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Előszó

A közgyűjteményi munka: közösségi szolgálat. Elsődlegesen az adott intézményt 
fenntartó közösség szolgálata, így a mi esetünkben Tatabányáé, mivel mi önálló 
városi levéltár vagyunk és a Tatabányához, illetve elődközségeihez kötődő történe-
ti értékű iratokat, forrásokat gyűjtjük. A természetesen meglévő helyi prioritások 
ellenére azonban munkánk nem ér és nem is érhet véget Tatabánya határainál, 
hiszen Tatabányához és elődközségeihez kötődő forrás is nagyon sok van távol 
a várostól és számos egyéb, a helyi kereteken túlmutató kutatási projektünk, illetve 
szerteágazó honi és nemzetközi kapcsolataink is vannak.

Az egyik ilyen nemzetközi kapcsolatunk Szlovákiában a Nyitraivánka szék-
hellyel működő Nyitrai Állami Levéltár, ahol nagyon sok, Tatabánya elődközsé-
geire vonatkozó irat is megtalálható, így számunkra ez az  intézmény stratégiai 
fontosságú partner. Nyitraivánka község tehát jól ismert számunkra, ezért ami-
kor tudomásomra jutott, hogy a településnek van egy Európai Uniós Kisprojekt 
Alap pályázata, az Ősök/Predkovia SKHU/WETA/1901/1.1/132, melytől az eredeti 
magyar partner visszalépett, habozás nélkül a helyükre léptünk, hogy segítsünk, 
és ezzel a pályázat és annak fő célkitűzése megvalósulhasson. Ezekről a határon 
átnyúló pályázatokról fontos kihangsúlyozni, hogy rendkívül hasznosak mind 
a meglévő kapcsolatok elmélyítésében, mind pedig új kapcsolatok kialakításában.

Ezen pályázati projekt legfontosabb eredménye a Nyitraivánkán élt, elhunyt 
és ott eltemetett Tóth Vilmos (1832–1898) sírboltjának megújítása volt, aki 1871 és 
1873 között Magyarország belügyminisztereként tevékenykedett. Nagy örömömre 
szolgál, hogy a projekt ezen fő célkitűzése, Tóth Vilmos sírboltjának felújítása már 
meg is valósult (a felújítás eredményének fényképe a kötet borítóján látható).

A pályázathoz kapcsolódó projektek megvalósításakor a korábban előre nem 
látható globális COVID-19 járvány nagyon megnehezítette a helyzetünket, hiszen 
ezen kötet kiadásán túl nekünk csak rendezvényeink voltak a pályázathoz kötő-
dően, melyek megvalósítását rendkívüli mértékben akadályozta a  járvány által 
okozott helyzet és az ezzel kapcsolatban értelemszerűen bevezetett védelmi intéz-
kedések korlátozó hatása.

Ez a kötet, melyet az olvasó most a kezében tart, a Kisprojekt Alap pályáza-
tának keretein belül 2020. október 1-én Tatabányán megvalósult, „Helytörténet 
és családkutatás határok nélkül” című nemzetközi tudományos konferencia előa-
dásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A konferencia dátuma nem véletlen, 
az a levéltári szakmához és a konferencia tematikájához is szervesen kapcsolódik: 
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125 évvel ezelőtt e napon, 1895. október 1-én lett kötelezően bevezetve az  álla-
mi anyakönyvezés Magyarországon. Magán a rendezvényen – mely Tatabányán, 
a polgármesteri hivatal konferenciatermében került megtartásra – Lusztig Péter 
alpolgármester úr és a szervező dr. B. Stenge Csaba köszöntője után hat előadás 
hangzott el, a két partner és a térség helytörténetére, családkutatási aspektusaira 
fókuszálva. Azért erre a két témára igyekeztünk a konferenciát – és a workshopo-
kat – felépíteni, mivel a helytörténet és a nemzetközi szinten is kiugróan népsze-
rű családkutatás lehetőségeit, fontosságát, valamint határokon átnyúló összekötő 
erejét is ilyenformán kívántuk kihangsúlyozni. A  konferencia első két előadója 
a Nyitrai Állami levéltár igazgatója, dr. Peter Keresteš és osztályvezetője, dr. Milan 
Belej volt, előadásaikban ők Nyitraivánka történetét, a nyitraivánkai Tóth közne-
mesi családot – mely a későbbi belügyminisztert, Tóth Vilmost is adta –, illetve 
a szlovákiai családkutatást és annak alapvető forrásait mutatták be. Ezt követte 
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója, dr. B. Stenge Csaba, aki 
a tatabányai helytörténet és családkutatás helyi lehetőségeit és korlátait ismertet-
te előadásában, majd a HungaRoots Kft. szakmabeli ügyvezetője, Bárdossy Péter 
mutatta be a Tatabánya részére kifejlesztett családfakutató programot. Az ötödik 
előadást a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának 
igazgatója, dr. Wencz Balázs tartotta intézményének családtörténeti projektjéről. 
Az  utolsó előadó a  Tatabányához közeli Szár helytörténetének nagyon lelkes és 
szakavatott kutatója, Schweininger Péter volt, aki a demográfiai tendenciák és vo-
natkozó források jellemzőit mutatta be községe 18–19. századi történetéből.

Ez a rendezvény is már a koronavírus-járvány felfutó második hullámának 
idején került megrendezésre, ezért a  közönség tervezett létszámát is csökkente-
nünk kellett, csatolt egyéb programról sem lehetett szó, illetve a szlovákiai előadó-
ink és vendégeink sem tudtak már személyesen részt venni a  rendezvényen (a 
szlovák előadók prezentációi és előadásainak szövegei időben lefordítva rendel-
kezésre álltak, így az  ő előadásaik is megtartásra kerültek a  helyszínen, illetve 
Nyitraivánka polgármestere online jelentkezett be a  rendezvényre). Feltehetően 
egyébként ez volt az utolsó 2020-as Kisprojekt Alap rendezvény a térségben és ezt 
követően kilenc hónapig nem is lehetett semmilyen hasonló, személyes jelenléttel 
járó zárt téri rendezvényt megtartani (a járványhelyzethez kapcsolódó ilyen korlá-
tozásokra precedens a múltban sosem volt, de ezt mindnyájan tudjuk, akik átéltük 
a  járványidőszakot). A helyszíni közönség létszámának kényszerű leredukálását 
ellensúlyozandó nyomtatásban is megjelentetésre kerülnek a konferencia előadásai 
ebben a kötetben, illetve felvétel is készült a rendezvényről.

A konferencia teljes felvétele, a köszöntőkkel együtt valamennyi előadása meg-
tekinthető a levéltár YouTube csatornáján (külön-külön is, vagy egy lejátszási lis-
tába összefűzve, egyben):
https://www.youtube.com/channel/UCLmZVc4JnanumQ_UVoIeXVA

https://www.youtube.com/channel/UCLmZVc4JnanumQ_UVoIeXVA
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illetve a saját előadásom a saját YouTube csatornámra is feltöltésre került:
https://www.youtube.com/user/RoyalHungarianAF

A konferenciakötet nyomtatott példányait természetesen térítésmentesen tesz-
szük elérhetővé az érdeklődők számára, illetve juttatjuk el minél több regionális és 
országos hatókörű könyvtárba. Ezen kívül PDF formátumban is feltöltésre kerül 
majd az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárába, illetve 
a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra is, így a projekt teljes társadalmi hasz-
nosulása megvalósul. Ezúton is köszönjük Tatabánya Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése, az  Európai Unió és az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, valamint a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
pályázattal kapcsolatos segítségét, támogatását.

Tatabánya, 2021. augusztus 10.

   Dr. B. Stenge Csaba
   igazgató
   Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára

https://www.youtube.com/user/RoyalHungarianAF
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Peter Keresteš

Nyitraivánka és Tóth Vilmos,  
magyar királyi belügyminiszter (1871–1873) 

családjának eredete

Tisztelt hölgyek, urak, tisztelt magyar kollégák, legelső sorban kérem engedjék 
meg, hogy szívből megköszönjem a meghívást az Önök rendezvényére és egyúttal 
sajnálatomat fejezzem ki, hogy a  jelenlegi járványhelyzet miatt nem tudok azon 
személyesen részt venni. Levéltárunk képviselőjeként szeretném kifejezni meggyő-
ződésemet, hogy a levéltáraknak pótolhatatlan küldetésük van társadalmunkban. 
A nemzet és az állam emlékezetét képezik, és annak ellenére, hogy ezt manapság 
kevesen veszik tudomásul, az  általuk átvett és őrzött egyedi és kulcsfontosságú 
dokumentumoknak köszönhetően az  állam jogi kontinuitásának biztosítékai is. 
A  levéltárak mindennapi életünk természetes és nélkülözhetetlen részei, mivel 
mindenki számára nyílt és hozzáférhető forrásai az  adott régió  múltjáról szóló 
információknak. A régió identitásának, kultúrájának és kollektív tudatának fontos 
részei. Az Önök rendezvénye, amelyen a  levéltárosok részvétele is pótolhatatlan, 
egyaránt megerősíti, milyen fontos szerepet vállalnak a regionális történelem ku-
tatásában, amely szorosan összefügg a szélesebb, makrotörténelmi összefüggések 
feltárásával is. A kettő között ugyanis valóban kölcsönös kapcsolat, összefüggés, és 
ami nagyon fontos – szükségesség van, végülis a történelem egésze és része elvá-
laszthatatlanok. Ez oknál fogva szükséges módszeresen fejleszteni és elmélyíteni 
a regionális történelem kutatását. Folytonosan keresni kell az új munkamódsze-
reket és forrásokat, elérhetővé tenni és felhívni a figyelmet az új levéltári fondokra 
és elősegíteni a tudományos kutatás módszertanának fejlődését. Egyidejűleg szük-
séges új témákat hozni a regionális történelemkutatásba, nyilvánosságra hozni és 
megismertetni a kutatások eredményeit a  lehető legszélesebb közönség számára, 
mivel ez a  levéltárak és más, történelemmel foglalkozó intézmények fő küldeté-
se. Az Önök konferenciájára való meghívást, annak ellenére is, hogy nem tudtam 
személyesen eljönni, nem csak kezdeményezésnek látom egy szorosabb jövőbeli 
szakmai együttműködésre, amelyet örömmel fogadok el, hanem kitűnő alkalom-
nak is a kölcsönös kapcsolatok elmélyítésére a magyar és szlovák szakértők, főleg 
levéltárosok és muzeológusok között. Kívánom Önöknek, hogy a rendezvényük 
sikeres legyen és mindannyiunkat új ismeretekkel gazdagítson.
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Tanulmányomban bátorkodom alapvető vonásaiban bemutatni Nyitraivánka 
község – levéltárunk, a Nyitrai Állami Levéltár jelenlegi székhelyének – kulturá-
lis örökségét, illetve a község egyik legjelentősebb szülöttjének, a helyi temetőben 
nyugvó Tóth Vilmos (1832–1898) volt magyar királyi belügyminiszternek a csa-
ládtörténetét. Nyitraivánka a mai Nyitrai járás legnagyobb községei közé tartozik. 
Az állami levéltár székhelye úgymond véletlenül lett – 1984-ben az akkori Cseh-
szlovákia belügyminisztériuma megvásárolta a  községben található, akkoriban 
igen rossz állapotban lévő, eredetileg a Markhot család tulajdonát képező szecesz-
sziós kúriát.

A Markhot család 1904–05-ből származó szecessziós kúriája Nyitraivánkán nagyon leromlott 
állapotában 1984-ben, az átépítés előtt (Nyitrai Állami Levéltár)

Mivel a  nyitrai levéltárnak 1972 óta nem tudtak megfelelő épületet találni köz-
vetlenül Nyitra városában (a levéltár 1972 és 1997 között provizóriumban volt és 
nem rendelkezett saját raktárakkal), a kúria megfelelő székhelynek bizonyult és 
nem sokkal a megvásárlása után megkezdődtek a felújítási és átépítési munkálatok. 
Az új székhely lokalizációját az is segítette, hogy 1975 és 1993 között Nyitraivánka 
közigazgatásilag Nyitra egyik külső városrésze volt. A levéltár így a város szélére 
került, az új székhelyet viszont csendes környezetben rendezhették be. Számomra 
személyesen is örömet okoz, hogy a  minisztérium pont az  én szülőfalumat vá-
lasztotta helyszínnek – már kisfiúként lehetőségem volt figyelemmel kísérni ezen 
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a lenyűgöző építményen zajló munkálatokat és kevéssel az intézmény megnyitása 
után nagy motivációval, ám nem kisebb óvatossággal kezdtem kutatni levéltári 
gazdagságát. Legvégül ez az épület lett a munkahelyem is, valamint életem elvá-
laszthatatlan része. A kúria rekonstrukciójával és a levéltár felépítésével ráadásul 
megmentésre került Nyitraivánka egy jelentős kulturális emléke: a Markhot csa-
ládnak az 1904–1905 évekből származó szecessziós kúriája, amelyet régebbi, 19. 
századi alapokra építettek. Az  itt élő nemes családból sok jelentős személyiség 
került ki, például Markhot Imre (1813–1868) ügyvéd és megyei aljegyző, továb-
bá Markhot János Nepomuk Márton (1811–1888) ügyvéd, másodalispán (1848), 
végül nyitrai alispán, valamint fia, Markhot Gyula, nyitrai alispán (1897–1906), 
később főispán (1906–1908), aki a helyi temetőben van eltemetve. Édesanyja, Már-
ton Szidónia Kossuth Lajos távoli rokona volt, felesége, az 1857-ben Nyitraivánkán 
elhunyt Grötschel Emília pedig Grötschel Imre, a budapesti Magyar Királyi Taka-
rékpénztár elnökének lánya volt. A Markhot család legutolsó sarja, Markhot Ilona, 
akit Heidinek is hívtak, az abban az időben már rossz állapotban lévő kúria néhány 
utolsó karbantartott helyiségében élt 1975-ben bekövetkezett haláláig. Ezen család 
sorsa önálló tanulmányt érdemelne, és a család története viszonylag jól rekonstru-
álható a fennmaradt családi dokumentumokból létrejött és levéltárunkban őrzött 
fondnak köszönhetően, amely a kastély imént említett utolsó lakója, Markhot Ilo-
na hagyatékát képezi.

A Nyitrai Állami Levéltáron zajló munkálatok 1997-ben értek véget és az épü-
let még ugyanebben az évben átadásra is került.

A Nyitrai Állami Levéltár 1997-ben átadott épülete napjainkban (Nyitrai Állami Levéltár)
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A kastély mögött felépített két raktárépület közül az utolsót 2003-ban fejezték be. 
Levéltárunk akkoriban az első nagy, kifejezetten levéltári célokra átadott épület-
komplexum volt Csehszlovákia, majd 1993-tól Szlovákia területén. A szlovák le-
véltári szakma számára viszont szomorú, hogy ez volt az eddigi utolsó széleskörű 
ilyen célú építkezés. Jelenleg, a szlovákiai levéltári rendszer 2015-ös reformja után 
a Nyitrai Állami Levéltár az ország legnagyobb levéltárai közé tartozik, 2 részleggel 
és 5 fióklevéltárral a  területi kompetenciáján belül. Nyitraivánkán közel 14 000 
iratfolyóméternyi levéltári anyag van elhelyezve. Az említett 5 másik (komáromi, 
érsekújvári, lévai, nagytapolcsányi és vágsellyei székhelyű) kirendeltséggel, fiókle-
véltárral együtt körülbelül 35 000 iratfolyóméternyi, a 13. századtól a jelen korig 
terjedő, főként a mai Nyitra megye területéről származó levéltári dokumentumot 
őrzünk. A dokumentumok egy része viszont a mai Magyarország területét is érinti, 
különös tekintettel az 1919–1923 évekből származó Komárom vármegye II. nevű 
levéltári fondra, amely tartalmát tekintve kizárólag a  mai Magyarország terüle-
tére vonatkozik. Ez oknál fogva az említett fond egy magyar oldallal való csere 
tárgya is lehet. A levéltár jelenlegi prioritásai közé legfőképpen a fondjaink és gyűj-
teményeink egyetemes rekonstrukciója tartozik, amely módszeresen már 2014-től 
zajlik és célja az említett fondok és gyűjtemények egyesítése és új elhelyezése rak-
tárhelyiségeinkben. Ezzel főként a múltbéli sokszoros költöztetésük és rögtönzött 
elhelyezésük negatív következményeit szándékozunk eltörölni. 2014-től jelentős 
előmenetelről beszélhetünk a  levéltár kulturális-propagációs tevékenységekbe 
való bekapcsolódása területén, amit kiállítások, szemináriumok, konferenciák, 
nyílt napok szervezésével, valamint saját publikációs tevékenység megkezdésével 
értünk el. A levéltári fondok módszeres elrendezése és feldolgozása is felgyorsult. 
A minőségi szolgáltatások jelentős dicsérete a 2013-as Év Kutatóhelye díj elnyerése 
volt 2014-ben a budapesti Magyar Családtörténet-kutató Egyesülettől. Ezt a ma-
gyar díjat levéltárunk az első külföldi levéltárként nyerte el.

