céget. A tempó néha feszített, néha lazább. Ritkán, de ilyenkor jut idő egy  kis kirándulásra 
is.  

Bejárják a soproni hegyeket. Felutaznak Budapestre, Bécsbe. Kirándulnak az Alpokban. Harald határtalan örömmel 
mutatott meg mindent fiatal feleségének. A képekről szinte árad kettejük kapcsolatának harmóniája – láthatóan iga-
zán egymásra találtak. 

   

77. ÁBRA - NÉHÁNY KIRÁNDULÁSI SZ ÍNHELY:  ROZÁLIA HEGY , FERTŐ TÓ, KÁROLY MAGASLAT  

1935. január 27-én, megszületett a második gyerekük is. Leány! Lobenwein Stefanie Maria Rosa. (Az édesanyám.) 
Keresztszülei Sándor bácsi és Rózsi néni Tatabányáról. 
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78. ÁBRA - HARI(KA)  ÉS STEFI(KE), VALAMINT AZ ELSŐ NÉMET FRÄULEIN 

A fényképész üzlet „pörög”! Minden kézre szükség van. Fräulein (kisasszony – ma babysitter-nek mondanánk) alkal-
mazása válik szükségessé. Ő felügyeli a gyerekeket, míg az édesanya, a háztartás vitele mellett, besegít a kuncsaftok 
kiszolgálásába és a labor munkákba. Ő is elsajátítja a fényképészeti alapismereteket!  

Némethéknél is megszületik az első gyerek. Ifjabb Németh Károly Harald Alfonz 1934. augusztus 5-én. Időrendben Ő 
a harmadik unoka.  

 

79. ÁBRA - ÓMAMA , "KIS"  KARI ÉS MICI (1934) 

A Kossuth utcai ház már kicsi, ekkora, több generációs családnak. (Az Ugrinovits házaspár már korábban elköltözött 
a Csengery utcába!) Bővíteni az épületet már nem lehetett. A megoldás viszont kínálta önmagát. A telek másik vége a 
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Jókai utcára nyílt. Bölcs előrelátással a korábban már oda 
épített zártsorú földszintes egylakásos (+ pincelakás) há-
zat Harald Lobenwein befektetésként megvette. (hrsz. 
2692. Az 1936-os felmérés szerint „a ház egyedül Harald 
Lobenwein tulajdona, teljes alapterülete udvarral 203 
négyszögöl 1 kúttal, Vízvezeték, villany és gáz bevezetve, la-
kások száma: 1, fürdőszoba: 1, szobák száma: 6, lakók 
száma: 8 fő)”. 2014-ben került végleg el a család tulajdo-
nából Az épületet előbb kiadtak bérlőknek, majd Oszkárék 
(1935) után a Németh házaspár a II. Világháborút köve-
tően költözött oda a „kis” Karival az emeletre (1951).  

 

1938 – fordulópont. id. Lobenwein Harald 63 évesen, „részben” visszavonul. Az üzlet alapítója teljesen átadja a mű-

termének irányítását a fiának. Igen jó érzés lehetett az apának látni, hogy a felvirágoztatott és jól működő vállalkozás 

biztos kezekbe kerül. Az átadás-átvételről megállapodás (eltartási szerződés) készült, melynek egy pontja biztosítja a 

nyugalmazott apa évenkénti üdültetését a fia költségén, Hajdúszoboszlón. 

Az ominózus kitétel nem a véletlen műve! Már korábban 

is jártak ott, első alkalommal, 1935 nyarán. Az üzletet a 

szabadság ideje alatt rábízták az évek óta foglalkoztatott 

segédre: Schmidel Engelbertre, Lobenwein Haraldné (Ku-

bik Stefánia) felügyelete mellett. 

„Az újságok már 1924-ben hírül adják, hogy Hajdúszoboszló 

településtől észak- keletre a földgáz mellett termálvíz is fel-

színre tört a kutató fúráskor. A gyógyító erejű, 73 Celsius-

fokos, különös illatú, barnás színű, jódos és kénes összetételű 

víz föveny- és kádfürdő építésére sarkalta a város vezetését, 

amely 1927 júliusára elkészült A város anyagi ereje azon-

ban nem tette lehetővé a fejlesztést. Erre részvénytársaság 

alakult, amely 1928-ban megépítette az első vasbeton me-

dencét. A belügyminiszter 1934-ben a hajdúszoboszlói für-

dőt gyógyfürdővé nyilvánította.” 

Tehát már, 1935-ben a családfők felkeresik a „mindenféle ízületi bántalmakban szenvedő, derékfájós embereknek is 

csodás megkönnyebbülést okozó” fürdőhelyet. Napfény, kikapcsolódás – megérdemelt pihenés, a kemény munkával 

töltött napok, hetek, hónapok után. A hajdúszoboszlói kúrák aztán az évek folyamán ismétlődtek. 

3 év telt el a kis Stefike születése óta, és megszületik a család harmadik 

gyermeke: Lobenwein Erika Maria. Születési dátuma: 1938. április 14. 

Ő az ötödik unoka a családban.  

 

 

 

82. ÁBRA - AZ ÖTÖDIK UNOKA:  LOBENWEIN ERIKA 

80. ÁBRA - JÓKAI UTCA 14. 

81. ÁBRA - AMIKOR A FÉNYKÉPÉSZT FÉNYKÉPEZIK ... (1935)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3d
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/1927
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928
http://hu.wikipedia.org/wiki/1934
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAszoboszl%C3%B3
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A képen már Erika is elmúlt 2 éves, 1940-et írunk. A gyerekek arcán önfeledt kíváncsiság. Vajon mi történik az asztal 

előtt? Mit sem tudnak a világban zajló eseményekről. 

 

83.  ÁBRA - KLASSZIKUS CSALÁDI KÉP (1940.  DECEMBER 24.)  

Pedig a politika, ekkor már igen erőszakosan, kezd beszivárogni a mindennapokba. A rádió szállítja a friss események-

ről szóló híreket. Harald figyelmesen és gondterhelten hallgatja, követi a bécsi, pesti és berlini rádiók adásait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsidótörvények, náci pogromok, Lengyel-, Cseh-, Osztrák megszállások, erdélyi- és felvidéki területek visszacsatolása, 

Volksbund. Láthatóan a nagypolitika megint beleszól a kisemberek világba!  

1944. március 19-én a németek átlépték a magyar határt – az elsők között – megszállták Sopront. A család közvetlenül 

„csak” a „származási igazolások” (24) beszerzése, valamint Mátyásra, Károlyra, Haraldra és Oszkárra vonatkozó ka-

tonai alkalmassági vizsgálat útján tapasztalta a fejleményeket. A folyamatosan erősödő militarista légkör az üzletnek 

persze nem ártott. Sőt, fellendülőben volt a katonák műtermi fényképezése és az amatőr fotográfia. Az üzletbe beho-

zott negatív filmeket elő kellett hívni, majd papír képeket kellett róla készíteni – lehetőleg gyorsan.  

  

84. ÁBRA -  STEFI ÉS A CSALÁDFŐ A  LEMEZJÁTSZÓVAL SZERELT RÁDIÓ ELŐTT  
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AMATŐR FILMEK A CSALÁDBAN 

 

 

IDŐBEN „kicsit” visszalépünk! 1932-ben robbantott a KODAK gyár 2x8-as keskenyfilmjével és a CINE KODAK Modell 
20-as kamerájával. Ez volt az első 8 mm-es filmkamera a világon. A német Film-Kurier szaklap szerint, az 1930-as 
évek végén, az egész világon, már 3 millió keskenyfilm felhasználó volt!  

A törekvő ifjú Lobenwein Harald, saját maga is kacérkodott az új – terjedőben lévő „őrülettel”, amely meghódította a 
nyugatot – a mozgóképpel. 

1937 tavaszán Bécsben szerezte be KODAK filmezőjét, amelynek legelső, gyakorló képkockáin édesapját örökíti meg 
a Kossuth Lajos utcai ház kertjében. Aztán az apa vette át a filmező gépet és megörökítette a fiát ugyanott. 

  

85. ÁBRA - MOZGÓKÉP PRÓBAFELVÉTELEK - APA ÉS FIA (1937) 

A nevezetesebb házi események, a fotó mellett, immáron mozgóképi megfogalmazást nyertek. Kezdetben érzékelhető, 
hogy aki a kamerát a kezében tartja, nem operatőr, hanem fényképész. Álló képekben gondolkodik. Az események 
„beúsznak” a képbe. A mozgást nem követi a felvevő. Ugyanakkor a jelenetsoroknak van története. Bevezető kép, fő 
esemény és befejezés. Átgondolt a szerkesztés. Ilyen rövid filmek esetén szükséges is volt ez. 

Gyakorlásként, előbb a család tagjairól készül film. Az első filmet látva - szinte hallani vélem, ahogy mondják: „Gyertek 
ide, filmezünk!” Előbb zavarában mindenki nevet, beszél, forgolódik. Persze a fekete-fehér felvétel néma. Csak a mozi-
gép zajos, ahogy lépteti a képkockákat az izzó előtt. De a kép mozog! Új korszak kezdődött a családi amatőr képírás 
történetében!  

A lenti képeken egy ilyen típusú masina látható tároló tokjával; és így nézett ki az Agfa cég forgalmazta 2x fordítós 
Standard (dupla) 8 mm-es formátumú film (25).  

 

 

 

 

 

 

 

86. ÁBRA - KAMERA ÉS FILMTEKERCS  
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Összesen két olyan fényképet találtam a családi archí-
vumban, amelyeken látszik a filmfelvevő kamera. Ezek-
ből az egyik az itt látható felvétel. A kép 1943 nyarán, 
Pannonhalmán készült. Az eseményről filmet is „forgat-
tak”. A kamera Lobenwein Oszkár bal kezében van. A 
„kis” Haraldot szerették volna beíratni a neves iskolába, 
de ez, helyhiány miatt, meghiúsult. Végül is Hari az esz-
tergomi Szent Ferencrendi Katolikus Szent Antal Kollégi-
umban nyert felvételt. Egészen 1947-ig járt oda, de köz-
ben 1944 decemberében a II. Világháború történései mi-
att megszakítva tanulmányait, „kényszerszünetre” Sop-
ronba hazautazott, és egészen a háború befejezéséig ott-
hon tartózkodott.  

87. ÁBRA - PANNONHALMA , A BEJÁRATI KAPU  ELŐTT 

A családi filmek sora 1944-ben, tragikus módon félbeszakadt, majd 1958-tól Lobenwein Frigyes Tamás - a Lobenwein 
család legifjabb gyermeke fogja fojtatni - új technikával (Super 8-as kamera) új felfogásban.  Mindenesetre az 1937 és 
1944 között készült felvételek megbecsült helyet foglaltak/foglalnak el a család archívumában (Lobenwein Archí-
vum). Még emlékszem a közös vetítésekre a Kossuth úti ház emeleti nagyszobájában, mikor Tamás többször is levetí-
tette nekünk e korai tekercseket. Már a fekete dobozból egy mozdulattal kinyitható gyöngyvászon illata is varázslatos 
volt, aztán a rávetített fekete-fehér mozgó képek sora…, és persze közben Tamás vicces megjegyzései, mintegy szink-
ronizálva a látottakat. Nagyon sokat nevettünk! 

A technika fejlődésével, video kazettára (később digitalizálva - DVD-re) lettek mentve a celluloid képsorok, majd tar-
talmuknak megfelelően Frigyes/Tamás címjegyzéket is írt hozzá. Ezek a következők (a zárójelben szereplő neveket 
már én tettem hozzá, csupán az egyértelműség kedvéért): 

„1937 – Családi, Papi (ifj. Lobenwein Harald) első filmje, Stefi (Lobenwein Stefánia) másfél éves, Hari (Lobenwein Ha-
rald III), Kari (ifj. Németh Károly) kirándulás, Károly magaslat, Bánfalva Hari, Kari, Stefi bukfenceznek. Sopron – 
Scheibbs – Mariazell – Wien (Utazás), Mikulás, Hari Stefi kisvonattal. 

1938 – Erika (Lobenwein Erika), Hari, Stefi Gréti nénivel (Veszeli Róbertné - Bősze Margit), Mami (Lobenwein Haraldné 
– Kubik Stefánia) gyerekekkel a Lőver kőrúton Hari, Kari, Stefi, Erika. Karácsony. Fertő tó. 

1939 – Stefi 4 éves. Stefi, Hari, Kari színdarabot játszanak. Erika első lépései. Wien. kirándulás, Virágvölgy, Lővér fürdő, 
Fáber rét. Erika, Stefi, Kari, Hari – korcsolyapálya 

1940 – Papi születésnapja, Hari elsőáldozó, Erika sportkocsiban Mamival, Ópapával (Harald Lobenwein). Kirándulás 
Naphegy, Vashegy. Erika. Kari bácsi (id. Németh Károly) fát 
vág. Erdély „visszafoglalása” (Lobenwein Oszkár a 48-as lak-
tanyából a Déli pályaudvarra lovagol, indul Erdélybe). Ti-
bike (Németh Tibor) keresztelő. Hari, Stefi, Erika 

1941/1942  – Gyerekek cukrászdást játszanak. Ómama 
(Lobenwein Haraldné – Weidinger Mária), Ópapa gyerekek 
a Kölcsey utcában, Mami, Hari, Stefi, Erika. Fahordás 
(Lobenwein – cég alkalmazottai). Stefi elsőáldozó. Gyerekek 
fényképeznek. Kirándulás – Virág-völgy, Hubertusz. Tóma-
lom, Budapest, Lövér-uszoda. 

Ómama, Tante (Németh Károlyné – Lobenwein Marie), Ti-
bike sétálnak. Karácsony. 

1943 – Gyerekek nyulakkal játszanak. Pannonhalma, Kari 
bácsi (id. Németh Károly) katona, Frici (Lobenwein Fri-

gyes/Tamás) keresztelő, Frici május – június. Úrnapi körmenet. Tatabánya, Hajdúszoboszló. Frici kirándulás Hubertusz. 
Papi, Mami gyerekek sétálnak. Karácsony, Frici.  

88. ÁBRA - HARI, STEFI, MATYI A LŐVER USZODÁBAN  
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1944 - Stefi születésnapja, Esztergom. Agfa igazgató (???). Papi, Mami, Frici, Erika 6 éves, Frici, gyerekek a Jókai utcában 
bicikliznek. Oszi (Lobenwein Oszkár), Vilmi (Lobenwein Oszkárné), Mami, Stefi, Erika, Frici. Fáberrét. Lővér-uszi Papi, 
Frici. Erika első osztályos. Légiriadó 1944. november 2. Utolsó felvétel Papinkról.” 

A felsoroltak, a tényleges „családi felvételek”! Talán az egyetlen kivétel az 1937-es Sopront bemutató anyag. Ebben 
egyetlen családtag sincs. Az „ifjú” operatőr, valószínűleg kedvtelésből, egyedül járta be a várost. A Bécsi dombról in-
dult, majd Szent Mihály utca, Rózsa utca, Festőköz, Kisvárkerület (piac), Tűztorony, Fő tér, Új utca, Orsolya tér, Temp-
lom utca, Széchenyi tér, Erzsébet utca, Deák tér (Teológia és az I. világháború emlékművei, szobrai) útvonalon haladt. 
 

Sajnos tudomásom van, hiányzó filmekről is! Hárs József 2000-ben kiadott „Az oroszlán elfordítja a fejét…” című köny-
vében olvasható a következő: „A kéthetente megjelenő reklám-újságocskában olvasható, 1937. november 26-i keltezés-
sel, hogy szűk körben bemutatták Lobenwein Harald fényképész Kossuth Lajos utcai műtermében az első soproni játék-
filmet. Keskenyfilmről volt szó, címe ’A Dudlesz réme’.  

A Sopront északról határoló erdős vadászterület, nyugati szélén az osztrákokra néző Hubertusz-lakkal, volt a terepe a 
Soproni Lovas egyesület támogatásával készített alkotásnak. Sztrókay Lajos írta, rendezte és – játszotta nagyszámú köz-
reműködővel. A rémet dr. Pinezich Jenő (a neves ügyvéd és városatya fia) alakította, egyúttal konferált is, szellemes hu-
morral. Kedves és épkézláb mese keretében, talpraesett feliratokkal, ügyesesen rendezett vadnyugati történetet láttunk, 
komoly vágtatások-, izgalmas lasszó-játékokkal. Hupmann Médy volt az elrabolt 
„wildwestgirl”. Az első kísérlet nagyszerűen sikerült. Remélhetőleg majd nagykö-
zönség elé kerül. Nem tudjuk, hogy teljesült-e a kívánság. De így is kultúrtörténeti 
érdekesség.” 

Mi pontosan tudjuk, hogy soha nem lett bemutatva nagyközönség előtt. Csupán 
többször családi körben, míg valaki végleg kölcsön nem kérte… (Megjegyzés: 
Utóbb azzal az információval egészült ki a dolog, hogy a Sztrókay Lajos lehetett 
a kölcsönkérő, aki Amerikába emigrált, és neki lett kiküldve az eredeti kópia, 
jóval a háború után, a 60-as évek elején.) 

Ugyanez lett a sorsa az 1938. június 20-án Sopronban járt „Szent Jobb körme-
net” -ről (26) szóló rövidfilmnek is. Kölcsönkérték, aztán elfelejtették vissza-
adni. Én még láttam… 

Nohát, a könyv végi jegyzetben általánosan leírtak jelentek meg a konkrét sop-
roni körmenet néhány perces dokumentumfilmjében, ifj. Lobenwein Harald 
munkájában. Azért sajnálatos az anyag hiánya, mert nagyon kevés riport jel-
legű munka került ki nagyapám kezéből. Ő igazán nem volt sem fotográfusként, 
s így amatőr filmesként sem, egy riporter alkat! Műtermi fényképész volt. 

 

89. ÁBRA - A  "DUDLESZ RÉME"  FILM OPERATŐRE JELMEZBEN - IFJ. LOBENWEIN HARALD 
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LOBENWEIN UNOKÁK II. 
 

 

HARALD Lobenweinek 1932 és 1943 között nyolc unokája született. 
Ernáéknál és Miciéknél: 2-2, míg Haraldéknál: 4 kinder jött a világra. 
Az Almanachban (2. pótlap) van utalás Oszkárékra is: „Család (gyerek) 
sajnos nincs, mert az Ikrek (fiú és leány) nem maradtak meg.” A bejegy-
zést nem Ópapa tette, az később került a második pótlapra. 

Ugrinovits Edit Mária 1939. december 18-án született. Ő, a családban 
a 6. unoka. Erika láthatóan nagyon örül unokatestvérének, aki épp 
meglátogatta a nagypapát. Hogy az arca kissé maszatos – nem baj – 
épp most evett.  

Itt hívom fel a figyelmet arra a meglepő tényre, hogy Ómama 
(Weidinger Mária) milyen kevés fényképen szerepel unokái körében 
– talán folytonos betegsége miatt nem kívánt a családi képeken jelen 
lenni. Nem tudom. 

90. ÁBRA - ERIKA , ÓPAPA ÉS EDIT (1940)  

A 7. – a tragikus sorsú – Németh Tibor János (1940. július 4-én született és 1946. szeptember 16-án halt meg). Tibike 
épp, hogy megkezdte elemista iskolai tanulmányait. Szüleivel szüretelni mentek, majd onnan a Balfi utcába, ahová a 
leszedett szőlőt szállították. A nyitott pinceablakhoz helyezett csúszdánál a szűrőt kivették – tisztították éppen. Ez 
okozta a tragédiát! Az őrizetlen, kíváncsiskodó kisgyerek a pincében fejlődő gázoktól megszédült, az ablakon át a 
mustba került, és megfulladt. 

És nyolcadiknak ismét egy Lobenwein kinder: Lobenwein Friderich Jenő Tamás Oszkár. Aki jócskán a háborús évek 
alatt, 1943. május 2-án született. Korábban Frigyesnek neveztük, de annyira elégedetlen volt a keresztnevével, hogy 
hivatalosan is átváltoztatta Tamásra (196x). Volt a családban olyan, aki soha nem tudott leszokni a „Frici” megszólí-
tásról. Mi - a többség, elfogadtuk. Lobenwein Tamás néven vált országosan ismertté. 

A képen szereplők: Németh Károly 
és felesége Mici, mellettük ül Ópapa, 
ölében, a májusban született Frigyes 
(Tamás). Azután Stefi, Edit, Erika és 
előttük a padlón ülve balról: Matyi, 
Kari, Hari és Tibike. A karácsonyok 
rendre hasonló módon teltek. Meg-
szólalt a csengő! Mind a négy család 
megtartotta saját karácsonyát ott-
honában, majd a szenteste folytatá-
saként felkeresték- és megajándé-
kozták egymást is. Végül éjféli mise. 

