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Az arisztokrata, főnemesi és nemesi családok mindig fontos szerepet töltöttek be a

magyar társadalomban. A főnemesség körébe bárók, grófok, hercegek honosított családoknál

őrgrófok, valamint a magukat honfoglaló ősöktől származtató „de genere” családok tartoztak.

Ez utóbbiak rangjukat tekintve köznemesek voltak, de családfájuk gyakran ősibb volt a rangot

kapott családokénál, és ez némileg „kompenzálta” ezt a hátrányt. A két csoportot politikai és

vallási orientációja is jócskán elválasztotta egymástól.

A magyar arisztokrácia közel ezer esztendős uralmára jellemző mindenekelőtt a szívós

uralom-megtartás, de ugyanígy jellemző egyes családok tagjainak a nemzetre (birodalomra) is

kiható szereplése. A magyar arisztokráciánál maradva, mérvadó családjaik a középkorban

vagy az újkor hajnalán emelkednek országos jelentőségre. A személyes vitézség, az ügyük

iránti önfeláldozás, a halálig tartó helytállás általában jellemző tulajdonságuk. Ha ehhez

műveltség, ismeretek, teremtő készség is járulnak, magunk előtt látjuk a legnagyobb hírnévre

szert tett családok történelmi arcképcsarnokát. Képviselőiket a modern korban a parlamentáris

demokrácia fontos tisztségeiben is megtaláljuk. A korabeli felsőházban elsősorban születésük

és vagyonuk révén, de a politikai életben már az egyéni képességek is szerephez jutnak:

miniszterek, államtitkárok, nagybankok elnökei, a mezőgazdaság társadalmi irányításának

nagyhatalmú reprezentánsai, általában a gazdasági élet kulcsfontosságú helyein elnöklő

arisztokraták azt a következtetést engedik, hogy átöröklött képességeik alkalmassá tették a

szereplőket a betöltött állások elnyerésére.

A magyar arisztokrácia ranggal rendelkező családjai (az Erdődyek kivételével) a

Habsburgok idején kaptak rangot, katolikusok, udvarhűek voltak, és külföldi kapcsolatot is

elsősorban a német birodalmi családokkal ápoltak. A „de genere” nemesség „kuruc” érzelmű

és jelentős részben protestáns volt, esetleg az erdélyi arisztokráciával keveredett. A „de

genere” családok, életformájukat tekintve gyakorlatilag a középosztály úri- vagy alsó rétegébe

tartoztak. A rangnak még az 1930-as években is nagy jelentősége volt: a „mesalliance” a

férfiak számára megengedhető volt: előfordult, hogy arisztokrata férfi pl. híres színésznőt

vagy operaénekest vett feleségül (mint pl. Esterházy Pál herceg), mivel ő a nőt mintegy

magához emelte rangban is. Ha azonban egy grófkisasszony ment hozzá egy közemberhez, az

ő gyermekei elvesztették a rang nimbuszát, így ő ezzel a házassággal „leértékelődött”.
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Az első világháború után szétrombolták a monarchiát, a magyar birodalmat is. De a

struktúrák változatlanok maradtak. A tisztviselői kar, az adminisztráció utánpótlása ugyan-

arról az alapról történt, a struktúra érintetlen maradt. A király helyett kormányzó jött, de a

szerepkörök betöltése során a korábbival nagyban-egészében azonos szempontok érvényesül-

tek. A szemlélet – az alapokat tekintve – a régi maradt. Az arisztokrácia létszáma viszonylag

magas volt, könnyűszerrel tudta adni a nagy formátumú politikusokat (Bethlen, Klebersberg,

a Telekiek, a Tiszák). Az érvényesülés, a kiválasztódás a saját, évszázados közegben történ-

hetett.

1945 után, a második világháború befejeztével azonban a korábbi helyzet, merőben

megváltozott. A társadalom vezető ereje – a jelszavak szerint – a munkásosztály lett, szövet-

ségben a dolgozó parasztsággal és a haladó értelmiséggel. A korábbi társadalmi elit a korabeli

terminológia szerint „osztályidegenné” vált, s mint ilyen, üldözendő volt. Az „osztályidegen”

származás hátrányt jelentett a munkavállalásnál, a tanulási lehetőségeknél, bizonyos

esetekben rendőri fellépést is vont maga után. Az oktatás és a kultúra területét is áthatotta a

politikum. A meghirdetett célkitűzések közé tartozott a munkás- és parasztfiatalok iskoláz-

tatási lehetőségeinek növelése, ugyanakkor nehézségeket támasztottak az „osztályidegenek”

útjába.

Az évszázados uralmi struktúrát, a vagyonát, esetenként gyermekeiben a magasabb

műveltség lehetőségét elveszítő magyar arisztokrácia nemcsak egyedeiben, de általánosan,

intézményeiben is elpusztult. Tagjai szétszóródtak.

Mindezek ellenére azok az elvek, szokások, hagyományok, melyek a főnemesi

családokat korábban is összetartották, napjainkban sokszor sokkalta erősebben élnek ezen

családok esetében, mint más, polgári családoknál. Az általam tanulmányozott család esetében

elmondható, hogy a tanulás, az önművelés fontossága, az idegen nyelvek ismerete, a

művészetek tisztelete és lehetőség szerinti művelése, a testedzés – a mai napig jellemző.

Azt meghatározni, hogy mi is a család, elég nehéz feladat. Egy laikus úgy határozná

meg a család mibenlétét, hogy az valamifajta összetartozás-érzés, lehetőség szerint vala-

milyen közös értékrendet, és valamiféle „családtudatot” jelent. A családi identitás egy igen

nehezen körülhatárolható fogalom – létezik egy szűkebb vagy tágabb család, aminek meg-

vannak a maga szokásai, a hagyományai, a saját történelme. A család attól működik, hogy van

egyfajta rend a tagjai között, valamifajta hierarchia. A hierarchián belül egymástól
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elhatárolódnak a személyek, az alrendszerek, léteznek íratlan szabályok, amiket lehet tudni,

valamint az egymással lehetséges kommunikációra is érvényes ugyanez.

Az általam tanulmányozott, és bemutatni kívánt család ma is élő tagjai a Podmaniczky

család leszármazottai. Adatközlőm dr. Martinovitsné dr. Kutas Ilona (sz. Sopron, 1944) volt,

aki beszélt családjáról, felmenőiről, s azok általa ismert leszármazottairól; a családtagok

sorsáról, életükről, s arról, hogy napjainkban miként jelenik meg a családi összetartozás, azaz

a család közös „mi-tudata”, közös identitása.

„Martinovitsné Kutas Ilona (60 éves) egri lakos vagyok, iskolai könyvtáros. „Jó pap

holtig tanul”, pláne a lánya. Budapesten érettségiztem 1962-ben, a testnevelési főiskolára

azonban nem vettek fel származásom miatt. Három évig a Csepel Vas- és Fémművekben

dolgoztam irodai munkásként, közben elvégeztem egy egyéves IBUSZ idegenvezetői tanfo-

lyamot, elkezdtem németül, angolul és lengyelül tanulni és közben az NB-I-es Postás kézi-

labda csapatában kézilabdáztam. Szegeden jártam tanárképző főiskolára, földrajz-testnevelés

szakon végeztem 1969-ben. Lengyel nyelvvizsgát 1967-ben szereztem. Utána műszaki könyv-

táros voltam és könyvtár-kiegészítő szakon tanultam tovább. 1973-ban végeztem az ELTE-n,

majd 1979-ben bölcsészdoktori vizsgát tettem. A

könyvtárszak alatt első két gyermekünkkel gyesen

voltam. Az angol középfokú nyelvvizsga 1971-ben

sikerült. 1980-ban született Eszter, aki 6 hónapos volt,

amikor német tanfolyamra kezdtem járni, a szomszéd-

asszony vigyázott Eszterre, délután meg én vigyáztam

az ő gyerekeire, mert ő meg angol szakra járt az

egyetemre. A kilencvenes években elvégeztem az

angol szakot az egri főiskolán, mert már mind a három

gyerekem kinevetett, mikor angolul szólaltam meg.

Most meg spanyol szakra járok a szegedi egyetemre.

Tehát a jó paplány folyamatosan tanul, hisz a példa-

kép, az anyai nagyapánk, Podmaniczky Pál tizennyolc

nyelven tudott, ezért a többi testvérhez hasonlóan én

is gyűjtöm a nyelveket.

Az adatközlő - Martinovitsné Kutas
Ilona - és édesanyja Podmaniczky

Márta, napjainkban
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Néhány számadat az életemből és a tágabb családból:

Hatan vagyunk testvérek, én vagyok a negyedik. Biztos ezért választottam Martinovits

Jánost társamul, mert ők is hatan vannak testvérek és ő is a negyedik a sorban. Náluk is négy

fiú és két lány van. Gyermekeinknek 24 elsőfokú unokatestvére van. Nekünk csak három

elsőfokú unokatestvérünk van, de 53 másod-unokatestvérünk van.

Oroszul, latinul, németül, angolul, lengyelül és spanyolul tanultam eddig (hat

nyelven), három nyelvből van nyelvvizsgám (lengyel és angol középfok, spanyol alapfokú C

típusú). 25 éven keresztül kézilabdáztam, háromszor úsztam át a Balatont, 18 országban

jártam eddig, lehetőleg utazás előtt kicsit megtanultam az illető nyelveken, hogy ott tudjak

beszélgetni az emberekkel.”

A tanulás, az önművelés, az ismeretek folyamatos bővítése tehát szervesen, elválaszt-

hatatlanul hozzátartozik a család tagjainak mindennapjaihoz. Egy-két kivételtől eltekintve a

család valamennyi tagja több felsőfokú oklevéllel rendelkezik, annak ellenére, hogy a

történelem által eléjük gördített akadályok miatt ez nem egyszer nem ment zökkenőmentesen.

A tudásnak, műveltségnek a hangsúlyos szerepe gyakran nem pusztán a család vérszerinti

Podmaniczky leszármazottaira érvényes, hanem ugyanúgy megfigyelhető az affinális rokonok

esetében is (bölcsész, orvos, kutató, pedagógus, teológus, építész is volt/van a tágabb család-

ban).