Térjünk viszont vissza Nyitraivánka helytörténetéhez, valamint Tóth Vilmos 
családjához. Tóth Vilmos személyének jelentőségét a mai napig hirdeti a nyitra-
ivánkai Szent Márton-templom melletti temetőben található szecessziós stílus-
ban épült sírboltja, amely köszönhetően a Nyitraivánka község önkormányzata 
és magyarországi partnerei közti együttműködésnek, hamarosan felújításra kerül. 
Nyitraivánka már a 19. században, tehát Tóth Vilmos születésének idejében a vár-
megye legnagyobb községei közé tartozott, csaknem 1000 lakosával. A vármegye 
székhelyétől, Nyitrától csak 10 km-re feküdt, ami lehetővé tette szoros kapcsolatok 
kialakítását a régió központjával. A községben ekkor már főként szlovák ajkú la-
kosság élt. Ez a község török csapatok általi elpusztítását követő, 17. század végétől 
zajló, északabbi vármegyékből érkező szlovákok fokozatos kolonizációjának ered-
ménye volt. Ez a nagy demográfiai változás egyúttal a vallási hovatartozásban is 
tükröződött, mivel az egykori kálvinista többségű Nyitraivánkából teljes mérték-
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ben katolikus község lett. 1737-ben megújult a helyi katolikus plébánia, valamint 
újjáépült a régi, késő-román stílusú Szent-Márton templom, amelyet viszont 1769 
és 1771 között egy újabb, barokk stílusú templom váltott fel. Annak ellenére is, 
hogy a  községben a  18. századtól már a  szlovák etnikum dominált, a  környező 
magyar ajkú községeknek, valamint a még mindig Nyitraivánkán élő nagyszámú 
köznemességnek köszönhetően a magyar nyelv használata továbbra is fennmaradt. 
Számos család bilingvális volt, ami különösképpen igaz az említett köznemesség-
re, mint az itteni lakosság specifikus rétegére. Nyitraivánka lakosai főként mező-
gazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. A hagyományos paraszti lakosság 
mellett, ami viszont a községben nem volt nagy létszámú, a zsellérek és házatlan 
zsellérek voltak nagyobb számban képviselve. A lakosság ezen rétege a környező 
nemesi birtokokon végzett bérmunkát, főként a  Hunyady grófok ürményi ura-
dalmán (Ürmény ma Mojmírovce, szomszédos község), akik a 18. század elejétől 
a község legjelentősebb földbirtokosai közé kerültek. A 19. században Nyitraiván-
kán a  kézművesség is elterjedt. 1869-ben már 20 különféle mesterség volt felje-
gyezve. A  legtöbben kőművesek, lakatosok, kovácsok és molnárok voltak, mivel 
a község közelében a Nyitra folyón két vízimalom is létezett. A 18. század második 
felétől az itt élő nemesi rétegnek köszönhetően zsidók is kezdtek letelepedni, akik 
a 19. században már a lakosság 10%-át alkották.

Nyitraivánka nem képezte csupán egy földbirtokos tulajdonát. 13. századi 
keletkezésének konkrét körülményei (a szomszédos Berencs község régi határá-
ból kivált Ivánkafalva nevű nemesi település) meghatározták fejlődését, mint egy 
hosszútávon is nagy számú nemesi családnak otthont adó községét. A  helyi, il-
letve berencsi nemesség kihalása után a 14. századtól Nyitraivánka tulajdonosai 
az Ürmény községbeli Ilmeri (később Ürményi) család lett, amely legjelentősebb 
ágának utólag pont Nyitraivánka lett a székhelye (Ilmeri de Iwankafalva). Ezen ág 
legjelentősebb képviselője nyitraivánkai András volt, 1498 és 1508 között nyitrai 
alispán, aki a 15. század végén a községben nemesi rezidenciát építtetett – egy erő-
dített kastélyt a Nyitra folyó egyik szigetén. A kastély, mint Nyitraivánka akkori 
legjelentősebb építménye az Ilmeri család kihalása után a 17. században az örökö-
seik birtokába került, akik közé például a Litassy család is tartozott. Az építmény 
végül a 18. században statikai okoknál fogva lebontatott. Csupán a  szomszédsá-
gában felépült malom maradt meg. Az Ilmeri család említett, a 16. század utolsó 
harmadában bekövetkező kihalása nagy hatással volt a helyi tulajdoni viszonyokra. 
A községbeli tulajdonaikat fokozatosan átvették örököseik, de a szinte folytonos 
zálogolási politikának köszönhetően más nemesi családok is, amelyek közül né-
hány le is telepedett a községben. A legjelentősebbek közé a 16. század első negye-
détől a (később „nyitraivánkai“ predikátussal is rendelkező) Vitéz család tartozott, 
amelynek főleg az Abaúj vármegyében élő ága lett ismertté (Kassán a mai napig 
létező Vitéz-ház Vitéz György Abaúj vármegyei alispánról és királyi tanácsosról 
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lett elnevezve). A család nyitraivánkai ága elszegényedve élt itt a 19. századig. A 16. 
század folyamán a községben élő nemes családok közül érdemes megemlíteni még 
a Kelecsényi, nyitraivánkai Farkas, Bosnyák, Babos, Patvaróczi családokat, a 17. 
századból pedig a Litassy, Lipthay, Pethő, Vízkelety, Penthe, Tarkó, Dubnicay, La-
pos, másképp Kereskényi családokat. A 17. század végétől a török háborúk után 
még további köznemesi családok telepedtek le Nyitraivánkán, mint például a Ma-
tulay, Bekényi, Szenczy, Bereczk és Kottya alias Tóth családok. Ezek közül viszont 
a 19. század végéig csak a Bereczk és a Kottya-Tóth családok maradtak fenn. A ne-
mesek száma a községben a 18. században állandósult, főként rokoni kapcsolatok 
létrejöttével, de ugyanígy tulajdonrészek női ágon való öröklődésével (az Ilmeri, 
Kelecsényi, Litassy családok örökösei, stb.). Ilyenek voltak például az Akács (ba-
romlaki), Kossovics, Nyulassy (dezséri), Keresztes (nimnicai és debréti), Palásthy 
(alsókereskényi), Rácz (udvardi), Ferenczy (nemespani), Dombay, Madurkay, Illés, 
Morvay (alsódraskóci), Finta (fintaházi) családok és végül a Tóth (székelyi) család, 
amelyről még szó lesz. A 19. században érkeztek a Markhot (vittenczi), Begovics, 
Babó (vágvecsei), Kardos, Huszár, Jaross, Hollósy, Csánky, Demes és más családok. 
Megállapíthatjuk, hogy Nyitraivánka a megye legnagyobb köznemesi lakossággal 
rendelkező községei közé tartozott. Egy 1809-es összeírás szerint Nyitraivánkán 
39 felnőtt korú köznemes élt 28 családból. Ez a szám 1848-ig még enyhén növeke-
dett is. A köznemesi családok többsége a kurialisták közé tartozott, akik pozíciója 
a kuriális székhely birtoklására támaszkodott. Más részük armalista volt (címeres 
nemes). A családok csak nagyon kis része tartozott a földbirtokosok soraiba. Ezek 
legnagyobb része kisbirtokos volt, 20-tól 50 holdig terjedő földbirtokkal – amelye-
ket köznemesi komposszeszorátusban egyesítettek a 19. század elején. A köznemesi 
családok egy része díszesebb kúriákat is építtetett magának – ilyen volt például 
az Akács család kúriája (amely valószínűleg a későbbi Tóth kúria helyén állt). Más 
nemesi kúriák ezzel szemben inkább gazdagabban díszített házakra hasonlítottak.

A  nemesség nagy koncentrációjának köszönhetően Nyitraivánka a  fonto-
sabb községek közé sorolódott, miközben az itteni nemesi közösség sok jelentős 
személyiséget adott a régiónak. Említésre méltó például több pap a 18. századból, 
mint például a megújult nyitraivánkai plébániát elsőként vezető Matulay László, 
Tóth-Kottya András (1699–1762), nyitrai kanonok és a nyitrai piarista szeminárium 
rektora, továbbá Tóth-Kottya László (1709–1773), pozsonyi és esztergomi kanonok, 
aki 1769-ben a helyi új templomot építtette, végül a székelyi Tóth családból szár-
mazó testvérek, Tóth József és Ambróz. A helyi nemesek közül kikerült sok tudós 
is, mint például Kossovics Károly (1803–1841), aki ügyvéd, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, a magyarországi börtönökben uralkodó körülmények javításának 
pártfogója és Charles Montesquieu fordítója volt. Továbbá említésre méltó még 
Kelecsényi József (1815–1883), helytörténész, néprajzkutató, a „Nyitra és környéke 
képes albuma“ című kötet kiadója és a nyitravidéki magyar népdalok gyűjteményé-
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nek írója (ez a kézirat ma a Magyar Tudományos Akadémia levéltárában található 
meg). Nyitraivánkáról származtak még Nyulassy Lajos festő (1803–1892), Dombay 
Hugó (1846–1931), a Felvidéki Írók Klubjának elnöke, Dombay Eduárd (1853–?) 
amatőr költő és végül Tóth Vilmos, magyar királyi belügyminiszter 1871 és 1873 
között.

A székelyi Tóth család Nyitraivánkára valamikor a 18. század elején érkezett. 
Az  akkori magyarországi körülményekhez képest fiatal köznemesi család volt, 
amely a nemesi rangot 1634. december 30-án nyerte el Tóth Györgynek, a Vas me-
gyében található Körmend várkatonájának köszönhetően. A fia, Péter (1634–1665), 
egyetlen utódjaként Sárosszék községben telepedett le, valamint lehetséges, hogy 
az egész család innen származott. A „székelyi“ predikátus szerint a család székely 
származású is lehetett. Úgy tűnik, hogy a 17. század folyamán a család többi utódja 
is sorra választotta a katonai pályafutást. Tóth Péter fia, János katonaként Nyitrára 
is elkerült, ahol 1683 és 1687 között a nyitrai vár kapitányaként szolgált és a szolgá-
lat után itt is telepedett le. Házasság útján kisebb birtokokhoz jutott a Nyitra mel-
letti Felsőköröskény községben (ma Horné Krškany, Nyitra városrésze), ahol végül 
1712-ben elhunyt. Fia, Tóth István (1701–1784) a családból elsőként telepedett le 
Nyitraivánkán. A községbe 1729-ben egészen prózai ok hozta – Vitéz Borbálával, 
az egyik (már említett) régebbi nyitraivánkai köznemes család sarjával való házas-
sága. Borbála Vitéz János és Tarkó Erzsébet lánya volt. A most már Nyitraivánkán 
élő Tóth család vonala István egyetlen fiával, Tóth Péterrel folytatódott (Nyitrai-
vánka, 1729. július 1.–Nyitraivánka, 1794. április 28.). Péter fiútestvérei, Adalbert 
és György ikrek még 20 és 21 éves korukban elhunytak. Itt szeretném megemlí-
teni, hogy a család genealógiáját már kidolgozta Reiszig Ede történész 1899-ben, 
a  „Családtörténeti értesítő“ című folyóiratban, (Nagy Iván: Családtörténeti érte-
sítő. 1. 1899. 200–201. o. – szerk.) valamint később Szluha Márton, ismert magyar 
családfakutató is (Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai II. Budapest, 
2005 – szerk.). Pont ő volt viszont az, aki a  családtörténetet számos pontatlan-
sággal dolgozta ki, továbbá a családfába belekeverte a már említett Tóth-Kottya 
család tagjait is, amely a 17. századtól élt Nyitraivánkán és főként csak a Tóth ve-
zetéknevet haszálta. Ez kétségkívül fő oka volt a mindkét család genealógiájában 
jelentkező pontatlanságoknak és keveredéseknek. Tóth Péter úgymond az  átlag 
nyitraivánkai köznemesek közé tartozott, elsősorban az általa örökölt birtokokon 
való gazdálkodással foglalkozott és nem tevékenykedett semmiféle hivatalos posz-
ton. Presztizsének Tóth-Kottya Magdolnával (Nyitraivánka, 1734 – Nyitraivánka, 
1806), Tóth avagy Kottya István és Ernyei Borbála lányával való házassága segített. 
Magdolna nemcsak a Tóth-Kottya család utolsó nyitraivánkai sarja volt, de sok 
befolyásos nagybátyja is volt – (a már említett) Tóth-Kottya András (1699–1762), 
nyitrai kanonok és a  helyi piarista szeminárium rektora, valamint Tóth-Kottya 
László (1709–1773), pozsonyi és esztergomi kanonok. Ezeknek a  rokoni kapcso-
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latoknak köszönhetően a székelyi Tóth család presztízse is nőtt, ami Tóth Péter 
fiainak későbbi karrierjét is elősegítette. Tóth-Kottya Magdolnával való házassá-
gából 1754 és 1775 között hat gyermek született, akik közül ketten viszont még 
gyermekkorukban elhunytak. A  felnőtt kort lányuk Mária (aki Bereczk Gáspár, 
nyitraivánkai köznemeshez ment feleségül), valamint három fiuk: József, János és 
Ambróz érte meg. Ketten közülük a szerzetesi életet választották. A legidősebb test-
vér, Ambróz (Nyitraivánka, 1760 – Nyitraivánka, 1815. április 5.) a pálos rend tagja 
lett és halála után Nyitraivánkán lett eltemetve. Fiatalabb testvére József (Nyitrai-
vánka, 1763. március 19. – Verebély, 1829. szeptember 14.) a szlovák hazafi, Anton 
Bernolák osztálytársa volt és plébánosként tevékenykedett Felsőszerdahelyen (ma 
Horná Streda a Vágújhelyi járásban), Lekéren (a mai Hronovce a Lévai járásban), 
Nagysárón (ma Šarovce a Lévai járásban), valamint 1806-tól Verebélyen (ma Vráb-
le a Nyitrai járásban), az  itt bekövetkezett haláláig. 1810-ben a  főesperesi címet 
nyerte el. A család vonala tehát az utolsó testvér, Tóth János vonalán folytatódott 
(Nyitraivánka, 1769 – Nyitraivánka, 1802), aki továbbra is a  családi birtokokon 
gazdálkodott. Thuróczy Anna Ilonával (Alsóköröskény, 1763 – Nyitraivánka, 1821) 
való házassága révén viszont Alsóköröskényen (ma Dolné Krškany, Nyitra város-
része) új birtokokhoz jutott hozzá amellett, hogy rokonságba került Alsó-Nyitra 
egyik legrégibb nemesi családjával, amely még a  15. században telepedett le Al-
sóköröskényen. János és Anna Ilona egyetlen fia Tóth Károly volt, aki 1793-ban 
született a család alsóköröskényi birtokán (halálának helye nem ismert). Először 
Nyitraivánkán élt, ahol Zamaróczy Alojziával házasodott össze. Első felesége vi-
szont 1823-ban fiatalon elhunyt lányuk, Anna Mária születésénél. Károly 1827-ben 
Nyitrán ismét megházasodott, ezúttal Kossovics Annával (sz. 1807, Nyitraivánka), 
aki Kossovics Imre és Cseho Anna nyitraivánkai köznemesek lánya volt. Tóth Ká-
roly így a már említett Kossovics Károly (1803–1841) ügyvéd és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia későbbi tagjának sógora lett. Kossovics Károly sírja a mai napig 
megtalálható Nyitraivánkán. 1827 és 1831 között Tóth Károly családja Nyitraiván-
kán élt. Károly abban az időben Nyitra vármegye jegyzője volt. Kossovics Anná-
tól Nyitraivánkán két gyermeke született: Alajos József János (Nyitraivánka, 1826. 
július 31. – Nyitraivánka, 1899. április 15.) és Kálmán Tádé Károly (Nyitraivánka, 
1830. szeptember 26.), aki viszont alig fél éves korában, 1831. február 2-án elhunyt. 
Ugyanebben az évben Tóth Károly az akkori Torontál vármegye Módosi járásában 
található Torontálszécsány (ma Sečanj, Szerbia) községben kapott jegyzői állást. Itt 
született meg 1832. május 28-án harmadik fia Vilmos, a leendő belügyminiszter. 
Annak ellenére, hogy a mai Szerbia területén született, családjának láthatóan erős 
gyökerei voltak Nyitraivánkán és végül vissza is tért a községbe.