A harmincas évek vége, talán a negy-
venes évek eleje a Lobenwein uno-
kák számára az aranykor időszaka. 
A család viszonylagos anyagi jó-
módja hatással volt a gyerekek éle-
tére is. Iskolai feladataik végeztével, 
vagy a végtelennek tűnő nyári szün-
időben, számukra a Kossuth utcától 

91. ÁBRA - KARÁCSONY NÉMETÉKNÉL A NYOLC UNOKÁVAL 
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a Jókai utcáig terjedő hatalmas kert a játszóparadicsom. Aztán a családi kirándulások a Károly-magaslatra, a Virág-
völgybe, fürdés a Lövér-uszodában, nyaralások Tatabányán - ezekről a pillanatokról mesélnek a családi albumok ké-
pei, a mozgó filmek képkockái. Felejthetetlen nyarak és telek, csillogó mikulások (27), karácsonyok, születésnapok és 
más családi ünnepek (28). 

A habos kávés születésnapi zsúrról készí-
tett képen hat unokatestvér látható. Fri-
gyes/Tamás még nem született meg – 
majd csak május 2-án! A képen az óramu-
tató járásának megfelelően: Stefi, Mami 
(Kubik Stefánia), Bognár Évi (barátnő), 
Matyi, Tibike, Erika, Edit, Kari és Horváth 
Zsuzsi (barátnő) láthatóak. 

 

 

 

 

92. ÁBRA - STEFI 8. SZÜLETÉSNAPJA    

 

Egy héttel később, újra ünnepet tartottak a házban, csak egy emelettel lejjebb! 1943. február 2-án, id. Lobenwein Ha-
raldné (Weidinger Mária) 67. születésnapjára gyűltek össze gyermekei. A család vidám, de Ómamán látszik, hogy már 
nagyon gyenge. 

Szomorú, de ez lett az egyik utolsó kép a súlyosan cukorbeteg nagymamáról! Közel négy hónap múlva, 1943. május 
29-én meghalt - érckoporsóban temették el a soproni „Új-temetőben”. A halotti anyakönyvi kivonat szerint: cukorbe-
tegség, tüdőgyulladás és szívgyengeség volt a halál oka. 

A gyászmenet tisztelegve megállt Weidinger Mária szüleinek sírja előtt, majd tovább indultak, hogy örök nyugalomra 
helyezzék Ómamát a frissen elkészült Lobenwein kriptában, a „új” temető hátsó falánál, a nagy kereszt alatt. (29) 

 

 

94. ÁBRA - CSALÁDI KÉP (1943)  - KÖVETKEZŐ LAP   

93. ÁBRA - UTOLSÓ KÖZÖS CSALÁDI KÉP ÓMAMÁVAL ÉS AZ ÚJTEMETŐ, LOBENWEIN SÍRHELY  
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A II. VILÁGHÁBORÚ ÉVEI (1941-1945) 

 

 

A HÁBORÚS készülődés, már teljes valójában jelen van a soproniak, így a család életében is. Sziréna-légiriadó próbákat 
tartanak a városban. Elrendelik az utcák és lakások 9 óra utáni teljes elsötétítését. Légoltalmi pincéket jelölnek ki 
körzetenként.  

Az újságok- és a magyar- illetve osztrák rádió híreiben folyamatosan beszámolt az „ellenség” tevékenységéről. A szö-
vetségesek folyamatosan bombázták Németország és Olaszország nagyvárosait, és egyre közeledtek! 1943. augusztus 
13-án a Soprontól légvonalban 30 km-re fekvő Bécsújhely bombázására került sor.  

Mivel a Szövetségesek a keleti- és nyugati frontokon egyaránt ellentámadásba mentek át, a németek az utolsó eszköz-
höz nyúltak, és minden fegyvert fogni képes, 16 és 60 év közötti férfit behívtak a „Volkssturm” soraiba. 

Lobenwein Oszkár, mint tartalékos hadnagy 
már korábban (1940) bevonult katonának! 

Hogy 1944-ben mikor érkezett meg az idézés 
(SAS behívó) ifj. Lobenwein Harald nevére, 
nem lehet pontosan megmondani (kb. 1944 
II. negyedév). Próbáltak intézkedni az ügy-
ben, hogy ne német fennhatóságú-, hanem 
magyar alakulathoz kerüljön. De a soproni 
Városházán, a pápai- és a szombathelyi Kato-
nai Parancsnokságon is elutasító választ kap-
tak. „Volksbund tag (30) helye a németek kö-
zött van!”- mondták. Birtokomban van egy 
dokumentum másolata, melyet Dr. Pekovits 
Artur – Sopron város thj. Városi főjegyző kül-
dött Lobenwein Haraldné Úrasszonynak 
1946. december 10-én. 

Ebben: „Kérelmére készséggel igazolom, hogy 
férje Lobenwein Harald úr, aki Sopronban 
1900 évben született, római katolikus vallású, 

nős, fényképész az SS-be való besorozásra szóló meghívójának a bemutatásával hivatalomban tiltakozott németté nyil-
vánítása ellen és kijelentette, hogy a magyar hadseregben készséggel teljesít szolgálatot. A fennálló rendelkezések értel-
mében azonban a magyar hadseregbe való besorozása nem volt lehetséges.” 

A Pápán 1944. július 25-én kiállított „Katonai Alkalmatlansági Bizonyítvány” is csak annyit hoz tudomásunkra, hogy 
„Lobenwein Harald 1941. évi október 6-án Sopron vármegye sorozó bizottsága előtt megjelent, és mint munkaszolgá-
latra alkalmas, nem soroztatott be. Állítási kötelezettségének eleget tett.” 

A családfő bevonult (1944. október 5-én)! A bevagonírozott katonai alakulatukat nem azonnal vetették be frontszol-
gálatra. Több napig Szombathelyen várakoztak Haraldék, így jutott idő egy rövid „szökésre” is – haza Sopronba (1944. 
október 26). Aztán mikor újra visszament – előbb Budapestre, onnan Uzapanyit (Szlovákia) helységbe került alakula-
tával, de a közeledő orosz front miatt - Bécsbe szállították őket. Itt eltávozást kért 5 napra, így ismét hazajött! Vonattal 
a határig, majd gyalog Ágfalváról éjszaka a sínek mentén… 

Úgy tűnik, hogy működött még némi racionalitás a német hadászati logisztikában, mert a katonailag teljesen kikép-

zetlen fotográfust Bécsből nem a frontra küldték, hanem munkaszolgálaton, polgári szakmájában alkalmazták Poznan 

– lengyel nagyvárosban.  

Az onnan küldött leveleiből néhány fennmaradt. Ismerősök, rokonok, családtagok voltak a címzettek. A kiválasztott 

két levél a fiának Harinak (12 éves) szól. Ezekből árad a család féltése, az aggodalom szerettei iránt. Nézzük az ará-

nyokat is, mennyire csupán néhány sorban ír magáról, épp csak annyit, amennyire egy gyereket érdekelhet… 

95. ÁBRA - OSZKÁR LÓHÁTON - IRÁNY ERDÉLY!  MELLETTE ÉDESAPJA GYALOG. 
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1944. december 6. 

Kedves fiam Hari. Leveledet köszönettel megkaptam. Már ideje volt, hogy 
írtál! Ezen túl minden héten kell egy levelet írnod, és Stefi (Lobenwein Ste-
fánia, 9 éves) is, úgyis megírtam nektek, nem kaptátok meg a leveleimet? De 
ezt szigorúan fogom ellenőrizni. 

Amint írod, nagyon sok a menekült? Akkor nagyon sok ember lehet Sopron-
ban. Ha riadó is van, édes fiam, úgy csak segítsél mindent a pincébe levinni, 
és lenn a testvéreidre kell vigyáznod, mert te vagy az idősebb. Hol láttatok 
Stalin gyertyákat, Sopronban vagy valahol messze? Mamika ne küldjön túl 
sok csomagot, mert úgy is sok a dolga, és aztán még ezzel is bajlódik. Meg 
kell Anyukát kímélni, hisz oly sok dolga van veletek, a háztartással és az üz-
lettel, és ez kedves Fiam, nagyon sok. Majd ha nagy leszel, (% új oldal) fogod 
megérteni, hogy a mi Mamink mennyit dolgozott. Egyáltalán most meg kell 
szoknod, ha Mami valamit parancsol, azt szó nélkül meg kell csinálnod. Kü-
lönben baj lesz, ugyanígy a testvéreidnek is szó nélkül szót kell fogadni. Ugye 
megértetted. 

96. ÁBRA - AZ UTOLSÓ KÖZÖS CSALÁDI FELVÉTEL EGY LÉGIRIADÓ ALKALMÁVAL KÉSZÜLT (1944) 

Karácsonyra Kis Fiam nem tudok hazajönni, így a kis Jézus ünnepét, tartsátok meg szépen. Írod, hogy Manci néni most 
többször nálunk szokott ebédelni, ennek örülök, így legalább Mami nincsen egyedül, és fogadjatok Manci néninek is na-
gyon szót, sokszor üdvözlöm Manci nénit. Add át. 

Amint írod, az üzletben is segítesz kiszolgálni, jól van, ezt kell is, hogy minél előbb belejöjjél, és így Maminak sokat segít-
hetsz, és tudsz már előhívni, ennek meg pláne örülök. 

… Két levelemben azt írtam, hogy Sopron(?), nem is vettem észre, tudod miért van ez, mert sokat gondolok rátok, ugye 
így van? Azt írod, hogy az Erika (Lobenwein Erika, 6 éves) az ágyban van, biztosan alszik még és nem beteg? Szegény 
Friczit (Lobenwein Tamás, 2 éves) is nagyon sajnálom, mivel a lábára esett az ólomdarab, de talán már jó(l) is lesz. És 
Tibi (Németh Tibor, 4 éves) Friczivel játszik, az is jó. És te már áldoztál, a Kari (Németh Károly, 10 éves) meg most ment, 
ez igazán szép dolog. Hogyan megy a latin? Remélem, hogy megy. Csak szedd össze magadat. 

Én csak megvagyok, tanulok mindenfélét, a múltkor az erdőben voltunk és 
sátrat csináltunk, volt kis meg nagy sátor, 4 és 10 embernek, aztán bebuj-
tunk és kissé aludtunk benne. Csókolom sokszor testvéreidet. Stefi is írjon és 
te is minden héten. Karit, Matyit, Editet (Ugrinovits Mátyás 12 éves és Edit 
5 éves) és Tibit is csókolom. Mamit csókold meg helyettem, téged is sokszor 
csókol Apus. 

1945. január 5. 

Kedves Hari Fiacskám! Hosszú leveledet megkaptam, igazán csodálkoztam, 
hogy te ilyen sokat tudsz írni, mond csak mi történt, látod, ez tetszik nekem, 
csak folytasd így, Apuka mindenről értesül, ha kimerítően értesíted. A levelet 
(december) 18-án írtad és három nappal ezelőtt (január 2) érkezett. Ahogy 
a bombázást leírtad (1944. december 6), bizony nagyon borzalmas lehe-
tett, le is fényképezhetnéd, így akkor látom én is, de akkor hátul rá kell írni, 
hogy hol van, mert különben nem ismerem meg. A csomagok mind megér-
keztek, 3 drb. de én is küldtem egy csomagot, volt benn egy kis katona cu-
korka, megkaptátok, és örültetek neki. Hogyan nézhet ki a Lővér-szálló mi-
vel kétszer bombázták. Matyiéknál (id. Ugrinovits Mátyás 47 éves) a 
lőverben is volt valami, ugye bombázták?  

 

97. ÁBRA - "KARÁCSONYRA KIS FIAM NEM TUDOK HAZAJÖNNI...!” 
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98. ÁBRA - NÉHÁNY UTCAKÉP A BOMBÁZÁSOK UTÁN 

Hát bizony nem jó, hogy nap-nap után jönnek az angolok, jaj de rossz lehet, csak a Mamikára vigyázzál. Hát azt írod, 
hogy Sopron az ország fővárosa, akkor bizony nagyon sok ember lehet Sopronban, ha majd egyszer sikerül szabadságra 
menni, úgy majd mindent meg (% új oldal) mutatsz, jó lesz? Amint látom, jól vagytok, csak vigyázz nagyon a testvéreidre, 
és segíts az üzletben is, hogy gyorsabban végezzenek. Én is szorgalmas vagyok, csak nagyon egyedül, sokszor azt hiszem, 
hogy be vagyok zárva, ha a sötétkamrában vagyok, mert két sötétkamra van, egyenként olyan nagyok, mint a mi szobánk, 
és olyan nagy tálban hívom elő a képeket, mind nálunk a mosótank, amelyben a képeket mossuk, a legkisebbik akkora, 
mind a nagyobbik fixiros-tál, mert kisebb táljuk nincs, és órájuk sincs, így mindig számolni kell, persze könnyen lehet így 
tévedni.  

Hogy vannak testvéreid, jól, sokszor csókolom őket, Manci nénit üdvözlöm, Mamit csókolom. 

Hát írj minél előbb, sokszor csókollak kis, és mégis nagy fiam. Apus. 

Kari, Matyit, Editet és Tibit is csókolom…  

   

99. ÁBRA - A  LŐVÉR SZÁLLÓ BÉKEIDŐBEN (KÉPESLAP)  ÉS A BOMBÁZÁSOK UTÁN 
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A továbbiakat a Német Vöröskereszt Keresési szolgálata (NVK) német nyelvű leveléből tudjuk (szabad fordításban):  

„1945. január 14.-én a Szovjet Vörös 
Hadsereg alakulatai Varsótól délre 
a Visztula partján Magnuszew és 
Pulawy településeknél erős offenzí-
vába kezdtek, és rövid időn belül át-
törték a német védőállásokat. Ezt 
követően szovjet páncélosok előre-
törtek nyugat és északnyugat irá-
nyába, Radomon és Lodzon keresz-
tül Sieradz és Kolo között elérték a 
Warta folyó felső szakaszát (Warta 
hidak), melyen január 20.-án keltek 
át. Két nappal később megközelítet-
ték Poznant délről és keletről. Eköz-
ben egy másik szovjet páncélos ala-
kulat áttört még egy német védővo-
nalat Kolo és Inowroclaw között, 
majd Gniesno-n keresztül északról 
is bekerítették Poznant. Január 25.-
ig az erődként működő várost az 
erős túlerő körbe-zárta, majd foly-
tatták előrenyomulásukat 
Schneiemühl illetve Frankfurt/Oder 
irányába. 

Poznan (31) környékén állomásozó összes (német) alakulat, a gyógyultakat, a „Volkssturm”-ot és az alakulatuktól levált 

katonákat is beleértve, megpróbálták nagy veszteségek árán feltartóztatni az ellenséges erőket a város előtt, de a külső 

területekről a városközpontba szorították őket. Január 31.-én a repülőtér is elesett. Ádáz küzdelmek árán február 12.-én 

a szovjet haderők keletről a Warta irányából elfoglalták Poznan térségét az erőd kivételével. Az észak felé kitörő német 

haderőt a szovjet túlerő szabályosan felőrölte.  A német megszállók maradéka visszahúzódott az erődbe, melyet a szovjet 

hadsereg folyamatos bombázással és tüzérségi támadással szétrombolt. Miután február 23.-án, egy kitörési kísérlet az 

erődből, meghiúsult, az utolsó túlélők megadták magukat. E harcok óta, sok Poznan térségében bevetett katona, „eltűnt-

ként” van nyilvántartva. Egy részük szovjet fogságba került, mások pedig elestek.   

Már a fogolytáborokba történő menetelés során is sokan meghaltak, ők részben sérüléseik miatt, részben egészségi álla-

potuk miatt nem bírták a megpróbáltatásokat. A hiányos öltözet és ellátás, valamint elégtelen egészségügyi körülmények 

jelentős veszteségeket okoztak. A bizonytalanság és kilátástalanság tovább bénította a túlélési ösztönt az emberekben. 

100. ÁBRA - POZNAN –  OROSZ KATONAI BEKERÍTÉSI VÁZLATA  

101. ÁBRA - KORABELI KÉPESLAP AZ ERŐDRŐL (1940)  ÉS AZ ERŐD A HARCOK UTÁN (1945)... 
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Egy utalás alapján az eltűnt személy is fogságba került e csaták során. Megkeresésünkre, a Szovjet Vöröskereszt, azt a 
tájékoztatást adta, hogy az eltűntről nem rendelkeznek adatokkal. A szervezet ezen információja arra enged következ-
tetni, hogy Lobenwein Harald az 1945. február 20-24. közötti csatáknál a poseni (Poznan) erődbe (tartózkodott), majd 
Szovjet fogságba került, és nagy valószínűséggel a fogság kezdeti időszakában hunyt el, még mielőtt nyilvántartásba 
vették volna valamelyik orosz fogolytáborban.” 

Eddig, a Vöröskereszttől kapott levél! Mely inkább általánosan a harci eseményeket, mint konkrétan a keresett sze-
mélyre vonatkozó ismereteket közöl. Hogy mégis az eltűntre is vonatkoztatható a helyzetelemzés, azt az alább látható 
képmelléklet igazolja. Az NVK által küldött fotókon szereplő személyek mindegyike eltűnt a harcok során. Ki Buda-
pesten, ki Posenben. 

Zakó és nyakkendő. Így néz ki egy SS katona? Nem az elfogultság íratja velem, de én igencsak civilnek látom a nagy-
apámat. Egy békeszerető, abszolút polgári felfogású embernek, akitől a lehető legtávolabb áll az erőszak és a milita-
rista szellem. 

RÖVID NEKROLÓG IFJ. LOBENWEIN HARALD EMLÉKÉRE 

 

A lenti összeszerkesztett kép - szimbólum! (Majd egy következő fejezet árulja el, hogy miért ez a téli táj került ide.) 

 Ez a kép egy el nem küldött gyászjelentés szimbóluma. Értesítés nekünk, az utódoknak, akik soha nem találkozhattunk 
a nagypapával, mert túlságosan fiatalon ment el tőlünk.  

Hivatalos adatok szerin 73 millió civil és katona halt 
meg a II. Világháborúban, de ahogy Anonymus mondja: 
„Csak egy ember hiányzik, és a világ üressé válik…” Én is 
így érzem!  

Ahogy a történelemkönyvekből megtanultuk, hogy 
gazdasági és politikai érdekekből, aljas diktátorok és 
politikusok szóltak bele milliók életébe. Átmosva a 
„kisemberek” agyát, feldúlták az Ő és családjaik életét, 
hogy aztán a harcmezőkön vagy gázkamrákban hamis 
okokért és célokért pusztuljanak. Sajnos ez a sors jutott 
a nagyapámnak is. Nyomtalanul eltűnt! Csak a hiánya, 
és vele a gyász maradt a mi családunknak. 

  

102. ÁBRA - A  NÉMET VÖRÖSKERESZT ÁLTAL KÜLDÖTT KÉPSORBAN SZEREPEL "LOBENWEIN HARALD SS MAN" 

103. ÁBRA - SZIMBOLIKUS GYÁSZJELENTÉS NAGYAPÁMRÓL. 
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A SOPRONBAN ÉLŐK SORSA 

 

 

SOPRON nem nevezhető hadászati szempontból je-

lentős településnek. Ipari létesítményei nem játszot-

tak háborús kiszolgáló szerepet. Csupán a városon 

keresztül haladó vasútvonal tekinthető stratégiai 

utánpótlás vonalnak. E miatt az egyetlen ok miatt 

kellett a városnak elszenvednie az amerikai és orosz 

bombázásokat kilenc alkalommal. A legsúlyosabbak: 

1944. december 6-án és 19-én, majd 1945. március 

4-én és 29-én. A nagy magasság (kb. 30000 láb) és a 

hibás légi manőverezés miatt a vasútvonal he-

lyett/mellett jócskán kapott a város is a bombatalá-

latokból. 

 

 

104. ÁBRA - TRAGIKUS PILLANATOK -  

SOPRON, 1945.03.04.  13 ÓRA 40  PERC  

A  PIROS VONAL A CSENGERY UTCA VONALA  

 

Szöveges példaként pedig a Szovjet Tájékoztató Irodától (Pravda, 1945. március 30.) vett szemelvény az utolsó – Sop-

ront ért - oroszok által elkövetett, 9. bombázásról: „Március 29-ére virradó éjszaka nehézbombázóink csapást mértek a 

magyarországi Sopron vasúti csomópontra. A bombázás eredményeképpen a csomópont területén tüzek keletkeztek, me-

lyek robbanásokkal jártak együtt. Virradatra lángoltak az ellenség szerelvényei és katonai raktárai.” 

A Lobenwein család Kossuth Lajos utcai háza épségben maradt. Az óvóhelynek kialakított pincéjét, az első bombázá-

sok után mégsem tartották elég biztonságosnak. Úgy mesélték, hogy „rengett a ház a robbanások után”. Egy alkalom-

mal Bánfalván a Karmeliták hegybe vájt borospincéjében, majd az erdőben kerestek menedéket a légitámadások elől. 