A művészetek művelése az egyik legfontosabb összetartó kapocs a szétszóródott

családtagok között. A ma is élő Podmaniczky leszármazottak közül hárman szobrászművé-

szek (Kutas László, Kutas Ágnes, Erős Ágost Koppány), van grafikus is, művészettörténész,

valamint egy festőművész feleség, de rajtuk kívül többen is vannak/voltak olyan családtagok,

akik vonzódnak/vonzódtak valamely művészeti ághoz, ennek ellenére más hivatást válasz-

tottak maguknak, vagy életük alakult úgy, hogy más pálya mellett kellett dönteniük. A

képzőművészetekhez való kötődés nem pusztán annyiban erősíti a családi identitást, hogy

generációról generációra újabb képviselői jelennek meg. Az alkotás folyamata is többször

kapcsolódik a családtagok valamelyikéhez. Ebben a tekintetben Kutas László szobrászművész

számít a legtevékenyebbnek, hiszen kisplasztikái, emlékérmei, köztéri szobrai és dombor-

művei között számos olyan művet találhatunk, mely valamely rokont mutatja be. A fiatalabb

nemzedék tagjai között többen aktívan zenélnek (fúvószenekarban, csellistaként, folk-

énekesként stb.). A színházhoz már az elődök közül is kötődtek – Podmaniczky Pál felesége

Egyessy Etelka (adatközlőm dédnagyanyja) színésznő volt; s a ma élő leszármazottak között

is van bábművész, színházi dramaturg.
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Az irodalom szeretete és művelése – akárcsak a már említett művészeti ágak bár-

melyike –. szintén fontos összetartó kapocs a család tagjai között. Az irodalom segítségével

képesek arra is, hogy nemcsak térben, hanem időben is megteremtsék a kapcsolatot a

különböző rokonok között. Jó példa erre adatközlőm, Martinovitsné Kutas Ilona: Báró

Podmaniczky Pál és a norvég biblia című könyve, mely az unoka tisztelgése a nagyapa

emléke előtt; illetve A norvég biblia című novellája, melyet szintén nagyapjának ajánlott;

valamint báró Podmaniczky Frigyes Naplótöredékek című 1887-es munkája, melyet unoka-

húga, a jelenleg kilencven éves Podmaniczky Márta fordított le németre a közelmúltban. Az

említett művek fontos családtörténeti vonatkozású részeket is tartalmaznak. Kutas Ilona így

nyilatkozott a család irodalomhoz fűződő különleges kapcsolatáról:

„Erős Gabin (Kutas Ágnes férje, verseskötetet adott ki) kívül a család több tagja is írt

már könyvet. A legfontosabbak Vargha Gyula dédapánk verseskötetei, pl. A „Ködben”. Szász

Károly ükapánk Shakespeare fordításait kell megemlíteni, anyai nagyapánk, Podmaniczky Pál

vallásos szépirodalmi munkásságáról egy teológus állított össze bibliográfiát, ahol huszon-

három oldalon 58 szépirodalmi termékét sorolta fel. Dédapánk testvére, báró Podmaniczky

Frigyes „Naplótöredékek 1824-1886” című négykötetes könyve az egész XIX. század

krónikája. Unokahúga, a mi édesanyánk, Kutas Emilné Podmaniczky Márta 81 éves korában,

mikor addigi tevékeny élete után a betegség

ágyhoz kötötte, lefordította németre a Naplótöre-

dékeket, ebben a kétnyelvű kiadványban átmenti

a XIX. századi nagybácsi üzenetét hat gyereké-

nek, tizenhat unokájának és hét dédunokájának.

Kutas László szobrairól is adtunk ki egy szép

könyvet. És Laci idősebbik lánya illusztrációival

jelent meg Petőfi Sándor: A helység kalapácsa c.

műve. Kiságnesnek ezen kívül egy CD-je is van,

amin gyönyörűen énekel és hegedül.

Családtörténeti esszét is tartalmaz az én

könyvem: Martinovitsné Kutas Ilona: „Báró

Podmaniczky Pál és a norvég biblia. Elbeszélés a

18 nyelvű nagyapáról 77 nyelven és rovásírással.

Baron Pál Podmaniczky and the Norwegian

Bible. A short story about the 18 lingual

Kutas Emilné Podmaniczky Márta, mögötte
nagybátyja báró Podmaniczky Frigyes
domborműve, melyet fia, Kutas László

készített.



7

grandfather in 77 languages and in runic script.” Széphalom Könyvműhely Budapest 2000. A

262. oldalon található Gabnai Sándor soproni segédlelkész esszéje a nagyapánkról: „50 éve

hunyt el „Podi bácsi”. Ezt az esszét az angol-magyar kétnyelvű könyvemhez a gyerekeim,

Martinovits Edit, Péter és Eszter fordították le angolra.”

Talán nem véletlen, hogy a családi összetartás, s annak generációról generációra való

átörökítése a mai napig ilyen erősen, s mindemellett természetesen mutatkozik meg a

Podmaniczky leszármazottak körében; hiszen már az egyik ősük, báró Podmaniczky Frigyes

(1824-1907) is leírta: „A gyermek nevelésének irányát illetőleg teljes egyetértés létezett

szülőim között, mindketten azt tartották, hogy annak kedélyét kell elsősorban nevelni, s erre

leghathatósabb módnak ígérkezett, hogy megkedveltetik vele a családi életet, ha annak

fenséges költészete ihleti meg először a gyermek viaszpuha kedélyét.” (B. PODMANICZKY

Frigyes: Naplótöredékek 1824-1886, Bp., 1887.)

A szerte a világban ma is élő hozzátartozók között többen is vannak (és a múltban is

voltak) olyan vállalkozó kedvűek, akik folyamatosan gyűjtögették a család történetéhez kap-

csolódó információkat, adatokat, anekdotákat, visszaemlékezéseket. Adatközlőm, Martino-

vitsné Kutas Ilona is közéjük tartozik. Ő a következőket mondta el a ma már nem élő

felmenőiről, s a ma élő rokonok és elődeik kapcsolatáról:

„Anyai dédapánk Podmaniczky Ármin volt. Bátyját, Podmaniczky Frigyest Krúdy

Gyula író nevezte ‘Budapest vőlegényének’. A budapesti Operaház megálmodója, később in-

tendánsa volt. Az Andrássy út megtervezésében és kivitelezésében is részt vett (Podmaniczky

Frigyes gyermekkori nevelője Hunfalvy Pál volt). A budapesti Városvédők elődjüknek

tekintik, ezért minden évben megkoszorúzzák a szülőháza falára készített bronz táblát, amit

bátyám, Kutas László készített. Laci szobrot készített még Kutas Julikáról is, és Frigyes

bácsiról is egy kisplasztikát.

Ármin második házasságából született nagyapánk, Podmaniczky Pál. Dédmamánk,

Egyessy Etelka színésznő volt. Nagyapánk filozófiát és egyháztörténetet tanított a soproni

teológián, és nagyon szeretett prédikálni. Azt mondta, hogy prédikálás közben a szószéken

nem remeg a keze. Parkinson-kór miatt remegett a keze élete utolsó tíz évében. 63 éves

korában halt meg. 18 nyelven tudott, talán elörököltük tőle az idegen nyelvek iránti

érdeklődést: gyermekei, unokái, dédunokái, ükunokái mind több nyelven beszélnek.
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A nagymamánk Vargha Ilona latin-magyar szakos tanár volt, az első leány egyete-

misták között végezte el az egyetemet. Két fiuk és két lányuk volt, Tamás és Jancsi 1961-ben

illetve 1982-ben haltak meg. Zsuzska 1918-ban, anyu, Podmaniczky Márta 1915-ben

született. Anyai részről két elsőfokú unokatestvérünk van: Podmaniczky Tamás lányai:

Andrea és Katinka. Andrea három lányával (Hildegard, Barbara és Franciska) Német-

országban él, Katinka kisebbik lányával, Beával Franciaországban él, Gabriella pedig először

Pesten járt orvosi egyetemre most meg Frankfurtban folytatja.

Még kiegészítem a fölmenőink névsorát: a másik dédapánk Vargha Gyula költő volt és

statisztikus, néhány évig pedig a Magyar Tudományos Akadémia alelnöki tisztségét töltötte

be. Dédanyánk Szász Póla, a püspök és műfordító Szász Károly egyik lánya.

Vargha Gyula és Szász Póla gyermekei sorban: Ilona (a mi nagymamánk), akiről már

volt szó; illetve Zoltán, Erzsébet, Tamás és Gyula.

Zoltán bácsi történelemtanár volt, érdekelte a családfakutatás, megírta pl. a

Podmaniczky és a Bibó család családtörténetét. Négy gyermeke közül kettő él. Egyik unokája,

Gáspár Zsolt építőmérnök, a Műszaki Egyetemen tanít és akadémikus – A Szász-Vargha-

Podmaniczky családból ő a hatodik, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Bözsi néni – Molnár Gyuláné Vargha Erzsébet egyik unokája volt Molnár Dániel, a

nemrég elhunyt sportriporter. Dani édesanyja Ilcsi néni, napjaink híres természetgyógyásza.

Tamás bácsi református lelkész volt, (Vargha Domokos írónak és tankönyvírónak,

valamint Vargha Tamás matematikusnak és Vargha Balázs Csokonai kutatónak és másik négy

testvérének az édesapja)

 Gyula bácsi, aki a második világháborúban tűnt el, három lánya a feleségével, Blanka

nénivel Amerikába ment ki.”

A távolabbi hozzátartozók, unokatestvérek és másod-unokatestvérek között is megfi-

gyelhető mindaz, amit az előzőekben kifejtettem. Köztük több egyházi személyiséget is talál-

hatunk (református lelkészt, püspököt); valamint a közöttük vannak a legtöbben azok, akik

nem Magyarországon élnek/éltek. Családtagok költöztek különféle okokból Németországba,

Franciaországba, az Egyesült Államokba.