Vilmos jogi tanulmányai befejezése után ügyvédként tevékenykedett. 1867 és 
1869 között miniszteri tanácsadó volt, 1871-ben a belügyminiszter államtitkára lett. 
1871 februárjában Magyarország belügyminiszterévé nevezték ki, amely poszton 
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1873 márciusáig maradt. Miniszteri ténykedése idején több változtatást is beveze-
tett a vármegyék és községek közigazgatásának terén. 1879 és 1895 között a bécsi 
legfelső pénzügyi udvar elnöke volt és 1896-től haláláig a magyar parlament felső 
képviselőházának elnöke volt. 1873-ban belső titkos tanácsosi méltóságot kapott. 
Egyaránt ki lett tüntetve a Lipót-rend nagykeresztjével, valamint a német Vörös 
Sas-rend I. osztályával. Aktívan bekapcsolódott Nyitra város közéletébe, számos 
városi egyesület tagja volt, a Liberális Párt helyi klubjának tiszteletbeli elnöke is. 
1897-ben Nyitra egyik fő utcáját (a mai Štefánik utcát) róla nevezték el. Politikai 
karrierje és tevékenysége részletes feldolgozást érdemel úgy a szlovák, mint a ma-
gyar történettudomány részéről is.

Tóth Vilmos (1832–1898), m. kir. belügyminiszter volt 1871–1873 között, majd 1896-tól 
a főrendiház elnöke (kép Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai c. kötetből)
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Annak ellenére is, hogy Tóth Vilmos a  csúcspolitikában volt aktív, a  gyökerei 
mindig Nyitraivánkára húzták vissza. 1852-ben Nyitrán összeházasodott Desseő 
Judithtal, aki nagyemőkei (ma Janíkovce, Nyitra városrésze) predikátussal rendel-
kező, valamint már a 13. századtól Nagyemőkén élő család tagja volt. Pontosabban 
Desseő Sándor és nyebojszai Balogh Otília lánya volt. Tóth Vilmos már miniszteri 
pozíciója megszerzése előtt Nyitraivánkán élt, egy a  plébániatemplomhoz köze-
li kúriában, amely, bár a felismerhetetlenségig átépített formában, de máig is áll. 
A kúriát valószínűleg a Tóth család építtette valamikor a 19. század közepén, egy 
régebbi, valószínűleg az Akács családtól megvásárolt kúria alapjaira. Vilmos fo-
kozatosan az egyik legnagyobb helyi földbirtokossá is vált. A fiúörökösökkel nem 
volt szerencséje, egyetlen fia született, Vilmos Károly Sándor (1854–1891), későbbi 
császári és királyi kamarás és szerbiai nagykövet, aki agglegényként, utódok nél-
kül hunyt el. Ezen kívül Vilmosnak két lánya született, akikkel a család vonala 
tovább folytatódott. Zsuzsanna (1855–1911) Nyitra vármegye főorvosához, alsókö-
röskényi Thuróczy Vilmoshoz (1850–1909) ment feleségül. Fiuk, Thuróczy Károly 
(1879–1946), Bars vármegye későbbi főispánja Nyitraivánkán hunyt el.

A  Tóth kúrián kívül, amely jelenleg magántulajdonban van és étteremként 
működik, a család másik jelentős emléke a helyi temetőben található családi sírbolt. 
Ez a sírbolt a környék legjelentősebb temetkezési emlékművei közé tartozik. Egy 
monumentális, szecessziós stílusú építményről van szó, amelyet a 19. század végén 
építettek a Tóth család tagjainak nyugvóhelye gyanánt. Az épületet a külső falak 
tagolt díszítése jellemzi. Homlokzatán egy tábla található az  ott nyugvók nevei-
vel, valamint a székelyi Tóth család címerét ábrázoló domborművel ellátva. A sír-
boltban Tóth Vilmos (1832–1898), felesége nagyemőkei Desseő Judith (1834–1883), 
fiuk ifjabb Tóth Vilmos (1854–1891), valamint Desseő Judit édesanyja, nyebojszai 
Balogh Otília (1803–1876) vannak eltemetve. A sírbolt a nyitraivánkai katolikus 
temető domináns és meghatározó elemét képezi. Történelmi jelentőségét az is erő-
síti, hogy a nyitraivánkai temető a környék legértékesebb temetkezési helyei közé 
tartozik az itt nyugvó jelentős személyiségek szempontjából.



21

Tóth Vilmos sírboltja 2020-ban, a felújítás előtt (Nyitrai Állami Levéltár)

Tanulmányom befejezéseként bátorkodom leszögezni, hogy Nyitraivánka a  je-
lentős kultúrpotenciállal és gazdag helytörténelemmel rendelkező községek közé 
tartozik. Tóth Vilmos személyisége, de bizonyosan a község más személyiségei is, 
mint pl. Kossovics Károly vagy Dombay Hugó, fontos kötelékek lehetne, amelyek 
elősegíthetik a közös múltunkból fakadó, regionális történelemkutatás terén való 
szlovák–magyar együttműködést, valamint a két ország szakértői közötti kölcsö-
nös kapcsolatok elmélyítését és ápolását. Szeretném megköszönni mindenkinek, 
akik hozzájárultak ezen nagy jelentőségű kulturális és történelmi emlékmű felújí-
tásához.
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Milan Belej

A családfakutatás Szlovákiában  
és annak alapvető forrásai

A  20. század összetett fejlődése ellenére a  genealógia oktatásának Szlovákiában 
állandó helye van a felsőoktatásban, gyakorlatilag a pozsonyi Comenius Egyetem 
(Univerzita Komenského v Bratislave) létesítése óta, ahol az 1921–22-es tanévtől 
ennek Bölcsészettudományi Karán több jelentős személyiség oktatta a történelem 
segédtudományai tantárgyat (Chaloupecký Václav, Klecanda Vladimír, Húščava 
Alexander). Az 1950–51-es tanévben lett elindítva az önálló levéltár szak. Eleinte 
a Szlovák Történelem és Levéltár Tanszék keretén belül oktatták. Később, 2000-ben 
létrejött az önálló Levéltár és Történelem Segédtudományai Tanszék. A genealógia, 
címertan és pecséttan oktatását hosszú éveken keresztül Novák Ján biztosította, 
2003-tól Federmayer Frederik lett az utóda. 1990-től a  levéltár és történelem se-
gédtudományai szak az Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity) is megnyílt, jelenleg itt a Történettudományi Inté-
zet keretén belül létrehozták az önálló Levéltár és Történelem Segédtudományai 
Tanszéket is. A történelem segédtudományai egyetemi szakon belül sajátították el 
a genealógia alapjait is a történelem szakos diákok Szlovákia összes felsőoktatási 
intézményében.

A genealógia újjászületése Szlovákiában csak 1989 után történt. A nyilvános-
ság érdeklődése ez iránt a témakör iránt eleinte külföldről érkezett, főleg a tenge-
rentúlról, ahol több, Szlovákiából kivándoroltak utódait tömörítő, főleg származási 
alapon szerveződő társaság létezett. Az egyik legfontosabb az 1988-ban alapított 
Nemzetközi Csehszlovák Genealógiai Társaság (Czechoslovak Genealogical Soci-
ety International) volt, mely a rendszeres konferenciák szervezésén kívül negyed-
évenként adja ki angolul a Naše rodina (Mi családunk) című, többnyire genealógi-
ával és etnográfiával foglalkozó időszaki kiadványát.
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A Naše rodina (Mi családunk) 2012 júniusi számának címoldala (Milan Belej)

Több szlovák származású külföldi már az 1990-es évek elején családfakutatást vé-
geztetett a többnyire állami levéltárakban található forrásokból amerikai család-
fakutatók, illetve maguk az állami levéltárak által, némelyek közülük személyesen 
is eljöttek kutatni a  szlovákiai levéltárakba. Az  ő tevékenységük is fokozatosan 
hozzájárult a széles szlovákiai közvélemény érdeklődésének felkeltéséhez ez iránt 
a témakör iránt.



25

Ebben az összefüggésben jelentős szerepe van Szlovákiában a Szlovákiai Genea-
lógiai és Történelmi Társaságnak (Slovenská genealogicko-historická spoločnosť), 
mely 1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogasson minden olyan személyt, 
aki tudományosan, szakmai alapokon, vagy amatőrként foglalkozik a genealógi-
ával, címertannal és rokon történelmi segédtudományokkal. Jelenleg körülbelül 
500 tagot számlál a szervezet, túlnyomó részt Szlovákiából, de más országokból 
is vannak tagjai: pl. a  Cseh Köztársaságból, Magyarországról, az  Egyesült Álla-
mokból, stb. A társaság munkáját a közgyűlés által két éves időtartamra választott 
bizottság irányítja. Fő tevékenységei közé tartozik a Genealógiai és Heraldikai Szó 
(Genealogicko-heraldický hlas) című kiadvány kiadása, ez 1991 óta évente kétszer 
jelenik meg.

A Genealogicko-heraldický hlas (Genealógiai és Heraldikai Szó) 
2015 1–2. számának címlapja (Milan Belej)

A társaság kezdeményezésére jelent meg több kiadvány, például A genealógiai ku-
tatás kézikönyve Szlovákiában és a  szlovák lakosságú területeken (Príručka ku 
genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí) két kötete 
(2004, 2008), Paleográfiai olvasókönyv (Paleografická čítanka) 2001-ben és mások. 
Elsősorban a kezdő családfakutatóknak igyekeztek segíteni. Rajtuk kívül a társa-
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ság egy egész sor kiadványt adott ki, melyek a címertan, oklevéltan és genealógia 
vezető szakembereinek addigi kutatásának az eredményeit ismertették. Ezekhez 
tartoznak például Novák Jozef, Vrtel Ladislav, Rábik Vladimír, Glejtek Miroslav 
és mások.

A társaság maga is kezdeményez egyes projekteket, illetve részt vesz megvalósí-
tásukban más szakintézményekkel együtt. 1991-től valósul meg a sírfeliratok átira-
tainak a projektje. Önkéntesek által sikerült összegyűjteni a temetőkben található 
sírfeliratok átírását. A magyarországi Tótkomlós község szlovák temetője is közé-
jük tartozik. A társaság 2006-ban kezdte megvalósítani a Szlovákia területén talál-
ható címereslevelek összeírása (Súpis slovacikálnych erbových listín) című projek-
tet, melynek célja a címereslevelek és nemesi dokumentumok előfordulásának és 
állapotának a feltérképezése a levéltárakban és egyéb gyűjteményekben Szlovákia 
területén. A társaság minden évben tematikus konferenciákat szervez, melyekre 
Turócszentmártonban kerül sor. Tevékenységéhez tartozik a  legjobb genealógiai 
munka cím elnyerésére kiírt pályázat megszervezése is. Ebből eddig kilenc valósult 
meg, a társaság a jövőben is folytatni kívánja szervezésük hagyományát. A társaság 
tagjainak kedvezményesen van lehetőségük arra, hogy felhasználják a DNS-tesztet 
mint segédeszközt őseik genealógiai kutatásában.

Az 1990-es évek első felében főleg az állami levéltárak végeztek genealógiai 
kutatást Szlovákiában. Jelenleg már számos hivatásos, vállalkozóként működő csa-
ládfakutató tevékenykedik Szlovákiában. Közülük sokan levéltár szakon végeztek, 
akik magas szakmai színvonalon nyújtanak szolgáltatást az ügyfeleknek.

A genealógiai kutatások legfontosabb forrásait Szlovákiában az állami levéltá-
rak őrzik, melyeket a levéltárakról és irattárakról szóló törvény a nyilvános levéltá-
rak részeként határoz meg. 2015 novembere óta jelentősen megváltozott szerkeze-
tük, amikor is hatályba lépett a nevezett törvény módosítása. Szlovákiában jelenleg 
egy központi levéltár van – a Pozsonyban található Szlovák Nemzeti Levéltár, és 
nyolc állami levéltár, melyek egyeznek a kerületek székhelyeivel. Ezek az állami le-
véltárak Besztercebányán, Pozsonyban, Kassán, Nyitrán, Eperjesen, Nagyszomba-
ton, Trencsénben és Zsolnán vannak. Alkotóelemeik az ún. kirendeltségek, melyek 
jelenlegi állapotukba a volt független járási levéltárakból, majd a későbbi állami 
levéltárak fióklevéltáraiból alakultak ki. A  levéltárakhoz tartozó kirendeltségek 
száma egytől nyolcig terjed (egy speciális kirendeltséget is beleértve).

A genealógia iránt érdeklődők számára a legfontosabb források egyetemes jel-
legűek, mivel kivétel nélkül a teljes lakosságra vonatkozó adatokat tartalmaznak. 
A genealógiai kutatás elsődleges forrásai az egyházi anyakönyvek az 1895-ig terje-
dő időszakból, miközben a feljegyzések egyes anyakönyvekben a következő évekre 
is kiterjednek. Az állami levéltárakban őrzik őket, beleértve a Lőcsei Levéltár spe-
ciális kirendeltségét is, kivéve azonban a két újonnan létrehozott állami levéltárat 
Nagyszombatban és Trencsénben. Mivel számos fondképző tevékenységéből ke-
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letkeztek, gyűjtemények részét képezik, melyek rendszerint egyházi anyakönyvek 
gyűjteményeire és anyakönyvi másodpéldányok gyűjteményeire tagozódnak.

A legrégebbi fennmaradt eredeti anyakönyv Szlovákiában a bártfai á. h. evan-
gélikus halotti anyakönyv 1586-ból, melyet az Eperjesi Állami Levéltár őriz.

Szlovákia legrégebbi anyakönyvének, az 1586-os bártfai 
evangélikus halotti anyakönyvnek a címoldala (Eperjesi Állami Levéltár)

A legtöbb anyakönyv azonban a 18. és 19. század óta maradt fenn, miközben meg-
őrzésük állapotát nagyrészt az egyes régiók és egyházak határozzák meg, melyek 
között nagy különbségek vannak. A szlovákiai állami levéltárakban a római kato-
likus, görög katolikus, evangélikus és református egyház, valamint a zsidó hitköz-
ségek anyakönyvei találhatók meg. Kivételt egy ortodox anyakönyv képez, mely 
a komáromi szerb közösség környezetéből származik és amelyet a Nyitrai Állami 
Levéltár őriz.
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A komáromi szerb ortodox halotti anyakönyv címoldala 1740-ből (Nyitrai Állami Levéltár)

Bár az egyházi anyakönyvek csak a saját egyházuk tagjairól tartalmaznak feljegy-
zéseket, egyetemes jellegük abban rejlik, hogy együtt az egész lakosságot számon 
tartják.

Az  1990-es években a  szlovákiai állami levéltárakban tárolt összes egyházi 
anyakönyvet az  Utahi Genealógiai Társaság mikrofilmezte. A  mikrofilmezett 
anyakönyvek Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza internetes ol-
dalán érhetők el, a www.familysearch.org címen. Hiányoznak azonban közülük 
azok az  egyházi anyakönyvek, amelyeket az  elmúlt negyedszázadban szereztek 
meg a levéltárak, valamint azok, amelyeket az egyházak jogi kötelezettségük elle-
nére még nem adták át az állami levéltáraknak.

A szlovákiai levéltárak átvették a legrégebbi állami anyakönyveket is az 1895–
1906 közötti időszakból. Eredeti példányaikat általában az egyes kirendeltségeken 
és az állami levéltárak székhelyein tárolják, másodpéldányaikat az állami levéltá-
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rak székhelyein. A bennük lévő adatokra már nem vonatkoznak a személyes adatok 
védelméről szóló jogszabályok rendelkezései.

Az  általában 1906 utáni időszakból származó állami anyakönyvek jelenleg 
az anyakönyvi hivatalokban találhatók. Az illetékes anyakönyvi hivatal hatáskö-
rébe azok a községek tartoznak, melyek az anyakönyvi körzetet alkotják. Csupán 
betekintés formájában, illetve születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok 
készítése által lehet használni őket, de ennek feltétele a rokoni kapcsolat igazolása, 
mivel az ilyen típusú dokumentumokra időbeli szempontból a személyes adatok 
védelméről szóló törvény vonatkozik. Feltételezzük, hogy az  1906–1918 közötti 
állami anyakönyveket az anyakönyvi hivatalok a közeljövőben átadják az állami 
levéltáraknak.