Némethék Jókai utcai házának bejárati része-, Ugrinovitsék Csengery utcai háza pedig szinte teljes egészében bomba-

találatot kapott, romba dőlt. A fenti kép ezeket a pillanatokat örökítette meg 

az amerikai légi felvételről!  

Az Ugrinovits család szerencsére a Lővérekben tartózkodott. A bejárónő is 

úgy élte túl a bombatámadást, hogy az első robbanások hallatára, kifutott a 

házból és a vízaknában keresett menedéket. 

 

 

 

105. ÁBRA  - CSENGERY U. 56. A  VOLT "UGRINOVITS"-  HÁZ 
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A családi Almanachban érdekes részletre bukkanhatunk erre az időre vonatkozóan. Idősebb Harald Lobenwein a 

gyászév leteltével újra nősülni készült. A bejegyzés szerint eredetileg 1944. december 22-re volt kijelölve az egyházi- 

és polgári esküvő napja, erről kettő bejegyzés is tanúskodik az almanachban– melyeket aztán gondosan áthúzott, majd 

beírta, hogy ténylegesen 1945. január 21-én nősült meg. 

Előkerült egy „Tanúsítvány a házas-

ság megkötéséről”, mely azt igazolja, 

hogy a polgári esküvő - az áthúzások 

ellenére - valóban meg lett tartva, 

csak az egyházi esküvő maradt el!  

Valószínűleg kegyeleti okokból a na-

pokkal korábbi bombázások áldoza-

tainak temetési szertartásai miatt 

történt mindez.  

 

 

 

106. ÁBRA - TANÚSÍTVÁNY A HÁZASSÁ G 

MEGKÖTÉSÉRŐL 

A 26 évvel fiatalabb Carla Tauber (született: 1901. szeptember 19. – meghalt: 1967. október 29.) lett a 70 éves öregúr 

felesége. Közel 22 évig éltek együtt. Ahogy én láttam, boldog összhangban egymással. Esténként felváltva , egyik nap 

dominóztak, másik nap kártyáztak, és közben németül beszélgettek. Carla tante fordított nekem, ha azt akarták, hogy 

megértsem őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. ÁBRA - ESKÜVŐI KÉP (1945)  ÉS AZ IDŐS HÁZASPÁR (1960)  

Elbeszélésből tudom, hogy a Lobenwein lányok (Erna és Mici), nagyon nehezteltek az apjukra a házassági döntés mi-

att, úgy érezték, hogy az apa „megcsalta” elhunyt felesége emlékét! Lobenwein Erna utóbb meg is bánta, hogy többször 

milyen gorombán viselkedett a „mostohamamával” - Carla tante-val.  
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HÁBORÚ UTÁN, AZ „ELTŰNT” KERESÉSÉRŐL… 

 

 

AZ orosz csapatok 1945. április 1-én vonultak be - Sopron felszabadult. A háborúnak itt vége volt! Ma már tudjuk, 
hogy mi következett ezután. Tudjuk, hogy a háborút követő évek, az orosz megszállás, a „népi demokrácia” évei voltak. 

Akkor – a borzalmak után - mindenki úgy gondolta, hogy az élet hamarosan tovább megy majd, abban a kerékvágás-
ban, ahogy a negyvenes évek előtt zajlott. A zavaros dolgok majd egyenesbe jönnek, a gazdaság beindul. Legfőképpen, 
hogy a családfő egyszer csak, nyitja az ajtót és betoppan, mint ahogy az apja tette azt 28 évvel korábban, az előző 
világégés után.  

De a „papi” nem jött! „Talán megsebesült, kórházba került és még gyógyul. Fogolytáborba zárták és majd hazaengedik, 
ahogy Oszkárt is, és még oly sokan másokat.” - a reményt kifejező gondolatok voltak ezek, szemben az egyetlen hideg 
szóval: „Eltűnt”. Azt mondják: „a remény hal meg utoljára”! És minden képeslap, kereső levél – csak újabb várakozásra 
adott alkalmat. 

A következő levelezőlap 1945. szeptember 5-én íródott Rajkán. Benne Szécsei Károly ír Varga Sándorné úrnőnek Sop-
ronba. Idézem: „Kedves Asszonyom! Örömmel teszek eleget azon vállalt kötelezettségemnek, miszerint értesítem, hogy 
férjével együtt voltam egy orosz fogolytáborban. Érte-
síthetem, hogy a férje a legjobb egészségnek örvend, és 
különben is jó színben van. Ugyanis szakács. Egyébként 
rövidesen haza fog jönni Ő is. Üdvözlettel Szécsei Ká-
roly”. 

A levél nem Lobenwein Haraldnénak szól, amiért 
mégis idekerült az a következő utóiratnak szánt kér-
dés: „Lobenwein fényképész otthon van-e már?”. Tehát 
Szécsei Károly katonatársa volt Lobenwein Harald-
nak. Varga Sándorné a levél pozitív tartalma mellett, 
ismerve-átérezve, az aggódó katona feleségek sorsát, 
igyekezett a levelet mielőbb átadni Lobenwein Ha-
raldnénak. 

108. ÁBRA - SZÉCSEI ÚR LEVELE 

Bár a levelezőlapon nagyon pontatlan a cím: Szécsei Károly, Rajka, Moson megye – a posta megtalálta a feladót, amikor 
Lobenwein Haraldné, azonnal írt neki. Még szeptemberben megjött a válasz: „Nagyságos Asszonyom! Bár nagyon el 
tudom képzelni, mily nehezen várja a választ, sajnos rajtam kívül álló okok miatt nem tudtam írni. Sajnos, amit én tudok 
közölni szintén vajmi kevés. (1945) Január 28 vagy 29-én voltunk utoljára együtt (Haralddal). Akkor elvesztettük egy-
mást és csak március 4-én találkoztunk ismét – már orosz fogságban – a poseni Shloss-ban, mely kórháznak volt beren-

dezve. Lobenwein úrnak tüdőlövése volt, azonban 
azt mondta, hogy már elég jól érzi magát. (elmo-
sódott íráskép)…különben nem is találkoztunk 
volna. Onnan engem más táborba szállítottak, így 
sajnos többet nem közölhetek. 

 

 

 

 

109. ÁBRA - A  KÓRHÁZNAK BERENDEZETT SHLOSS  
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110. ÁBRA - SZÉCSEI ÚR LEVELE LOBENWEIN HARALDNÉNAK  

Esetleg Prieschlich soproni kőműves, vagy Kirchknopf balfi- vagy Pe??el, Szűcs fertőrákosi bajtársak tudnának valamit 
mondani. Mindenesetre kívánom, hogy a Jó Isten, kiben annyira bízunk…(elmosódott az íráskép) Üdvözlettel: Szécsei 
Károly, Rajka.”  

Szécsei úr szolgált néhány információval, ami túlmutat a Német Vöröskereszt Keresési szolgálata (NVK) által leírta-
kon. Tehát Harald utasításra, részt vett Poznan fegyveres védelmében az oroszokkal szemben, de mint kiképzetlen 
munkaszolgálatos katona – esélye sem volt, hogy sebesülés nélkül megússza. Tüdőlövést kapott, s a poseni St. Martin 
utcában található - rommá lőtt - kastélyban (Königl. Residenzschloss) ideiglenesen berendezett kórházban ápolták.  

Vagy nem volt súlyos a sebesülése, vagy a gyors orvosi segítségnek köszönhetően elkerülte az ilyen sérülést követő 
légmell (pneumothorax) kialakulását – amely súlyos esetben akár a teljes tüdő összeesését is eredményezheti. Az or-
vosi szakkönyvi leírás a néhány nap utáni spontán javulástól kezdődően a 2-4 hetes gyógyulási időt ír – súlyosságtól 
függően. A március 4-i dátum 6-8 nappal van túl a harcok teljes befejezésén, de nem ismerve a sebesülés időpontját 
akár 1-2 hét is eltelhetett. „Már elég jól érzi magát” – utal arra, hogy Harald már akár „járó beteg” szinten volt akkor. 
Minden esetre az orosz hadigépezet orvosa úgy ítélte meg, hogy túl az életveszélyen, a lábadozó beteg átkerülhet egy 
orosz hadifogolytáborba, felszabadítva ezzel egy férőhelyet az amúgy is túlzsúfolt kórházban.  

 

111. ÁBRA - HADIFOGLYOK MENETE A SHLOSS ELŐTT  

Kilépve a kórház kapuján, Lobenwein Harald nem számí-
tott többé gyengélkedő betegnek vagy munkaszolgálatos-
nak, csak egy SS hadifogolynak a sok száz és ezer ember 
közül. Ebben a helyzetben, az őrzésükre rendelt orosz ka-
tonák számára, csak egy dolog volt fontos –tud-e haladni a 
fogolytáborba gyalogosan menetelő sorral, vagy lemarad. 
A menetoszlop regisztrálatlan! Ki tudja, hányan vannak? 
Egyel több – vagy kevesebb – nem számít…  

Jelenlegi ismereteink szerint, nagyapám is – fáradtságára 
hivatkozva – kiállt a sorból. Orosz géppisztolysorozat vég-
zett vele, valahol - egy hómezőn, Lengyelországban… 
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1948. június 16-án a debreceni Magyar Vöröskereszt és a Magyar Hadifogoly Híradó Kirendeltség tájékoztató lapja 
szerint özv. Lobenwein Haraldné : „Kérelmére Lobenwein Harald hadifogolynak Kutató-tábláját elkészítettük, azt 
T320/1948 szám alatt iktattuk és függesztettük ki.” 

Úgy látszik, hogy Szécsei úr is időközben elhagyta az országot, mert a következőkben már Ulm am Dounau (Németor-
szág) címre leveleztek Sopronból. A német vöröskereszten keresztül történő keresésben segített a Lobenwein család-
nak, még 1950-ben is! A rendszeresen Ausztriából érkező levelek, felkeltették a magyar állambiztonsági nyomozó 
hatóságok érdeklődését. Államellenes cselekedetnek, „rejtjeles üzeneteknek” vélték a nyugati – csupán keresésre irá-
nyuló – kapcsolattartást. Feltételezték, hogy Lobenwein Harald nem tűnt el, csupán külföldön maradt, és onnan folytat 
kémtevékenységet.  

A folyamatos zaklatások miatt Lobenwein Haraldné a soproni járásbíróságtól kérte, hogy eltűnt férjét nyilvánítsák 
halottá, melyet a hatóság 1952. november 9-én kelt végzésében meg is tett. Érthetetlen módon a bekövetkezett halál 
napját: 1945. február 15-re állapították meg, mikor is ifj. Lobenwein Harald még biztosan életben volt. A dátum meg-
állapításának alapja, a bíróság indoklása szerint, az volt, hogy nevezett „Pozenba került, ahonnan 1945. január 14-ről 
keltezve érkezett tőle az utolsó levél, - azóta híre veszett, valószínűleg meghalt.” 

 

 

 

1955. június 21-én egy Postai feladóvevény tanúsága szerint K.J.Vorosilov-nak Moszkvába, a Kremlbe(!) is lett küldve 
„kereső” levél, melyre az oroszok válaszoltak is, a Magyar Vöröskereszt által, 1957. január 11-én: „A Szovjet vöröske-
reszt megkért bennünket, közöljük Önnel, hogy Lobenwein Harald kutatása nem járt eredménnyel, tartózkodási helyét 
nem sikerült megállapítani.” 

A Salzburg mellett, Halleinben élő Lobenwein rokonok még 1961-ben is indítottak keresést az Osztrák- és Német Vö-
röskereszt segítségével.  

Legutóbb édesanyám – Lobenwein Stefánia – kerestette édesapját, ahogy erről a 2012. március 6-án kelt, és teljes 
egészében idézett Német Vöröskereszt Keresési szolgálatának tájékoztató leveléből értesültünk. 

  

112. ÁBRA - A  MAGYAR VÖRÖSKERESZT KÉT ÉRTESÍTÉSE 1948-BÓL ÉS 1957-BŐL 
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A KITELEPÍTÉS VESZÉLYE 

 

 

A NÉHÁNY hónapja még, szülőkkel és gyerekekkel teljes család élete megváltozott. A családfő nélkül maradtak szá-
mára a dolgok átrendeződtek. A megélhetés forrását jelentő üzletet irányítani és működtetni kellett, az alkalmazottak 
és a gyerekek segítségével. 

1946-ban a soproni németség kitelepítése kapcsán merült fel újabb veszély a család számára. A kitelepítés jogcíme 
lehetett: anyanyelv, nemzetiség, Volksbund-tagság, SS szolgálat. Ezen feltételek szinte mindegyike fennállt ifj. 
Lobenwein Haraldra. Csak nézőpont- és némi rosszindulat kérdése volt az egész. Az összeíró biztosok házról-házra 
jártak. Ezt követően, 1946. április 20-án került ki az első lista a kitelepítendők névsorával. Ezen szerepelt az id. és ifj. 
Lobenwein család is, hogy mikor kell a gyerekekkel és néhány bőrönddel a Déli vasúti pályaudvaron jelentkezniük és 
elfoglalniuk az utaztatásukra szolgáló vagont. Mint annyian- Ők is „minden követ megmozgattak” a határozat ellen. A 
kitelepítésre ítéltek „mentesítési” kérelmének elbírálását, valamint a tévesen listákra kerültek törlését a bizottságok 
1946. május 3-án fejezték be. Eszerint id. Lobenwein Harald csupán fia névazonossága miatt került a listára. Ifj. 
Lobenwein Harald családja pedig ok nélkül, hiszen az apa – mint ok – eltűntként volt nyilvántartva.  

Lobenwein Harald (III) – ifj. Lobenwein Harald fia- aki ekkor már 14 éves kamasz, visszaemlékezéseiben leírja, hogy: 
„A kitelepítésünk úgy alakult, hogy 1944-ben Budapestről zsidó családokat deportáltak Fertőrákosra. Egy fegyőr hozott 
levelet az apámnak címezve, de mivel Ő már nem volt itthon, anyukám olvasta, hogy ez a zsidó (a nevüket tudtam, de 
már elfelejtettem) ennivalót kért, mert éheznek a táborban. Ő pesten volt fotós és tőlünk vásárolt filmeket, papírokat és 
fényképezőgépet is. A smasszer három alkalommal vitt szalonnát, kenyeret és egyebet nekik. A negyedik alkalommal 
közölte, elvitték őket Németországba. 1945 tavaszán megjelentek nálunk és megköszönték Mami segítségét. Közölték, 
hogy Dachauban voltak, az amerikaiak szabadították ki őket. Így menekültek meg. Megadták a címüket és telefonszá-
mukat. Amikor 1946-ban a kitelepítési listát kaptuk, hogy majd megadott időpontban a Déli pályaudvarra kell menni 
kettő bőrönddel, anyukám ijedten felhívta őket és kérte a segítségüket. A zsidó közölte, hogy megpróbál tenni valamit. 
Utána pár nap múlva két ávós jött és közölték, hogy törölve vagyunk a listáról.” 

A családok maradhattak Sopronban 
lakhelyükön! Idősebb Lobenwein Ha-
rald előbb egy „sajtcédulát” kapott a 
névazonosság igazolására, majd 1946. 
december 5. napján egy tetszetős „Ille-
tőségi bizonyítvány”-t is a polgármes-
tertől, mely szerint „Lobenwein Harald 
soproni lakósnak ez idő szerint Sopron 
thj. városban van illetősége.” 

 

 

 

 

 

Ez utóbbi okmány kiadásában szerepe lehetett annak a ténynek is, hogy 1946. szeptember 26-29. között Sopronban 
„Őszi Vásár”-t tartottak. A nem kis nehézségek árán megrendezett seregszemle aktív támogatói- nak, a zárónapon 
oklevelet adtak át. Ebben a rendező bizottság megköszönte a támogatók és/vagy résztvevők „munkásságát”. Idézem: 
„OKLEVÉL – Soproni őszi vásár főrendező bizottsága Lobenwein Harald úrnak Sopronban, 1946. szeptember 26 – 29-ig 
Tildy Zoltán Magyar Köztársasági Elnök Úr tiszteletbeli fővédnöksége alatt megrendezett Őszi Vásár keretében megtar-
tott kiállítása érdekében kifejtett értékes munkásságáért a legteljesebb ELISMERÉSÉT nyilvánítja, melynek jeléül ezt az 
oklevelet kiadja. Sopron 1946 évi szeptember hó 29-én.” Pecsét, aláírások.  

113. ÁBRA - A  "SAJTCÉDULA" 
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114. ÁBRA - AZ "ILLETŐSÉGI BIZONYÍTVÁ NY”  ÉS AZ OKLEVÉL 

Nem tisztázott, hogy a kiállítást „csak” anyagilag- vagy képeik bemutatásával is támogatta Harald Lobenwein. Ez 
utóbbi esetben feltételezem, hogy a kiállított képek nagy részét korábban már a fia készítette. Hiszen 71 évesen Harald 
Lobenwein már nem fényképezett! (Az Iparlajstrom szerint 1941-ben szűnt meg önálló ipari tevékenysége.) A hábo-
rút átvészelt Lobenwein műterem raktárában pedig szépen, rendben ott sorakoztak a régi „kísérleti” nagyítások és 
kirakatképek. Ez semmit nem von le az idős mester érdemeiből, hiszen a Lobenwein üzletnek „élnie” kellett, tehát a 
reklám lehetőségét ki kellett használnia!  

Ha azt gondolnánk, hogy a Lobenwein családnak nyugalma következett a nagypolitika felől ezek után, igencsak nagyot 
tévedünk!  

17381/1948. sorszámon jelent meg Sopron város polgármesterétől az a Hirdetmény, mely hivatkozik a 12200/1947 
számú, a Belügyminiszter által kiadott, Kormányrendelet 14.§ hatálya alá tartozó személyekre. „A 14.§ értelmében az 
a magyar állampolgár, aki az 1941. évi népszámlálás összeírása alkalmával magát német anyanyelvűnek vallotta, a ren-
deletben előírt vagyonjogi korlátozás alá esik.” A Belügyminisztérium által összeállított névjegyzékben 377. sorszámon 
természetesen megtaláljuk Lobenwein Harald nevét is… 

 

115. ÁBRA - A  HIRDETMÉNY 377.  PONTJÁNÁL OTT SZEREPEL HARALD LOBENWEIN NEVE IS  
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TATABÁNYAI „ROKONOK” 

 

 

A HÁBORÚ után 1947 májusában meghalt a tatabányai Jiraszek mama. Hosszú-

hosszú éveken át betegeskedett. Erre utal egy, még 1942. április 10-én feladott 

és máig megmaradt képeslap! 

Feladó: Lobenwein Haraldné – Kubik Stefi, aki aggódik a tatabányai szerettei-

ért. Címzett: Őnagy. Kubik Tamás Úr úrasszonynak. Új-Tatabánya. Valószínűleg 

a „Királyi Posta Hivatal” pontosította a címet, mert más kézírással kiegészítet-

ték: 57.  

A képeslap szövege: „Nem tudom elgondolni, miért nem írtok. Talán nem is kap-

tátok meg az orvosságot? Hogy van a Mama? Olyan kíváncsi vagyok már.” 

 „Írjatok, ha csak egy lapot is. Nálunk annyi a dolog, ha ez soká megy így megbo-

londulunk. Pláne a gyerekek mellé nagyon kellene valaki, csak nem igen lehet 

kapni. Csókolunk: Stefi” 

 

116. ÁBRA - JIRASZEK MAMA, A "KIS"  HARIVAL (1934)  

A Mariska, a halálesetet követően, nem maradt egyedül! Már korábban férjhez ment. Valószínűleg 1942-ben vagy 

1943-ban. Ami az eseményről készült képen meglepő: igen sok a fekete ruha és a komolyság, - nem igazán illik az 

egyébként felemelő családi eseményhez. Azt biztosan állíthatom, hogy az „ifjú” párnak templomi esküvője nem volt, 

csak polgári. Egyszerűen - nem voltak vallásosak! 

    

117. ÁBRA - JIRASZEK MÁRIA ÉS KIS KÁROLY - ESKÜVŐI VACSORA JIRASZEK ROKONOKKAL(IDŐPONT ISMERETLEN) 

Mariska férje – a 17 évvel fiatalabb – Kiss Károly (1912-1983), alacsony, kövérkés ember volt. Felsőgallán, az Alumí-

niumkohóban dolgozott, később bányász - majd úszómester lett a tatabányai strandon. Az MKP (Magyar Kommunista 
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Párt) tagja volt, meggyőződésből – jó értelemben! Sokat cigarettázott és szerette a focit, egyszer még én is elkísértem 

egy bajnoki fordulóra, de őszintén megmondva, nagyon untam!  