A leggazdagabb információkat és a legszínesebb történeteket adatközlőm Pod-

maniczky Pál leányának Podmaniczky Mártának a közvetlen családtagjairól tudott, hiszen

ebbe a rokoni ágba ő maga is beletartozik.
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„Dr. Podmaniczky Zsuzsánnának kalandos élete volt, jól

rajzolt, szépen festett, a képzőművészeti főiskolára szeretett volna

menni, de szülei azt hallották, hogy a művészek züllött életet élnek,

ezért néprajz szakra irányították. Doktori dolgozatában Kapuvár

néprajzát írta meg. A háború után szociális munkás volt, biciklivel

járta a Sopron környéki falvakat, segítette a háborús árvák, csonka

családok mindennapi életét. 1950-ben a báróság miatt B-listázták a

családot, Zsuzskát kidobták állásából. Négy-öt évig a soproni

Csavargyárban kétkezi munkás volt. Úgy emlékszik vissza ezekre

az évekre, hogy a munkások nagyon kedvesek voltak vele, jól

érezte magát, nem éreztették vele, hogy ő tulajdonképpen büntetésből került a gyárba. Később

bölcsődei dada lett Bánfalván. A soproni szívszanatóriumban kávéfőző volt vagy tíz évig, és

csak a 70-es években tudott muzeológusként elhelyezkedni a Bányászati Múzeumban. Francia

bányászmondákat fordított le magyarra, élvezte az értelmiségi létet.

Anyu, Kutas Emilné Podmaniczky Márta

elkezdte a Gazdasági Főiskolát, de férjhez ment

másodéves korában, így csak a kertművelésben,

tyúktenyésztésben tudta kiélni mezőgazdaság iránti

érdeklődését. 48 éves korában, mikor már felnőtt

hat gyereke, elment a minisztériumba, hogy sze-

retné folytatni az – akkor már Közgazdasági Egye-

temmé alakult Gazdasági Főiskolát. Nem sikerült ez

a terve, az Agrárgazdasági Kutatóintézetbe ment el

könyvtárosnak, itt kiderült, hogy a kollégái nem

tudnak nyelveket, így aztán angolból, németből és

franciából fordított számukra mezőgazdasági

szakcikkeket. Hatvan éves korában tett franciából

és németből középfokú nyelvvizsgát. A nyelvek iránti érdeklődését édesapjától örökölhette,

szívesen skandálta a gimnáziumi latin memoritereket, tanult egy ideig lengyelül és a cirill

betűket is mindig megtanulta az éppen ötödikes gyerekével.

Podmaniczky Márta legidősebb
gyermekével, Kutas Lászlóval 1936-ban
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Apánk Kutas Emil (1896-1974) református pap volt Zuglóban. Apai nagyapánk Kutas

Bálint, valamint az egyik dédapánk Darabos Sándor, és az egyik ükapánk, Nagy Sándor

szintén református papok voltak.

Szüleink, Kutas Emil és Podmaniczky Márta esküvője 1935-ben apu munkahelyén, a

pesti Róna utcai református templomban volt. Itt laktunk a parókián egészen 1963-ig, azóta a

Györök utcában.”

Podmaniczky Márta és Kutas Emil közvetlen leszármazottai:

PODMANICZKY Márta (1915-) – KUTAS Emil (1895-1974)

KUTAS László (1936-) – HOFFMANN Henriette (1936-)

KUTAS Ágnes (1963-) – Tomas ZIZKA (1963-)

Dominik ZIZKA (1987-)

Barnabás ZIZKA (1989-)

Laura ZIZKA (1994-)

KUTAS Diana (1976-)

KUTAS Gábor (1938-) – HELESFAY Andrea (1948-) /elváltak/

– Gizella SIEBOLD (1947-) /elváltak/

András Michael KUTAS (1976-)

Nina KUTAS (1977-) – Dirk STRUNK (1978-)

Rokko STRUNK (2002-)

Nola STRUNK (2006-)

– SZOLNOKY Katalin (1948-) /elváltak/

KUTAS Júlia (1983-)

KUTAS Péter (1940-) – VÁRHEGYI Judit (1951-)

KUTAS Krisztina (1974-)

KUTAS Gergely (1975-)

KUTAS Ilona (1944-) – MARTINOVITS János (1940-)

MARTINOVITS Edit (1972-) – MISKEY Csaba (1973-)

MISKEY Márton (2003-)

MISKEY Balázs (2005-)

MARTINOVITS Péter (1975-)

MARTINOVITS Eszter (1980-)
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KUTAS Bálint (1948-) – KARSAY Gabriella (1952-) /elváltak/

KUTAS Emil (1974-) – VIDÉKI Tünde (1974-)

KUTAS Marcell (1998-)

KUTAS Emil (2006)

KUTAS Attila (1976-) – KRISZTU Éva (1975-) /elváltak/

KUTAS Nikosz (1996-)

– Käthi MEYER (1958) /elváltak/

– BALOGH Erika (1960-)

KUTAS Réka (1987-)

KUTAS Benedek (1989-)

KUTAS Ágnes (1951-) – ERŐS Gábor (1946-2006)

ERŐS Dóra (1971-)

ERŐS Ágost Koppány (1973-)

Kutas Emil és Podmaniczky Márta hat gyermeke:
László, Gábor, Péter, Ilona, Bálint és Ágnes

egy 1950-es évekből való felvételen
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A hat gyerek, tizenhat unoka, és eddig 10 dédunoka adatai Kutas Ilona szóbeli közlése

alapján:

„Laci szobrász, felesége Hoffmann Erika festő.

Laci kisplasztikái megtalálhatók az öt világrész múzeu-

maiban, magángyűjteményeiben. Sopronban érettségi-

zett, mivel második gimnáziumban tavasszal kirúgták a

Budapesti Református Gimnáziumból, mert lehülyézte

az egyik tanárát, (apu lelkész kollegáját), de 1952

nyarán bezárták az összes egyházi iskolát, így a Lónyai

Gimnázium is megszűnt. Budapesten él, de Sopron

szobrászának számít: eddig 33 köztéri szobra díszíti ezt a várost. A Pap-rétre Holocaust

emlékművet készített az 1800 Sopronból elhurcolt zsidó emlékére, az egyetemi botanikus

kertben már hat professzor mellszobrát elkészítette, most kérik az hetediket. Lányaik Ágnes

és Diana. Diana jelmez és díszlettervező szakra jár a Képzőmûvészeti Egyetemre. 

Közszereplő:a Gyermekétkeztetési Alapítvány óriásplakátján minden buszmegállóban látható, 

amint  röstelkedve  nézi  éhező  kislányát.   Ágnes  grafikus,  eurofolk  énekes,  bábtervezõ, 

könyvillusztrátor, stb.  Férje Žižka Tamás szcenikus, gyerekeik Dominik,  Barnabás és Laura 

(anyu dédunokái) Waldorf iskolába járnak Prágában, a nyarakat nagyszüleiknél Piliscsaba-

Klotildligeten töltik.  Laci Rákóczi szobra és  Klotild  hercegnő szobra a klotildligeti fõteret 

díszíti, Kálvin szobra pedig a református templom kertjében van.

Gabi a család disszidense, 56-ban, mint papgyereket

nem vették fel az egyetemre, pedig nagyon jó matematikus

volt. 1956-ban disszidált, zürichi egyetemistaként nagyon jól

érezte magát Svájcban, utána már nem annyira. Három

feleségétől (Andrea, Gizella, Kati) összesen három gyer-

meke van. András színházi dramaturg, a berlini operaház

második embere. Nina nagyon okos, jól sakkozik, matema-

tikát tanul az egyetemen és most Rokkó nevű kisfiúkat, (anyu hatodik dédunokáját)

babusgatja az építészhallgató és asztalos apukával együtt. Nina 2005 áprilisban lefutotta a

berlini félmaratonit, ezzel bekerült a családi maratonista klubba (Martinovits János húsz

maratoni, Martinovits Péter és Martinovits Edit egy-egy, Miskey Csaba – Edit férje – három

maratonit futott.) Gabi harmadik gyermeke Julika, Londonban művészettörténetet és műtárgy-

kereskedelmet tanul.
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Péter a Gázművek csoportvezető mérnöke volt negyven évig,

nyugdíjas éveire pedig minőségbiztosítási szakembernek képezte ki

magát. Ő hasonlít legjobban Podmaniczky Frigyes nagybátyánkra,

Podmaniczky Pál nagyapánkra és dr. Martinovits Jánosra. Ez utóbbi-

val még a futás és a nők szeretete, tisztelete is rokon vonás, nemcsak

a kopasz fej. A tar koponyát viszont mind a négy esetben okos

emberek viselik, viselték. Jutkával két gyerekük van, Krisztina és

Gergő. Krisztina nagyon szép, de nagyon nehéz pályát választott, halmozottan sérült gyerekek

iskolájában tanít. Gergő kiállítás-, kongresszus-, tanfolyam- stb. szervező és berendező cég

igazgatója.

A fent említett okos, kopasz doktor, Martinovits János vett el engem, Kutas Ilus

nagyothalló, testnevelés-földrajz szakos főiskolást feleségül, miután öt évig udvaroltam neki.