További egyetemes forrásnak tekintendők a népszámlálásokból fennmaradt 
népszámlálási ívek. Lehetőség van az 1857-ből és 1869-ből származó népszámlálási 
ívek felhasználására, melyek a megyék, illetve városi tanácsok fondjainak önálló ál-
lagait képezik. A fent említett népszámlálások egyike sem maradt fenn teljes mér-
tékben Szlovákia egész területéről. Az 1857-ből származó ívek főleg az ország keleti 
részén lévő állami levéltárakban találhatók: Kassán (Abaúj–Torna vármegye) és 
Eperjesen (Sáros vármegye). Viszont az 1869-es népszámlálási ívek nem maradtak 
fenn a Zsolnai Állami Levéltárban található megyék fondjaiban (Liptó vármegye, 
Árva vármegye, Trencsén vármegye I és Turóc vármegye), de a Pozsonyi Állami 
Levéltárban sem (Pozsony vármegye I). Az ebből a népszámlálásból származó ívek 
jelentősége a rögzített adatok egyediségén kívül abban rejlik, hogy minden egyén 
születési helyére vonatkozó adatait tartalmazzák, ami fontos az elődök kutatásá-
ban a migráció nyomon követése szempontjából. 1919-ben népszámlálást hajtottak 
végre, melyből azonban csak Nyitra megye néhány járásából maradtak fenn a nép-
számlálási ívek. Ezeket a Nyitrai Állami Levéltár őrzi.

Az 1920 utáni időszak népesség-összeírásait a Szlovák Nemzeti Levéltár külön 
levéltári fondként tárolja. Míg az 1921-es népszámlálásból csak egy kevésbé hasz-
nálható töredék maradt fenn, addig az 1970-es népszámlálás kivételével a  többi 
már szinte teljesen rendelkezésre áll. Vonatkoznak azonban rájuk a személyes ada-
tok védelmére vonatkozó jogszabályok. Ebben az évben jár le a 90 éves időtartam, 
amely megakadályozta a nyilvános hozzáférést az 1930-as népszámlálás személyes 
adataihoz.

További források olyan adatokat tartalmaznak, melyek csak a népesség egy 
meghatározott részére vonatkoznak. Ezek elsősorban különféle összeírások, ame-
lyekben általában a családfők, háztulajdonosok, illetve azok használói találhatók. 
Ide tartoznak az adóösszeírások, amelyek azonban a genealógiai kutatás esetében 
korlátozott jelentőségűek, mivel a bennük foglalt személyeket nem lehet megbíz-
hatóan azonosítani. Közülük a  legrégebbiek, melyek Szlovákia területére vonat-
koznak, a  Magyar Nemzeti Levéltárban vannak tárolva (pl. porta összeírások, 
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összmagyarországi adóösszeírások 1715-ből, illetve ezeknek 1720-ból származó 
átdolgozása). Az ilyen típusú dokumentumok a szlovákiai levéltárakban leggyak-
rabban a megyék fondjaiban találhatók, a 17. század 90-es éveiből, de legtöbbjük 
csak a 18. századtól kezdődően maradt fenn. Mivel a magyar levéltárakban is tárol-
nak hasonló dokumentumokat, elég megjegyezni, hogy a legfontosabbak az ún. II. 
József kori népszámlálások az 1784–1787 évekből, melyek azonban főleg a szabad 
királyi városok lakói esetében használhatók, mivel a vidéki települések összeírásai 
nem tartalmazzák a lakók nevét. A 19. század elejétől 1847-ig terjedő időszak éven-
kénti megyei népesség-összeírások is csak ritkán tartalmazzák az  adott helység 
lakóinak a nevét. Nagyobb jelentőségű az 1828-as országos adóösszeírás, melyben 
feljegyezték az adóztatott földön letelepedett családfőket.

Az  1850–1851-es népesség-összeírás (Magyarországon az  első modern nép-
számlálásként volt számon tartva) ívei a  szlovákiai levéltárak többségében nem 
maradtak fenn. Kivételt képez a Pozsony megye I levéltári fond, melyben néhány 
község népszámlálási adatlapjai állnak rendelkezésre, egyes példányok néhány 
más levéltárban is fennmaradtak. Jelentős források a választói névjegyzékek is, me-
lyek általában a megyei levéltári fondokban található központi bizottságok részeit 
képezik és többnyire hiányosan maradtak fenn a 19. század 70-es éveitől. Mivel 
az általános választójog 1918-ig nem volt bevezetve Magyarországon, a lakosság-
nak csak egy kis részét érintik, mely akkoriban nem haladta meg a 6%-ot.

A családtörténeti kutatás igényei szempontjából hasonlóan korlátozott a feu-
dális uradalmak úrbéreinek a használata, ezek közül a legrégebbi már a 16. századtól 
fennmaradt a szlovák levéltárakban. Általában az uradalmak levéltári fondjainak 
részei, de a  családi fondok részeit is képezhetik. Ezek a  Szlovák Nemzeti Levél-
tárban és a területileg illetékes állami levéltárakban vannak elhelyezve. Hasonló 
típusú dokumentumok Mária Terézia úrbérei a 18. század 70-es éveiből, melyek 
az állami levéltárakban találhatók, a kerületi bíróságok fondjaiban. E fondokon be-
lül lehet őket azonban egybevetni az úrbéri tagosításhoz és regulációhoz vonatkozó 
birtokügyi dokumentumokkal, melyek a 19. század első felétől egészen a végéig 
tartó időszakból származnak, az ezt megelőző évekből származó dokumentumok-
kal együtt. A kerületi bíróságok fondjaiba más dokumentumok is tartoznak, me-
lyek felhasználhatók a genealógiai kutatásban. Ezek elsősorban a végrendeletek és 
a céhdokumentumokban található adatok. A legrégebbi telekkönyvi lapok a járási 
bíróságok levéltári fondjait képezik, ezeket a  fondokat leggyakrabban az  állami 
levéltárak egyes kirendeltségei tárolják. A  legújabb adatok azonban továbbra is 
a járási hivatalok kataszteri osztályain találhatók.

A szlovákiai genealógiai kutatás sajátossága a kivándorlást dokumentáló ira-
tanyag jelentőségében rejlik. Általánosan ismert és statisztikailag alátámasztott 
az a tény, hogy az 1899–1913 években a történelmi Magyarországról kivándorolt   1 
200 000 ember közül körülbelül 380 000 a mai Szlovákia területéről távozott, ami 
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a kivándorlók egyharmadát teszi ki. Szlovákia tehát a kivándorlás által leginkább 
érintett régiók között volt Magyarországon belül, mivel lakosságának csak 15%-a 
élt ott. Ebben az időszakban szinte mindenki a tengerentúl felé tartott. Bár a ki-
vándorlók között a szlovákok jelentősen túlsúlyban voltak, más nemzetiségűek is 
voltak közöttük. Ezen személyek leszármazottai számára a  dokumentumok szé-
les köre használható fel, melyek főleg az állami levéltárakban vannak elhelyezve. 
Az  1918-ig terjedő időszakból ezek elsősorban a  megyék levéltári fondjaiba tar-
toznak, mint pl. útlevél ajánlati táblázatok, útlevél kiadására irányuló kérelmek és 
útlevél-nyilvántartási könyvek, különösen az 1904 utáni időszakból.

Ezeknek a levéltári egységeknek a részét képezik az útlevelek is. Ide tartozik pl. 
Milan Rastislav Štefánik csillagász, politikus és Csehszlovákia egyik későbbi alapí-
tójának útlevele is az 1906 és 1907 évekből Oroszországba, ahol 1907 januárjában 
Turkesztánban figyelte meg a napfogyatkozást.

Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) csillagász, politikus, diplomata, 
a francia haderő dandártábornoka, Csehszovákia egyik alapítója volt. 

1906–07-ből származó útlevele, eredeti aláírásával (Nyitrai Állami Levéltár)
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A  két háború közötti időszakban az  útlevelek nyilvántartását 1922-ig a  megyék 
vezették, később elsősorban a  járási hivatalok tartották nyilván. Bár az  említett 
dokumentumok nem maradtak fenn teljes mértékben, mégis kombinálhatók más 
külföldi eredetű dokumentummal, mint pl. az európai kikötőkön keresztül szállí-
tott utasok névjegyzékeivel, az Ellis Island-i Amerikai Bevándorlási Hivatal statisz-
tikáival stb., melyek digitalizált formában az interneten is elérhetőek.

A  lakosság egyik külön csoportja a nemesség volt. Genealógiai kutatásának 
a múltban a legnagyobb figyelmet szentelték, ami kitűnik a valamikori vármegyék 
által végzett nemesítéssel kapcsolatos vizsgálatokból. Több régebbi, néhány kötetes 
magyar kiadvány létezik a 19. századból, melyek viszonylag részletes genealógiai 
adatokat szolgáltatnak a legtöbb nemes családról Magyarország területén. Ennek 
ellenére még mindig léteznek olyan dokumentumok, amelyeket eddig nem hasz-
náltak fel a kutatásban, ezek helyesbítést, pontosítást nyújthatnak a meglévő isme-
retekhez. Ezt a célt szolgálja majd a már említett, Szlovákiában őrzött címeresleve-
lek összeírása is. A nemesség genealógiai kutatásához szükséges dokumentumok 
is ugyanúgy, mint más dokumentumtípusok, több megyei levéltári állag részei, 
különösen az ún. nobilitaria (nemességi iratok), melyek nemesség összeírásokat, 
illetve nemességvizsgálatokat tartalmaznak. A  vizuálisan legszebb dokumentu-
mok között szerepelnek az eredeti címereslevelek, számosabbak azonban a címe-
reslevelek leiratai.

Szakolczay Mártonnak és családjának II. Mátyás által 1609. augusztus 10-én kiadott 
címereslevele (Nyitrai Állami Levéltár)

Részei a megyék levéltári fondjainak, különleges oklevéltáraknak, de a fennmaradt 
családi fondoknak is. Ezek az egységek a szlovákiai állami levéltárakban a legré-
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gebbiek közé tartoznak, mivel általában középkori okleveleket tartalmaznak. Kü-
lön kell megemlíteni az ún. mortuárium (gyászjelentés) gyűjteményeket. Közülük 
a  legnagyobb a  Nyitrai Állami Levéltárban található, az  1799–1910 közötti idő-
szakból. Gyászjelentéseket tartalmaznak, temetési, illetve halotti pajzs formájában, 
papírra vagy selyemre helyezve, miközben megtalálható rajtuk az elhunyt nemes 
címerének ábrázolása is.

Kosztolányi, született Szirmay Teréz mortuáriuma (gyászjelentése) 1837-ből  
(Nyitrai Állami Levéltár)

Egy további sajátos népességcsoport, melyről több adat maradt fenn, mint mások-
ról, a városi lakosság, ezen belül különösen a szabad királyi városokhoz tartozó 
lakosság. Különös jelentőséggel bírnak a szlovákiai genealógiai kutatás szempont-
jából azért is, mert Magyarországon belül ezen a területen képviseltették magukat 
a legnagyobb számban. A tevékenységük során keletkezett dokumentumok a vá-
rosi tanácsok különálló és terjedelmes levéltári fondjainak a részei. A legrégebbi 
források már a koraújkortól maradtak fenn, ezek közé főként hivatali könyvek tar-
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toznak. A legjelentősebbek a város kötelékébe felvett személyek könyvei és a város-
lakók könyvei. Ezek a 18. századtól folyamatos sorozatban állnak rendelkezésre, és 
a városlakók nevein kívül vagyoni viszonyaikról is tartalmaznak adatokat. A töb-
biekhez tartoznak a végrendeletek, bírósági határozatok és a városi tanács újítások 
könyvei. A szabad királyi városokon kívüli városi környezetből származó sajátos 
források még a céhdokumentumok, melyek közül a céhtagok listáját tartalmazó 
könyveket, vándorkönyveket, bizonyítvány másolatokat és más dokumentumo-
kat lehet felhasználni a genealógiai kutatáshoz. A hivatali könyvek újabb típusai 
az iparosok és kereskedők jegyzékei. E források minden típusa esetében szem előtt 
kell tartani, hogy a bennük szereplő adatok többnyire a férfiakra és a családfőkre 
vonatkoznak.

A tanulmány megállapított terjedelme csak a szlovákiai genealógiai kutatás 
elsődleges és alapvető forrásai bemutatását tette lehetővé nagyon általános formá-
ban, figyelembe véve annak sajátosságait. Nagyobb tér esetében lehetséges lenne 
az egyes források adatszerkezetének részletesebb jellemzése és más, sajátos és ke-
vésbé használt források bemutatása, mert ezekből sokkal több van. Megköszönöm 
figyelmüket és kolléganőmnek, Mgr. Edina Turanovának a referátum szövegének 
és a prezentációnak magyar nyelvű fordítását.
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B. Stenge Csaba

Lehetőségek és korlátok: helytörténet- és családkutatás  
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában

Bevezetés

Tanulmányom bevezetésében mindjárt a legelején ki kell térnem a címválasztásra, 
annak okára. A  tanulmány címének első fele, a  lehetőségek elég egyértelmű, ez 
nem szorul különösebb magyarázatra, a korlátok említése viszont vélhetően annál 
inkább. A kutatási korlátok meglétének oka többrétű. Ezek közül kiemelendőek: 
a keletkezett iratok egy részének elpusztulása, a nem helyben, a mi levéltárunkban 
lévő források (azaz ezek elérhetőségének korlátai), valamint az ágazati jogszabályi 
keretek jelentette kutatási korlátozások.

Iratpusztulás tekintetében kiemelendő periódus a második világháború vége: 
1944 decembere és 1945 márciusa között Tatabánya térségében nagyon súlyos har-
cok dúltak, és a háborús események következtében sajnos a Tatabánya elődközsé-
geire vonatkozó iratanyag egy igen jelentős része megsemmisült.

Ami a nem helyben lévő forrásokat illeti: fontos itt kiemelni, hogy a tatabányai 
lakosság zöme a 20. században települt be, őseik nem itt születtek és éltek (illetve 
értelemszerűen a betelepülők maguk sem itt születtek), így életük előző periódu-
sáról, illetve felmenőikről helyben nincs forrás. Fontos kiemelni, hogy bizonyos 
jelentős iratképzők – első helyen említve itt a  tatabányai szénbányákat – irata-
nyagának zöme, vagy egésze nem nálunk található (a tatabányai szénbányák ira-
tanyagának túlnyomó része országos jelentőségű vállalatként a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárában található). Tatabányán egyébként csak 1995 óta 
van önálló városi levéltár, illetve előtte három évig, 1992-től 1995-ig fióklevéltár 
működött, de azt megelőzően ez az intézmény itt hiányzott. Komárom-Esztergom 
megye pedig Békés mellett a másik olyan magyar megye, ahol a megyei levéltár 
nem a megyeszékhelyen, Tatabányán van, hanem Esztergomban (illetve a békési 
nem Békéscsabán, hanem a régi megyeszékhelyen, Gyulán).

Fontos kiemelni, hogy a  hozzánk forduló kutatók munkáját szakmai-mód-
szertani segítségnyújtással is támogatjuk, ha az általuk keresett iratok nem intéz-
ményünkben találhatóak meg.
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A kutatási korlátozásokkal kapcsolatban a jogi szabályozás szerteágazó rész-
leteibe nem belemenve egy fontos aspektus emelendő ki. A legfontosabb ágazati 
jogszabály az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a ma-
gánlevéltári anyag védelméről (Levéltári törvény, rövidítve Ltv.). Jelen esetben en-
nek kiemelendő része egy nagyon fontos forráscsoportra, a személyes adatot tar-
talmazó levéltári anyagra vonatkozó rész, mely a kutatást bizonyos korlátokhoz 
köti. A törvény vonatkozó része szó szerint az alábbiakban határozza meg a kutatás 
lehetőségeit:

„24. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a  személyes adatot tartalmazó le-
véltári anyag az  érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki 
számára kutathatóvá. A védelmi idő

a) az érintett születésétől számított kilencven év, ha a halálozás ténye és annak 
ideje nem ismert, (…)

b) a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év, ha az érintett születésének 
és halálozásának időpontja egyaránt nem ismert (…)

(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott le-
véltári anyag, ha

a) a kutatás – a kérelmező költségére – anonimizált másolattal is megvalósítható, 
vagy

b) a kutatáshoz az érintett, vagy annak halálát követően bármely örököse, a Pol-
gári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy bejegyzett élettársa a kutató ké-
résére hozzájárult, vagy

c) a kutatásra tudományos célból van szükség – feltéve, hogy a 22. § (1) bekezdé-
sében meghatározott harminc év már eltelt – és a kutató a (3) és (4) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek eleget tesz.

(3) A közlevéltár a (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos célú kutatást akkor kö-
teles engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetéssze-
rűen végző, közfeladatot ellátó szervnek – a kutató részletes kutatási terve alap-
ján megadott – támogató állásfoglalását.