A Csók István utca 3-ban laktak. (Egyébként, Mariska néni adta az utca nevét, „rövid utca- rövid név”- mondta, találó, 

nem?) A pontosság kedvéért korábban Tököly utca volt, de nem tudni mi okból a „kurucos” név nem felelt meg a népi 

demokráciának, ugyanakkor elég demokratikusan, megkérdezve az ott lakókat, keresztelték át a magyar festő nevére. 

Valószínűleg már koruknál fogva, nem lehetett gyerekük, mert pótolva a hiányt, sok Lobenwein gyerek és unoka nya-

ralt náluk az évtizedek során. Jómagam is több nyarat töltöttem náluk, lévén Ők voltak a keresztszüleim. Ha valaki 

Sopronból Budapestre utazott vagy vissza, biztosan meglátogatta őket, ha tehette. 

Szomorú, de idős korukban kellett elhagyni otthonukat. A város és a „Tröszt” (Tatabányai Szénbányák Vállalat), úgy 

döntött, hogy felszámolják a városnak ezt a részét - az utcák, és épületek alatt húzódó bánya vájatok miatt. Az évről-

évre előforduló épületkárosodások és az ezt követő renoválások tetemes 

költsége okán, kifizetődőbbnek tűnt az itt lakókat kitelepíteni, másutt talál-

ható házakban elhelyezni, s ezzel kártalanítani.  

Nehezen döntöttek! Végül, utolsónak, mikor már a környék minden háza le-

bontva, romokban állt. Ők is elköltöztek. Egy jó kilométerrel kerültek ko-

rábbi házuktól Tatabánya-Újváros felé. Szintén a vasút közelében. Így a ro-

hanó vonat ablakából láthattam régi-új házukat mikor Pestre vagy Sop-

ronba utaztam. 

Mindketten 1983-ban haltak meg, szinte egy időben. Mariska néni 88 évet 

élt, míg férje 71 évesen halt meg. Amikor Kari bácsihoz – halála előtt – a 

kórházban papot akartak hívatni, Ő büszkén mondta: „Nekem piros köny-

vem van!”. Sopronban temették el őket az öreg temetőben, jelenleg a Zepkó 

kriptában nyugszanak. 

 

119. ÁBRA - VOLT SÍRJUK AZ „ÖREG”  TEMETŐBEN, SOPRONBAN 

 

 

  

118. ÁBRA - CSÓK ISTVÁN UTCA 3. - EGYBEN AZ UTCA VÉGE - KARI BÁCSI ÉS MARISKA NÉNI A VERANDÁN 
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ÁLLAMOSÍTÁS, A NEHÉZ ÖTVENES ÉVEK… 

 

 

HAT év telt el a II. Világháború óta. 1951-et írunk. 

„A magántulajdon felszámolása 1945-től a kommunista párt hatalom-átvételével párhuzamosan több lépcsőben zajlott 

le. A kinyilvánított cél az életszínvonal emelése, a termelőerők fejlesztése, valamint a „kizsákmányolásból" származó jö-

vedelmek megszüntetése és a tervgazdálkodás megszilárdítása volt. Ennek keretében hajtották végre a kisipar- és a kis-

kereskedelem visszaszorítását.  

A háború alatt gazdátlanná vált üzletek eleve állami tulajdonba kerültek, korlátozták az iparengedélyek kiadását, illetve 

felülvizsgálták a korábban kiadott iparengedélyeket is. Az államosítás eredményeként az egyszemélyes vagy néhány főt 

foglalkoztató üzletek egymás után zártak be, a kereskedelem és a szolgáltatások rendszere átalakult, és létrejöttek az új, 

szocialista típusú szövetkezetek. A „maszek” pékségek, zöldségesek, cipészek, fényképészek, szabók, varrónők, borbélyok, 

fodrászok ideje lejárt, a régi cégérek zömét évtizedekre elsöpörte a történelem.” 

Özvegy Lobenwein Haraldné 1951. szeptember 1-én aláírta a szövetkezeti belépési nyilatkozatot, amely egyben a 

„Foto Lobenwein” üzlet megszűntét is jelentette, és alkalmazottként belépett a soproni Fényképész Kisipari Szövet-

kezetbe. A Kossuth úti műterem és a labor eszközei közös (szövetkezeti), tulajdonba vándoroltak. Ennek ellenére még 

további hat hónapig, ott helyben, működött tovább az üzlet, csak nyár elején költözött át a város szívébe.  

Munkáját a Széchenyi tér 20 szám alatt nyílt fényképész üzlet laborjában végezte tovább, mint – szövetkezeti dolgozó. 

Saját eszközökkel, idegen helyen – jó 10 esztendeig.  

Öt nappal később, leánya – a 16 éves - Lobenwein Stefi, mint felszabadult ipari tanuló is követte, de ő már nem számí-

tott alapító tagnak a Kisipari Szövetkezetben. A továbbiakban ők ketten biztosították a család számára az anyagi for-

rást a megélhetéshez.  

 

120. ÁBRA - AZ ERKÉLY JOBB SZÉLÉN:  LOBENWEIN STEFI - A  LABORBAN ÖZV . LOBENWEIN HARALDNÉ 

Itt a gyerekeken kívül a nagyszülőt (id. Harald Lobenweint) is értem, mert az 1941-ben megkötött „eltartási szerző-

dés” így rendelkezett: ifj. Lobenwein Harald gondoskodik a szülőkről az üzlet fejében. (Havi 250 Pengő + más juttatá-

sok). Ki gondolta akkor, hogy ilyen gyökeres változásokat produkál az élet!  

Ha már az anyagiaknál tartunk, az igazsághoz tartozik, hogy Oszi, Erna és Mici is 50-50 Ft-tal támogatta havonta édes-

apját! 
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A szebb időket is megélt „Lobenwein-ház” utcafrontja (földszinti lakás és emeleti üzlethelységek) üresen maradt. A 
fotóműterem és a hozzá kapcsolódó helységek, valamint a háromszor kétszobás lakrész „kulák vircsaftnak” számított 
az 50-es évek Magyarországán. Államosították! Sőt, hogy az apparátus éreztesse a tekintélyét özv. Lobenwein Harald-
nét „előzetesben” 5 napig bent is tartották a Lakner Kristóf utcai Rendőrkapitányság épületében: „Lakrész vagy szo-
baszám bejelentési kötelezettség elmulasztása” –címén, köztörvényes bűnözők között!  

Máig fel nem foghatom, hogy sem Németh Károlyék, sem Ugrinovits Má-
tyásék, sem Lobenwein Oszkárék nem figyelmeztették a családfenntartó nél-
kül maradt Lobenwein családot, hogy milyen - mindenkit érintő rendelkezé-
seket hoztak! Kellett, hogy tudjanak róla, mert a rendelet őket is érintette, és 
Németék kivételével valójában mindegyikükhöz telepítettek lakót vagy társ-
bérlőt. 

Nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezek után Lobenwein Haraldnét (33), 
mint osztályidegent, egy volt Volksbund -os feleségét (!), nem figyeltették-e 
a hatalom éber emberei. A kép alapján pedig erősen álcázta magát. Nyoma 
sincs a korábbi évek elegáns, polgárias öltözködésének. (Frigyes fején a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium egyensapkája, tehát 1957 őszén készült a kép.) 

Új lakókat költöztettek a Kossuth úti épületbe. A Feketéék, Gosztolányiék, 
Révaiék laktak a fényképész üzletből átalakított- és földszinti lakrészekben. 
Az udvar felöli oldal maradt meg az idősebb- és fiatalabb Lobenwein család-
nak. Földszinten: id. Lobenwein Harald (Ópapa) és felesége Carla tante. Az 
emeleten özv. Lobenwein Haraldné és gyerekei: Harald, Stefi, Erika, Frigyes. 
A házmesteri teendők, mondanom sem kell persze, özv. Lobenwein Harald-
néra – mint egykori háztulajdonosra maradtak.  

 

121. ÁBRA - ÖZV . LOBENWEIN HARALDNÉ ÉS FIA LOBENWEIN FRIGYES TAMÁS EGY VÁRKERÜLETI KIRAKAT ELŐTT 

Az alsó családi kép abból a szempontból kifejező, hogy az édesanya az elmúlt évek nehézségei ellenére milyen derűs. 
A gyermekei valóban csodálattal nézhetnek rá!  

Vegyük sorra, hogy azok a bizonyos „nehéz” ötvenes évek, hogyan alakították a felnövő Lobenwein 
gyerekek sorsát. 

A legidősebb Lobenwein Harald (III) 
életpályáját édesapja korábban 
fényképészként képzelte el. Mint anno, Ő is 
az apja mellett sajátította el a mesterséget, 
úgy szerette volna fiának átadni a szakmát 
és a műtermet. A „kis” Hari 8 éves múlt 
(1940-et írunk!), mikortól már kísérte 
apját vidéki útja-in. Cipelte a 
fényképezőgép faállványát és a lámpákat. 
Úgy tűnik, hogy ez a fotográfus gyerekek 
sorsa… . Ki gon-dolta akkor, hogy majdan, 
a még meg sem született Frigyes/Tamás 
lesz az aki az apja örökébe lép! 

Ellenbe Hari a félbeszakadt esztergomi ta-
nulmányokat (1943-1947-ig tanult ott) kö-
vetően a Soproni Állami Fáy András Köz-
gazdasági Gimnáziumban érettségizett 
1951-ben. A megbélyegzett Lobenwein név 

122. ÁBRA - CSALÁDI FELVÉTEL (1950) 
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miatt sem továbbtanulni, sem Sopronban elhelyezkedni nem 
tudott. Előbb Tatabányára az Alumínium-kohóba (1951), on-
nan Budapestre, majd Inotára (1953) – a magyar nehézipar 
„fellegváraiban” került (MASZOBAL – Magyar-Szovjet Barát-
ság Rt.), végül 1953. május 11-én Komlóra, a szénbányászata 
miatt erősen fejlesztett Baranya megyei városkába, a Komlói 
Szénbányák Tröszthöz – mint gazdasági tisztviselő. Felfigyel-
tek rá, tehetsége miatt – úgymond „kiemelték”. „Hari elvtárs” 
már főkönyvelői feladatokat látott el, mikor a helyi pártvezető 
a magánéletébe avatkozott: „Nem udvarolhat egy kulák leány-
nak!” (32). A hatalmi tiltás ellenére megnősült, majd 1956 
nyarán szabadságra ment, de ez már inkább „szökés” volt 
Pécsről! Sopronban újra munkát keresett. A „SOTEX”-ben 
(Soproni Textilipari Vállalat) helyezkedett el, majd hamaro-
san a Győr-Sopron megyei Vegyesipari Vállalathoz, ismét 
könyvelői munkakörbe. 

123. ÁBRA  - A  TABLÓ ALSÓ SORÁBAN J OBBRA:  LOBENWEIN HARALD (III) 

Lobenwein Stefi (34) édesanyjával a Soproni Fényképész Kisipari Szö-
vetkezetben dolgozott laboránsként – az 50-es évek végéig, mire a – fo-
tográfusként, Párizst is megjárt – Galavits Lajos szövetkezeti elnök ki-
emelte és műtermi fényképészként foglalkoztatta őket tovább. Gépies „fa-
vágó” munka helyett végre azt tehették, amihez igazán értettek. Kapcso-
latot teremteni a „kuncsaft”-tal, oldani benne a feszültséget a fényképe-
zéssel szemben, majd megragadni a pillanatot, exponálni. Ahogy koráb-
ban Nadart idéztem: visszaadni a fényképen az illető személy lelkét. A 
hivatalos elutasítással ellentétben a márkás „Lobenwein” név még eny-
nyi év után is(!), sok-sok megrendelőt vonzott a Szövetkezet mindkét 
belvárosi műtermébe.  

 

124. ÁBRA - LOBENWEIN STEFÁNIA, MINT MŰTERMI FÉNYKÉPÉSZ 

 

Lobenwein Erika is fiatalon találkozott a „kikosarazott” munka-
vállalók sorsával (1952). Előbb a soproni SOTEX Szőnyeg-gyár-
ban dolgozott három műszakban. Végül egy gépállomás admi-
nisztrátoraként sajátította el a gép- és gyorsírást, olyan alapos-
sággal, hogy későbbi munkahelyein is abszolút elismeréssel fo-
gadták és csak nagyon nehezen váltak meg tőle. Mikor ismét visz-
szakerült a SOTEX-be, már ügyintézői munkakört látott el. 

(Zárójelben jegyzem meg, hogy az „alaposság”, párosulva fárad-
hatatlan kitartással a munkában, mindegyik Lobenwein gyerek-
nek a sajátja volt egész életében. )  

125. ÁBRA - LOBENWEIN FRIGYES/TAMÁS ÉS ERIKA 

Lobenwein Frigyes/Tamás ebben az időben még alapfokú iskoláit végezte (1949-1957) az Irgalmasok temploma mel-
letti „Kelner Sándor” Általános Iskolában (ma Ferenczi János utcai iskola). 

 

.   
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MÉG EGYSZER: ID. HARALD LOBENWEIN 

 

 

CARLA Lobenwein, Ópapa második felesége 1967. október 29-én elhunyt. Szorgosan ápolta, gondozta idős férjét. Az-
tán mégis ő távozott előbb. Reggel nem ébredt fel. Úgy vitték ki a hálószobából, hogy a férj észre sem vette. Az akkor 
már idős és beteges öregembernek nem árulták el a szomorú tényt. Azt mondták neki, hogy Carla tante rosszul lett és 
kórházba szállították. Persze idővel gyanússá vált Ópapának, hogy felesége nem gyógyul, így azt kérte lányaitól, első-
sorban Micitől, hogy fényképezze le neki a kórházban, hogy láthassa.  

Azután, mikor hamarosan őt vitték a mentősök – egy rosszullét után – kórházba, azt kérte, hogy egy pillanatra álljanak 
meg vele a kapunál, had lássa utoljára a „Lobenwein-házat”. Valahol érezte, hogy többé ide már nem jön vissza.  

99 nappal Tanti halálát követően Ő is elment. 1968. február 5-ét írtuk. Homályosan emlékszem a temetésére, mert 
talán ez volt az első családi temetés, amelyiken már „nagyfiúként” részt vettem. Hideg volt, de a nap ragyogóan sütött.  

A ravatalozóban készült képen jobbról mellettem a második: Lobenwein Tamás, a „legkisebbik” unoka! Ő már felfogta 
azt, amit én akkor még nem. Itt nemcsak a nagyapja távozott el. Egy korszak zárult le végleg.  

    

126. ÁBRA - HARALD LOBENWEIN TEMETÉSE(1968) ÉS A „LOBENWEIN” KRIPTA AZ „ÚJ” TEMETŐ VÉGÉBEN 

Tamás 25 éves. Már fényképész ő is. Édesapja másfél éves korában búcsúzott el tőle, 1944 decemberében, amikor 
betette maga mögött a Műterem ajtaját, és elindult végzetes útjára. Nagyapja pedig most, 1968 februárjában, 92 éve-
sen ment a fia után. 

De valamit mindkettő itt hagyott számára-.  

Mesterségbeli tudást és tehetséget. Ez utóbbi velünk születik, tenni érte alig valamit lehet – ellene annál többet!–, az 
előbbihez munka és erőfeszítés árán juthatunk. Tamásnak a tehetsége is és szorgalma is- megvolt ahhoz, hogy méltó 
legyen fotográfus elődeihez! 
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LOBENWEIN TAMÁS (1943–2005) BÚCSÚZTATÓJA A „SOPRONI SZEMLÉBEN” 

 

 

„LOBENWEIN Tamás fotóművész-fotóriporter 2005. július 9-én, 62 éves korában, méltósággal viselt, súlyos betegség-
ben elhunyt. 

A görög dinasztia szó évszázadokig az uralkodóházakat jelentette, ma már al-
kalmazzák a közéletben fontos szerepet betöltő családokra is. A Lobenwein csa-
lád negyedíziglen fényképész dinasztia. (…) 

Tamás 1943. május 2-án született Sopronban. Középiskoláit a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban kezdte, de az 1960-as évektől kezdve megérintette a fotózás 
szelleme, és Budapesten a Magyar Távirati Irodánál szakmunkás képesítést 
szerzett. A (hivatásos) fotózást egy fővárosi vállalatnál laboránsként kezdte 
1962-ben, majd hazatérve 1966 és 1974 között a Soproni Szolgáltató Szövetke-
zetnél dolgozott. 

1975-től 2002-ig – négy év megszakítással – a Központi Bányászati Múzeum 
fotólaboratóriumát vezette. Az időpontokból kitűnik, hogy a 92 évet megélt id. 
Harald Lobenwein örömmel láthatta, hogy Tamás unokájában méltó utódja tá-
madt. 

 

 

 

127. ÁBRA - LOBENWEIN TAMÁS PESTRE KÉSZÜL  

A fotózás a külső szemlélő részére egysíkú mesterségnek tűnik. Tamással húsz évig együtt dolgozva kiderült, hogy a 
fényképész szakma nagyon is sokrétű tevékenység. A megemlékező cikkben Tamás munkásságát – a közös beszélge-
tésekre alapozva – három csoportra osztva tekintjük át. 

A maradandó objektumok közül a városképek voltak számára a legfontosabbak. Sopron ódon hangulatú utcái, ma-
gasra törő tornyai, középületei, lakótelepei rabul ejtették. Járta az utcákat, sikátorokat, várfalakat, szüntelenül keresve 
a szokatlan helyzeteket, amelyek még a várost jól ismerők számára is új meglepetéssel szolgálnak. (…) 

 

    

128. ÁBRA - TAMÁS NÉHÁNY "SZOKATLAN"  SOPRONI KÉPE  
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Városképeinek újszerűségéhez tartozik, hogy a ’90-es 
években elsőként valósította meg – nagyrészt saját 
költségén – a helikopterről való fotózást. Hosszú meg-
figyelés után esett választása a 11 órára, amikor is ke-
vés az árnyék. A gyorsan suhanó gép minimális sebes-
sége 80 km/óra, ez gyors elhatározást, éber lélekje-
lenlétet kívánt az exponálótól. Így tárult fel 120 méter 
magasból a középkori belváros ellipszis alakja terei-
vel, házaival.  

 

 

129. ÁBRA - LÉGI FELVÉTEL SOPRONRÓL  

A városképeket és a korábbi korszakokban készült festményeket tartalmazó naptárak fotóit – a nagyalakú kalendári-
umok lejárta után – sokan kivágják és őrzik, mint a város legszebb kópiáit. Mesteri képe az 1999. augusztus 11-én 12 
óra 47 perckor készült teljes napfogyatkozás a várostoronnyal. 

Felvételeinek második nagy csoportját a múló pillanatok: a hivatalos események, rendezvények, kiállítások alkalmá-
val készült fotók alkotják. A számunkra fontos, érdekes személyek, helyek, tárgyak idővel már csak a róluk készült 
helyszíni tudósításokban élnek tovább. Az eseményekről készített felvételek nem csupán képek voltak, hanem hitelt 
érdemlően arra a kérdésre válaszoltak: mi történt? 

Tamást sokan Kisch prágai író nyomán „száguldó riporternek” nevezték. Valóban csupa szem és csupa fül volt. Odafi-
gyelt a hírekre, a városi programokról mindig előre tudott, érzéke volt ahhoz, hogy jó időben jó helyen legyen. A múló 
pillanatokról készült fotóit hazánk és sok esetben Európa hírügynökségei is igényelték. Legemlékezetesebb riport-
fotóit 1989. augusztus 19-én, a Páneurópai Piknikről készítette. Képein a keletnémet turisták százainak határáttörési 
pillanatait örökítette meg – a határ osztrák oldaláról – ahová reggel kiautózott valami csodálatos előérzet sugallatára. 
Az izgalmas és látványos sorozat másnap számos európai lapban megjelent, drámaian ábrázolva a fontos politikai 
fordulatot. A felvételek később könyv alakban több nyelven is napvilágot láttak. 

Az események fotóiról el kell mondani: Tamás tudatosan ügyelt arra, hogy olyan pillantott kapjon el, amikor az előadó 
nem olvassa a beszédet, hanem feltekintve szabadon mondja. Ez a megoldás valami lelki finomságra, tapintatra utalt. 

A napi sajtó képviselői, de a könyvek, kiadványok készítői is tudták, hogy nem csak az elmúlt napok, de a korábbi 
évtizedek eseményeinek fotóit is Tamástól lehet megkapni. Rendszeresen fordultak hozzá, sokszor anyagi térítést sem 
kínálva. Ő azonban mindig jó szívvel segített, a képeken csak a „Lobenwein archívum” aláíráshoz ragaszkodott. 