A családba kerülése óta írtja a család manduláit, operálja az elálló és gennyes füleket,

egyenesítgeti az orrsövény-ferdüléses és sasorrú családtagok és családsegítők orrait. Engem

meg méltóságos asszonynak titulál mióta őt az apósjelölt, Kutas Emil nagyságos úrnak

nevezte (gondolom abbéli örömében, reménykedésében, hogy majd csak elveszi ez a kis

ember az ő öregecske, pártában maradt 26 éves leányát). Három gyerekünk egy része sportoló

(Edit, sőt az ő férje, Miskey Csaba is lefutotta már a maratonit), a másik kettő anyai

örökségként testes ember. Péter is lefutotta egyszer gimnazista korában a maratonit az

édesapjával együtt, most tervezi, hogy megszabadul 20-30 kilótól és lefutja az őszi berlini

maratonit. Edit és Péter angoltanárok, de nem ezt a szép szakmát gyakorolják: Edit bankár

volt, most gyesen van, Péter angol filmek szinkron szövegét fordította magyarra, most

egyelőre levilágító műhelyben dolgozik. Eszter fizika-földrajz szakot végzett, most földrajz

kiegészítőre jár, muzsikus (szaxofonozik az ötven tagú makói fúvószenekarban és

nyelvgyűjtögető, most is szerzett nekem kirgiz, etiópiai és bengáli nyelvet, így már 81 nyelvre

van lefordítva a 18 nyelvű nagyapámnak dedikált Norvég Biblia című „biblialopás-történeti

alapmű”. A klánszerű családi összefogás tehát a kis családon belül is meg kifelé is jól

működik. Nagymama és Zsuzska gondozási, éjszakai felügyeletet ők is szoktak vállalni, de

ebben a tekintetben messze el vannak maradva Ágnes, Dóra, Laci és Gabi feladatvállalásától.

Edit kisfia, a mi első kis unokánk Miskey Marci 2003. december 17-én látta meg a napvilágot

Berlinben. A fapados repülőgépeknek köszönhetően gyakran jönnek haza és mi is járunk

Berlinbe unokát nevelgetni.
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Martinovitsné Kutas Ilona és dr. Martinovits János; valamint gyermekeik:
Edit, Péter és Eszter egy 1980-as felvételen

A következő Bálint, akiről a Valentin-napot is elne-

vezték. Neki is három feleségtől (Gabika-Kati, Käthi,

Erika) összesen négy gyermeke van, sőt már három

unokája is. Ex-sógornőnk, a svájci ápolónő Käthi két gyer-

meke Ineke és Joachim, édesapjuk egy belga repülőgép

szerelő. Bálint legnagyobb gyermeke nagyapja nevét, az

Emilt örökölte, aztán serdülő korában még fel akarta venni

nagyanyja családnevét (Podmaniczky) is. Nagyon ügyes autó és motorforgalmazó kül- és

belföldön. Felesége Tünde, két kisfiuk van Kutas Marcell és Kutas Emil III. Attila családbeli

neve Titi, a kisfiáé meg Bubuka (Nikosz). Nikosz édesanyja, 1948-ban Magyarországra

települt görög házaspár lánya. Attila nagyon rendes, nyomdájukban anyagáron kinyomtatta

fontos családregénnyé bővült nyelvgyűjteményem második, bővített kiadását. Kinyomtatta

anyu német fordítását (Podmaniczky Frigyes Naplótöredékét fordította le németre négy évvel

ezelőtt), de a családi együttműködés a szöveg gondozásában igen lassan halad. – (közben már

kinyomtatta anyu német-magyar kétnyelvű könyvének első kötetét, a második kötetnél ismét

az a probléma, hogy a német szöveg gondozását nem tudom befejezni, pedig már Teréz nővér,

Eszter 94 éves angolkisasszony apáca némettanára is nagyon sokat segített.). Bálint bécsi

gyerekei közül Réka szépen csellózik, nagynénje, Ágnes már szobrot is készített róla, amint

éppen meghajol a csellójával. Bence nem tud csellózni, viszont bármelyik ajtófélfán egész

gyorsan fel tud mászni majdnem a plafonig.
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Ágnes a legrendesebb az egész családban. Nem ér rá szobrokat

készíteni, mert mindig a Györök utcában van, ahol 89 éves anyukánkat

és a 86 éves Zsuzskát gondozza. Nagyon szép kis szobrot készített egy

1925 táján készült fénykép alapján, anyu és unokatestvére Molnár

Giliről. Mesefigurái: A kis herceg, Nils Holgersson a lúdján repül,

Jancsi és Juliska egy padon üldögél a gonosz mostoha kertjében, Kutas

Réka csellózás után éppen meghajol a hangversenyteremben, stb. Ágnes

férje, Erős Gábor Kijevben végzett építészmérnök. Sajnos az ottani

oktatás nem lehetett valami alapos, mert a saját házukhoz is elfelejtett

lépcsőt tervezni, és ugyanezt a hibát Laciék klotildligeti házánál is

elkövette. Viszont verseket ír, már meg is jelent egy verseskötete, a

Balatoni nagy horgász címmel. És még nagyon szorgalmas ember, Budaligeten egy hegy-

oldalban van a házuk, ő építette saját kezűleg, úgy, hogy először a fél hegyoldalt lebányászta,

hogy hely legyen a háznak. (Erős Gabi sajnos 2006 nyarán nyelőcsőrákban meghalt!!!

Nagyon rendes ember volt!!!) Két gyermekük van, Dóra (az egyik legrendesebb unoka),

Koppány meg a legjobb Sonka és Hajókoffer című szobrokat készítette. Ő a harmadik

szobrász a családban: édesanyja és nagybátyja foglalkozását választotta. Idén harmadéves

Derkovits-ösztöndíjas. (Fiatal képzőművészek ösztöndíja.) Dóra francia-némettanár, de

lehetne óvónő, idegenvezető, sőt hittantanár is.”

A generációk sora nemcsak időben, hanem térben is behálózza az egész Kárpát-

medencét. A Podmaniczky család és ma is élő leszármazottai körében bizonyos helységek,

települések különleges jelentőségűek voltak, s azok még jelenleg is (vagy huzamosabb ideig

éltek ott, vagy egyéb okok kötötték az egyes családtagokat oda) – ezek közül emelte ki a

legfontosabbakat, vagy éppen a legérdekesebb események színhelyéül szolgáló településeket

adatközlőm:

„Podmanin: (Ma már nem ez a neve.) Kis város a Felvidéken, innen származik a

Podmaniczky család – nagyapám teljes neve: podmanini és aszódi báró Podmaniczky Pál

volt.

Aszódon volt a Podmaniczky kastély, ahol Podmaniczky Ármin dédapánk testvéreivel

együtt lakott (Frigyes, Júlia /Jósika Miklós felesége/, stb.). Német édesanyjuk, Jänkendorfi-

Noszticz Eliza hozta Magyarországra a karácsonyfa állítás szokását. (PODMANICZKY

Frigyes: Naplótöredékek – Tagebuchfragmente Bp. 2003. 106. o.)
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Felsőszeli: Podmaniczky Pál nagyapánk tíz évig volt a falu evangélikus lelkésze.

Pozsony, Eperjes: Podmaniczky Pál evangélikus teológiákon tanított ezekben a

felvidéki városokban.

Sopron: Kutas Ilona itt született! Illetve elmentem Sopronba megszületni, tudniillik

1944 tavaszán Budapesten nagy harcok voltak, ezért apu úgy döntött, hogy három kisfiát és

anyut, aki engem várt, nyugodtabb helyre viszi, Sopronba a nagyszüleinkhez. Ő visszautazott

Pestre, hisz a templomot és a parókiát nem lehetett cserbenhagyni. Szeptember 29-én

születtem meg a Győri úti kórházban, és mivel Pesten ostromzár alakult ki, apuval csak tíz

hónapos koromban találkoztam először, mikor el tudott jönni a családjáért. Sopronban érett-

ségizett bátyám, Kutas László is, akinek 2005-ig huszonöt köztéri szobrát állították fel ebben

a szép városban. A szoboravatókra, hacsak lehet, mindig elmegyünk. Gabi és Péter is Sop-

ronba járt egy fél évet iskolába 1952-ben, mikor a pesti Lónyai utcai református gimnáziumot

bezárták. Sajnos apu karácsonykor hazahívta őket Pestre, ezért az államosításkor nem aludt

senki nagyapám könyvtárszobájában, a szoba két ajtaját barna ragasztószalaggal leragasz-

tották. Még emlékszem a szövegre, ami a ragasztószalagra volt gépelve: „Aki ezt a papírt

felszakítja, és a szobába bemegy, öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.” Később a szobát

kiürítették, a könyvek egy részét zúzdába vitték, másik része talán az Üllői útra került az

evangélikus Konvent pincéjébe. Egyszer a hetvenes években valaki szólt Lacinak, hogy

Podmaniczky nagyapánk könyves szekrényét kidobták az utcára. Laci összeszedte, most a

műtermében van. A Kutas gyerekek Sopronban töltötték a nyarakat 1936-1963 között –

akkorra a már korábban államosított házból kiköltöztették Podmaniczky Zsuzskát, és 1961-

ben bátyja, Tamás családját. Erős Dóra három évig tanított a soproni Líceumban, ahova Laci

is járt, és ahol az iskola udvarán és a homlokzaton hat Kutas-szobor van (a huszonöt soproni

szoborból hat).

Löb-puszta (Pest-megye): görzsönyi Vargha Gyula dédapánk birtoka volt, itt írta szép

verseit, itt töltötte a nyarat huszonhárom unokája.

Nemesgörzsöny: (Veszprém megye – Pápa közelében) Vargha Gyula ősei ebből a

bakonyi faluból származnak. Az itteni református lelkész megkérte Kutas Lászlót, hogy

készítsen egy fali táblát dédszüleinkről, a Vargha Gyula – Szász Póla házaspárról.

Szeptemberre kérték, de Laci azt mondta, hogy igyekszik elkészíteni augusztus 7-re, akkor

lesz 90 éves anyukánk, Podmaniczky Márta.

Budapest: Podmaniczky Frigyes és Ármin itt született, mert édesapjuk fontosnak

tartotta, hogy ne az elmaradott egészségügyi körülmények között, Aszódon jöjjenek világra.

Budapesten, a Róna utcai református parókián volt pap édesapánk Kutas Emil, itt laktunk
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1963-ig, a templomkertben faragta Laci a Vízbelépő lány című kútfigurát. Vargha Gyula

Löbről szekéren utazott be munkahelyére, a Statisztikai Hivatalba, illetve a Tudományos

Akadémiára.”

Természetesen a fent említett helységek sorát még számos másikkal lehetne

kiegészíteni, hiszen a Podmaniczky család közelebbi és távolabbi hozzátartozóinak sok egyéb

településsel volt/van szoros, illetve kevésbé kapcsolatuk. Annak ellenére, hogy a rokonságban

akadnak olyanok is, akik ma már nem Magyarország területén élnek, s esetleg nem is magyar

származásúak mindkét részről, a családi kötelékeket a lehetőségekhez mérten ápolják.