(4) A  (2) bekezdés  c) pontja alapján történő tudományos kutatás esetén a kutató 
a levéltári anyag kutatása során megismert személyes adatot köteles a személyes 
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adatok védelmére vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelni. A kuta-
tás megkezdését megelőzően, annak feltételeként a kutató írásban nyilatkozik az e 
bekezdésben foglaltak tudomásulvételéről, valamint arról, hogy az adatok megis-
merése tudományos kutatás céljából szükséges.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor írásban 
nyilatkozni kell a kutató által megismert személyes adat – kutatás célja szerinti 

– felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok 
másolhatóságáról.

(6) A kutató a (2) bekezdés c) pontja alapján végzett tudományos célú kutatás során 
feltárt személyes adatot tartalmazó iratról az (1) bekezdésben meghatározott vé-
delmi idő lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot.”1

A törvény idézett részében említett, a tudományos kutatáshoz szükséges támoga-
tói állásfoglalást mi is szoktunk kiállítani kutatóink, illetve a segítségünket kérők 
részére, ennek kiállítására a levéltárak mellett a társ közgyűjtemények (múzeum, 
könyvtár), kutatóintézetek, egyetemek is jogosultak.

Egy, az ágazati jogszabályokon túlmutató, személyes adatokhoz kötődő külön-
leges korlátozó aspektust emelnék még itt ki, mely a családi- és magániratokhoz 
kötődik. Ha egy magánszemély – vagy család – irathagyatékát az örökös egy levél-
tárnak ajándékozza (vagy ott letétbe helyezi), akkor az örökös maga is kiköthet még 
további a kutatással, az iratok hozzáférhetőségével kapcsolatos korlátozásokat (pl. 
az ő további, külön engedélye szükséges a konkrét kutatáshoz, amit egy adott sze-
mélytől, a vele, vagy kutatásával kapcsolatos averziók okán akár meg is tagadhat).

Tatabánya helytörténetéről

Érdemes itt Tatabánya helytörténetéről is egy nagyon rövid összefoglalót adni.2 Ta-
tabánya területe az őskor óta lakott, ezt a Tatabánya feletti Kő-hegy nyugati olda-
lában lévő Szelim-lyukban (barlangban) talált leletek is bizonyítják.

Az elődközségek, Bánhida, Alsógalla és Felsőgalla is 13. századi oklevelekben 
kerülnek először említésre. A tatárjárás, majd a török hódoltság idején óriási pusz-

1 A Levéltári törvény aktuális változatát lásd: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv 
Letöltés ideje: 2021. 07. 16.

2 Tatabánya helytörténetéről a teljesség igénye nélkül néhány fontosabb mű: Tatabánya története (1-2 
kötet). Tatabányai Városi Tanács VB, Tatabánya, 1972; Tatabányai kislexikon. Tatabánya Városi Tanács 
és József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1975; Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Komá-
rom Megyei Tanács VB Művelődési Osztálya, Tatabánya, 1988; Az elődtelepülések és Tatabánya város 
története KEM Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, Tata, 1992.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv
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títás érte a térséget és annak magyar lakosságát. A török hódoltságot követően a te-
rület a katolikus Esterházy-család birtokába került. Az ekkor itt meglévő magyar 
lakosság jelentős része református volt. Esterházy József országbíró (1682–1748) 
részben ennek ellensúlyozására Bánhidára szlovák, Alsó- és Felsőgallára német 
katolikus telepeseket hozott.

Az elődközségek eredetileg mezőgazdasági jellegű települések voltak. Az  itt 
meginduló szénbányászattal és hozzá kapcsolódó iparral ez természetesen dráma-
ian megváltozott. A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 1891-ben 
alakult meg, és 1896 legvégétől kezdte meg a  termelést a  tatai szénmedencében. 
A bányászathoz kapcsolódóan alakult ki egy új településrész, 1902. szeptember 16-
tól Alsógalla bányatelep, majd 1903. május 1-től önállóan Tatabánya néven. Fontos 
kiemelni a bányászaton túl az egyéb ipari bővülést is a 20. század első évtizedei-
ben: létrehoztak itt jelentős cementgyárat, volt két elektromos erőmű – az 1930-tól 
termelő bánhidai erőmű országosan is kiemelkedő jelentőségű ipari objektum volt, 
mert a már villamosított Budapest–Hegyeshalom vasútvonal mellett Budapest ipa-
ra is jelentős részben innen kapta az elektromos áramot 1945 előtt – de volt itt szin-
tén komoly jelentőségű alumíniumkohó is. A négy elődközség – Alsó- és Felsőgalla, 
Bánhida és Tatabánya – egyesülésével 1947. október 10-én jött létre Tatabánya vá-
ros, mely 1950-től megyeszékhely is lett. A hatalmas ütemű iparosodással együtt 
járt az  is, hogy a 20. század elején ugrásszerűen megnőtt (megtöbbszöröződött) 
a lakosság lélekszáma, ez a dinamikus növekedés a nyolcvanas évekig tartott. Jól 
látható ez a mellékelt grafikonon: az elődközségek lakossága 1870-ben 3214 fő volt, 
közvetlenül a bányanyitás előtt, 1890-ben 3785 fő, viszont 1900-ban már 9657 fő, 
1910-ben 22927 fő, 1920-ban pedig már 28210 fő. A dinamikus növekedés nyomán 
1980-ban a lakosság száma elérte a 75971 főt.

Tatabánya lakosságszámának alakulása 1870 és 2019 között (Wikipédia)



39

A nyolcvanas évektől leginkább a bányabezárások miatt a lakosság lélekszáma el-
kezdett csökkenni, azonban a  rendszerváltoztatást követően sikerült a  település 
iparát átstrukturálni és az ipari parkjában ma ismét jelentős termelés folyik, mely-
nek nagyon jelentős a munkaerőigénye, illetve felszívó hatása (ami természetesen 
a jelenlegi ingatlan- és albérletárakra is kihatással van). Éppen ezért, véleményem 
szerint az utolsó évtizedből származó statisztikák, melyek még mindig folyamatos 
csökkenést mutatnak, igazából fals adatok olyan szempontból, hogy sokan vannak 
Tatabányán olyanok, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak és dolgoznak, munkás-
szállón vagy albérletben lakva és még nem jelentkeztek be tatabányai lakosnak, így 
a népesedési statisztika még máshol lakóként mutatja ki őket.

Források a városi levéltárban

Ami a Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában elérhető forrásokat illeti, fond-
jegyzékünk, az  általunk őrzött iratok jegyzéke online is elérhető a  levéltár hon-
lapján: http://tbleveltar.hu/ illetve a városi levéltárak közös online katalógusában:  
https://urbsa.hu/ ahol folyamatosan egyre több egyéb, a fondjegyzéknél is részlete-
sebb segédlet (raktári jegyzék) kerül feltöltésre.

Itt nagyon fontos és kiemelendő az elődközségek illetve maga a város irata-
nyaga. A 18. század végétől, az újratelepítéstől vannak irataink az elődközségekről 
(Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida). Sajnos az 1945 előtti időszakból ezek csak szór-
ványos irattöredékek a már említett súlyos, második világháborúban bekövetke-
zett iratpusztulás miatt. Itt érdemes megemlíteni, hogy az iratok sok esetben nem is 
közvetlenül a harccselekmények, belövések miatt semmisültek meg, hanem a har-
coló felek bevonulása, magatartása okozta sok esetben az iratpusztulást. Felsőgalla 
esetében például az ide 1944. december 26-án délben bevonuló szovjet csapatok 
a községházát lefoglalták és katonai kórházat létesítettek benne. A községházán őr-
zött iratokat részben eltüzelték, részben – télvíz idején – kiszórták az udvarra, és ott 
tönkreáztak. Idegeneket, helyi civileket a kórház területére a szovjetek nem enged-
tek, így az iratok mentésére sem volt lehetőség, csak a szovjet csapatok ideiglenes, 
a Konrad 3 hadművelet miatti, 1945. január 24-ére bekövetkező visszavonulását 
követően tudtak valamennyi iratot használható állapotban kiszedni a hó alól (a 
szovjet csapatok végül 1945. március 21-én foglalták el végleg Tatabánya térségét).3

3 TMJVL V.103.1. Felsőgalla nagyközség iratai, 1945. 19. doboz. Az iratpusztulással, ezzel kapcsolatosan 
az adóbehajtásban és egyéb kérdésekben azonnal jelentkező problémákkal számos irat foglalkozik.

http://tbleveltar.hu/
http://tbleveltar.hu/
https://urbsa.hu/
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Felsőgalla jegyzőjének egy 1945. február 28-ai jelentése a tatai adóhivatal felé  
a nagyközség helyzetéről és a kialakult iratpusztulásról  

(TMJVL V.103.1. Felsőgalla nagyközség iratai, 1945 3/6.)

Azt fontos leszögezni, hogy mi önálló városi levéltár vagyunk: gyűjtőkörünk, irat-
kezelési felügyeletünk ezért a városra magára (az elődtelepülésekkel együtt), illetve 
a városi fenntartású intézményekre terjed ki. Itt a  fenntartóváltások is okoznak 
változásokat a  gyűjtőkörben, hiszen az  elmúlt évtizedben a  rendszerváltoztatás 
után meggyökeresedett rendszer több fontos aspektusban megváltozott Az alap- 
és középfokú oktatási intézmények, illetve a tűzoltóságok is az elmúlt évtized során 
kerültek vissza önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba, így az  iratke-
zelésük felügyelete is elkerült intézményünktől és az MNL Komárom-Esztergom 
Megyei Levéltárához került. Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy korábban 
átvett iskolai és tűzoltósági iratanyag tekintetében fenntartjuk a  status quot, és 
ezek maradnak a városi levéltár őrizetében. Ennek oka többrétű: az érdeklődők 
ezeket amúgy is Tatabányán keresnék, az Esztergomba szállításuk felesleges logisz-
tikai kiadásokkal járna (szállítási költség, plusz a limitált raktárkapacitás jelentette 
problémák), ráadásul ha a közeljövőben újra lenne ezzel kapcsolatos jogszabályvál-
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tozás és ezek az intézmények újra visszakerülnének önkormányzati fenntartásba, 
akkor az egészet újra szállíthatnánk is vissza.

Fontos kiemelendő forráscsoport az anyakönyvi másodpéldányok, melyekről 
a kötetben több helyütt is szó esik. Mint arra a bevezetőben is kitértem, az állami 
anyakönyvezés (születési, házassági, halotti) 125 éve, 1895. október 1-től kötelező 
Magyarországon, akkortól 1980. december 31-ig, az állami anyakönyvi másodpél-
dányok vezetésének megszűnéséig ezek az elődközségekre és Tatabánya városra 
vonatkozó kötetek is intézményünk birtokában vannak. Kiemelendő a családfaku-
tató programunk, mely az elődközségek felekezeti, illetve a 20. század eleji állami 
anyakönyvi adatok alapján dolgozza fel a több generáció óta itt élők adatait és állít-
ja össze családfájukat. Ez a program két asztali számítógépen, offline üzemmódban 
érhető el intézményünk kutatótermében, illetve fel van installálva egy laptopra is 
(a program használatával kapcsolatosan lásd még Bárdossy Péter vonatkozó tanul-
mányát a kötetben).

Természetesen sok értékes, Tatabányára és elődközségeire vonatkozó forrás ta-
lálható meg más levéltárakban is, itt kiemelendő a Nyitrai Állami Levéltár Nyitra-
ivánkán (a történelmi Komárom vármegye vonatkozó iratai), a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára Budapesten (pl. a MÁK Rt. és jogutódja, a Tatabányai 
Szénbányák Vállalat iratai), illetve a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Eszter-
gom Megyei Levéltára Esztergomban (melyben értelemszerűen nagyon sok fontos, 
Tatabányára vonatkozó irat található).

Külső, online elérhető nemzeti és nemzetközi adatbázisok

Számos külső adatbázis is tartalmaz Tatabányára vonatkozó adatokat. Ezek nagy 
előnye, hogy internetkapcsolat segítségével bárhonnan elérhetőek, otthoni gépről 
is. Vannak közöttük ingyenesen elérhető, ill. fizetős adatbázisok is. Az egyre na-
gyobb mérvű digitalizáció miatt egyre több adatbázis elérhető az interneten.

Az  ingyenes honi adatbázisok közül első helyen kiemelendő a Hungaricana 
közgyűjteményi portál: https://hungaricana.hu/hu/

Ez egy nagyon jelentős és folyamatosan terebélyesedő adatbázis, mint a neve is 
mutatja, a magyar közgyűjtemények (levéltárak, könyvtárak, múzeumok) anyaga-
iból digitalizált állományokat tartalmaz. A közgyűjteményi kiadványok közül tar-
talmazza például Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának is számos kiadványát, 
de a városra vonatkozó források közül kiemelendő pl. a megyei napilap, a Dolgozók 
Lapja, majd 24 Óra digitalizált állománya is (a szövegállományok kétrétegű PDF 
formátumban elérhetőek, szövegfelismerő szoftverrel digitalizálva, azaz a  tárgy-
szavas keresésre is lehetőség nyílik bennük). Fontos még pl. a képállománya az ol-
dalnak, a nagyon jelentős térképállomány, egyes levéltári iratok (helytörténeti vo-

https://hungaricana.hu/hu/
https://hungaricana.hu/hu/


42

natkozásúak pl. Mária Terézia 1767-es úrbéri tabelláinak vonatkozó állományai), 
de kiemelendő a hangarchívum is.

Emellett szintén kiemelkedően fontos, ingyenes adatbázis a Magyar Nemzeti 
Levéltár által működtetett Adatbázisok Online portál, mely digitalizált levéltá-
ri iratokból tartalmaz egyre több, folyamatosan bővülő adatbázis állományokat. 
Az Adatbázisok Online családtörténeti kutatásokhoz is alapvető forrás (erről az ol-
dalról Wencz Balázs kollégám tanulmányában is esik szó):
https://adatbazisokonline.hu/

A fizetős magyar adatbázisok közül kiemelendő az Arcanum Digitális Tudo-
mánytár (ADT): https://adtplus.arcanum.hu/hu/

Ez az adatbázis jelenleg közel 35 millió digitalizált folyóirat- és könyvoldalt 
tartalmaz, szintén szövegfelismerő szoftverrel digitalizálva, ami a tárgyszavas ke-
resést is lehetővé teszi.

Aki korábban sokat keresett kézzel, könyvtárakban főleg folyóiratokban el-
szórt adatok után, az tudja igazán értékelni ezeket a hatalmas digitalizált állomá-
nyokat, hiszen tudja, hogy micsoda különbséget jelent egy kattintással előhozni 
gyakorlatilag hiba nélkül olyan találatokat, melyek korábban manuális kereséssel, 
sok napi sziszifuszi, folyamatos koncentrációt igénylő munkával voltak csak meg-
találhatóak.

Az  ingyenes honi adatbázisok közül kiemelnék még négy, részben katonai 
adatbázist. Első közülük egy 2020 szeptembere óta elérhető adatbázis az első világ-
háborús katonai veszteségeinkről. A projekt neve a magyar katona áldozatvállalása 
a Nagy Háborúban, az első világháború centenáriumának okán készült el:
https://katonahoseink.militaria.hu/

Ez egy komplex, nagy adatbázis: nemcsak a hősi halottak, de a sebesültek és 
a fogságba esettek is szerepelnek benne, illetve digitalizált alakulattörténeti kiad-
ványokat is tartalmaz.