A villámgyors fotókészítésre utal a Széchenyiekről készített sorozata. A Széchenyi család 1990 augusztusában, Nagy-
cenken kétnapos találkozót tartott az öt világrészből összegyűlt közel 200 tagja részére. Meghívták Tamást, aki sok 

kis csoportképet készített. A találkozó fő attrakció-
jának szánták egy nagyméretű, színes fotó készíté-
sét, rajta az összes résztvevővel. A felvétel az utolsó 
nap délutánján készült, s a képeket postán kézbesí-
tették volna ki. Tamás előkészített egy bécsi fotó-
műhelyt, másodmagával Bécsbe autózott, egész éj-
jel többen dolgoztak a felvétel-tömegen, és reggel 
Nagycenken az utazáshoz csomagolók kézhez kap-
ták a nagyalakú képet, valamint a sok kisebb kópiát. 
Nem akarták elhinni, hogy ilyen gyors megoldás is 
lehetséges. 

Tamás 1975-ben a Bányászati Múzeumnál helyez-
kedett el, ahonnan 1992-ben vonult nyugdíjba. A 

130. ÁBRA - PÁNEURÓPAI PIKNIK - HATÁRNYITÁS  
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múzeumban húsz éven át a korábbiaktól eltérő feladatokat látott el. Műtárgyakat: szobrokat, kisplasztikákat, festmé-
nyeket, műszaki rajzokat, szerszámokat, bányászlámpákat, érmeket, régi pénzeket kellett fotóznia leltározás és kiad-
ványok céljaira. (…) 

Tamás 1980 márciusában Budapesten fényképész mestervizsgát tett, amely önálló iparengedélyre jogosította fel. A 
múzeumi vezetés hozzájárult, hogy főfoglalkozása mellett mellékfoglalkozásban, majd másodállásban is dolgozhas-
son. Alkalmi elfoglaltságai sok esetben egybeestek a múzeumi munkájával. A múzeum – ha nem ment a benti munka 
rovására – engedélyezte a munkaidőben való eltávozást. Ugyanakkor a múzeum rendezvényei miatt sok esetben 
szombaton, ünnepnapokon, délután és este is sürgősen kellett felvételt készíteni. Tamás váratlan esetekben is, egy 
telefonhívásra megjelent.(…) 

Külföldön is szívesen fotózott. Ausztria legszebb részeit jól ismerte, de sokat járt Németországban, Svájcban és Hol-
landiában is, ahol német nyelven megértette magát.  

Számos kiállítást rendezhetett volna, de sohasem erőltette. A hazai bányavárosokban több kiállítása volt. A Soproni 
Tavaszi Fesztiválon és máshol is mindig kiváló művészettörténészek értékelték bemutatkozásait. Legnevezetesebb a 
Selmecbányán 1995 szeptemberében, a Nemzetközi Kultúra és Világörökség napján rendezett, Sopron város műem-
lékeit bemutató kiállítás volt, rangos nemzetközi társaság előtt. Az eseményt a magyar és szlovák televízió is közvetí-
tette. 

Városunk lakóinak többsége, ha személyesen nem is, de látásból ismerte Tamást, aki szinte minden rendezvényen 
megjelent masinájával. Családi élete példás volt. Klára asszony, a rohanó életmódhoz alkalmazkodva segítette Tamás 
munkáját. Fiaik különleges modern hivatást választottak: Róbert Internet-szerkesztő, Norbert programszervező; saját 
szakmájukban mindketten országos elismertséget szereztek. 

Tamás személyében olyan embertől fosztott meg bennünket a sors, akitől idegen volt a karriervágy. 

Tevékenysége elismeréseként az 1999. évben a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet, 2000-ben szülővárosától a Mil-
lenniumi Emlékérmet kapta. (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. ÁBRA - KÉT TESTVÉR - KÉT "ROHANÓ"  FÉNYKÉPÉSZ A VÁRKERÜLETEN , 

LOBENWEIN STEFÁNIA ÉS LOBENWEIN TAMÁS  
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A CSALÁDI CÍMER - ÉS AMI MÖGÖTTE VAN… 

 

 

A HERALDIKA vagy címertan, történeti segédtudomány. Elnevezését a heroldoktól kapta, akik a címerek első közép-
kori szakértői voltak. Két fő területe: a címerelmélet (Wappenkunde) és címerművészet (Wappenkunst). Előbbi a cí-
merismerettel: címerjog, címertörténet, címer-szabályosság vagy szabálytalanság tárgykörével; utóbbi a címer-ábrá-
zolás, -szerkesztettség, -leírás, -historizálás és -kritika részterületekkel foglalkozik.  

A lexikális meghatározás szerint: „a címer olyan, általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszer-
kesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga azonosítására örökletes, állandó jelleggel 
használ.” 

Feltételezésem szerint dédnagyapám és/vagy nagyapám 
érdeklődött olyan mértékben a Lobenwein család múltja 
iránt, hogy megkeresett és megbízott egy címertanban jár-
tas „szakembert”, kutasson a történelem homályos zugai-
ban és derítsen fényt a Lobenweinek múltjára.. A feladat 
tisztességesen el lett végezve – a „heraldikusz” szállította a 
címert, néhány német nyelvű, múltra utaló sor kíséretében.  

Azért állítom, hogy címertanban jártas volt az illető, mert a 
rajz megfelel a főbb elméleti és művészeti elvárásoknak. 
Lentről felfelé haladva, a pajzs és benne a kép, a barokkos, 
szinte „lángoló” takaró, a sisak a ráhelyezett nyitott koroná-
val és a sisakdísz – a szárba szökő makkocska – jellegzete-
sen címer kellék. A pajzs tagolása: vágott, kék-fekete mező. 
A kék (égbolt) részben szereplő, kettő hatágú arany csillag 
számomra megfejthetetlen jelkép, az alsó fekete (föld) terü-
let szőlőfürtöt tartalmaz. Ez utóbbi utalhat a család vezeték 
nevének utótagjára (Loben) wein –bor. Szőlő – bor asszoci-
ációval. Az előtaggal együtt, azonban biztosan nem szőlős-
gazda birtokosra, hanem fogyasztóra kell, hogy gondoljunk, 
mert a teljes név szabad fordításban „bor – dicsérő”-t jelent. 
A takaró geometrikus szimmetriáját nem követik a színek. 
A kék-fekete oldaldísz színei a sisaknál felcserélődnek. Az 
aranyozott belső pedig térhatást biztosít a címernek. 

Az alsó öt és fél sor a címer fellelhetőségére, a család és a 
címer múltjára, valamint egy tudós ős, bizonyos János And-
rás Lobenwein –re utal, akinek a címert adományozták. 

Soronkénti szabad fordításban: „A Lobenwein család címerpajzsa Paul Fürst Címerpajzskönyve III. rész 88. lapon lát-
ható. Max von Asten, címerkutató adatai alapján a Lobenwein család családfája a XV. századig tekint vissza Ausztriában. 
Ezt a pajzsot (Luxemburgi) Zsigmond császár adományozta 1429-ben. János András Lobenwein orvos és professzor volt 
Vilnában.”  

A következőket írhatjuk le a fentiekkel kapcsolatban.  

Paul Fürst nem szerzője, hanem kiadója volt a Siebmacher-féle „Címerpajzs” kötetnek. Az általam fellelt Címerpajzs-
könyv (Wappenbuch) 88. lapján nincs ilyen címer. Természetesen az sem kizárt, hogy egy másik kötet, ugyanezen, 
oldalszámán talán mégis csak ott a rajz. Ezt támasztja alá, hogy Európában - két teljesen eltérő helyen megtalálható 
ugyanaz a címerrajz. Németországban Manfred Lobenweinnél és Magyarországon Lobenwein Harald (III)-nál. Ha-
sonló rajzzal, azonos színezéssel, hasonló kézírással. 

133. ÁBRA - A  KÖNYV CÍMÉBEN SZEREPLŐ APOKRIF LOBENWEIN CÍMER  

132. ÁBRA - UGYANAZ A LOBENWEIN CÍMER, DE MANFRED LOBENWEINTŐL  
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134. ÁBRA - WAPPENBUCH - PAGINA 88. - DE ITT NINCS LOBENWEIN CÍMER  

Max von Asten (1828-1897) címerkutatót az utókor címercsalónak („wappenschwindel”) minősíti. Tudjuk, hogy min-
denkor mutatkozott igény, a hajdan volt ősök, dicső emlékének feltámasztására – különösen, ha az, nemesi szárma-
zással is párosult. Asten jól ráérzett erre az igényre. Tehát nem megbízható forrás, így a rá hivatkozó kutató is meg-
kérdőjelezhető. Zsigmond császár (1368-1437) elvileg adhatott nemesi címet 1429-ben Johann Andreas 
Lobenweinnek, aki orvosként gyógyíthatta az akkor 61 éves uralkodót – ha egyáltalán akkor létezett! Nekem csupán 
annyi a gondom a professzor úr személyével kapcsolatban, hogy Johan Andreas Lobenwein (1758-1820) nevű orvos 
- a vilniusi egyetem professzoraként - jó 350 évvel később élt és alkotott. Több latin nyelvű orvosi könyv szerzőjeként 
ismert, de akkor kizárt, hogy Zsigmond császárt gyógyította volna! 

Csak érdekességképpen mutatom be a Weinegg von Lobenwein családi címert is, 

amely a könyv elején tárgyalt Meran tartománybeli Peter Paul Lobenwein felmenője 

(Barthalomaus von Lobenwein) kapott - még 1676. november 5-én, az akkor már né-

met-római császárrá koronázott I. Lipóttól Bécsben, és amely címerhez szintén 

semmi köze nincs a mi családunknak! 

135. ÁBRA - WEINEGG VON LOBENWEIN CSALÁDI CÍMER 
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136. ÁBRA - A  TÖBBSZÖR HIVATKOZOTT  "FAMILIEN FORSCHUNG"  EGY LAPJA
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Jegyzetek 

 

 

(1) Familien–Forschung, Manfred Lobenwein elhivatott 
„Lobenwein – családfa” kutató érdeme, hogy ilyen nagy 
mennyiségű információ birtokába jutottam. A dél Német-
országban élő (83727 Schliersee, Garten str. 11) lelkes, 
amatőr genealógus több száz információs lapon gyűjtötte 
össze a Németországban és Ausztriában fellelhető 
Lobenwein ősök adatait. Miután Lobenwein Harald (III)-
dal felvette a kapcsolatot, természetesen a Magyarorszá-
gon, Sopronban élő Lobenwein családok (és leszármazot-
taik) adatai is bekerültek az adatbázisába. 

A számítógépes program – amelyet a feldolgozáshoz hasz-
nált – a kor számítógépes színvonalának megfelelően, 
úgynevezett „fa” diagramba gyűjti az adatlapokat. Ez alap-
ján helyezhetők el térben és időben a Lobenwein családi-
rokoni kapcsolatok. 

A téglalapokban megadott kódok az adatbázis mezőire 
(adatlapjaira) utalnak, nem igazán könnyen áttekinthető 
rendszerben, de láthatóan a német alaposság, az vastagon 
benne van! Sajnos a teljes fa diagram nem ismert a szá-
momra, pedig tartalmazhat érdekességeket és akár meg-
lepetéseket is számunkra. 

A mi családunk őseinek kódja: (2A3).04.09.01.01 A. 

137. ÁBRA - MANFRED LOBENWEIN ADATBÁZIS KULCSAINAK 

„FA”  DIAGRAMJA (RÉSZLET) 

 

(2) Klagenfurt rövid helytörténete, Klagenfurt - Karin-
tia tartomány Ausztria délkeleti részén található. Délről 
Szlovénia és Olaszország, nyugatról Ost-Tirol, északról 
Salzburg és Steiermark tartományok határolják. Alakja 
fekvő hasáb. Tipikus alpesi országrész. Egy "teknő", me-
lyet jóformán csak hágókon keresztül lehet megközelíteni. 
Csupán csak Szlovénia felé délkeleten tört magának kijá-
ratot a Dráva folyó miután útja végig vezet egész Karin-
tián. Mellékfolyói a Möll, Lieser, Glan, Gurk, Gail és a 
Lavant festői völgyeken keresztül érik el a Drávát.  

A tartományban található tavak száma mintegy kétszáz. 
Legjelentősebb a Wörthersee. A környező hegyek magas-
sága 1000-3000 méter között ingadozik. Délről a Gailtaler 
Alpen, majd a Karawanken vonulata húzódik. Északon a 
Magas- és Alacsony-Tauernek találhatók. Karintia köze-
pén a Gurktalen Alpen vonulatát nyugatról a Kreuz-
eckgruppe, keletről a Saualpe szegélyezi.  

A "főváros" Klagenfurt a tartomány délkeleti részében van, 3 km-re a Wörthi-tó keleti partjától. A Glan folyót és a tavat 

egy csatorna, a Landkanal köti össze, a csatorna egy kiágazása beér egészen a város központjáig.  
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138. ÁBRA - KLAGENFURT CÍMERE  

A legenda szerint évszázadokkal ezelőtt Klagenfurt helyén egy mocsár he-
lyezkedett el, amelynek csak egyetlen lakója volt, egy hatalmas, rémisztő sár-
kány. A szájhagyomány szerint Karintia tartomány mostani fővárosának 
megalapítását meglehetősen látványos események előzték meg: megölték a 
sárkányt, kiszárították a mocsarat, gyökerestül kiirtották az ősvadont, és az 
egykori lápos vidéket egy csodálatos termőfölddé varázsolták, valamint a vá-
ros védelme érdekében egy hatalmas őrtornyot építettek. Mindez azonban 
csak legenda. Történelmi alapja, hogy a Glan mocsaras gázlója sok emberéle-
tet követelt. A halált a néphit szerint egy démon vagy sárkány osztotta, akit 
„Klag”-nak neveztek el. A sárkány motívum pedig 1287-ben került a város 
címerébe. A másik szóhagyomány, amely szerint Klagenfurt nevének első 
tagja a „Klagen” (panasz) szóból ered, s a panasz a sárkány vérengzése nyo-
mán keletkezett, még kevésbé igaz. A név eredete „Glanfurt” (Glan-gázló). 

139.  ÁBRA –  BÁRÓ KHEVENHÜLLER ÉS  KLAGENFURT LÁTKÉPE  

A történelem tanúsága szerint 1161-81 között Hermann von 

Spanheim alapította a települést, délebbre a mai helyétől, amely 

akkoriban Chlagenvurt néven volt ismert. Ennek ellenére ren-

geteg kelta és római kori emlék bizonyítja, hogy korábban is 

volt itt virágzó élet. Mivel annyira közel helyezkedett el, az ak-

kor még csak falu a Glan folyóhoz, ami rendszeresen elöntötte, 

hogy el kellett költöztetni 1246-ban. Az új Klagenfurt központja 

a mai Alter Platz lett, és 1252-ben városi rangra emelte Her-

mann fia, Bernhard von Spanheim, akit igazából a város alapí-

tójának tekintenek. 1287-ben készítették el először a város pe-

csétjét, amely egy szárnyas sárkányt és egy őrtornyot ábrázolt, 

ami ma is Klagenfurt szimbólumának számít. Ebben az időszak-

ban bár városi rangja volt Klagenfurtnak, mégis inkább hasonlított egy falusi településre, mivel még csak 70 faházból 

állt, amelyben kb. 700-an lakhattak. A városi polgárok és a szabad parasztok sokat küzdöttek a hatalmaskodó nemes-

séggel, mert St. Veit (Karintia székhelye) és Vörkermarkt 1386-ban szövetséget kötött ellenük. 1476-ban a törökök 

támadták a várost – s részben felégették. 1514-ben tűzvész pusztított. 1518-ban I. Miksa császár a karantán nemes-

ségnek adományozta a teljesen leszegényedett várost, de olyan feltétellel, hogy megerősítik azt. Még mielőtt hozzá-

fogtak volna, 1519-ben ismét leégett Klagenfurt. Az erődítési munkálatok 1534-1564 között zajlottak. A falon belüli 

terület a mai Alte Platz, a sétáló utca és a Pfarrplatz. Kapukat, falakat, tornyokat kapott a város a török ellen - védele-

mül. 

Klagenfurt az évek során jeles kereskedelmi központtá nőtte ki magát, ide helyezték a kormány székhelyét és ez volt 

az egyetlen rendi város. Ennek következtében jelentős modernizáció és újjáépítési munkálatok indultak, annak érde-

kében, hogy megszépítsék a települést. A kiváló 

itáliai építész, Domenico Dell’ Allio tervei alapján 

egy igen impozáns erődítményrendszert hoztak 

létre, és ezzel egy olyan városképet alakítottak ki, 

amely áttörést jelentet a modernizálás irányába. A 

XVI. században létrehozták a Wörther See-hez ve-

zető utat, a Landkanalt (1537), hogy vízzel lássák 

el a várárkokat. Ebben az időszakban építették 

Klagenfurt leglátványosabb épületeit is. Az olasz 

építésznek köszönhetően a város egy mediterrán 

jellegű, gyönyörű és ma is látványos városképpel 

rendelkezik.  140. ÁBRA - KLAGENFURT (1649)  
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A XVI. század utolsó éveiben és a XVII. század elején nagyszámú protestáns közösség telepedett le itt, mint például a 
jezsuiták (1604-ben), a Ferenc-rendiek (1613-ban), a kapucinusok (1646-ban) és az Ursula-nővérek rendje (1670-
ben). A nemesek és az egyházi méltóságok sorba építették a szebbnél szebb palotáikat, és ez a városkép-formálás a 
XVIII. században is folytatódott. Ennek következtében, hogy ilyen látványosan kezdett fejlődni a város, 1787-ben az 
erős hatalommal rendelkező gurki érsek is áthelyezte székhelyét ide. Amikor Napóleon elfoglalta a térséget Klagen-
furtra is nehéz idők következtek. 1807-ben tovább ment ugyan Bécsbe, de parancsára 1809-ben felrobbantották a 
város falait és bástyáit, s ekkor Klagenfurt erődje romokba hevert. A maradványok még ma is láthatóak a mostani 
Villacher Ringen illetve a Kardinalschüttnél. A napóleoni háborúk alatt háromszor került Klagenfurt francia kézbe, 
egy ideig (1804-15) a Napóleon által szervezett Illír királysághoz is tartozott.  

Még 1724-ben a Loibl-hágó kiépítésével, megnyílt a Trieszt - szabad kikötő – felé irányuló kereskedelmi út, mely szin-
tén gazdasági fellendülést hozott.  

Az 1848-as Európán végigsöprő forradalmakat követően a demokraták az új aranykor felé terelték Karintia tartomány 
fővárosát. 1850-ben önálló városi kormányzatot kapott. Lakásépítkezések indultak, és 1863-ban megépült a városba 
vezető vasútvonal is. 

    

141. ÁBRA - A  "LANDKANAL"  NYÁRON ÉS TÉLEN (KÉPESLAPOK) 

Kialakultak a város ipartelepei. A hagyományos XVIII. században is meglévő iparágakhoz (sör-, cukor-, szappan-, 
kendő- és bőrgyártás) újabbak társultak: dohány-, cserép-, szesz-, vas-, gép-, malom-, élelmiszer- és villamos ipar. A 
fejlődő gazdaság szakmunkásokat, művelt polgárokat igényelt. Új iskolák születtek, 1910-ben pedig létrehoztak egy 
kő-színházat, amelynek a neve Stadttheater lett. A város történetéhez kapcsolódik, hogy 1919-ben, a karintiai szabad-
ságharc idején, néhány hónapig jugoszláv csapatok foglalták el, s tartották megszállva. Harcok törtek ki, s ennek a 
helyzetnek az 1920. október 10-i népszavazás vetett véget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142. ÁBRA - KLAGENFURT LÁTKÉPE A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉN  
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A II. Világháború komoly károkat okozott a városban, de Klagenfurt a korai történelme során mindig igen törekvő és 
ambiciózus volt, ez nem változott a második világháborút követő időszakban sem. A romok eltakarítását követően, 
szépen helyrehozták a bombatalálatokat ért épületeket, utcákat, tereket. Később, nemcsak rekonstruálták-, hanem új, 
úttörő építményeket is hoztak létre, mint az első olyan hőerőművet, amelynek energiájával lakóházakat fűtöttek. Itt 
húzták fel az első olyan felhőkarcoló jellegű magas házat, amelyben nem irodák, hanem lakások voltak. Kiépítettek a 
sétáló utcát, rengeteget költöttek a környezetvédelmi beruházásokra is, hogy megtisztítsák a Wörther See vizét.  

Így jutott el Klagenfurt, az egykori mocsaras vidéktől a mai modern városig. 
 
 

    
 

143. ÁBRA –  KLAGENFURTI KÉPESLAPOK:  STAUDER - PLATZ (1891)  ÉS BAHNHOF (1880) 

    

144. ÁBRA - KLAGENFURTI KÉPESLAPOK:  LIDMANSKY GASSE ÉS RADETZKY STRASSE  

     

145. ÁBRA - KLAGENFURTI KÉPESLAPOK:  KAISER FRANZ JOSEF - PLATZ ÉS URSULIENEN GASSE   
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(3) P. Franz Tischler - Illustriertes Hausbuch für Christliche Familien - Theodor 
Triebenbacher Verlag, - München 1908.  