Családi összejövetel 2005 húsvétján

A közelebbi és távolabbi családtagok számára minden évben húsvétkor, valamint

karácsonykor nyílik alkalom arra, hogy találkozzanak, hiszen ezeken a nagy ünnepeken

mindig összegyűlik a család, többnyire Budapesten, Podmaniczky Márta és Dr. Podmaniczky

Zsuzsánna jelenlegi lakhelyén.

Időről időre a lelkesebb családtagok, akiknek idejük is engedi, szerveznek úgynevezett

„unokatestvér-találkozókat”. Ezeken a találkozókon a tágabb, nagyobb rokonság tagjai is kép-

viseltetik magukat. Az unokatestvér-találkozó gondolata később megtetszett, a Podmaniczky

családhoz csak beházasodás útján kapcsolódó rokonoknak is, és így vannak közöttük olyanok,

akik ezek után kedvet éreztek a hasonló jellegű összejövetel szorgalmazására, majd meg-

szervezésére. A nagyobb családi találkozók elsősorban azoknak a hozzátartozóknak kiemelten

fontosak, akik távolabb élnek (pl. Ausztria, Csehország, Franciaország, Németország stb.), s

emiatt a család többi tagjával csak ritkán tudnak találkozni.
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Podmaniczky Márta és Zsuzsánna, mivel mind a ketten idős korúak (1915-ben és

1918-ban születtek), folyamatos ápolásra és gondozásra szorulnak. Ebben a tekintetben is

nagyon fontos a családi összetartás szerepe, hiszen e nélkül nem tudnák megvalósítani a két

idős hölgy ellátását.

A család számos tagja aktív szereplője lakóhelye kulturális életének, művészeti vagy

egyéb közéleti tevékenysége miatt. Kutas László szobrászművész a Sopron városért folytatott

tevékenysége elismeréséül kapta meg a Pro Urbe díjat. Lakóhelyén, Piliscsabán szintén

nagyra becsült személyiség, a Rákóczi-év tiszteletére, a fejedelemről készített szobra díszíti a

település főterét. A közelmúltban a Kossuth Rádió munkatársai készítettek vele interjút,

melyben többek között munkáján kívül felemlegetett több, a családhoz kapcsolódó történetet,

anekdotát is.

Martinovitsné Kutas Ilona lakóhelye, Eger kulturális életének számottevő alakja. A

helyi, városi televízió Egri Arcok című portréműsorában készített vele interjút nemrégiben.

Novellája, a hetvenhét nyelvre lefordított A norvég biblia című írás kapcsán a családi

archívumból több ereklyének számító tárgyat vett elő – néhány évvel ezelőtt úgynevezett

„családi nyelvkiállítást” rendezett a Megyei Könyvtárban, ahol a könyvében megjelenő

nyelveket tette közszemlére, valamint a szobrász testvérek, unokaöccs szobrait, Dóra

Kétnyelvűség a családban c. szakdolgozatát, Kis Ágnes világzene CD-jét és illusztrált Petőfi

kötetét, stb. A kiállítás megnyitóján férje, Dr. Martinovits János mondott nyitóbeszédet (aki

Eger városának ugyanolyan jelentős alakja, mint felesége); s rajta kívül közreműködtek a

család egyéb tagjai – többek között Kutas Ágnes, aki énekelt és hegedült, Martinovits Eszter

meg szaxofonozott.

A család (Podmaniczky – Kutas – Vargha – Martinovits stb.) összetartása tehát, a

történelmi viszontagságok ellenére megmaradt, s összegezve az eddigieket elmondható, hogy

a rokonság tagjai közötti kapcsolat fenntartása napjainkban is folyamatos – kinél aktívabb,

kinél kevésbé (hiszen „fekete bárányok” mindenhol vannak – ha egy kissé pejoratív szóviccel

akarnék élni, azt mondanám, „még a legjobb családban is”). Bár a família tagjainak a

jelentősége a társadalomban ma már merőben más, mint a második világháború befejezése

előtt volt, ennek ellenére világfelfogásuk, s az élet legfontosabb dolgairól (úgy mint a család,

az ünnepek, a tanulás, a tudás, a művészetek) vallott alapvető nézeteik, nem változtak.
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„Jó pap holtig tanul.” – ezzel a közmondással élt adatközlőm, mikor saját magát

próbálta röviden bemutatni. Ezzel azonban nem pusztán saját magát, hanem kiterjedtebb

rokonsága le- és felmenő ágát is jellemezte, hiszen az előzőekben tárgyaltak mind ezt a

mondást erősítik meg, s illusztrálják szemléletesen. S a tanulás vonatkozik nemcsak a tény-

leges, intézményes keretek között, vagy anélkül zajló, iskolai jellegű tanulmányokra; hanem a

folyamatos ismeretszerzésre, az ismeretek és a tudás gyarapítására; melynek részét képzi a

különféle emberi kapcsolatokban, családon belüli és azon kívüli viszonyrendszerekben való

mozgás, a megfelelő kommunikáció elsajátítása.

Felhasznált irodalom:

B. PODMANICZKY Frigyes: Naplótöredékek 1824-1886 – PODMANICZKY Márta:

Tagesbuchfragmenten 1824-1886, Bp., 2001.

HERBER Attila – MARTOS Ida – MOSS László – TISZA László: Történelem 1914-től

1990-ig, Bp., 2003.

MARTINOVITSNÉ KUTAS Ilona: Báró Podmaniczky Pál és a norvég biblia – elbeszélés a

18 nyelvű nagyapáról 77 nyelven és rovásírással, Bp., 2000.

ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században, Bp., 2003.

Valamint köszönettel tartozom Dr. Martinovitsné Dr. Kutas Ilonának a segítségért, illetve

Martinovits Eszternek a fényképekért.
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FÜGGELÉK
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CSALÁDTÖRTÉNETI VÁZLATOK
Családfa helyett családi elágazások

II.: nagyszülők = szülők szülei
III.: dédszülők = szülők nagyszülei = szülők szüleinek szülei
IV.: ükszülők = szülők dédszülei = szülők szüleinek nagyszülei = szülők nagyszüleinek szülei
V.: szépszülők = szülők ükszülei = szülők szüleinek dédszülei = szülők nagyszüleinek

nagyszülei
VI.: ősszülők = szülők szépszülei = szülők szüleinek ükszülei = szülők nagyszüleinek

dédszülei
VII.: = szülők ősszülei = szülők szüleinek szépszülei = szülők nagyszüleinek ükszülei
VIII.: = = szülők szüleinek ősszülei = szülők nagyszüleinek szépszülei
IX.: = = = szülő nagyszüleinek ősszülei

A jelekről:

– oo - : házasságot jelöl
-> : gyermeket
->-> : a gyermek gyermekét = unokát
->->-> : a gyermek gyermekének gyermekét = dédunokát
->->->-> : ükunokát
->->->->-> : szépunokát
? : ismeretlen adatot
+ : korai halált
(év-év) : születési és halálozási évszámot
++OO++OO : következő családi ágat.

A rokonsági adatok gyűjtésében visszafelé haladtam: I -> II -> III… …->N
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*II. Podmaniczky Márta (1915.08.07- ) - oo - Kutas Emil (1895.12.30-1974.03.08.)
-> K. László (1936.04.17-) - oo - Hoffmann Henriette (1935-)
->-> K. Ágnes - oo - Tomas Zizka
->->-> Z. Dominik
->->-> Z. Barnabás
->->-> Z. Laura
->-> K. Diana (1976-)
-> K. Gábor (1938.04.28-) - oo - 1. Helesfai Andrea elváltak

        - oo -  2. Gesella Siebold elváltak
->-> K. András
->-> K. Nina - oo - Dirk Strunk
->->-> S. Rokko (2002-)
->->-> S. Nola (2006-)

        - oo -  3. Szolnoki Katalin (elváltak)
->-> K. Júlia
-> K. Péter (1940.03.31-) - oo - Várhegyi Judit (elváltak)
->-> K. Krisztina (1973-)
->-> K. Gergő (1975-)
-> K. Ilona (1944.09.29-) - oo - Martinovits János (1940.09.05-)
->-> M. Edit (1972-) - oo - Miskey Csaba (1973-)
->->-> Mi. Márton (2003-)
->->-> Mi. Balázs (2005-)

->-> M. Péter (1975-)
->-> M. Eszter (1980-)
-> K. Bálint (1948.06.05-) - oo - 1. Karsai Katalin (elváltak)
->-> K. Emil (1974-) - oo - Vidéki Tünde
->->-> K. Marcell (1998-)
->->-> K. Emil (2006-)

->-> K. Attila (1976-) - oo - Krisztu Éva (elváltak)
->->-> K. Nikosz

       - oo -  2. Käthi Meier (elváltak)
       - oo - 3. Balogh Erika

->-> K. Réka
->-> K. Benedek
-> K. Ágnes (1951.06.17-) - oo - Erős Gábor (1946-2006)
->-> E. Dóra (1971-)
->-> E. Koppány (1973-)

*III. Vargha Ilona (1883.01.01-1954.01.24.) - oo - báró Podmaniczky Pál (1885.   - 1949.  )
-> P. Márta - oo - Kutas Emil
=> lásd ott!
-> P. Tamás (1916-1961) - oo - Käs Eleonora
->->P. Andrea (1950-)  - oo - Hermann Wagner (elváltak)
->->->W. Hildegard
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->->->W. Barbara
->->->W. Franciska
->->P. Katinka  (1954-)-oo- Michel Travers (elváltak)
->->->T. Gabrielle (1981-)
->->->T. Beatrix (1985-)
-> P. Zsuzsánna (1918-)
-> P. János (1924 - 1983)