Ha már az első világháború szóba került, érdemes itt megemlíteni egy máso-
dik világháborús veszteségi adatbázist is. Fontos kiemelni, hogy ebben csak a hősi 
halottak szerepelnek, az eltűntek, illetve a sebesültek és a fogságba esettek nem. Ez 
a HM HIM Központi Irattár veszteségi nyilvántartásai (kartonjai) alapján készült 
adatbázis: https://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto

https://adatbazisokonline.hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://katonahoseink.militaria.hu/
https://katonahoseink.militaria.hu/
https://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto
https://hadisir.hu/hadisir-nyilvantarto
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A magyar 2. hadsereg Dontól történő visszavonulása során 1943 februárjában  
Kasztornojénál elesett bánhidai Hlogyik János honvéd veszteségi kartonja  

(HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Kiemelendő még egy nagyon fontos, friss, 2021 februárja óta elérhető ingyenes 
adatbázis, a Szovjetunió GULAG és GUPVI táboraiba elhurcoltak adatbázisa, mely 
több mint 680 000 fő hadifogoly és internált adatait tartalmazza és a fentebb már 
említett Adatbázisok online oldalba van integrálva:
https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak

Végezetül egy ehhez kapcsolódó, 2017 februárja óta elérhető adatbázis a szov-
jet hadifogoly- és internálótáborokban elhunytak egy részének adatbázisa (ennek 
nem minden adata szerepel a 2021-ben elérhetővé tett Adatbázisok online oldalon 
lévő GULAG–GUPVI adatbázisban, bár ez a későbbiekben vélhetően szinkroni-
zálva lesz): http://www.katonakagulagon.hu/

Ami a nemzetközi adatbázisokat illeti, családkutatással kapcsolatban legfon-
tosabb a Milan Belej tanulmányában is megemlített Familysearch oldal: 
https://www.familysearch.org/hu/

Ingyenes regisztráció nyomán bárki által használható az oldal, melynek nem-
zeti nyelveken lokalizált verziói is vannak, a legtöbb fontos nyelven már elérhető 
(magyarul és szlovákul is). Ez egy globális adatbázis, több mint négy milliárd (!) 
digitalizált iratoldallal. Vannak olyan ingyenes segédprogramjai is, melyek segít-
ségével pl. saját családfát is készíthetünk. Az anyakönyveken túl egyéb adatbázi-
sok is megtalálhatóak az oldalon, pl. népszámlálási adatok az Amerikai Egyesült 
Államokból. Természetesen azonban itt is az anyakönyvek jelentik a legfontosabb 

https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak
http://www.katonakagulagon.hu/
https://www.familysearch.org/hu/
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forráscsoportot, melyek archiválását, digitalizálását globálisan végzik. Az oldalt 
az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (mormon egyház) üzemel-
teti, számukra az adatok gyűjtése és nyilvánosságra hozása teológiai okokból fon-
tos. Magyarországon is ők finanszírozták az anyakönyvek mikrofilmezését a múlt 
század hatvanas éveiben (ahogy ezt később Szlovákiában is megtették). Bár nem 
konzekvensen vannak fent az  oldalon az  anyakönyvi állományok – esetenként 
a kutatási korlátozás alá nem eső halotti anyakönyvek állományai elérhetetlenek, 
és az ezzel szemben kutatási korlátozás alá eső születési anyakönyvek adatai elér-
hetőek – ez egy nemzetközi szinten is kiemelkedő jelentőségű, hangsúlyozottan 
ingyenes adatbázis, mely indexelhető, tárgyszavasan kereshető a szövegfelismerő 
szoftverekkel történő digitalizálásnak köszönhetően.

Végezetül hadd jegyezzem meg: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában 
szívesen állunk minden érdeklődő kutató és ügyfél rendelkezésére: ha tudunk 
helyben lévő adatokkal, akkor azzal, ha szakmai–módszertani segítségnyújtással, 
akkor azzal.
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Bárdossy Péter

A tatabányai családfakutató program

A kétezres évek közepén ért az a megtiszteltetés bennünket, hogy az önkormány-
zat támogatásával Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára felkért arra, hogy ké-
szítsünk el egy olyan családfakutató programot, amely gyakorlatilag egyedülálló 
Magyarországon. Onnan tudtak rólunk, hogy nem ez volt az első projektünk, ahol 
egy komplett településnek a teljes anyakönyvi anyagát dolgoztuk fel olyan módon, 
hogy az gyakorlatilag egy gombnyomással, egy kicsi túlzással élve természetesen, 
de komplett családfát rajzol ki és mutat meg.

Hogy miért fontos a családfakutatás? Egy kicsit érdemes beszélni erről is, bár 
nagyon sok minden szerepel a témáról a kötet többi tanulmányaiban is. Mivel a na-
gyon régi, történelmi Esterházy család érintett a  környéken, Esterházy Pétertől 
vettem két idézetet a családfakutatás fontosságával kapcsolatban:

„A család az egymással leszármazás útján kapcsolatban álló, egy vérből szár-
mazó, azonos történelmi múlttal bíró és ennek folytán összetartozó személyek ösz-
szessége.”

„Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek 
és egyszersmind a hazafiságnak is. Ezért amelyik család a múltját elhanyagolja és 
őseinek emlékét nem tiszteli, az a nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el.”

Azt hiszem, ezek az idézetek teljesen autentikusak és egyet tudunk velük érteni, 
ezek egyben gyakorlatilag a családfakutatásnak az egyik erkölcsi alapját is jelentik.

Nagyon fontos tudnunk azt, hogy az anyakönyvi források mire jók. Mit tu-
dunk meg belőlük? Ugyanis nap, mint nap találkozom azzal, hogy akik megkeres-
nek bennünket azzal, hogy csináljuk meg a családfájukat, különböző igényekkel 
jönnek. Tehát, hogy találjunk képeket, apró kis családi használati tárgyakat, mi-
egymást. És akkor én sajnos el kell, hogy keserítsem őket. Ezekre csak akkor van 
lehetőség, hogyha oda engednek a nagymama fiókjaihoz és ki tudom azokat húzni, 
akkor tudom ezeket megtalálni. Tehát a családfakutatásnál sajnálatos, illetve sze-
rencsés módon az anyakönyvi forrás az, ami ezt lehetővé teszi.

Három nagy csoportját különböztetjük meg az  anyakönyveknek. A  keresz-
telési, majd 1895 után a  születési anyakönyvek. Az  esketési illetve a  halálozási 
anyakönyvek. Aki már kutatott családfát az  tudja, hogy ezekben milyen adatok 
találhatóak. Kicsit azért idézzük ezt fel. Nyilván egy keresztelésnél a gyermeknek 
a neve, születési időpontja, illetve ha keresztelési anyakönyvről beszélünk, akkor 



46

a keresztelés időpontja, mert a kettő nem ugyan az. (Állami anyakönyvekben már 
csak a születési időpont található.) A szülőknek, illetve a keresztszülőknek a neve. 
(Állami anyakönyvnél már csak a szülők neve szerepel.) Szülők életkora, lakhelye 
illetve a keresztelési anyakönyvnél még a keresztelő papnak a neve. Az esketési 
anyakönyv az, ami optimális esetben a legbővebb információkat tartalmazza, mert 
itt igazából gyakorlatilag a házasulandók neve, valamennyi adata – tehát pontos 
születési időpont, helyszín, illetve a szülők neve, származása, lakhelye, foglalkozá-
sa illetve a tanúk valamint az eskető pap neve szerepel – tehát ezek azok az adatok, 
melyek egy családfakutató munkatársnál szinte kulcsok ahhoz, hogy a  további 
generációkba tovább tudjon lépni. Magyarországon nem volt – rossz szóval élve – 
divat, de Ausztriában nagyon sok helyen látom azt, hogy az esketési anyakönyvnél 
még a házasulandók szüleinek is az adatai benne vannak. Tehát az egy igazán jó 
találat, amikor ilyet látunk. A halálozási anyakönyveknél ugye megint csak az el-
hunytnak a neve, életkora, a hozzátartozójának a neve – tehát, aki bejelenti a ha-
lálesetet, annak az  életkora, foglalkozása, lakhelye szerepel benne. A  halál oka, 
illetve a temetésnek az időpontja és helyszíne, valamint a temetést végző pap neve. 
Tehát értelemszerűen az egyházi és az állami anyakönyveket válasszuk szét. Ami 
még nagyon fontos egy kutatásnál, maguk a megjegyzések. Vagy egy úgynevezett 
UB. (utóbejegyzés – szerk.), amikor beírják azt, hogy X.Y., mondjuk egy születési 
anyakönyvnél, mikor és hol, kivel kötött házasságot. Ez egy további támpont lehet 
a kutatás folytatására, illetve leggyakrabban arra vonatkozóan vannak még bejegy-
zések, hogy mikor és hol hunyt el. Vannak olyan megjegyzések, melyek adatvédel-
mi korlátozás alá eshetnek. Például egy örökbefogadásnak a ténye. Ilyenkor szokott 
az a gond lenni, hogy be van írva, hogy örökbe fogadták az illetőt. Esetlegesen még 
nevek is szerepelnek és van egy utalás az iratnak a folyószámára. Ezek azok az alap 
iratok, amelyek az anyakönyvi hivatalban találhatóak meg vagy éppen az akkori 
gyámügyi hivatal elődjénél az árvaügyi iratok között. Azt tudni kell, hogy ezeknek 
a nagy része általában megsemmisült vagy pedig titkosítva van. Ezt azért emelem 
ki annyira, mert nagyon sokan jönnek azzal, hogy nagypapát, nagymamát vagy 
a szülőket, vagy éppen valamelyiküket örökbe fogadták. Ennek a kutatása gyakor-
latilag egy érdeklődő számára igazából lehetetlen. Magának az érintettnek a szá-
mára pedig azért jelent elsősorban problémát, mert általában az örökbefogadások 
zárt örökbefogadások, ami azt jelenti, hogy úgy rendelkeztek annak idején, hogy 
soha, senki nem tudhatja meg, hogy ki volt a vér szerinti anya, apa, illetve, hogy 
milyen körülmények voltak azok, melyek indokolták az örökbefogadást. Tehát csak 
nagyon szerencsés esetben, akár az egyházi, akár az állami időszakban szerepel-
hetnek benne olyan adatok, olyan nevek, amik ezt a titkolózást úgymond feloldhat-
ják. Itt érdemes azon is elgondolkodni, hogy mennyire jó az, hogyha mondjuk most 
megkeresünk valakit, akiről nem tudják, hogy örökbe fogadták, illetve aki nem 
tudja, hogy az ő gyereke éppen hova került, mi történt vele. Ebből lehetnek azért 
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problémák. Én mindig azt szoktam mondani az ügyfeleimnek, hogy ha ilyen eset-
ről van szó, ezt nagyon óvatosan kezeljük. Elnézést, hogy ilyen részletesen kitértem 
erre, de szinte napi rendszerességgel szokott hozzám ilyen megkeresés érkezni.

Most térjünk ré arra, hogy egy adott településnél, amikor egy ekkora projektbe 
belefogunk, akkor mire vállalkozunk és mi az, ami eredményként várható. Pon-
tosan Magyarország történetét és Tatabánya történetét figyelembe véve láthatjuk 
azt, hogy ide is nagyon sokszor nagyon sok hullámban, nagyon sok helyről tele-
pültek be családok. Különböző okokból, különböző motivációkból és különböző 
úgymond szervezésből. Volt az Esterházy család által való betelepítés és a későb-
biekben a bányászat vonzotta ide a monarchia szinte minden sarkából a betelepü-
lőket. Tehát általában mire kaphatunk választ? Melyik család mikor és honnan 
került a településre? Az adott évben például hányan születtek, házasodtak, illetve 
hunytak el. Tehát ezek statisztikai adatok, de rendkívül fontosak egy település tör-
téneténél. Hogyan alakult a népesség a kezdetektől fogva. Ahogy igazgató úr ta-
nulmányában is szóba kerül, Tatabánya fejlődése például a népesség szempontjából 
azért jelentősen mutatja a gazdasági és ipari körülményeket.

Ami még érdekes lehet a kutató számára, hogy hol laktak az ősök. Azt tudni 
kell, hogy annak idején nem voltak utcanevek, házszámok és helyrajzi számok, azt 
mindenki tudta, hogy a másik hol lakik, mert kis falvakról beszélünk. Aztán a 19. 
század közepétől kezdődött el az, hogy beírták például azt, hogy Bánhida 18. Most 
ez, hogy Bánhida 18 ma mit jelent? Nos, azt én nem vállalom, hogy megkeresem, 
de korabeli helyrajzi térképeken, már amik készültek, ezek azért esetlegesen loka-
lizálhatóak.

Milyen foglalkozások voltak? Ez nagyon érdekes kérdés, mert egy ilyen sok-
rétű településnél, mint Tatabánya (elnézést, hogy mindig Tatabányát írok és nem 
az elődtelepüléseket, de ilyenkor mindig azokra gondolok). Nagyon sokfelől jöttek 
az emberek. Általában Tatabányát a bányászatáról ismerjük, de ettől függetlenül 
a kézműiparnak szinte valamennyi ága képviseltette magát annak idején. Termé-
szetesen a mezőgazdasági munkások, a földművesek voltak a legtöbben. A társa-
dalmi összetétel is nagyon érdekes, mert az egyszerű házatlan zsellértől kezdve 
a földbirtokosig minden előfordult egy ekkora településen, vagy amiből lett ez a te-
lepülés. Itt is érdekes egyébként azt megnézni, hogy adott időpontban mondjuk 
ezek a társadalmi rétegek milyen számban képviseltették magukat.

Ami még érdekes tud lenni, azok a betegségek, járványok. Most is éppen eb-
ben vagyunk benne. De hát őseink is megküzdöttek sokkal komolyabb és sokkal 
pusztítóbb járványokkal is annak idején, és náluk nem is volt egy ennyire felkészült 
egészségügy, mint nálunk, ha érzik a malíciát ebben egy picikét. A lényeg az, hogy 
sokszor egészségügyi rendszer nélkül is túl tudták ők ezeket élni. Vannak olyan 
települések egyébként, ahol például a pestisjárvány az 1700-as évek elején teljesen 
kipusztította az  első betelepült német lakosságot, és újra kellett telepíteni. Ilyen 
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volt például Biatorbágy is. Az áldozatok száma az, ami érdekes ebben az összla-
kosság arányához képest. Ezt is meg lehet nézni. Illetve ugyancsak szó esik a kö-
tetben a háborúkról, a háborús veszteségekről. Az anyakönyvi források, különösen 
a 1945–46-os évek, amikor bejegyezték a háborúkban elhunytak, illetve a haláltá-
borokba elhurcoltak haláleseteit. Szörnyű képet festenek arról ezek a bejegyzések, 
hogy milyen óriási veszteséget szenvedett akkor az adott település lakossága. Ezt 
is ezekből az anyagokból tudjuk kinyerni.

Amit én mindig el szoktam mondani, hogy az egyének története az gyakorla-
tilag a családok története, a családok története pedig az adott település története. 
Tehát ezért nagyon fontos hogy egyénileg is tisztában legyünk a családunk történe-
tével, mert nincs olyan, hogy mi önmagunk állunk egyedül a világban. Ezer szállal 
kapcsolódunk egymáshoz és egy olyan településen, ahol a családok évszázadok óta 
együtt élnek ott igazából ki lehet azt mondani, hogy mindenki rokona mindenki-
nek. Ahogy említettem, Tatabánya nem az első település volt, amit feldolgoztunk 
annak idején. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ha esetlegesen van valakinek ezek-
hez a településekhez is kötődése, akkor hasonló hatékonysággal derítheti fel azokat 
a szálakat is.

Az első település Diósd volt, ott egy alapítvány volt, aki ezt finanszírozta, illet-
ve működtette. Érdemes megnézni a honlapjukat a www.diosdfa.hu-t, tekintettel 
arra, hogy egy családtörténeti programra épül az egész és erre minden helytörténe-
ti forrást, amit lehetett ők példaértékűen felfűzettek. Mivel ők a legrégebbiek, volt 
rá idejük. Biatorbágy, Törökbálint és Maglód volt még az a másik három település, 
ahol mi ezt a munkát elvégeztük. Ott internetes oldalon is elérhetőek ezek az ada-
tok. Illetve itt van Tatabánya, ahol a városi levéltár számítógépein, helyben lehet 
ezeket az adatokat kutatni. (Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárának kutatóter-
mében két asztali gépre van feltelepítve a családfakutató program az érdeklődők 
részére, továbbá a konferencián a bemutathatóság kedvéért egy laptopra is feltele-
pítésre került, így hordozható gépen is rendelkezésre áll – szerk.)

A  munkánkat 2016-ban egy Magyar Termék Nagydíjjal ismerték el, amire 
nagyon büszkék vagyunk. Ahogy említettem, ez a  fejlesztés, ez a program telje-
sen egyedi. Sem Magyarországon, sem Európában nincs ilyen, ezt felelősséggel ki 
merem jelenteni.