A továbbiakban beszerkesztettem a „Hausbuch” mind a 8, munkánk szempontjából fon-
tos oldalát. Lásd a következő oldaltól - XIII. XIV. XV. XVII. És a pótlapok: 1, 2, 3, 4.  

Dédnagyapámtól (id. Lobenwein Haraldtól) 1968-ban a „Hausbuch” Lobenwein Oszkár-
hoz, fiához került, majd onnan 1986-ban Lobenwein Tamáshoz. Jelenleg Lobenwein Ha-
rald(III)nál van. (2012. XII. 31. állapot) 

XIII. TÁBLA - Jól elkülöníthetők az oldalon Harald Lobenwein legkorábbi bejegyzései toll-
szárral. A 6. sorban, más tollal írt bejegyzés, felesége halála után készült (+ 29 Mai 1943). 
Egy évre rá, a tervezett esküvő időpontja kétszer: az első (22 December 1944), majd mi-
után az elmaradt, áthúzta. Alul az új időpont (21 Januar 1945). Carla Lobenwein és Harald 
Lobenwein elhalálozásának időpontját valószínűleg Lobenwein Oszkár jegyezte be.  

XIV. TÁBLA - Harald Lobenwein bejegyzései apjáról, anyjáról (I.), mostohaanyjáról (II.) 
és ugyanígy feleségei szüleiről is. Gondosan odaírva az apák foglalkozását (Fotograf, Tischler) illetve az anyák leány-
kori vezetékneveit is. A szülők születési és halálozási adatai az első feleségnél hiányosak, a második feleségnél meg 
vannak jelölve. 

XV. TÁBLA - Harald Lobenwein sajátkezű bejegyzései gyermekei születésnapjáról. A három oldal teljesen azonos kéz-
írása bizonyítja, hogy a feljegyzések egy időben: 1912. július 20. után keletkeztek. Ekkor fogott hozzá a családi Alma-
nach kitöltéséhez. A lapszélre jegyzett halálozási dátumok több személytől származnak.  

Elsőszülött fia halálozásának évét meglepő módon 1944 évben jelölte meg, amely teljesen téves adat!. 

XVII. TÁBLA - Harald Lobenwein testvéreinek és mostoha testvéreinek névsora, születési és halálozási időpontjaikkal. 
A lapszélre jegyzett halálozási dátumok több személytől származnak. Ez az oldal bizonyítja, hogy volt – levelezés útján 
– kapcsolata Haraldnak néhány testvérével. A lapon több hiba is szerepel, túl azon, hogy korán elhunyt testvéreit Ha-
rald nem jegyezte be (Vinzenz és Stefan) egy féltestvérét is (Hendrijette) vérszerinti testvérei közé sorolja. Majd mikor 
a hibát észrevette ceruzás hullámvonallal javított., de az is lehetséges, hogy nem Ő volt. Korán elhunyt Hansi féltest-
vére szerepel ugyan a lista végén, de pontos adatok nélkül. 

A könyv szerzője, bölcs előrelátással további üres lapokat is illesztett a könyvbe, a négy „pótlap” is majdnem betelt. 

I. PÓTLAP Ifj. Lobenwein Harald és Kubik Stefánia 4 gyermeke még elfért az első oldalon Harald (III), Stefanie, Erika 
és Friederich. Viszont az ő házasságaik közül már csak kettő (Stefi, Harald) az unokák neveivel (László, Zoltán, Harald). 

II. PÓTLAP Mivel Lobenwein Oszkáréknak nem született gyermekük (a bejegyzett indoklás állítólag nem igaz (!), ezt 
ma már eldönteni nem tudjuk), praktikusan a lap ketté lett osztva és Harald harmadik Lobenwein Erika leánya csa-
ládjának adatai is idefértek erre az oldalra. Az unokák és dédunokák felsorolásával együtt – de már adathiányosan. A 
kis Zepkó Borika már nincs bejegyezve! 

III. PÓTLAP Talán mondanom sem kell, hogy ez is hiányos oldal. Ahogy a családtagok eltá-
volodnak, elköltöznek Sopronból, úgy nehezedik az adatgyűjtés róluk. Az egységes kézírás 
1968 után keletkezhetett - talán Oszi bácsitól! A hagyatékból hozzá került könyvbe Ő ír-
hatott néhány információt Ugrinovits Matyiról és Editről. (Hiányzik Matyi első házasság-
kötése!)  

IIII. PÓTLAP Ez az oldal azt bizonyítja, hogy nem kell elutazni Sopronból ahhoz, hogy a 
családtagokról keveset tudjunk. Németh Eszter és Németh Ervin is rég felnőtt már, Csalá-
dot alapítottak, gyermekeik születtek, de sajnos ezek az adatok már nem szerepelnek a 4. 
pótlapon.  

 

 

147. ÁBRA –  "HAUSBUCH"  KÖNYV ILLUSZTRÁCIÓ , TOVÁBBÁ 8 „ADATLAP”  A KÖNYV ELŐ- ÉS HÁTSÓ BORÍTÓJÁVAL   

146. ÁBRA - BELSŐ CÍMLAP 
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 (4) A fotográfia fejlődésének néhány meghatározó alakja A teljesség igénye nélkül, néhány név: 
Joseph Nicéphore Niepce (1765-1833) – 1822 fényérzékeny aszfalt,  
Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) – 1839 ezüst-jodid réteg higanygőz előhívással,  
Henry Talbot (1800-1877) – 1839 kötőanyag nélküli ezüst-halogenid papír, előhívás ferrosók oldatával, 
Petzval József (1807-1891) – 1841 1:3,4 fényerejű lencserendszer (objektív),  
Frederick Scott Archer (1813-1857) – 1851 kollódium emulzió. 
 

     

148. ÁBRA - DAGUERRE , NIEPCE, TALBOT , PETZVAL ÉS  ARCHER ARCKÉPE  

 
(5) George Eastman (1854-1932). amerikai feltaláló és gyáros, az Eastman Kodak Comp. (Rochester, USA) megalapí-

tója. 1880-ban száraz fényképészeti leme-
zek készítésére öntőgépet szerkesztett, 
majd 1884-ben a törékeny lemezek he-
lyett papirosra öntött fényérzékeny emul-
ziót. 1888-ban elkészítette az első Kodak 
gépet amatőrök részére. 1889-ben az át-
látszó film bevezetésével, megvetette a 
filmipar alapját. 1891-ben forgalomba 
hozta a napfényen tölthető tekercsfilmet. 
 
       

 
149. ÁBRA –  GEORGE EASTMAN ÉS  TEKERCSES FÉNYKÉPEZŐGÉPE, VALAMINT EGY KODAK REKLÁM  

 
(6) Ödenburg – Sopron - Tekintsük át e sok évszázados város történelmi múltját röviden. 

„Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Buda-

pesttől 220 km-re található. A város a Soproni-hegység és a Fertő-tó melletti Balfi-

dombság között, az Ikva patak völgyében fekszik. A környék mikroklímája kedvez a bor-

termelésnek: Sopron a „kékfrankos fővárosa”. 

150. ÁBRA - SOPRON VÁROS CÍMERE  

 

Új kőkori, réz- és bronzkori leletek tanúsága szerint a terület az őskor óta lakott. Az 

észak-déli borostyánkőút és az ősi kelet-nyugati irányú távolsági útvonal metszésében 

a római korban egy Scarbantia nevű város állt itt. Fóruma a mai Fő tér helyén volt. A 

népvándorlás korában az egykor virágzó Scarbantia élettelen romvárossá vált, új település csak a honfoglalás után 

jött létre. 

A IX –XI. század környékén a régi római városfalat kiegészítették és felépült a vár is. Ekkor kapta magyar nevét, Suprun 

nevű ispánjáról. A helyet 1153-ban már fontos várként említik. A vár köré szerveződő település a XIII. században fej-

lődött várossá. Ennek jogi dokumentuma, a városi kiváltságokat tartalmazó szabadalomlevél a cseh-magyar háború 

idején született. 1273-ban II. Ottokár cseh király, árulás következtében elfoglalta a várat. Annak ellenére, hogy Ottokár 

túszként magával vitte a város előkelőinek gyermekeit, Sopron 1277-ben megnyitotta kapuit IV. László király előtt, 
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akinek így sikerült visszafoglalnia, ezért jutalmul szabad királyi várossá tette. Az oklevél fontos állomása volt a fejlő-

désnek, melynek eredményeképpen Sopron a XIV. századi Magyarország legfontosabb hét – ún. tárnoki – városai közé 

emelkedett. 

 

151. ÁBRA - SOPRON LÁTKÉPE (LEOPOLD WERNER SZÍNES RÉZKARC, 1740)  

Növekedését nem gátolták az oszmán háborúk sem. 1529-ben a törökök feldúlták ugyan a külvárost, ám a városmag 

nem került török hódoltság alá. A megszállt területekről sokan menekültek Sopronba. A város így lassan a törököktől 

szabad terület központjává vált, melynek feladata az európai kultúra befogadása és közvetítése volt a három részre 

szakadt ország felé. Jelentőségét jelzi, hogy 1553-ban, 1622-ben, 1625-ben, 1635-ben és 1681-ben országgyűlést is 

tartottak itt. Sopron e mellett a reformáció magyarországi terjedésének egyik központjává is vált. 1557-ben már evan-

gélikus líceum működött a városban, melynek szellemi kisugárzása a Dunántúl egészére kiterjedt. Sopron határ menti 

helyzetéből azonban nem csupán előnyök származtak. Bocskai hadai 1605-ben feldúlták a várost. A következő évti-

zedekben ezért a soproniak még jobban megerősítették városukat, új bástyák és városfalak épültek. A Rákóczi-sza-

badságharcot Bécs közelsége miatt város nem támogatta. 

1676-ban hatalmas tűzvész pusztított Sopronban, amelyben a város nagyobb része leégett. Ezután a régi középkori 

épületek helyén új stílusú épületeket emeltek, kialakult a mai belváros és újjá építették a Tűztornyot is. A nagyjából 

egységesen barokk arculat nemcsak külsőségeiben tette újjá a várost. Életmód és kultúra terén a városépítészethez 

hasonlóan sokat lépett előre a XVIII. század idején. 

A következő században a magyar reformkor eredményei, és a korszak politikusi nagyságai segítették a továbblépést. 

A nagycenki birtokos, gróf Széchenyi István ösztönzésére épült meg a Dunántúl első vasútja, amely Sopront Bécsúj-

hellyel és Béccsel kötötte össze. Mivel közel van a határhoz, a szabadságharcban Sopront korán megszállták az osztrák 

hadak. A szabadságharc után a város a Dunántúl egészére kiterjedő igazgatási hatáskörrel rendelkezett. Az ide tele-

pülő adminisztráció is hozzájárult, ahhoz a fejlődéshez, mely a dualizmus korában hatalmas lendületet kapott és a 

millennium idején teljesedett ki. Sopron szépen fejlődött egészen a XX. század elejéig, bár – más nyugat-dunántúli 

városokhoz képest – fejlődése lelassult és gazdasági súlya csökkent. 
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152. ÁBRA - AZ IKVA PATAK ÉS AZ ÓGABONA TÉR - KORABELI METSZETEKEN  

1921-ben, a trianoni békeszerződés után népszavazás döntötte el, hogy Sopron és a környező nyolc község melyik 

országhoz tartozzon. A soproniak Magyarország mellett döntöttek, ekkortól hívják „a leghűségesebb városnak” 

(Civitas Fidelissima). A szavazás napja, december 14-e – a Hűség Napja – azóta is Sopron és Magyarország ünnepe.  

A határok meghúzása, megyéje egy részének elvesztése komoly bajt jelentett a városnak, melyet azonban enyhített a 

selmecbányai akadémia Sopronba költöztetése, és a két háború közötti korszak kiváló várospolitikája. Utóbbit 

Sopronyi-Thurner Mihály, a népszavazás magyar sikeréért legtöbbet tevő polgármester irányította, 1918-tól 1941-ig. 

 

153. ÁBRA - SOPRONT ÁBRÁZOLÓ KÉPESLAP (1893) 

A város és polgársága sokat szenvedett a II. világháborúban, 1944-45-ben több légitámadás is érte. A háború 1945. 

április 1-jén ért véget a városban és környékén. A háborút követően több kényszerintézkedés sújtotta Sopront. Német 

lakosságának jelentős részét kitelepítették. A vasfüggöny szomszédságában elkerülték a fejlesztések. 1950-ben el-

vesztette megyeszékhelyi rangját. Sopron kistérségi szerepkörét először járási székhelyként élte meg, majd ezek meg- 
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szűnte után az egykori járásától kiterjedésben 

nem sokkal különböző, mintegy 40 település 

számára a középfokú ellátás központja lett. 

Az II. világháború után súlyos gazdasági hely-

zetéből a város a turisztikai és az üdülési lehe-

tőségekkel, valamint a textiliparával talált ki-

utat. 

 

 

154. ÁBRA - VILLAMOS A KOSSUTH LAJOS UTCÁN 

(1905)  - KÉPESLAP 

A „vasfüggöny” Sopront és környékét nemcsak Ausztriától, de az ország vidékeitől is elkülönítette. Az elszigeteltség 

csak az 1970-es években kezdett oldódni. Bár a II. Világháború után Sopronban is jelentős ipari fejlődés bontakozott 

ki, a város barokk arculatát sikerült megőrizni. A 60-as, 70-es években a városban igen jelentős műemlékvédelmi 

munkálatok folytak, s a látványos eredmények, az elmúlt századok értékeit megőrző, hagyományápoló törekvésekért 

a város méltán kapta meg 1975-ben a Műemlékvédelmi Európa Díj aranyérmét. Sopron ma is a műemlékek városaként 

él a köztudatban. Budapest után az ország műemlékekben második leggazdagabb városa. A város jelképének tekint-

hető Tűztorony, a hangulatos Fő tér a barokk Szentháromság-szoborral, a Kecske templom, a Stornó ház, Tábornok 

ház és a Fabricius ház – mind-mind az elmúlt évszázadok kiemelkedő építészeti remekei – és ez még csak töredéke a 

város műemléki értékeinek.”  

(7) Rupprecht Mihály (1829 - 1904), magyar fotóművész - Az 1963-ban kiadott Fotólexikonból: „Rupprecht Mi-

hály (1828 körül - ?) - fényképész. Bécsben Angerer-nél tanult, műtermét szülővárosában, Sopronban 1863-ban nyitotta 

meg. Kifejező képmásokat, finomrajzú vedútákat, jelmezes történeti és életképeket készített. Moszkvában 1872-ben 

aranyérmet kapott.” Nagyon tömör és igen hiányos életrajz!  

Ma már pontosan tudjuk, hogy Rupprecht Mihály 1829. január 22-én született. 18 évesen fejezte be tanulmányait a 

Soproni Líceumban, majd állami szolgálatba állt. 1848-ban, mint mozgósított nemzetőr a VII. század négytagú tiszti-

karának tagja. A szabadságharc leverése után visszatért korábbi hivatalába, ahonnan 17 év szolgálat után, betegség 

miatt lépett ki. Rupprecht zsenge gyerekkora óta rajzolt, festett és ezt a tevékenységét lábadozása alatt nemcsak foly-

tatta, hanem még ki is egészítette fényképezéssel.  

Tanulmányait a nemzetközi fotótörténelemben is jegyzett bécsi Angerer 

testvérpár - Ludwig Angerer (1827-1879) és/vagy Viktor Angerer (1839-

1894) - valamelyikénél folytatta. Soproni műterem-nyitásának pontos dá-

tuma: 1863. október 3-a, helye pedig Sopron, Bécsi út 2. (illetve 409, mikor 

a házakat átszámozták.) 

Ő az első magyar fotográfus, aki nemzetközi tárlatokon vett részt. Sorrend-

ben: 1870-ben Londonban díszoklevelet kapott. 1872 – moszkvai arany-

érem. Az 1873-as bécsi világkiállításon a soproni fényképész érdemérmet és 

arany érdemkeresztet kapott. 1874-ben Párizsban „elismerésben” részesült. 

1875-ben Philadelphiában ezüstérmet nyert, az 1876-os szegedi kiállítás 

zsűrije is kitüntette.  

155. ÁBRA - RUPPRECHT MIHÁLY MUNKÁJA (KÉP ÉS VERSO) 
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1878-ban Párizsban ezüstérmet, az 1882-es trieszti kiállításon aranyérmet nyert. Huszonöt éves kiállítói jubileumán, 

Budapesten, az 1896-os millenniumi kiállításon nagy millenniumi érmet kapott.  

A „Császári- és királyi udvari fényképész” kitüntető címet 1882-ben nyerte el. 1904. augusztus 12-én halt meg. 75 évet 

élt. 

Munkásságának fő erőssége a portré, városkép és eseményfotó (riport), valamint a ma már színpadiasnak tűnő, de a 

kor irodalmában, színjátszásában és festészetében is jelen lévő, népies zsánerképek. Úgy tűnik, hogy a külföldi kiállí-

tásokon is ez utóbbi műveit értékelték legtöbbre. 

 

156. ÁBRA -  NÉHÁNY RUPPRECHT FOTÓ A SOPRONI VÁROSI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL  

(8) Kossuth Lajos utca 13. ház - Kossuth Lajos utca 13. számú házról „(hrsz. 2688-2689) Harald Lobenwein és 

Weidinger Mária közös tulajdona. Homlokzat hossza: 15 

méter, A telek legnagyobb mélysége: 53 méter. Telek terü-

lete négyszögölben: beépített + udvar: 82, beépítetlen 

(kert): 89. Emeletek száma: I. Cserép tetőzet. Fürdőszobák 

száma: 2, Kutak száma: 2, Villany, vízvezeték és gáz beve-

zetve. Lakások száma: 3, Szobák száma: 6, Lakók száma: 

6 fő.” (Dr. Heimler Károly – Sopron topográfiája – 1936) 

A mellékelt képek érdekessége, hogy még a Kossuth La-

jos u. 5-ben berendezett faépítésű műteremben készül-

tek! Tehát az üzlethelység továbbra is a Kossuth utca 

elején bérelt üzletben volt (1918-ig). 

 

 

157. ÁBRA  - A  MELLÉKELT KÉPEK HARALD LOBENWEIN MUNKÁI  

(9) Budapesti Hadtörténeti Múzeum Fényképtára - A budapesti Hadtörténeti Múzeum Foto archívumában nincs 

névszerinti katalogizálás! Idézem:  

„A gyűjtemény pozitív, negatív és diapozitív csoportra tagolódik. A legnagyobb csoportot a pozitív fényképek alkotják és 
kronologikus, több alcsoportra bontott, tematikus elrendezésben találhatók. A visszakeresést név- és tárgymutató kata-
lógusok segítik. Egy fényképet csak egy helyre lehet besorolni, s a szerint az egy szempont szerint él a kép, ami a besorolás 
alapja volt. A mi esetünkben ez a kép tárgyának a hadtörténelem szempontjából legjellemzőbb momentuma. Ily módon 
szükségképpen rejtve maradnak a fénykép egyéb értékei és funkciói, holott ezernyi más tartalmi elem is fontos lenne a 
képen ábrázoltakból. Például az alkotó neve. Egy-egy fotográfus életművének egybegyűjtése a jelenlegi rendszer szerint 
szinte lehetetlen.” – Kalavszky Györgyi 
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(10) Dokumentum - Harald Lobenweinnek és családjának a magyar állampolgárság felvételéről és igazolás 

az eskü letételéről.  

     
 

158. ÁBRA - HONOSÍTÁSI OKIRAT ÉS IGAZOLÁS  

 
(11) Ifj. Lobenwein Harald - A fiatal Harald, 14 évesen már segédként dolgozott a „Lobenwein” cégben. Akkor az 
első világháború kényszere okán lépett a fényképész pályára. Milyen szerencse, hogy a szakmai érdeklődése és 
tehetsége ilyen szerencsésen ötvöződött további életpályáján. Idézet egy 1940-ben megjelent „Ősi magyar 
nemzetségek” című könyvből: 
„Sopronban született 1900. február 24-én. Iskoláit ugyanitt végezte. A felsőkereskedelmi iskolai érettségi elnyerése után 
szakmai tanulmányainak megszerzése céljából hosszabb időre külföldre utazott. Bécs, München és Drezda voltak főbb 
állomásai. A szakma tökéletes elsajátítása után visszatért Sopronba és átvette atyja által 1899-ben alapított 
fényképészeti műtermet. Ezt a 40 éves céget virágoztatta fel. Ebben tevékenykedik a mai napig. 1931-ben nőül vette 
Kubik Stefániát. E frigyből négy gyermeke született. 
Atyja 1875-ben született Klagenfurtban. Weidinger Máriát vette feleségül. Házasságukból négy gyerek él. Részt vett a 
világháborúban. 1914-től az összeomlásig szolgált. A háború végéig a fronton harcolt. Mint őrmester szerelt le.”” 
 