*IV. Szász Póla (1863-1947) - oo - Vargha Gyula (1853- 1929)
-> V. Ilona - oo - Podmaniczky Pál
=> lásd ott!
-> V. Zoltán (1886-1973) - oo - Puky Klára(1898-1986)
->->V.Judit(1917-1946) -oo- Gáspár László
->->-> G. László(1943-) -oo- Hatolkay Márta
->->->->G. Judit -oo- Nagy Gergő
->->->->->N. Katalin
->->->->->N. Tamás
->->->->->N. Dorka
->->-> G. Zsolt (1944)- oo - Kutasy Katalin
->->->->G. Szabolcs (1973-)
->->->->G. Melinda (1978-)
->->V. László (1919- +) - oo - Nagy Elvíra
->->-> V. Judit (1951-) -oo- Nagy Mirko
->->->->N. Róbert
->->->->N. Dávid
->->-> V. Ildikó (1953-) -oo- Huzella Gábor
->->->-> H. Balázs
->->->-> H. Ádám
->->-> V. Márta - oo - Kovács János
->->->-> K. Róbert (Richárd)
->->-> V. Eszter (1958-1960)
->->-> V. Zsolt   - oo - Wellish Judit
->->->->V. Eszter
->->->->V. Tünde
->->->->V. Krisztián
->->->->V. Péter
->->->V. Róbert     - oo -  …….  Erzsébet
->->->-> V. Máté
->->->-> V. Márk
->->->-> V. Viktor
->-> V. Sára (1923-) - oo . Perecz László +
->->-> P. Miklóska (1945-1987)
->->-> P. Klárika (1947-) - oo -  1. Salamin András (elváltak)
->->->-> S. Krisztina (1968-) - oo - Szabó András
->->->->-> Sz. Zsombor (1993-)
->->->->-> Sz. Domokos (1997-)
->->->->-> Sz. Csenge (2002-)
->->->->S. Miklós (1970-) -oo- Kiss Ágnes
->->->->->S. Ágota (1992-)
->->->->->S. Dorka (1992-)
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->->->->->S. Fanni (1995-)
->->->->S. András (1973-) -oo- Szerencsés Krisztina
->->->->S. Géza (1975-) - oo - Batkó Anna

oo  2. …………….(olasz)
->->->P. László (Istvánka) - oo - Dévényi Edit
->-> V. Ilona (1928-)- oo - Czege Kálmán
->->-> C. Attila (1951-)
-> V. Erzsébet (1887-1962.) - oo - Molnár Gyula
->-> M. Ágnes (1911- 197?)
->-> M. Endre  (1911- 197? ) - oo - 1. Rimár Irma (elváltak)
->->-> M. Éva (1939-) - oo - Bakonyi Rudolf
->->->->B. Zsuzsanna - oo -  ? (amerikai ember?)
->->->->-> ?. Nicolas
->->->->-> ?  ?leány
->->->->B. Rudolf - oo - …… Edina
->->->->-> B. Réka
->->->->-> B. Ádám
->->->M. Árpád (Öcsöndi) -oo- …………?
->->->->M. Katrin
->->->->M. Elisabeth

-oo- 2. …….  Klára
->-> M. Eszter -oo - Palágyi Elek+
->-> M. Dániel (191?-197?)  oo - Katona Ilonka (elváltak)
->->-> M. Dániel (1944-2003) - oo -………… ?
->->->->M. Virág - oo - Fényes Péter
->->->->-> F. Domokos
->->->->M. Dávid
->->-> M. Ferenc  - oo - Szente Éva
->->->-> M. Bence
->->->-> M. Ferenc
->->->-> M. Domonkos

->->M. Gyula (1924-) - oo - Mórocz Márta
->->->M. Márta   - oo - Balla Tibor
->->->->B. Krisztián
->->->->B. Dániel
->->->->B. Zsuzsi
->->->->B. Ági
->->->->B. Dávid
->->->M. Gyula   - oo - Geiger Cecilia
->->->->M. Edit
-> V. Tamás (1890-1968.) - Magay Mária (1895-1993.)
->->V. Éva (         ) - oo - Murányi  Árpád
->->-> M. Éva         - oo - Szakál Pál
->->->->Sz. Pál
->->->->Sz. Tamás
->->->M. Mária  -oo- Szilágyi András
->->->->Sz. Dóra
->->->->-> …..
->->->->Sz.Réka
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->->->->Sz. András
->->->M. Márta -oo- Kollár Lajos
->->->->K. Zoltán
->->->->K. Miklós
->->->M. Péter -oo- Bauer Gyöngyi
->->->->M. Péter
->->->->M. Edit
->->->->M. Zsófia
->->V. Tamás(         ) - oo - Binét Ágnes
->->->V. György -oo- Povázsai Katalin (elváltak)
->->->->V. Eszter
->->->->V. Tamás
->->->V. Zsuzsanna -oo- Fejér Tibor (elváltak)
->->V. Balázs(19   - 199  )  - oo - Gimes Ágnes
->->->V. Márton - oo  1. ………..Erika (elváltak)
->->->->V. Fruzsina
                             - oo -   2. Novák Júlia (elváltak)
->->->->V. Zsuzsanna
->->->->V. Benjamin
->->->->V. Noémi
->->->V. János - oo -  1. Tóth Zsanett (elváltak)
                          - oo -  2. Sáli Ildikó (elváltak)
->->->->V. Dániel
->->->->V. Sára
->->->V. Mihály  -oo - 1. László Zsófia (elváltak)
                              -oo- 2. Laczkó Júlia (elváltak)
->->->->V. Péter Simon
->->->->V. Lili
                              -oo - 3. …..  Anjuta
->->->->V. Paula
->->V. Domokos -oo-  Stolte Magdolna
->->->V. András -oo- Borbély Anna
->->->->V. Flóra
->->->->V. György
->->->V. Péter -oo- Rajczy Katalin
->->->->V. Márta -oo- Takács Zoltán
->->->->->T. Áron
->->->->V. Katalin -oo- Vasziljev Petya
->->->Domokos György -oo- 1. Harmos Katalin (elváltak)
->->->->V. Sára -oo- Csák Csongor
->->->->->Cs. Hanna Bibora  és Cserne ikrek

      -oo- 2. Seszták Ágnes (elváltak)
->->->->V. Domokos András

       -oo- 3. Dénes Krisztina
->->->->V. Vázsony
->->->V. Gergely    -oo- Völgyesi Mária
->->->->V. Eszter   -oo- Jacsev Lajos
->->->->->J. Csenge
->->->->->J. Sámuel és Borbálya ikrek
->->->->->J. Ábel
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->->->->V. Gergely
->->->->V. Dániel
->->->->V. Tamás Balázs
->->->->V. Gyula Pál
->->->->V. Mária
->->->->V. Ferenc
->->->->V. Mihály
->->->V. Anna -oo- Gyöngy István
->->->->Gy. István
->->->->Gy. Miklós
->->->->Gy. Anna
->->->->Gy. Tomas
->->->V. Magdolna -oo- Kurdi István (elváltak)
->->->->K. Péter
->->->->K. Rebeka Anna
->->->->K. Tamás László
->->->V. Julianna  -oo- Vida Róbert
->->->->V. Magdolna
->->->->V. Sarolta
->->V. Ida -oo - Soós József
->->->S. Mária Katalin - oo -  Kulcsár András
->->->->K. Benedek -oo- Kun Mónika
->->->->K. Lilla -oo- Harth Tamás
->->->->K. Anna

->->->S. András -oo- Schnierer Klára
->->->->S. Dániel
->->->->S. Krisztina
->->->->S. Márton
->->V. Zsolt -oo- 1. László Margit (elváltak)
->->->V.Gyula -oo- Bognár Éva
->->->->V. Zsófia
->->->->V. Petra
->->->->V. Balázs

   -oo- Bereczky Teréz +
->->V. Dénes -oo- Nagy Edit
->->->V. Judit -oo Kondor András
->->->->K. Anna
->->->->K. Péter
->->->V. István Bálint -oo- 1. Kopinja Marija (elváltak)
->->->->V. Márton
->->->->V. Bálint

  -oo- 2. Szalkai Ildikó
->->->->V. Fanni Barbara
->->->V. Eszter  -oo- Hodos László
->->->->H. Katalin
-> V. Gyula -oo- Macourek  Blanka
->-> V. Márta -oo- Heckenast Dezső
->->->H. József
->->->H. George -oo- …….. Paulin
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->->->->H. Lisa
->->->H. András
->->V. Magdolna -oo- Turányi István
->->->T. Susan - oo- Jim Corsi
->->->->C. Steve
->->->->C. Daniel
->->->T. Cathy -oo- Jacelyn Dubois
->->->->D. Matthew
->->->->D. Christopher
->->->T. George
->->->T. Dora -oo- Larson Wayne
->->->->W. Eric
->->->->W. Christine
->->V. Teodóra -oo- Cholnoky Tamás
->->->Ch. Thomas Vargha - oo- ….. Oberlander
->->->->Ch. Thomas Juhn
->->->->Ch. Ryan Oberlander
->->->Ch. Marianne Alice -oo- Kay Stuart
->->->->S. Elisabeth Dori
->->->Ch. Elisabeth Dora -oo- ……….?
->->->->…..?

*V. Szász Károly (1829-1905) - oo - Bibó Antónia
-> Sz. Ilona
-> Sz. Póla oo  Vargha Gyula
=> lásd ott!
-> Sz. Margit - oo - Farkas Elemér
->-> F. Elemér-oo- ?
->->->…????
         F. Béla +
         F. László (1912-2003) - oo - 1.………..
->->->  F. Márta
 ->->-> F. László (1942-     -oo-    …?
->->->->F. ?
->->->->F. ?
->->->->F.?
->->->F. Eszter -oo-
->->->->?
->->->->?
->->->F.?        -oo- ?
->->->->?
->->->->?

oo- 2.
-> Sz. ?      -  o
-> Sz. Károly (1865-1950) - oo - ?
-> Sz. Béla (1868-1938) - oo - ?