49

A HungaRoots Kft. részére 2016-ban adományozott  
Magyar Termék Nagydíj kitüntető oklevele (Bárdossy Péter)

A Magyar Termék Nagydíj átadása az Országházban. Középen Bárdossy Péter,  
jobb oldalán a projekten dolgozó informatikus, Molnár Gábor (Bárdossy Péter)
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Ahhoz, hogy családfát tudjunk kutatni, ahhoz kellenek bizonyos adatok, melyeket 
ismerünk. Tehát nem elegendő annyi, hogy mi tudjuk azt, hogy mi a saját születési 
dátumunk és a szüleink születési dátuma. Figyelembe kell azt venni, amiről igaz-
gató úr tanulmányában is szó esik: az adatvédelmi korlátozásokat. Ott nagyon sok 
paragrafus le van írva ezzel kapcsolatban. Nekünk azt kell tudni, hogy körülbelül 
az 1900-as évek legelejére kell tudnunk visszamenni olyan adattal, ami az adatvé-
delmi korlátozások alól kiesik, amin el tudunk indulni a kutatásban. Annak idején, 
mikor ezt készítettük itt Tatabányán, még egy kicsit megengedőbbek voltak ezek 
a törvények. (Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, mely 2014. július 
1-el lépett hatályba, a  korábbiakhoz képest rendkívüli mértékben megszigorítot-
ta az  anyakönyvek korábban könnyebben kivitelezhető kutathatóságát – szerk.) 
Akkor figyelembe vettük ezeket, tehát nagyjából az  1915 előtti adattal tudnunk 
elindulni. Tehát ha mondjuk, valakinek van olyan adata nagyszülőkről, dédszü-
lőkről, ami 1915 előttre esik, akkor érdemes felkerekedni és elmenni a levéltárba 
és elkezdeni kutatást.

A kutatás a családfakutató programban úgy működik, hogy kell egy név, mely 
után keresni szándékozunk. Először azt is megnézhetjük például, hogy milyen sta-
tisztikák érhetőek el most jelen pillanatban az adatbázisban. Nem meglepő módon 
ugye a Szabó és a Nagy vezetéknevek, melyek a leggyakrabban fordulnak elő. Utá-
na jönnek azok a tipikusnak mondható családnevek, melyek az adott településre 
jellemzőek. Mi a kutatást úgy kell, hogy elindítsuk, hogy például beírjuk az ismert 
nevét a nagypapának/nagymamának. Nézzük meg Mondjuk a Hlogyik nevet (ti-
pikus bánhidai szlovák név – szerk.). Hlogyik Jánosból elég sokat talál a rendszer, 
Mi örülünk és boldogak vagyunk, mert látjuk, hogy van egy Hlogyik János, aki 
1897-ben született és mi felfedezzük azt, hogy feltehetően ő lehet a mi dédapánk. 
Fogjuk magunkat és rákattintunk Hlogyik János nevére, és ha van egy kis szeren-
csénk, akkor meglátjuk az ő adatait. Annyit tudunk, hogy 1897-ben született, édes-
apja Hlogyik János, édesanyja Krupánszki Anna. És akkor van itt egy kis linkünk, 
amire rákattintva elő kell, hogy kerüljön a családfája. Ha minden igaz, akkor ez 
az 1870-es évek elejéig megy vissza. Ezt a családfát gyakorlatilag egy személytől 
indítottuk el. Mit tud még ez a program? Ha minden jól megy, és rá tudunk kat-
tintatni egy-egy kartonra (élő linkek esetén a  névre kattintva a  program külön 
ablakban előhozza a vonatkozó bedigitalizált anyakönyvi oldalt – szerk.), akkor 
ezeken a kartonokon az adott személyeknél kijönnek ezek a bizonyos adatok, me-
lyekről az imént volt szó. Keressünk valakit, akinél kicsit több információt látunk. 
Hlogyik János 1870. június 24-én Bánhidán született. Édesapja Hlogyik György, 
édesanyja Pruzsina Katalin. Látjuk, hogy Skrinyár Katalin és Skrinyár János a két 
keresztszülő. Lakhely Bánhida 59. Az apa foglalkozása zsellér illetve Hlogyik János 
házassági adatait is látjuk, 1894. május 14-én feleségül vette Krupánszki Annát. Két 
gyermeke Hlogyik Anna és János. Aki alá van húzva névként (élő link – szerk.), 
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arra rákattintva tudjuk megnézni a további információkat. Nézzük meg az apát, 
Hlogyik Györgyöt. 1840-ben született Bánhidán, apja Hlogyik István, anyja Szlizs 
Mária, keresztszülők neve és lakhely, ami még szerepel. Foglalkozása kisházas 
zsellér. Házassági adatai szerint 1869-ben kötött házasságot. Ami izgalmas: eddig 
egyenes ági kutatásokat tudtunk végezi. Ez a program megmutatja a testvéreket is. 
Itt lehet látni azt, hogy ennek a Hlogyik Györgynek valamennyi gyermeke itt szere-
pel. Valamennyi gyermekre rá lehet kattintani, és láthatjuk, hogy lettek e gyerekeik 
stb. Nézzük meg találomra Hlogyik Istvánt. Ő meghalt gyermekkorában, 1870. ok-
tóber 18-án. Hlogyik Józsefet nézzük meg, hátha neki nagyobb volt a szerencséje. Ő 
is meghalt 2 éves korában. Ezek azok az információk, amikről a családi emlékezet 
gyakran elhallgat, hogy hány gyerekből hányan élték meg a felnőttkort.

Nézzük meg Pruzsina Katalint, a feleséget. 1848-ban született. Smudla Teréz 
az anyja, Pruzsina József az apja. Itt is fel vannak tüntetve a gyermekek. Tehát gya-
korlatilag ez a program, ahogy említettem egy kezdő adat beütésével ki tud rajzolni 
egy horizontális és vertikális családfát is.

Nézzünk meg egy másik nevet, hátha nagyobb szerencsénk lesz. A Hambur-
ger név például, ami gyakori itt a  településen (gyakori német telepes családnév 
Alsó- és Felsőgallán – szerk.). Legyen ő is János. Hamburger Jánosból látjuk, hogy 
1713-ban szerepel az első. Itt megint ki tudjuk választani azt a személyt, akit mi 
a felmenőnknek tekintünk.

Összefoglalva ennek a programnak a kezelése viszonylag egyszerű, de igényel 
némi ismeretet illetve jártasságot a családfakutatás rejtelmeiben, hogy milyen irá-
nyokban lehet ebben elmozdulni. De vértezzék fel magukat 1915 előtti adatokkal, 
hogy el tudjanak indulni. Valamennyi bejegyzés mögött ott van az eredeti anya-
könyv beszkennelve, tehát meg lehet nézni az eredeti bejegyzéseket is. Meg tudják 
próbálni kibetűzni ezeket a neveket. A családfakutatásnak az alapvető problema-
tikája a név és az anyakönyvek kiolvasása. Mi ezt próbáltuk áthidalni és kreatívan 
kell tudni kezelni, mert a névírás is változott a szlovák és német családoknál. Mi 
igyekeztünk egységesíteni a családneveket, tehát ne lepődjön meg senki, hogy eset-
leg kicsit más családnevet használtunk, mint amit az anyakönyvben olvastunk.

Egy záró gondolat: jó kutatást kívánok, és önök igazán szerencsések, hogy egy 
ilyen program áll rendelkezésükre! Köszönet a  levéltárnak és az  önkormányzat-
nak!
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Wencz Balázs

A Hetedíziglen családtörténeti projekt  
az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltárában1

Bevezetés

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, illetve megyei tagintézménye-
iben 2019-ben indult, Hetedíziglen elnevezésű projektjének a manapság egyre nép-
szerűbb családtörténeti kutatás a témája. A Hetedíziglennek két alprojektje indult 
el. Az egyik a családtörténeti kutatásokat bemutató tanfolyami képzések, illetve 
ingyenes tájékoztatók, a másik pedig az ehhez szorosan kapcsolódó levéltár-peda-
gógiai képzések az iskolákban. A projekt szerencsére már 2019 nyarán konkreti-
zálódott és elkészültek a segédanyagok, így már ki lehetett vinni néhány iskolába.

A családtörténet, a felmenők utáni kutatás népszerűségének oka, hogy olyano-
kat is képes megragadni, akik a történelmi folyamatok, a kisebb-nagyobb múltbeli 
események tanulmányozásában eleddig nem mélyültek el. A családfakutatás a tör-
ténelembe nyíló kapu, amelyen belépve az egyes ember elhelyezheti önmagát, élő és 
már meghalt rokonait, felmenőit a múlt eseményeinek a sodrában. A múltba vezető 
úton leginkább az iratokat őrző intézmények, a levéltárak segítenek az eligazodás-
ban. Ezek már a családkutatás megkezdése előtt szakszerű segítséget nyújtanak 
a kutatás módszertanában, és a feltárt eredmények rendszerezésében.

Nincs ez másként a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei 
Levéltára esetében sem. Az intézmény tekintélyes mennyiségű iratanyaggal rendel-
kezik az iratpusztulás ellenére is, főként a történelmi Esztergom vármegye tekinte-
tében. Bár a községi anyagok közt előfordulnak dokumentumok, melyek korábban 
Komárom vármegyéhez tartoztak, ezek nagyon szórványos iratok. A legnagyobb 
iratmennyiség az egykori Komárom vármegyére vonatkozólag a ma már Szlová-
kiához tartozó Nyitrai Állami Levéltárban, Nyitraivánkán található meg. Szeren-
csére az ott őrzött iratokat a „külföldi” kezelés ellenére kevésbé érintette az irat-
pusztulás. 2019-től 2020 márciusáig a megyei levéltár és a  tatai Kuny Domokos 

1 A tanulmány a következő kiadványokon alapszik: Czégé Petra Gabriella–Kis József–Szabó Dorottya: 
Genealógia hetedíziglen. Családtörténet-kutatás középiskolásoknak és felnőtteknek. MNL, Budapest, 
2019.; Jakab Georgina–Kesztyüsné Csuti Judit–Márkusné Vörös Hajnalka–Pál Ferenc: Hetedíziglen. 
A családtörténet-kutatásról általános iskolásoknak. MNL, Budapest, 2019.; www.mnl.gov.hu/keml.
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Múzeum közösen kezdte meg első körben a vármegyei iratok digitalizálását, ami 
reményeink szerint a járványhelyzet konszolidálódását követően is folytatódni fog.

A családkutatásról dióhéjban

Alapvetés, hogy mindenki származik valakitől és rokonságban áll másokkal. Roko-
ni kapcsolatainkat a családi események, találkozások tartják életben, a már nem élő 
családtagjainkat (őseinket) pedig őrzi a családi emlékezet. Az ismeretlen vagy már 
elfeledett rokoni kapcsolatok feltárása, a családkutatás a múlt megismerésének egy 
különleges formája, hiszen országunk, nemzetünk történelmét a saját családunkon 
keresztül is megismerhetjük. Az elmúlt évszázadokban a leszármazásnak sokkal 
nagyobb jelentősége volt, mint manapság. A családfákat vagy ősfákat készíttetőik 
gyakran használták az  egyenes ági leszármazás bizonyítására. Be kellett mutat-
ni például birtokperekben vagy a nemesi származás igazolásakor, de olyankor is, 
amikor bizonyos állásokra, udvari tisztségekre pályáztak vagy lovagrendbe kérték 
felvételüket. Bármennyire is népszerű a családfakutatás, ennek ellenére sajnos gya-
kori a tájékozatlanság és a tanácstalanság az érdeklődő „amatőr” kutatók részéről. 
A hazai levéltárak szerepe – a fellelhető források prezentálásán kívül – elsősorban 
az, hogy az indulásnál képes legyen megfelelő információval ellátni a családfakuta-
tókat. Egyrészt meg kell ismertetni velük a lehetőségeket, miképpen férhetnek hoz-
zá az adatokhoz, másrészt hogyan rendszerezzék és hasznosítsák a levéltárakban 
megszerzett tudást. Kitartó, szisztematikus munkával egy család teljes története 
megismerhető.

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának gyűj-
teménye családtörténettel kapcsolatos kutatásunkat számos adattal, érdekességgel 
tudja kiegészíteni. Iskolai iratok, végrendeletek, hagyatéki leltárak, népösszeírások, 
választói névjegyzékek, telekkönyvek – mind olyan források, amelyek hordozzák 
őseink nevét, adatait, esetleg aláírását. Aki családtörténet-kutatásba kezd, annak 
fel kell készülnie arra, hogy hosszú és bonyodalmas keresés vár majd rá, hiszen 
előre elkészített családfák nem léteznek.

Levéltárunk jogállását és feladatkörét a többször módosított 1995. évi LXVI. 
levéltári törvény, a  közlevéltárak és a  nyilvános magánlevéltárak tevékenységé-
vel összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27) EMMI rendelet, 
az 1997. évi CXL. törvény és a 2001. évi LXVI törvény passzusai határozzák meg.
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Első lépések, fontosabb forrástípusok

Kutatásunk megkezdése előtt számos olyan kérdésre kell választ adnunk, mely 
elengedhetetlen információval szolgálhat a  levéltári és könyvtári kutatómunka 
megkezdéséhez. Ezek közül talán a legfontosabb család vallásának és az ősök la-
kóhelyének a megállapítása, hiszen ez határozza meg azt, hogy mely felekezethez, 
illetve településhez tartozó anyakönyveket kell majd a kutatás során átnézni. Ezt 
követően érdemes utánajárni annak is, hogy voltak-e földjeik, és ha igen, akkor azo-
kat birtokolták vagy esetleg bérelték. Mivel a nemesi iratanyagok nagyobb eséllyel 
maradtak fenn az utókor számára, fontos, hogy tisztában legyünk a családunkban 
esetlegesen meglévő nemesi ággal, illetve azzal is, ha valamely nemesi család birto-
kán élték mindennapjaikat. Mindezeken túl érdemes utánajárni a foglalkozásuk-
nak, és az  esetleges hivatali tisztségek betöltésére vonatkozó információk össze-
gyűjtésének is. A kutatás során érdemes begyűjteni a családban fellelhető iratokat 
is, amelyek sok hasznos adatot tartalmazhatnak. Kiváló megoldás a rokonságban 
szétszóródott dokumentumok és képek összegyűjtése, rendszerezése.

Alább – a  teljesség igénye nélkül – felsorolom az  általam vélt legfontosabb 
forrásokat, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kutatásokhoz.

• Családi biblia: az egyházi és állami anyakönyvi nyilvántartást megelőzően 
a  legtöbb család saját maga jegyzete fel a  családi eseményeket – születés, 
házasság, haláleset.

• Egyházi anyakönyvek: 1895 előtt az anyakönyvezést az egyházak végezték, 
az anyakönyveket a templomokban a papok, lelkészek, rabbik vezették.

• Állami anyakönyvek: az anyakönyvek a családkutatás fő és egyúttal legfonto-
sabb forrásai. Mind a nemesi, mind a polgári, mind pedig a paraszti szárma-
zású családokra találunk bennük adatokat (születési, házassági, halálozási). 
1895. október 1. után kezdődött el a kötelező állami anyakönyvezés.

• Családi levelezések: a családi eseményekről sokszor tudósítjuk barátainkat, 
ismerőseinket. Ma már ez főként e-mail formájában történik, melyek 50–100 
év elmúltával nagy valószínűséggel nem fognak megmaradni. A korábbi év-
századokban levelekben közölték az örömteli vagy szomorú híreket. Ezen le-
velek különféle nyelveken íródhattak, a 16. századtól egyre inkább magyarul.

• Országos összeírások: a Magyar Királyság lakosságának jelentős része, több 
mint 90%-a jobbágyként élt valamelyik földesúr birtokán. A  latin nyelvű 
iratok gazdag forrásul szolgálnak a  jobbágycsaládok történetéhez. Ilyen 
jegyzékek 1715-ben, 1720-ban és 1828-ban készültek.

• Megyei összeírások: általában a vármegye adószedőjének iratai között talál-
hatunk olyan értékes összeírásokat, melyek például az  árvízkárosultakat, 
a  dohányzókat, vagy éppen a  malom- vagy korcsmabérlőket vették szám-
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ba. A 20. század második felében keletkeztek az úgynevezett kuláklisták is, 
melyek a megyében élő közép- és gazdagparaszti rétegét vették lajstromba.

• Úrbéri tabellák: az 1767 és 1774 között folyt úrbérrendezés során elvégezték 
az adófizető jobbágyok összeírását. A procedúra során írásba foglalták a job-
bágyok és a földesúr közötti viszonyt, vagyis a jogokat és a kötelezettségeket.

• Gyászjelentések: az ilyen forrásokat egykoron szomorúlevélnek, szomorúje-
lentésnek is nevezték, ezt ma gyászjelentésnek hívjuk.

• Katonaállítási listák: az állandó hadsereg felállításához, vagy annak kiegé-
szítéséhez készült személyi nyilvántartások között újoncozási, sorshúzási, 
elbocsátási, felülvizsgálati, utóállítási lajstromok is szerepelnek. A  listák 
magyar, német és latin nyelven íródtak.