Az idézet pontatlanságokat is takar, de leg-

alább megemlékezik ifj. Lobenwein Harald 

fényképész mesterről. Talán ez az egyetlen 

kötet, amelyben ilyen méltatást olvashat-

tam. 

 

 

159. ÁBRA - A  12 ÉVES „KIS”DIÁK ILLETVE A 

15 ÉVES KERESKEDELMIBE JÁRÓ „NAGY”  DIÁK , 

MAJD A 29 ÉVES „PROFI”  FOTOGRÁFUS MESTER 

MUNKA KÖZBEN (TÚLOLDALI KÉP!)  
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160. ÁBRA - NÉHÁNY LOBENWEIN FOTÓ, AMELYEK NEGATÍVJAIT A KECSKEMÉTI FOTÓMÚZEUM ŐRZI –  DEÁK  TÉR (TEOLÓGIA), 

TEMPLOM UTCA ÉS A SZENT MIHÁLY UTCA –  MINDEGYIK KÉP KLASSZIKUS SZÖGBŐL FÉNYKÉPEZVE   
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KÉPESLAPOK BOGNÁR BÉLA GYŰJTEMÉNYÉBŐL 

 

 

A neves soproni képeslap gyűjtő megerősített abban a hitem-

ben, hogy nemcsak Rupprecht Mihály, Gartner Antal, vagy 

Diebold Károly fotográfusok voltak lelkes Sopront fényképezők 

a múlt század első évtizedeiben. Úgy látom, hogy Harald 

Lobenwein és fia neve is oda kívánkozik a patinás névsorba. 

Művészien megkomponált városképeik méltán kerültek keres-

kedelmi forgalomba üdvözlőlapokként Ízelítőül néhány ezek 

közül: 

161. ÁBRA - LÁTKÉP SOPRONRÓL  

 

Minden Sopronba látogató a belvárosban járva, előbb-utóbb szemben találja magát a város jelképével és megérinti a 

Fő tér középkori hangulata. Aztán már egymást követik a gyönyörű részletek… 

          

162. ÁBRA - TŰZTORONY , "KECSKE"  TEMPLOM ÉS MÁRIA SZOBOR, SZÉCHENYI TÉR, DEÁK TÉR  

A negyedik kép a 76-os gyalogezred hőseinek/áldozatainak állít emléket. A szobor felavatását követően 2000 db –ot 

rendeltek ebből a képeslapból a Lobenwein fotóműteremben. Gyanítom, hogy ebben szerepe volt a sajátos néző-

pontnak is. Ilyen szögből a járókelő soha nem láthatja a műalkotást. Ezért a képért bizony fára avagy az akkor még a 

szobor előtt álló kioszk tetejére kellett mászni. 

A népszerű fürdőhely megörökítése is ma már helytörténeti 

jelentőségű. Honnan is tudnánk, hogy a tó feletti lépcsősor 

milyen célból épült anno… 

 

 

163. ÁBRA - TÓMALOM LÁTKÉPE A NYUGATI PARTRÓL   
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 (12) Sándor bácsi és Rózsi néni - A képen Reinhard Sándor és 
felesége Rózsi néni látható. Rózsi néni Weidinger leány volt, húga 
Weidinger Máriának – Harald Lobenwein feleségének, tehát nagy-
nénje a Lobenwein gyerekeknek, köztük Ernának is.  

Sándor bácsi személyzeti vezető volt a MÁK Rt. bányavállalatnál 
Tatabányán. Szolgálati lakásukat nekik is le kellett adni, mikor 
Sándor bácsi nyugdíjba vonult. Ekkor hazaköltöztek Sopronba, és 
a Jókai utcai ház földszintjén laktak.  

164. ÁBRA - SÁNDOR BÁCSI ÉS RÓZSI NÉNI  

 

 

Néhány mondat a Weidinger családról a korábban már fellapozott: „Ősi Sopronmegyei Nemzettségek” című kötetből: 
„Weidinger István (Rózsi néni öccse) műbútorasztalos Sopronban. A család ősi fészke Répcemicske község, ahol már a 
XVII. század folyamán szerepelnek. 1727 körül <Baidinger> György és Mátyás telkes jobbágyok képviselik a családot. 
Weidinger István 1878. április 23-án született Sopronban. Atyja, István 1851-ben, nagyapja 1819-ben és dédapja, János 
1778. szeptember 5-én született Tepanicskén. Anyja Ganszfusz Júlia 1857. május 6-án Nagyszentmihályi községben, anyai 
nagyanyja Kainrath Anna 1818. augusztus 17-én Répce?-ben, dédanyja Handler Mária 1790. szeptember 20-án született. 
Apja István 1876-ban alapította a most álló üzemet. Részt vett a világháborúban, mint emléklapos hadnagy, értékes 

kitüntetések tulajdonosa. A Soproni Iparszövetség elnöke.” 

(13) Egy könyvsorozat, amely biztosan megvolt Haraldnak, A "Das Deutches Lichtbild" 
 
A foto album sorozat 1927 és 1938 közötti 12 évben 11 nagyalakú 
kötetben mutatta be a német fotográfia kísérleteit és elért ered-
ményeit. Gondolom ifj. Lobenwein Harald számára ösztönzőek és 
iránymutatóak voltak ezek a könyvek és jócskán hatottak rá, mi-
közben műtermi felvételeit készítette. 

  

 

 

 

165. ÁBRA - EGY FOTÓKÖNYV SOROZAT NÉMETORSZÁGBÓL  

(14) Stefánia és Harald levelezése - Stefi és Harry levelezését tartalmazó eredeti papírdoboz.  A csomagot 1937. 
szeptember 23-án adta fel Gondos Géza kereskedő Budapesten. Eredetileg valamilyen fotocikk volt benne, ifj. 
Lobenwein Harald megrendelésére. Feltételezem, hogy Kubik Stefi gondolhatta úgy, hogy a számukra nagyon kedves 
és fontos iratok jó helyen (biztonságban) lesznek ebben. 

 

166. ÁBRA - A  LEVELEZÉST TARTALMAZ Ó PAPÍRDOBOZ   
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167. ÁBRA - A  LEVELEZÉS BÉKÉSEN PIHEN A PAPÍRDOBOZBAN  

Özv. Lobenwein Haraldné 1999-ben bekövetkezett halála után a doboz, tartalmával együtt, előbb leányához 

Lobenwein Erikához (Zepkó Ferencnéhez) került, majd fiához ifj. Zepkó Ferenchez Budapestre. ifj. Zepkó Ferenc csa-

ládjával végezte el a levelek digitalizálását, két kötetbe rendezését és nyomtatását. 

 
(15) Harald Tatabányán - Egy fotográfus még udvarolni sem jár fényképezőgép nélkül! Stefi és Harry a tatabányai 
Népligetben 1931 kora tavaszán – kölcsönösen egymásról készített képeken. 
 

     

168. ÁBRA - ISMÉT EGY KÉPPÁR , MELYET A FIATALOK KÖLCSÖNÖSEN KÉSZÍTETTEK EGYMÁSRÓL ,                                                              

VALAMINT A SÉTA HELYSZÍNE EGY KORABELI KÉPESLAPON (TATABÁNYA, NÉPLIGET - 1931) 

(16) Tatabánya helytörténete - TATABÁNYA területe már az ősidők óta lakott. Számos lelet bizonyítja, hogy terüle-
tén a kőkorszak óta folyamatosan élnek emberek. Az ide érkező első magyar honfoglalók már számos, különböző et-
nikumú törzset találtak a területen. Az egykori tatai erődítéshez közeli Bánhidát már egy 1288-as dokumentum is 
megemlíti. Hamarosan Alsógalla és Felsőgalla települések is kialakultak Bánhida környékén. A közeli erődítések jóté-
kony hatására hamarosan benépesült a környék, megjelentek a kézművesek, fellendült a mezőgazdaság és a kereske-
delem. 

A középkor során számos természeti csapás érte a területet, majd a 16. században elfoglalták a 
területet a törökök. A reformáció hatására a helyi lakosok reformátusokká váltak, és felépítették 
saját templomaikat. A török hódítás után a terület az Esterházy család birtokába került, akik szá-
mos német és szlovák katolikust telepítettek be, minek következtében a lakosság római katolikus 
lett. 

169. ÁBRA - TATABÁNYA ÚJABB CÍMERE  

1785 táján fedezték fel a szénmezőket, ami rohamosan megváltoztatta a környék életét. 1891-ben megalakult a Ma-
gyar Általános Kőszénbánya Társulat (MÁK Rt.), mely fejleszteni kezdte a helyi bányászatot és fémipart, minek hatá-
sára jelentősen megváltozott az addig főként mezőgazdaságból élők élete. 1896 karácsonyán hozták fel az első csille 
szenet, a szénvagyont kb. 100 évre becsülték. A bánya körül kialakult kolónia néhány évig Alsógallához  tartozott; 
1902. szeptember 16-án vált önálló községgé Alsógalla bányatelep,  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91korszak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tata
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nhida
http://hu.wikipedia.org/wiki/1288
http://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3galla
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91galla
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nhida
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy_csal%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/1785
http://hu.wikipedia.org/wiki/1891
http://hu.wikipedia.org/wiki/1896
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170. ÁBRA - TATABÁNYA KORÁBBI CÍMERE  

1903. május 1-jétől Tatabánya néven. Ebben az időszakban az ipar és a kereskedelem 
sokszínűbb lett, és jó néhány új társaság (cementgyár, téglagyár) jelent meg. A helyi 
lakósok élete felpezsdült, helyi újságok jelentek meg, szociális és kulturális szerveze-
teket alapítottak. 

Röviddel a Tanácsköztársaság bukása után, 1919. szeptember 6-án a tatabányai bá-
nyaigazgatóság előtt szervezett bányászok tiltakoztak az ellenforradalmi kormány ál-
tal drasztikusan megnövelt munkaidő és a szakszervezeti vezetők sorozatos letartóz-
tatása ellen. A kivezényelt csendőrök a tüntetők közé lőttek, ennek következtében 
több munkás meghalt, sokan súlyosan megsebesültek. E tragédia emlékére egy 1950-
es törvényben minden év szeptember 6-ára helyezte az Országos Bányásznap ünnep-
ségeit.  

Már az 1920–30-as években is hallani lehetett a községek egyesítésének tervéről, a négy bányaközségben már akko-
riban is jelentős kitermelés folyt. 

Az 1935–1945 közötti években több új bauxitbányát is nyitottak országszerte. Az 1935-ben felépített csepeli alumí-
niumkohó fémtermelése messze nem fedezte a feldolgozók igényeit, ezért a tőkeerős Magyar Állami Kőszénbányák 
(MÁK Rt.) is felépítette Felsőgallán az évi 4800 tonna előállítására tervezett alumíniumkohót. Tervezett kapacitását 
1944-ben érte el. 

1945 őszén a Belügyminisztérium kezdeményezésével megkezdődött az egyesítés előkészítése. November 10-én a 
négy bányaközség jegyzője Tatán találkozott a BM képviselőivel, ahol ismertették az egyesítésről szóló álláspontokat. 
A háborús károk jelentősen befolyásolták a döntéseket, hiszen a helyreállítás sok időt, pénzt és energiát vitt el. A köz-
ségek féltek önállóságuk elvesztésétől és tartottak a háttérbe szorulástól is.  

Hosszas tárgyalások után végül Bánhida, mely a legnagyobb károkat szenvedte a háborúban, beleegyezett a csatlako-
zásba.1945 november 24-én Alsógalla elutasította az egyesítést, mert ez a terület rendelkezett a legmagasabb szintű 
közművekkel, jó állapotban voltak a központi épületei, és attól féltek, lelassul a fejlődésük, más területrészek pedig 
gyorsabban gyarapodnak majd.  

1946. június 24-én ismét napirendre került az egyesítésről szóló kérdés, ekkor már Alsógalla is csatlakozott. 1947. 
október 10-én ténylegesen egységes várossá nyilvánították a községeket. 1950-ben pedig a Népgazdasági Tanács me-
gyeszékhellyé tette Tatabányát. 

     

171. ÁBRA - TATABÁNYA - TURUL (1910)  - ÓTELEPI ERŐMŰ (1908)  - FELSŐGALLA , SZENT JÁNOS UTCA (1920) 

(17) ifj. Kubik Tamás – Lobenwein Harald (III) feljegyzéseiből tudjuk a következőket Dédi (özv. Lobenwein Ha-
raldné) testvérbátyjáról: „ifj. Kubik Tamás – anyukám bátyja – az I. Világháborúban orosz fogságba került, de szeren-
csésen megmenekült, megszökött és Franciaországba került. Onnan 1944-ben jött haza a II. Világháború miatt. A húgát 
kereste meg itt Sopronban és a Jókai utcai házban lakott az utcai fronton. Jól beszélt oroszul és franciául is. Bombázá-
sokkor előre jött a Kossuth utcai ház óvóhelyre.  
Az orosz megszálláskor tudott az oroszokkal tárgyalni, ugyanis az orosz tisztek a mi lakásunkban laktak az emeleten. 
Mikor egy beosztott orosz katona megtámadta az Irénke cselédlányunkat, aki a mosodában (mosókonyhában) dolgozott 
(mosott). Elkapta és meg akarta erőszakolni, mire a Tamás lehívta a tiszteket, s az egyik úgy elkapta a katonát, hogy 
lerúgta a pincébe. Később Brennbergbányára költözött Tamás, ott lakott és 1970-ben halt meg. Ott van eltemetve.”. Más 
forrás szerint, a soproni „régi” temetőben nyugszik. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csend%C5%91rs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ny%C3%A1sznap
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tata
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nhida
http://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3galla
http://hu.wikipedia.org/wiki/1946
http://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3galla


_________________________________________________________________________Wappen der Familie Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

124 

(18) Szolgálati ház - özv. Lobenwein Haraldné, legidősebb 
unokájával, Tóth Lászlóval Tatabányán 1989-ben, amikor 
már éppen bontották valamikori bányász-szolgálati házukat.  
1905-ben 358 szolgálati ház állt Tatabányán. A házak alapte-
rülete kerttel együtt 50 – 150 négyszögöl volt. A munkások 
lakóházai 6-6 család részére épültek. Minden lakás 4 m széles 
és 8,8 m hosszú volt. A felvigyázók és felőrők valamint az al-
sóbb rangú tisztviselők is 2-2 lakásos házakban laktak.  
Az altisztek közé tartoztak a főaknász, az aknász, a felvigyázó, 
a lőmester és a segédüzemek mesterei, a nagy iroda segéd-
tisztviselői. Átmenetet képeztek az altisztek és a munkások 
között az elővájárok. 
 

 

172. ÁBRA - LOBENWEIN HARALDNÉ TÓTH LÁSZLÓVAL A HÁZ ROMJAINÁL  

A bányatelepek (Ótelep, Újtelep, Mésztelep) lakósságának száma 1907-ben kb. 12000, 1919-ben közel 20000, és 
1935-ben 23000 fő volt.(Tatabánya története I-II. Helytörténeti tanulmányok Megjelent Tatabánya várossá nyilvání-
tásának 25. évfordulójára 1967).  
 
 
(19) Lobenwein Harald barátja – A hivatkozás alapjául szolgáló csoportképen szereplő hét férfi közül számomra 
csupán három személy ismert. Haraldon és Károlyon kívül az első sor bal szélén ülő Beyer Leopold (nekem csak Poldi 
bácsi) korábban „kuncsaft” volt a „Lobenwein” foto üzletben, majd a gyakori vásárlások okán egyre közelebb kerültek 
nagyapámmal egymáshoz. Olyannyira, hogy szoros barátság szövődött közöttük. Ezt illusztrálja egy közös kirándulást 
idéző kép is, illetve a műteremben készült néhány bohókás próbafelvétel. 
 

     
 

173. ÁBRA - STEFI, HARALD ÉS A BEYER HÁZASPÁR (AMY ÉS POLDI)  *  PRÓBAFELVÉTELEK A MŰTEREMBEN  

(20) Lobenwein Oszkár a család „fekete” báránya - A mel-
lékelt jobb oldali képen úgy tűnik, hogy egy temetés után va-
gyunk. A kép kb. 1934 őszén készülhetett, de nem tudom ki 
halt meg akkor (?) – talán Mátyás édesapja vagy édesanyja, itt 
Oszkárnak is kötelező volt megjelennie, de nagyon elkülönül 
a családtól! Vajon miért? 
Újabb ismeretek szerint a kép 1943-ban az Ómama temetése 
után készült. Ez esetben a fentiek nem állják meg a helyüket. 
Oszkár csupán félreállt, de akkor hol van az Ő felesége: Vilmi? 
Talán Vilmi fényképez? 
 
 
 
 
 

174. ÁBRA - LOBENWEIN OSZKÁR A KÉP JOBB SZÉ LÉN 
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(21) Lobenwein Oszkár automobilja - Egy kapcsolódó történet: 1941. ok-
tóber 28-án ifj. Lobenwein Harald családjával Tatabányára utazott a kölcsön-
kért DKW automobillal. A kormánynál (?) Ferdinánd (Lobenwein Oszkár se-
gédje). Mellette Kubik Stefánia az ölében Lobenwein Stefánia. Hátul a csa-
ládfő Lobenwein Harald, Erika és Hari. Egy kanyarban kőrakásra szaladtak, 
az autó felborult. Fejsérülésekkel és zúzódásokkal megúszták az esetet. A ko-
csi ablakai kitörtek, a sofőr oldali ajtó behorpadt, hazafelé kötéllel tartották, 
hogy menet közben ki ne nyíljon. Útjukat nem folytathatták, szerencsére az 

autó képes volt Sopronba visszajönni. 

 

175. ÁBRA - A  KÉPNEK NINCS KÖZE A TÖRTÉNETHEZ (1940)  AZ ELŐTÉRBEN  

ÓMAMA, OSZKÁR ÉS "KIS"  KARI,  A DKW  MÖGÖTT ÓPAPA KEZÉBEN ERIKÁVAL  

 
(22) Lobenwein reklámok – a képeket borító selyempapír és a képeken feltüntetett „foto Lobenwein” felirat tipo-
gráfiája időről időre változott. És két érdekesség: papírzacskó, mint reklámfelület, illetve egy 1938-ban kiadott sop-
roni útikalauz (Soproni vezető és a soproni hegység térképe, szerkesztette Seidl János Ferenc, második kiadás 
Rötting-Romwalter Nyomda, Sopron – 1938) térképmellékletén fellelhető „Lobenwein” reklám. 
 

       

 

   

176. ÁBRA - LOBENWEIN FOTÓK BORÍTÓI MÁS-MÁS STÍLUSÚ FELIRATTAL , VALAMINT REKLÁM A ZACSKÓN ÉS TÉRKÉPEN  

Lobenwein Harald (III) feljegyzéseiből tudjuk, hogy: „Kirakat volt (képekkel – jó magas) zöld márvány alappal a „11-

es (élelmiszerbolt)” ajtaja mellett balra (Várkerület / Hátsó kapu utcasarok). Még 1957-ben is ott volt, de már állami 

tulajdonban!”  
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(23) Kubik Tamás sírja Tatabányán - Bányászhimnusz – Dédi 
gyakran énekelte: 
 

Szerencse fel! Szerencse le! 
Ilyen a bányász élete. 
Váratlan vész rohanja meg, 
Mint bérc tetőt a fergeteg. 
  
Nem kincs után sóvárgok én, 
Bányász kislányt óhajtok én. 
Bányász kislányt óhajt szívem, 
Ki szívében bányász legyen. 

 

És hogyha majd a föld ölében 
végóránkat éljük, 
Isten kezében életünk, 
Ő megsegít, reméljük! 
  
Te kisleány ne bánkódjál 
Bányászként halni szép halál! 
Egekbe szállani fel, fel! 
Szerencse fel! Szerencse fel! 
Szerencse fel! 
 

 

177. ÁBRA - KUBIK TAMÁS VOLT SÍRJA TATABÁNYÁN  

 
(24) Származási Igazolások – beszerzése mindenki számára kötelező volt!  
 

   
 
178. ÁBRA - ITT CSAK KETTŐT MUTATOK ELRETTENTÉSÜL:  ID. HARALD LOBENWEIN SZÁRMAZÁSI TÁBLÁZATA ÉS UGRINOVITS MÁ-

TYÁS ÚGYNEVEZETT "UHNENPASS"  BROSÚRÁJA AUSZTRIÁBÓL - MEGRÁZÓ! 