*VI. Szász Károly (1798-1853) - oo - ?
-> Sz. Károly (1829-1905) - oo - Bibó Antónia
=> lásd ott!
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-> Sz. Domokos (1838-1899)
-> Sz. Béla (1872 - 1898)
->-> Sz. Béla (1872-1944)
-> Sz. Gyula (1866-1891)
*VI. Bibó ? -oo- ?
-> B. Antónia -oo- Szász Károly(1829-1905)
=>lásd ott!
++OO++OO++OO++OO++OO++OO++OO

*IV. Podmaniczky Ármin (1825-1886) - oo  - 1. Keglevich Emma +
-> P. Elemér (1852-1909) oo Tarnay Fanny (1861-?)
->-> P. Edit (1882-1963)
->-> P. Vera (1884-1885)
->->P. István (1885-1926) oo Skultéty Erzsébet (1889-1926)
->->P. Péter (1887-1941)
->->P. Georgine (1889-1960)
->->P. György (az OTI aligazgatója, tb. Főszolgabíró, honvéd huszárszázados, a
T.E.Sz.alelnöke (1891- 1939) oo Petráss-Bazilides Erzsébet
->->->P. Irén (1924-1924)
->->->P.Zsuzsanna (1925-) -oo- Dr.Tóth Pál Béla gyermekorvos (1922-1990)
->->->-> Tóth Anna Beáta (1950-) kozmetikus
->->->-> Tóth Éva Zsuzsanna színésznő (1953-)-oo-Borza Endre Elemér elváltak
->->->->-> Borza Endre Márk (1991-)
->->->P. Elemér (1929-1955)
->->P. Clemence (1892-1962) oo Kalecsinszky Kelecsényi Zoltán MÁV főtanácsos  (1884-
1962)
->->P. Ernő (1884-1918)
->->P. Ferenc (1896-1899)
 ->P. Béla (1853-1912) oo 1. Gerliczy Erzsébet (1857-1885)
->->P. Emma (1878-?) oo Des Echerolles-Kruspér Gilbert (1880-1956)
->->P. Béla (1879-1918) oo Krenn Katalin
->->->P.Félix filmrendező (1914-) -oo- 1. Fanto Monique

      2. Bilinszky Ibolya
      3. Schönbrunn Ella (1911-)

->->P.Szabolcs (1880-1882)
->->P. Erzsébet (1880-1882)
->->P. Ilona (1883-1895)
->->P. Károly főszolgabíró Bihar vármegyében (1884-1928) oo Miskolczy Ágnes (1885-
1961)
->->->P. István (1914-) oo Szinnyei-Merse Piroska (1918-)
->->->-> P.Ilona (1940-) oo Fejérváry Jenő (1930-)
->->->-> P. Károly Jenő Frigyes István gépészmérnök, (1941-) oo Ina Hentschel
->->->->->P. István (1973-)
->->->->->P. Fülöp (1975-)
->->->->-> P. Péter (1978-)
->->->->->P. Béla (1986-)
->->->-> P. Péter (1943-) oo Nádas Éva (1947-)
->->->->->P.Tímea Alexandra (1972-)
->->->->-> P. Viktor (1974-)
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->->->->-> P. Ágnes (1983-)
->->->P.Frigyes (1918-) oo Nagy Mária (Lenki) (1922-)
->->->-> P. György (1944-)
->->->-> P. Erzsébet orvos(1945-)-oo- Pusztai István (1943-)
->->->->-> fiú
->->->->->fiú
->->->-> P. Johanna vegyésztechnikus (1948-?) -oo- Vértessy Béla (1941-)
->->->-> P. Henriette reklámpropagandista (1951-) -oo- Farkas György (1953-)
->->P. Judit (1904-1969) -oo- Keller Mihály okl. építész
->P. Gyula Andor (1855-1920) oo Podmaniczky (König) Zsófia (1856-1938)
->->P. Elma Zsófia Ilona (1881-1963) oo Lyka Döme (1853-1937)
->->P. Tibor Géza Sándor (1884-1960) oo Hegeman Virginia (1884-1988)
->->->P. Charles Benjamin (Károly Benjámin)(1912-2006) oo 1. Elizabeth Burchard Carroll
(1915-1991)
->->->-> P. Christopher (Kristóf) (1946-1967) died in Vietnam!! Meghalt Vietnamban!!
->->->-> P. Barbara (1949-) -oo- John R. Edmondson középiskolai tanár (1946-)
 ->->->-> P. Alexander Sándor (1953-) -oo- 1. Kathleen Crowe
->->->->-> P. Sára (1986-)
                                                                         2. Korin Metz

2. Scotty Dejanikusz
 ->->->P. Katalin (Katinka) Elma Alexandra (1917-) -oo- Loring Wilkins COLEMAN (1918-)
->->->-> C. Linzee Beaumont (1943-) -oo- 1. Earl Thayer Ellis

 2. George Arthur Bagge.
->->->-> C. Susan Snelling (1945-) -oo- 1. William B. Kirchthum

        2. Frank C. Jewell.
->->->-> C. Peter Matthews (1948-) -oo- 1. Constance Moulton

2. Deborah Lindstrom
->->->-> C. Andrew Griswold -oo- Maria Esperanza Cubides.
->->->P. „Walker” Sandor (NEVELŐATYJA, Warren Walker LGuy családnevét viseli.
fakereskedő(1921-) -oo- Elizabeth Durbin HUNTER
->->->-> P. Michael Sandor visszavette a Podmaniczky családnevet (1948-) -oo- Christine
Bauer
->->->->  Samuel Gale Walker (1950-) -oo- Deborach Watson.
->->->->  William Hunter Walker (1953-) -oo- Una Dietel
->->->->  Guy Warren Walker (1958-)
->->->->  John Benjamin Walker (1961-) -oo- Jennifer Van Dyck

->->P. Ilona Sarolta (Ellen) (1896-1981) oo 1. Hughes Merton Graham
->->-> G. Robert +
->->-> G. Douglas

2.Tibor Eckhardt de Pozsony (1888-1972)
->->-> E. Ilka +
->->-> E. Tibor
->P.Endre (1858-1932) oo Nyéky Claudia
->-> P. Malvine (1894-1935) oo Szentivány Egon
->-> P. Attila (1897-?) oo 1. Lovassy Klára
->->->P. Frigyes (1920-1973) oo Pia Hofmeister
->->->->P. Éva (1956-)

      2. Schiffer Piroska (1899-?)
->->->P. Gabriella (1924-) oo Comte Giansanti Coluzzi
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- oo -  2. Halmi-Egyessy Etelka (
-> Podmaniczky Pál (1885-1949) - oo - Vargha Ilona (1883-1954)
=> lásd ott!
                                             ? - oo - Egyessy Etelka
-> E. Lajos - oo - ? Ila néni
->-> E. Dolly - oo ?

*V. Podmaniczky Károly (1772-1833) - oo - 1. Charpentier Julia
                          2. Jänkendorfi-Noszticz Eliza

-> P. Júlia (1813-1893)- oo - Jósika Miklós (1794-1865)
->P. Rudolf (1818-1820)
-> P. Eliza (1820-1869)- oo - Majthényi Péter
-> P. Ottó (1822-1825)
-> P. Frigyes (1824-1907
-> P. Ármin (1825-1886) - oo 1. Keglevich Emma (1828-1876)
                                                  2. Halmi-Egyessy Etelka
=> lásd ott!
-> P. Mária Eliza (1828-1844)

*VI. Podmaniczky Sándor(1723-1786) - oo - Jeszenák Zsuzsanna (1733-1808)
->P. Mária (1754-1755)
->P. Karolina (az előbbi ikertestvére) (1754-1830) oo Prónay Gábor (1751-1811)
->P. Terézia
->P. János
->P. Anna
->P. Sándor
->P. Erzsébet
->P. Pál
->P. Julianna
->P. Judit
->P. Jozefa
->P. Lajos
->P. Károly - oo - Jänkendorfi-Noszticz Eliza
=> lásd ott!

++OO++OO++OO++OO++OO++OO++

*III. Kutas Bálint (1862-1942) - oo (házasságot kötöttek 1892-ben) - Darabos Aranka (1872-
1949)
-> K. Ilona (1893-1938)- oo - Lóránt József
-> K. Emil (1895-1974)- oo - Podmaniczky Márta (1915-)
=> lásd ott!
-> K. Margit (1896-1983) - oo -  dr.Torday Géza ügyvéd
-> K. Irén (1900-1954) - oo Szabó Béla mérnök
->-> Sz. Zsuzsi (1939-) - oo - Csatószegi Viktor elváltak
->->-> Cs. Zsuzsi (1963-) - oo - Dobos  László
->->-> Cs. Judit (1965-) - oo - Fredrik Ullen
->->->->U. Laura
->->->->U. Alma



31

-> K. Etelka (1902-1989)

*IV. Kutas Bálint - oo - Keresztes Nagy Juliána
-> K. Bálint (1862-1942) - oo - Darabos Aranka (1872-1949)
=> lásd ott!
-> K. János (1865-?) - oo - ?
->-> K. János (szentesi kertész)
->-> K. ? (szentesi kertész, de jogi diplomája is volt)
->-> K. Julianna (szentesi kertész, nagyon kedves volt, mikor 1970-ben meglátogattam,
krémest is hozatott a tiszteletemre -Kutas Ilus megjegyzése)
->-> K. Ilona  (1923-1999?) (szentesi gyámügyi előadó, nagyon barátságtalan volt, mikor
1985 körül egyszer Szentesen megkerestem, később szeretetotthonba került, majd meghalt)
-> K. Lídia (1867-?)
-> K. Imre (1870-?)
-> K. Mária (1872-?)

++OO++OO++OO++OO++OO++OO++OO

*IV. Nagy Veronika (1843-?) házasságot kötött édesapja utódjával- oo - Darabos Sándor
(Békés,1846 v. 1845-?)  békésszentandrási ref. lelkipásztorral
-> D. Aranka (1872-1949)- oo - Kutas Bálint (1862-1942)
=> lásd ott !
-> D. Sándor Emil (1874-?) +
-> D. Jolánta (1875-?)  oo - Bekő Ferenc
-> D. Sándor (1877-?) +
-> D. Albert (1880-?) +
-> D. Ilona Eszter (1881-?) fiatalon meghalt -oo- Bekő Ferenc elvette sogornőjét, Jolánka
nénit és együtt nevelték Bekő Ilonkát
->-> B. Ilonka fiatalon meghalt (30 éves korában kb.)

*V. Nagy Sándor (1791-1870) - oo - dabasi Halász Anna
-> N. Julianna (1837-?)
-> N. Mária (1839-?)
-> N. Lajos (1841-?)
-> N. Veronika (1843-?) - oo - Darabos Sándor (1846 v. 45-?)
=> lásd ott!

*VI. Nagy András - oo - Tóth Sára
-> N. Sándor (1791-1870) - oo - dabasi Halász Anna
=> lásd ott!

++OO++OO++OO++OO++OO
*II. Martinovits Péter (Baja, 1898-1982, Kiskőrős -oo- Gaál Ilona (Kiskunhalas, 1908-1981,
Kiskunhalas)
 -> M. Péter (Kiskőrös, 1930.11.21-) - oo - Farkas Irén
->-> M. Zoltán - oo - Szabó Mariann
->->-> M. Dávid
->->-> M. Márk
-> M.Mihály +
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-> Martinovics Ilona (Kiskőrös, 1935.03.12- ) - oo- 1954.10.04.o - Árpás Károly (Jánoshalma,
1921.09.06- )
->-> Árpás Károly (Jánoshalma, 1955.06.21- )-oo- Varga Magdolna (Pusztaszer, 1958.01.03- ) -
->-> ->Árpás András Dániel (Szeged, 1988.09.12- )
->->->Árpás Johanna Ágnes (Szeged, 1991.02.17- )
->-> ->Árpás Annamária Rózsa (Szeged, 1993.01.10- )
-> Á. Tamás (Jánoshalma, 1959.06.21- ) - oo - Csincsák Márta [elváltak]
->-> Á. Márta
->-> Á. Tamás

        - oo - Bartos Tünde
->-> Á. Erik (2001.12.10-)
->-> ->Á. János (Szeged, 1969.11.13- ) - oo - Drengács Csilla [elváltak]
-> M. István - oo - Rohoska Mária
->-> M. István +
->-> M. Mária (1973-)-oo-Teddy …. etiópiai
-> M. János - oo - Kutas Ilona
=> lásd ott !
-> M. Júlia (1942-2005) - oo - Farkas Gábor
->->F. Gábor - oo - Szécsényi Erzsébet
->->-> F. Tamás
->->-> F. Brigitta
->->-> F. Tímea
->-> F. Géza -oo- …… Szilvia
->->-> ?
-> M. György - oo - Valasek Ildikó
->-> M. Mónika -oo- Földvári Attila
->->-> F- Viktor (2005-)
->-> M. György (1972-)
->-> M. Ákos
++OO++OO++OO++OO++OO++OO

*III. Gaál Mihály - oo - Bangó Julianna
-> G. Ilona - oo - Martinovits Péter
=> lásd ott!
-> G. Mihály (1910-? -oo - Végső Etelka
->-> G. Mihály (Kalocsa)
->-> G. Károly (Kiskunhalas)
->-> G. Etelka (Kisszállás)
-> G. Julianna (1917-?) - oo - Paréj József
->-> P. József - oo - ?
->->-> P.               - oo -                            (elváltak)
->->->-> ?

- oo . .?
->->->-> ?

*IV. Gaál ? - oo -??
-> G. Mihály - oo . Bangó Julianna
=> lásd ott!
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*IV. Bangó ? - oo - ?
->B. Julianna - oo - Gaál Mihály

++OO++OO++OO++OO++OO++OO

*III. Breinik Magdolna (1866-1960) - oo - Martinovics István (1867-1921) kötélgyártó
-> M. Péter - oo - Gaál Ilona
=>> lásd ott!
-> M. István (1900-1958) - oo - Zostyák Vilma (1907-1984)
->-> M. Irén - oo - Kreiszbaier Lajos
->->-> K. Lajos
->->-> K. Ákos
->->-> K. ?
->-> M. Klára - oo Király János
->->-> K.?
-> M. Ferenc (1901-1970) - oo - Hetényi Mária (1911-1958)
->-> M. Ferenc -oo- ?
->->-> M. Zsuzsa -oo- Simon ?
->->->-> Simon Zsuzsi
->->->-> Simon Döme
->-> M. László
->-> M. Tibor
->-> M. Mária
->-> M. Rózsa +
->-> M. Márta
-> M. Julianna (1907-1978) - oo - Moravcsik Ferenc (1899-1964)
->-> Mo. Margit - oo - Bella László
->->-> B. László
->->-> B. Gábor
->->-> B. Tibor
->-> Mo. Ferenc - oo - Kalmár Erzsébet
->->-> ?
->-> Mo Teréz - oo - ?
->->->-> ?

*IV. Martinovics György földműves, vendéglős (?.?) - oo - Slángli Borbála (?-?)
-> M. József földműves - oo - Erdős Julianna
->-> M. Teréz
->-> M. Borbála
->-> M. Sándor
->-> M. Dezső
->-> ?
-> M. János kötélgyártó - oo - Kucseradfu Franciska
->-> ? Borbála, fogadott gyerek - oo - Farkas Károly
->->-> F. Károly - oo - Kiss Ilona
->->->-> F. Ilona - oo - Horváth Kálmán
->->-> F. Antal - oo - ?
->->->-> ?
->->->-> ?
->->-> F. Győző - oo - ?
->->->-> ? kislány
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->->->-> F. Mária - oo - Kulin János
-> M. Antal szűrszabó - oo - Breinik Magdolna
->-> M. Antal+
-> M. István - oo - Breinik Magdolna
=>> lásd ott!

*V. Martinovits ? - oo - ?
-> M. György
-> ?
*V. Breinik Ferenc (?-?) - oo - Maidl Matild (?-?) [Baja]
-> B. Magdolna - oo - Martinovits Antal +, - oo - Martinovits István
=>> lásd ott!
-> B. Ferenc - oo - Horváth Emma
->-> B. Ferenc +
->-> B. Rózsa - oo - Maidl István
-> ->-> Maidl Erzsébet
->->-> Maidl István
->->-> ?
->-> B. Béla - oo - ? Szöszi
->->-> B. Péter
->->-> B. Arnold
->->-> B. Béla
->->-> ?
-> B. Ida  - oo - Csermák Ernő
->-> Cs. Ernő +
->-> Cs. Ida
->-> Cs. Ilona  - oo - vitéz Csepregi Árpád
-> ->-> Cs. Piroska - oo - Molnár Nándor
-> -> ->-> Mo. Rita
->-> Cs. Rózsa - oo - Tuznan István
-> B. Rózsa - oo - Veréb Lajos
->-> V. Kálmán +
->-> V. Kálmán - oo - ? Matild
-> ->->  V. László

*VI. Maidl ? - oo - ??
-> M. Matild - oo - Breinik Ferenc
=>> lásd ott!
-> ?

*VI. Breinik? - oo - ??
-> B. Ferenc - oo - Maidl Matild
=>> lásd ott!
->?

** dr. Martinovits János szóbeli közlése 2002.09.07.: A Martinovicsok Montenegróból jöttek
/menekültek a Bácskába / Szenttamásra és környékére (forrás: egy törökkanizsai származású
egri futótárs ??)
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*IV. Breinik Ferenc (?-?) - oo - Majer Matild (?-?) (Baja)
-> B. Magdolna - oo - Martinovits Antal+, - oo - Martinovits István
=>> lásd ott!
-> B. Ferenc - oo - Horváth Emma
++OO++OO++OO++OO++OO++OO

*III. Gaál Mihály - oo - Bangó Julianna
-> G. Ilona - oo - Martinovits Péter
=> lásd ott!
-> G. Mihály (1910-? -oo - Végső Etelka
->-> G. Mihály (Kalocsa)
->-> G. Károly (Kiskunhalas)
->-> G. Etelka (Kisszállás)
-> G. Julianna (1917-?) - oo - Paréj József
->-> P. József - oo - ?
->->-> P.               - oo -                            (elváltak)
->->->-> ?

- oo . .?
->->->-> ?

*IV. Gaál ? - oo -??
-> G. Mihály - oo . Bangó Julianna
=> lásd ott!

*IV. Bangó ? - oo - ?
->B. Julianna - oo - Gaál Mihály

++OO++OO++OO++OO++OO++OO

Kedves Ilus, nem tudom pontosan formára hozni, de megpróbálom a mi családunk azon
adatait, amelyek a Vargha Zoltán> A Bibó család története c. művébe (1943) már nem
kerülhettek be) ide írni, és így visszaküldeni, ha így jó Neked. Szeretettel üdvözöllek ifj.
Bibó István (1941-) Budapest, 2005 január.

I. Bibó István (1834-1877) oo Talányi Vilma
>Bibó István (1877-1935) oo Graul Irén (1889-1979)
>>Bibó István (1911-1979) oo Ravasz Boriska (1909-0979)
>>>Bibó István (1941-) oo Lipcsey Judit (1943-2002)
>>>>Bibó István (1969-) oo Himpli Ágnes
>>>>>Bánki Péter (1995-) (felesége első házasságából)
>>>>>Bibó Dániel (2001-)
>>>>Bibó Márton(1971-) oo Orosz Anikó
>>>>>Bibó Hanna (1999-)
>>>>>Bibó Emma (2001-) iker
>>>>>Bibó Barnabás (2001-) iker
>>>>Bibó János (1977-)
>>>>Bibó András (1982-)
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>>>Bibó Anna (1945-1953)
>>>Bibó Borbála (1949.) oo Tegzes László
>>>>Nagy (?) Mihály, (1968-) örökbefogadott
>>>>Tegzes Márta (1974-) oo Ragó Ákos
>>>>>Ragó Sára (2001-)
>>>>>Ragó Vince (2002-)
>>>>Tegzes Orsolya (1976-) oo Szabó Péter
>>>>>Szabó Bence (2000-)
>>>>>Szabó Eszter (2002-)
>>>>Tegzes Dániel (1980-)

->->Bibó Irén (1913-1971)