 
(25) Ciné-Kodak Modell 20 – filmező kamera doboza, tartozékai – használati utasítása és az utolsó képen azt látjuk, 
hogy hogyan kell tartani? Elég kényelmetlenül, mert a képkereső a gép tetején volt. Tehát a felvétel készítője, csak 
körülbelül látta azt, hogy mit is rögzít valójában. A fényképen: Rosie Violet Nina Millicent Newman, született Neumann 
(1896. július 25. London, Elhunyt Königreich; 1988. február 16.) angol amatőr filmes hölgy. 
 

   

179. ÁBRA - ÍGY KELLETT KÉZBEN TA RTANI A FILMFELVEVŐT! 

http://de.wikipedia.org/wiki/1896
http://de.wikipedia.org/wiki/London
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/1988
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(26) Szent Jobb körmenet- Szent István jobb balzsamozott kézfejének ereklyetartóban történő körbeutaztatása Ma-

gyarországon. „1938. június első napjaiban tartották Budapesten azt a megbeszélést, amelyen az érintett városok és 

megyék vezetői megismerhették az Aranyvonat részletes útvonalát, mely 1938. május 31-től szeptember 25-ig tartott, 

(…): Esztergom, Székesfehérvár, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Baja, Pécs, Szekszárd, Vác, Győr, Komárom, 

Szombathely, Sopron, (…).  

Az Aranyvonat által érintett állomásokat feldíszítették, a vármegyék határán hivatalos fogadó-bizottság várta a vonat 

érkezését és így kísérték be az ünnepi díszbe öltöztetett állomásokra, ahol a lakosság körmenetben vonult ki az állo-

másra. A püspöki székvárosokban egy éjszakát, a városokban pár órát, közbenső állomásokon pár percet tartózkodott 

a Szent Jobb. 

Megállás után kinyitották az üvegfalat, leeresztették a lépcsőt és ereklyetartóval együtt 4 vagy 8 pap vállon hordoz-

ható baldachinra emelte az ereklyét. Az őrség felsorakozott és a parancsnok a Szent Jobb előtt indult el, őt követte a 

Szent Jobbot hordozó papok csoportja, mögöttük a Szent Jobb őre, két oldalról pedig a Koronaőrök zárták az alakzatot. 

Őket követhették a főméltóságok és az ünneplő tömeg. Az ünnepi fogadóbizottság (főispán, alispán, polgármester , 

megyéspüspök, papság) a felsorakozott díszszázad, a katonai zenekar és az ünneplő lakosság már előre várta Szent 

István jobbját. A hivatalos fogadóbeszédet a város vezetése végezte, a papság főpapi szent mise keretében üdvözölte 

az ereklyét a város főterén. Ezután következett a közszemle. (...)” 

     

180. ÁBRA - A  "SZENT JOBB"KÖRMENET KÉPEI SOPRONBAN (SZENT MIHÁLY UTCA) 

(27) Megjött a Mikulás - Télapó megjött! – A tükörben látszik! Balról jobbra: Kari, Hari, Tibike, Erika Ópapa a kép 

jobb szélén, Tibikét a Fräulein -, míg Erikát Irén fogja. A gyerekek megilletődve nézik a Télapót, aki természetesen 

egy családtag – beöltözve (többnyire Mici tante)! 

   181. ÁBRA - A  DÁTUM:  1940.  DECEMBER 6. 



_________________________________________________________________________Wappen der Familie Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

128 

(28) Közös családi ebéd az udvaron - Egy érdekes szögből felvett családi ebéd. Talán Engelbertnek köszönhetjük, 
hogy elkészült. A képen szereplők: (bal felső sarokból indulva – Lobenwein Harald és leánya Stefi, Vilmi, Oszkár, 
Erna, Ópapa és Ómama, Mátyás, Matyi, Kari és Mici, ? Fräulein, Károly, Stefi fiával Harival 
 

 
 

182. ÁBRA - A  KÉP KÉSZÍTÉSÉNEK ÉVE:  1937 

(29) Weidinger Mária temetése – Amit leírtam az igaz, csak nem pontosan így! A Lobenwein kripta sajnos nem 
készült el a temetés napjára, pedig ifj. Lobenwein Harald nagyon igyekezett a szervezéssel. Édesanyját így ideiglene-
sen a készülő kripta szomszédságában található „Karner” kriptában „temették” el, majd később „exhumálták” és most 
már a „Lobenwein” kriptában helyezték el - örök nyugalomra. 
 
(30) Volksbund - németül, teljes nevén Volksbund der Deutschen in Ungarn, vagyis Magyarországi Németek Népi Szö-
vetsége. Tehát, a magyarországi németek kisebbségi szervezete volt, amely 1938-ban, Imrédy Béla miniszter elnök-
sége alatt alakult a korábbi Német Népművelési Egyesület (Volks-bildungsverein) utódjaként. Vezetője Basch Ferenc, 
de fontos szerepet játszott a megalakulásában Huss Richárd, a debreceni Tisza István Tudomány-egyetem német pro-
fesszora is. A Volksbund a Harmadik Birodalom érdekeinek képviselője lett Magyarországon, és jelentős szerepet ját-
szott a Waffen-SS magyarországi toborzásaiban is. 

Nem tudom - és nem is akarom - ifj. Lobenwein Harald volksbund-tagságát elhallgatni vagy letagadni. Meggyőződé-
sem, hogy életének ez a hibás döntése, sajnos- nagyban hozzájárult korai halálához. Pontosan azt sem tudom, hogy 
mikor lépett be! Önállóan döntött-e avagy kényszer hatására cselekedett? Dr. Hiller Istvánnak, a „Soproni Szemlében” 
megjelent Volksbunddal kapcsolatos cikke rámutat arra, hogy a náci-/magyar propaganda gépezet nagyon megté-
vesztően – kultúrmaszlagba csomagoltan vagy gazdasági-, kereskedelmi- előnyökkel kecsegtetve - milyen hatásosan 
szervezte „önkénteseit”. Nem volt itt szó „Harmadik Birodalom”-ról és „Waffen-SS”-ről! Melyik soproni iparos, gazda-
polgár és/vagy kerekedő cselekedett volna önnön érdekei ellen? (A statisztika szerint Sopronban kb. 6000 fő lépett 
be a Volksbundba 1944-ig!). 

ifj. Lobenwein Harald sajátos helyzetéhez tartozott, hogy a „német-ház” („Volksbund-ház”) mindössze kettővel odább 
a Kossuth Lajos utca 9-ben működött (A 11-ben Volksbund óvoda). Feltételezem, hogy magán- és hivatalos fényképé-

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_n%C3%A9metek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1938
http://hu.wikipedia.org/wiki/Imr%C3%A9dy_B%C3%A9la
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9met_N%C3%A9pm%C5%B1vel%C3%A9si_Egyes%C3%BClet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Basch_Ferenc_Antal
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Huss_Rich%C3%A1rd&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Debrecen
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos_Tudom%C3%A1nyegyetem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadik_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS
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szeti megrendeléseikkel, természetesen, folyamatosan a Lobenwein céget keresték meg. Nagymamámtól ezzel kap-
csolatban csak egy megjegyzést hallottam! Nagyon haragudott az egyik „volksbundosra”, mert „mindig ebédszünetben 
jött agitálni…”: Harald is lépjen be a szervezetbe! Nem nehéz elképzelni, hogy az érvei között szerepelt a „vannak más 
fényképészek is a városban” – mondat is.  

Személyes történetem, hogy kisgyerekkoromban, ha nagyon unatkoztam, többször átmásztam 

a kerítésen a szomszéd kertbe (ez egykor a Volksbund óvoda kertje volt), ennek túlsó fele már 

a „Volksbund-ház”-hoz csatlakozott. Csak kicsit kellett bányásznom és számtalan ilyen jelvény 

került elő a földből. Mint gyerek, persze boldogan hazavittem ezeket, de másnapra valahogy 

mindig eltűntek… 

183. ÁBRA - IZZÓ NAPKORONGBA REJTETT NÁCI HOROGKERESZT - A  VOLKSBUND JELVÉNYE  

(31) Az orosz Hadtörténeti Intézetből származó ábrák részletesen bemutatják Posen város és azon belül utolsó-

nak ellenálló Erőd (Citadella) bekerítését és elfoglalását is. 

      

184. ÁBRA - OROSZ KATONAI TÉRKÉPVÁZLATOK - POZNAN BEKERÍTÉSÉRŐL ÉS A CITADELLA ELFOGLALÁSÁ RÓL  

Egy 1970-ben Lengyelországban megjelent 130 oldalas könyv (foto album), amely Poznan 1945. évi katasztrófájáról 

gyűjtötte össze a képanyagot. Valósággal szétrombolták a várost. Szerzők: Henryk Kondziela és Adam Olejnik, Kiadó: 

Wydawnictwo Poznanskie. 

       

   185. ÁBRA -  POZNAN 1945-ÖS PUSZTULÁSÁRÓL SZÓLÓ LENGYEL KÖNYV  ÉS NÉHÁNY KÉP  
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(32) Sirok Mária (1931-1995) – Lobenwein Harald (III) menyasszonya, majd felesége. Nagybaracskáról Budapestre 
került, ahol a Sancta Maria Intézet égisze alatt kezdte tanulmányait, ott is érettségizett. Országszerte 1948-ban 430 
angolkisasszony tanított mintegy hatezer 
gyereket, de ekkor az iskolákat államosítot-
ták. 1950. június 18-ról 19-ére virradó éjjel 
a budapesti zárdából a nővéreket Mária-
besnyőre hurcolták. 1950. szeptember 22-
én minden apácának megtiltották a habitus 
viselését, és november 1-jéig el kellett hagy-
niuk a lágert. Azoknak, akik hajlandóak vol-
tak kilépni a rendből, lakást és állást kínál-
tak, de az ajánlatot senki sem fogadta el. A 
Londonba utazó nővérek magukkal vitték 
volna Marikát is, de Ő - szülői tiltás miatt - 
nem utazhatott. 
 
 
 

186. ÁBRA - A  KÉP HÁTLAPJÁN:  „HARI MENYASSZONY JELÖLTJE”  (1955) 

 (33) özv. Lobenwein Haraldné (1909-1999) - Születési dátuma tévesen volt bejegyezve a születési anyakönyvébe 

(1909. augusztus 5.), ugyanis ekkor jelentették be a hivatalban, de előző nap született. Sajnos a 90. születésnapját már 

nem élhette meg: 1999. március 5-én hunyt el. Az új temető Lobenwein sírjában nyugszik. Legyen könnyű neki a föld… 

 

187. ÁBRA - "DÉDI"  88. SZÜLETÉSNAPJÁN  (1998.08.04-ÉN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(34) Lobenwein Stefánia – laboráns, később műtermi fényképész, évtizedekig (41 év) a Soproni Fényképész Kis-
ipari Szövetkezet, majd Ipari Szövetkezet dolgozója. Fényképei (gyermek és felnőtt portrék) több országos kiállítá-
son (sőt egyedüliként Pozsonyi Nemzetközi Tárlaton) is szerepeltek – sikerrel! 
 

     

 188. ÁBRA - STEFI OTTHON (VÁRKERÜLETI LAKÁS)  A TÜKÖR ELŐTT ÉS A MŰTEREMBEN  
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TÉRKÉPMELLÉKLETEK 

 

 

189. ÁBRA - SVÁJC ÉS AZ OSZTRÁK- MAGYAR MONARCHIA TÉRKÉPE 

A megjelölt néhány piros pont: Basel, Merano (Lana), Klagenfurt, Görz, Wien és Oedenburg. A korábban említett – 

Lobenwein névvel összefüggő - helyszínek Svájcban és a Monarchiában. 
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190. ÁBRA - KLAGENFURT TÉRKÉPE 1928-BÓL 

A térképen megjelölt kettő kék pont: Vinzenz Lobenwein két lakásának helyét jelöli. A fenti a korábbi, Völkermark-

ter str. 28, ahol üzlete is volt, míg az alsó Enzenberg str. 3 - a későbbi otthona. A kettő lakás mindössze negyed kilo-

méter távolságban található egymástól. 
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191. ÁBRA - SOPRON VÁROS UTCATÉRKÉPE 1911-BŐL 

Az 1911-ben Sopronról készült térkép is jól érzékelteti a város akkori méreteit. Valójában a vasút szinte lezárta a 

várost. A Lővérek ténylegesen üdülő övezetként funkcionált. 

A kék pontok a könyvben említett helyszíneket jelölik (fentről lefelé): „Rupprecht-ház” Bécsi utca 2.  

A Weidinger család lakhelye a (XIX.-XX.) századfordulón: Várkerület 42.  

Harald Lobenwein első soproni lakhelye: Bécsi utca 4.  

A Lobenwein család első lakhelye és fotóműhelye: Újteleki utca 54.  

A „Lobenwein-ház”: Kossuth Lajos utca 13 (a telek déli végén álló ház: Jókai utca 14).  

Vasúti sor: Lobenwein Ernáék, majd Lobenwein Oszkárék lakhelye.  

Csengery utca 56 – ide költöztek Lobenwein Ernáék (az épület nagy része a II. Világháborúban, bombatalálat követ-
keztében, megsemmisült). 

Senkit ne lepjen meg, hogyha ma a helyszíneken járva nem ezeket a házszámokat látja a házakon! Sopronban a ház-

sorokat többször átszámozták. 
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192. ÁBRA - TATABÁNYA (1930)  - ÓTELEP AZ ÖREG UTCÁVAL - ITT ÁLLT KUBIK TAMÁSÉK SZOLGÁLATI HÁ ZA  

                    

193. ÁBRA - TATABÁNYA ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK TÉRKÉ PE (1930)  

A fenti térképeken piros karika jelöli, hogy hol állhatott Kubik Stefiék lakása az Öreg utcában - Tatabányán. A bányász 

„lakótelep” (Ótelep) szinte teljesen beékelődött az ipari övezetbe!  



_________________________________________________________________________Wappen der Familie Lobenwein 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

136 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

 

Rudolf von Granischstaedten - Czerva - Meran - Burggrafen und Burgherren Wien (1949) 
 
Marlene Zykan – Der Stephansdom – Paul Zsolnay Verlag, Wien Hamburg (1981) 
 
Prof. Dr. Hans Tietze - Geschichte und Beschreibung des St. Stephansdomes in Wien – Dr.Benno Filser Verlag G.M.B.H., Wien (1931) 
 
Fajth Tibor – Svájc – Panoráma Útikönyvek Panoráma Kiadó – Budapest (1987) 

P. Franz Tischler - Illustriertes Hausbuch für Christliche Familien - Theodor Triebenbacher Verlag, - München 1908. 

Klagenfurt (Herasusgegeben von Hans G. Trenkwalder (1982) Carinthia Verlag Klagenfurt 

Ausztria (Képekkel és térképekkel) –Lloyd könyvek Kiadóvállalata (1929). 

Pethő Tibor- Szombathy Viktor - Ausztria – Panoráma (1969). 

Klagenfurt története (részlet) - Google - http://www.klagenfurt.hu/tortenelem 

Fotolexikon – Akadémiai Kiadó, Budapest (1963) 

Új fotolexikon – Főszerkesztő: Morvay György – Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1984) 

Kolta Magdolna – Tőry Klára: A fotográfia története (Előzmények, Egyetemes fejlődés, Jeles magyarok) A Digitális Fotó Magazin kiadványa 
(Digitálfotó Kft.) – 2007. 

Stemlerné Balog Ilona: Történelem és fotográfia – Magyar Nemzeti Múzeum, Osiris Kiadó, Budapest (2009) 

Dr. Tóth Imre PhD. történész - Sopron város története (részlet) 2008.12.15. 

Győri Lajos – Vizitkártyák - Múzsák Múzeumi Magazin, XXIII. évfolyam 1. szám 

Dr. Heimler Károly – Sopron topográfiája – Rötting-Romwalter Nyomda Bérlői (1936) 

Sarkady Sándor – Minden élet szolgálat 2 (Jegyzetek, esszék, kritikák) – Edutech Kiadó Sopron (2005). 

Ifj. Sarkady Sándor, Tóth Imre és Kincses Károly: Sopron a népszavazás idején (1921-1922) – Edutech Kiadó Sopron (2006) 

Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században – Akadémiai Kiadó, Budapest (1988) 

Géczy Nóra: Faépítészet Sopronban 1850-1914 között – ArchDeco 2014. 

Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867-1914 Szombathely (2011) 

Dr. Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1743-tól 1939-ig. Sopron Szab. Kir. Város Kiadása, Sopron. Székely és Társa Könyvnyom-
dája (1941) 

Kubinszky Mihály – Sopron építészete a 20. században – Belvedere Meridionale és Zékány-Máthé Kiadó (2003) 

Magyar honvédség az első világháborúban – Magyar Elektronikus Könyvek - http://mek.oszk.hu /02100/02185/html/54.html 

Kalavszky Györgyi - Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívuma 

Világtörténet képekben - Gondolat Könyvkiadó – Budapest (1975).  

Varga Katalin: Egyszer és azóta sem – Budapest Fővárosi Levéltára (2009) 

Sopron és Sopronvármegye ismertetője (1914-1934). Összeállították: Horváth László, Madarász Gyula és Zsadányi Oszkár. Székely és Társa 
Könyvnyomdai Vállalat. Sopron (1934) 

Hárs József: A fényképezés története Sopron városában 1840-1957 között (Pályázati dolgozat) 

Dr Kun Béla – A fiatalkorúak támogatására hivatott jótékony célú intézmények Magyarországon – Budapest (1911). 

Tatabánya története – Wikipédia, a szabad enciklopédia 

http://www.klagenfurt.hu/tortenelem
http://www./


Wappen der Familie Lobenwein_________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

137 

Tatabánya története I-II. (Helytörténeti tanulmányok). Szerkesztették: Gombkötő Gábor, Horváth Géza, Dr. Ravasz Éva, Rozsnyói Sándor, Dr. 
Szántó Ferenc. Felelős kiadó: A Tatabányai Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága (1972). 

Magyarország a XX. században  –  IV. KÖTET, Tudomány 1. Műszaki és természettudományok, Alumínium 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/696.html 

Göncz József – Bognár Béla – Kereskedelem Sopron vármegyében dokumentumokon és képes-lapokon Edutech Kiadó (2004) 

Göncz József – Bognár Béla – Emlékek, események Sopronban kordokumentumokon és képes-lapokon Edutech Kiadó (2005) 

Ősi Sopronmegyei Nemzetségek (Székely -1940) Előszó: Högyészy Pál, Szerkesztette: Horváth László, I-III. rész: Soós Imre. IV. rész – Családtörténeti 
és személyes vonatkozású adatok azokról, akik e könyv megjelenését lehetővé tették. 

A 8mm-es filmezésről - Rózsa Péter www.super8mm.hu 

Hárs József: Az oroszlán elfordítja a fejét… (Soproni Filmtörténet 1896-1948) – Várhely könyvek – Edutech Kiadó Sopron (2000) 

Dr. Hiller István: Sopron és környékének munkásmozgalma (1939-1945) – Kiadja az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága Sopron (1983) 

A történelem 1000 esztendeje (politika, hadviselés, kultúra) – Alexandra Pécsi kiadója (2008) 

Német Vöröskereszt Keresési szolgálat (NVK), Szakvélemény (2012) 

Poznan – Wikipédia, a szabad enciklopédia 

ifj. Sarkady Sándor – Nekik térkép e táj…  Amerikai légitámadások Sopron ellen 1944-1945 Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó – Sopron 
(2013) 

Krisch András: A soproni németek kitelepítése 1946 – Escort Sopron (2006) 

Tóth Anna Eszter - Archív NET XX. századi történeti források Kisipari szövetkezetek a lakosság szolgálatában. A forrás jelzete: OKISZ XXVII-N-8-b 
Pénzügyi főosztály (1970), 88. doboz 

Molnár László: Lobenwein Tamás emlékezete - Soproni Szemle 2005. LIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

Heraldika – Wikipédia, a szabad enciklopédia 

 

ÁBRAJEGYZÉK 

 

AZ „Ábrajegyzék”-ben felsorolt képek legnagyobb hányada Lobenwein Stefániától származik.  

A többi kép eredete: Göncz József – Bognár Béla: 32, 189-191, Hárs József: 69, Internet: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14-16, 18, 19, 21-

22, 26, 34, 35, 51/A, 53, 54/A, 57/A, 64/B, 65/B, 70, 71, 86, 98-101, 109, 111, 123, 141, 163, 167-175, 177-186, 195-
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Ürmös Edit: 11, 13, 17, 66, 105, 129-131, 207/B, 217, Zepkó Tamás: 28, 82, 125 és Zepkó Ferenc: 48, 164 
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CSALÁDFA RAJZ 

 

 

Vinzenz Lobenwein családfa. Az ábra segítségével könnyebben áttekinthetőek a könyvben szereplő személyek családi 

hierarchiában elfoglalt helyei.  
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