Levéltár-pedagógia

A  Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára tanórán kí-
vüli oktatási programjainak legfőbb célja, hogy a megye különböző korosztályú 
diákjainak minél szélesebb köre megismerje az általunk őrzött értékes forrásanya-
got, a levéltár feladatait és közigazgatási funkcióját. A levéltári foglalkozások során 
a lexikai tudásanyag megszilárdításán túl igyekszünk játékos, interaktív feladatok 
megoldásával az  itt megszerzett ismereteket elmélyíteni, illetve erősíteni a  prog-
ramban részt vevő diákok lakóhelyükhöz való kötődését, kulturális érzékenységét 
és a kreatív képességeiknek a kibontakozását továbbá segítséget adtunk a kutatás-
sal kapcsolatos kezdő lépések megtételében, igyekeztünk eléjük tárni a legjellem-
zőbb forrástípusokat, és tippeket adtunk a hatékony munkához. A korábbi évek-
hez hasonlóan arra is volt példa, hogy kollégáim „települtek” ki az iskolákba, ahol 
egyszerre több osztálynak is meg tudták tartani a foglalkozásokat (kisebb iskola 
esetében például a 7–8. osztály számára, míg nagyobb, városi iskola esetén pedig 
párhuzamos osztályok számára összevontan).

Ez irányú feladatellátásunk természetesen szervesen illeszkedik a  Magyar 
Nemzeti Levéltár családtörténeti projektjének levéltár-pedagógiával kapcsolatos 
részéhez is. A  projekt „ötletgazdái” úgy gondolták, hogy érdemes külön-külön 
megszólítani az általános és középiskolába járó gyerekeket, felkeltve bennük a vá-
gyat, hogy minél jobban elmélyedjenek családjuk múltjában. A diákoknak előbb 
természetesen az idősebb rokonaik, főként a nagyszülők „faggatásával”, az otthon 
fellelhető „források” (anyakönyvi kivonatok, iskolai bizonyítványok, egyéb hiva-
talos iratok és – nem utolsó sorban – régi családi fotók) böngészésével kell kezdeni 
a kutatómunkát. A nagyobb felkészültséget, tapasztalatot igénylő önálló levéltári 
kutatás pedig a második lépés lehet a múltba vezető úton. Az általános iskolások-
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nak készített 14 fejezetből álló ismertető-foglalkoztató füzet (feladatlapok) egységei 
az alábbi tematika szerint járják körül a témát:

1. Nagyi titkos kincsei (emlékek felidézése, összegyűjtése).
2. Családi kincsesláda – családom titkos története.
3. Családi fotóalbumok (a fotókon keresztül felidézhetők a család hétköznap-

jai, ünnepei).
4. Honnan származol? Családok mozgása, vándorlása (honnan származnak 

a nagyszülők és a szülők, mi volt esetleges vándorlásuk mozgatórugója).
5. Családtörténet térben és időben (melyik település játszott szerepet a család 

életében).
6. Az anyakönyvi bejegyzéstől a családfáig (családfa felvázolása anyakönyvek 

segítségével).
7. Keresztnevek egykor és most (névadási szokások változása generációról 

generációra).
8. Névcserék nyomában (családnév változások, magyarosítás).
9. Mesterségem címere (az anyakönyvekben a foglalkozásra vonatkozó infor-

mációk is megtalálhatók).
10. A hit képei (a családi fotóalbumok egy jelentős része vallási eseményekhez 

kapcsolódik).
11. Rokonok (a rokonságnak nagy súlya, társadalmi értéke volt).
12. Kórkép (a halotti anyakönyvekben sok esetben megtalálhatók a halálokok 

is).
13. Címeres családok (nemesi családok, címeres levelek).
14. Komplex családtörténet.

Egy 45 perces óra keretében nehéz végigmenni az összes ponton, eddig csak visz-
szajáró osztályokkal sikerült az  egészet átvenni. A  füzetben különböző egysze-
rűbb kis feladatlapok vannak, illetve egy ismertető. Például, hogy térben és időben 
az anyakönyvekből milyen ismereteket lehet kinyerni, vagy éppen hogy a fotóalbu-
mok milyen fontosak, mivel sok esetben nehéz egy névhez fotót is társítani. A cí-
meres családok ügye a nemesség miatt fontos. A kórképek részben pedig a most is 
aktuális járványokat, vagy betegségeket veszi részletesebben számba a foglalkoz-
tató füzet.

A foglalkoztatók és az ismertetők után egy kisebb, egyszerű családfa szerepel, 
amit a dédnagyszülőkig lehet visszavezetni. Az még kevésbé megerőltető, és keve-
sebb időt is vesz igénybe, hogy eddig eljussunk. Az órák hasonlóak az általános le-
véltár-pedagógiai órákhoz. Van egy ráhangoló óra, melyben a pedagógusoknak el-
küldjük a PDF-ben elérhető tájékoztatót és foglalkoztató füzetet. Az osztályok már 
úgy jönnek, vagy úgy megyünk ki az osztályokhoz, hogy elvileg már valamilyen 
ismerettel rendelkeznek a tanulók. A pedagógus felelőssége, hogy egy ráhangoló 
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óra keretében valamennyit elmondjon a családfakutatásról, annak lehetőségeiről 
és jelentőségéről. Ha szerencsénk van, jön olyan diák is, aki már konkrét nevekkel 
rendelkezik és lehet, hogy már valamilyen minimálisan elkészített családfája is van. 
A foglakozásokat 45–60 perces órák keretében szoktuk megtartani, de előfordult 
már 90 perces óra is.

Van egy másik foglalkoztató füzet is, ami mélyebb ismereteket hordoz. Ez már 
a középiskolásoknak és a felnőtteknek szól. Gyakorlatilag a családtörténeti kuta-
tásokra, családfakutatásra épül és néhány levéltár már tartott ingyenes, néhány 
alkalomból álló továbbképzést ezzel kapcsolatban. A 2020-as évben tervezett volna 
intézményünk is ilyet tartani, de ez sajnos a járványhelyzet miatt elmaradt. Egye-
lőre még csak a levéltár honlapján van egy Hetedíziglen aloldal, és oda töltjük fel 
a kollégák által írt segédanyagokat, valamint a tapasztalatokat a levéltár-pedagó-
giáról.

Az egyik levéltár-pedagógiai foglakozásunk anyaga az 1715-ös összeírás. Ezt 
a foglakozást még a projekt előtt készítettem egy csolnoki levéltár-pedagógiai óra 
keretében. Ez azért volt hasznos, mert a faluban a lakosság nagy része német nem-
zetiségű és az 1947-es kitelepítések nem érintették úgy őket, mint például a szom-
szédos Máriahalmot, Dorogot vagy Leányvárt és itt csak minimális volt a kitelepí-
tettek száma. Az összeírásból már lehet látni, hogy a betelepítés során milyen nevű 
lakosok jöttek a községbe. Mellette vittem még egy leányvári települési összeírást, 
hogy összekössem, hogy milyen hasonlóság és különbség van a két településnél 
a betelepítési forrás adottságaival kapcsolatban. Ez utóbbi egy 1757-es összeírás, és 
itt már látni a neveknél, hogy mennyi volt a német és mennyi a magyar lakosság 
aránya. És végül az egykori budai apácakonvent birtokához tartozó Leányvár tele-
pülés szőlőinek összeírást is bemutattam a 18. század második feléből, amiből csak 
a neveket lehetett kihámozni, konkrét adatok nem tartoznak hozzájuk. Általában 
az összeírásoknál arra fel lehet készülni, hogy maximum csak nevek vannak benne.

A csolnoki óra esetében fontos szerep volt az ősök által betöltött tisztség is-
meretének, mert a képviselőtestületi jegyzőkönyvek nálunk vannak a levéltárban 
Esztergom vármegye majdnem mindegyik községére vonatkozólag. Kellemes érzés 
szokott lenni, ha egy 19. század legvégéről, 20. század elejéről keletkezett jegyző-
könyvi oldalt elviszek és van ott, aki felismerte valamelyik családtagjának a nevét. 
Igaz, csak a név volt benne, születési, halálozási adatok nélkül. De már azt is jó 
volt, hogy szerepel egy jegyzőkönyvben és megtudta, hogy a képviselőtestületben 
milyen tisztséget töltött be.

Én a projekt egyik legjobb részének tartom a levéltár-pedagógiai részét. Az ál-
talános iskola 7. és 8. osztályától szoktuk ajánlani inkább, mert az már nagyon jó, 
hogy egy 13–14 éves gyermek megismerkedik azzal, hogy a közgyűjteményekben 
mi található. Talán érdekelni is fogja, hogy a családja honnan jött és mit csináltak 
az ősei.
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A másik része a foglakozásoknak pedig lényegesen alaposabb és komplexebb 
ismereteket ad át. Az végig veszi az összes olyan adatbázist, illetve internetes elérhe-
tőséget, amiket családfa-kutatásnál lehet használni. Az MNL honlapján is elérhető 
egy Adatbázisok online adatbázis-gyűjtemény. Ott például a kataszteri térképek is 
fent vannak, melyek hasznosíthatók a kutatásnál. Az 1990 előtti MDP és MSZMP 
jegyzőkönyveket is lehet használni, bár ott csak valamilyen funkciót betöltő csa-
ládokra vonatkozó adatok szerepelnek. Ez még nem elérhető online. Van egy első 
világháborús adatbázis is az MNL és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös, 
2020-ban közzétett adatbázisa mellett, melyről B. Stenge Csaba tanulmányában is 
szó van. Vannak reformációs iratok is az oldalon.

Érdemes a digitalizált anyagokban fent lévő elszórt nevekből, mondatokból 
elindulni.

De legelőször érdemes a családban mindenkit alaposan kikérdezni, összegyűj-
teni, hogy otthon mi van, megnézni a fotókat. Szerencsés esetben néhány hátolda-
lára rá lehet írva, hogy kit ábrázolnak és hogy ő mikor született. Aki szerencsés, 
annak talán így egyszerűbb elindulni. Én nem próbálkoztam még nekikezdeni 
a  saját családfámhoz, mert nem egyéves munka lenne. Aki hozzáfog és az olda-
lágakat is akarja kutatni, az jó pár évet igénybe tud venni.

Egy levéltári órán bemutatott forrás: Esztergom vármegye – Esztergomi járás települései  
vallás és nyelvhasználat szerint (MNL KEML IV.1.i.)
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Egy levéltári órán bemutatott másik forrás: Leányvár első telepeseinek összeírása  
1757. november 3. (MNL KEML IV.1.j.)
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Schweininger Péter

Forrásismereti tanulságok Szár község  
helytörténeti kutatásából (1729–1850)

Bevezetés

Egy település történetének tanulmányozása, egy család múltjának feltárása sok 
esetben komoly érdeklődésre számító, identitásképzésben sem elhanyagolható 
jelentőségű folyamat. Sőt a gyermekek körében például felfokozott érdeklődésre 
számíthat a  lokális témaköröket órájába emelő történelemtanár is.1 Talán éppen 
a terület népszerűségének súlya alatt különösen is fontos felhívnunk a figyelmet 
arra, hogy még az anyakönyvek és az összeírások sem feltétlenül tükrözik a teljes 
valóságot. Jelenlegi írásunkkal célunk felhívni a figyelmet a hely- és családtörténet 
terén elsődlegesen használt források kezelésének veszélyeire, és megoldási javasla-
tokat kínálni az érvényességük vizsgálatára.

Ehhez a Fejér megyei Szár község 1729 és 1850 közötti népességtörténetét fel-
dolgozó vizsgálataink forrásaiból hozunk néhány példát. A Vértes mellett elterülő 
falu a török időkben teljesen elnéptelenedett. A hosszú évtizedekig lakatlanul álló 
helység betelepítését az új földesúr, a tata–gesztesi uradalom birtokosa, gróf Ester-
házy József kezdeményezte. 1729-ben érkeztek az első telepesek,2 a plébánia 1735-
ben kezdte meg működését a községben.3 A faluközösség etnikai, vallási és jogi 

1 Schweininger Péter: Helytörténet hatodikban. In: Történelemtanítás. 08-01-08. https://www.folyoirat.
tortenelemtanitas.hu/2017/10/schweininger-peter-helytortenet-hatodikban-08-01-08/ Letöltés ideje: 
2021. 07. 28.

2 MNL FML IV.-3.-c Fejér Vármegye Közgyűlésének Iratai – Urbárium, Szár. Historia Domus. (kézirat-
ban).

3 Dóka Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa. 3. Székesfehérvári Egyházmegye, Budapest, 
1997. 69. o.

https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/schweininger-peter-helytortenet-hatodikban-08-01-08/
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/schweininger-peter-helytortenet-hatodikban-08-01-08/
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értelemben is igen homogén képet mutatott a vizsgált több mint másfél évszázad 
során: túlnyomórészt római katolikus, német jobbágyok lakták.4

A szári anyakönyvek

Születés, házasodás és halálozás – általában a világi ember életútjának legfonto-
sabb mérföldköveit jelentik. Ráadásul ez a három életesemény hozzájárul egy tá-
gabb közösség, egy-egy település a  népességének alakulásához is. Nem véletlen 
tehát, hogy ezeknek a szisztematikus plébániai feljegyzése fokozatosan bevett gya-
korlattá vált a 18. században Száron is. Így jelent a mi dolgozatunk megírásához 
is fontos forrást a faluban vezetett anyakönyvi bejegyzések gyűjteménye. Ezek ma 
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Mikrofilmtárában kutathatók.5

A vizsgált anyakönyvtípusok közül kettő esetében ki kell térnünk a megne-
vezés sajátos értelmezésére, hiszen nem pontosan a születés és a halálozás, hanem 
a keresztelés és a temetés tényét (és dátumát) rögzítik. Ez látszólag nem jelent túl 
nagy problémát a fogalmak szinonimaként való használatakor, ám figyelembe kell 
vennünk azt – a korszakunkban sajnálatosan gyakran előforduló – esetet, hogy 
a gyermek a születése utáni órákban meghalt vagy halva született. Ilyenkor elő-
fordulhatott, hogy az  újszülött nem részesült a  keresztségben, ezért nem került 
a neve a keresztelési anyakönyvbe, viszont a temetési listán szerepel. Ez mint elmé-
leti hibalehetőség felmerül, ám az általunk vizsgált évek egyikénél sem találtunk 
ilyen eltérést. Előfordulhat, hogy kereszteletlen halott Száron sem került feljegy-
zésre a temetési anyakönyvekben, hiszen a keresztség szentségének felvétele nélkül 

– a legtöbb 18–19. századi plébános értelmezésében – elméletileg nem kerülhetett 

4 Kummer György szári plébános egy 1758-ból származó, de néhány évvel korábbi eseményt, a bete-
lepítés első éveit leíró, retrospektív szövegében megjegyzi, hogy a száriak „nemzetiségükre nézve sváb 
(»suevi«), tisztán katolikus emberek”. Historia Domus. Az 1778-as egyházlátogatási jegyzőkönyvben 
Broszek József plébános az 1124 katolikus vallású lakos mellett egy lutheránusról és két „szakadárról” 
tett említést. SzfvPL – I.5. – Can. Vis. Szár. 1778. A 19. századra vonatkozóan a másodlagos forrá-
sokból dolgozó „országleíró” Ludovicus Nagy 1167 katolikus mellett 11 evangélikus és 6 zsidó, míg 
Fényes Elek 1180 katolikus és 4 zsidó vallású szári lakosról írt a művében. Nagy, Ludovicus: Notitiae 
Politico-Geographico-Statisticae Inclyti Regni Hungariae, Partiumque Eidem Adnexarum. Landerer, 
Buda, 1828. 23. o. Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja 
statistikai és geographiai tekintetben. Trattner–Károlyi, Pest, 1836. 100. o. 1840-ben Kopállik Kajetán 
plébános a lélekösszeírásában 1072 katolikus, 10 zsidó és 2 „helvét” vallású falubélit jegyzett fel. His-
toria Domus. Az 1850. évi népszámlálás 1101 katolikus és 9 zsidó vallású, etnikai szempontból 1093 
német, 8 magyar, 9 zsidó lakost jelöl. MNL Fejér Megyei Levéltár Székesfehérvári Cs. Kir. Megyeható-
ság iratai. IV/153.

5 A dolgozatunkban felhasznált, Szárra vonatkozó anyakönyvek: MNL OL Mikrofilmtár A472 – A474. 
Szár község keresztelési, házasodási és halálozási anyakönyvei; MNL OL Mikrofilmtár A411–A412. 
Bicske község születési és házasodási anyakönyvei.
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katolikus szertartás szerinti temetéssel „megszentelt földbe” a  halott.6 Azonban 
volt egy könnyen alkalmazható gyakorlat a fenti helyzet elkerülésére, amelyet nyil-
ván a 18–19. századi szári emberek is ismertek: az újszülöttet szükség esetén nem-
csak egyházi személy, hanem gyakorlatilag bárki megkeresztelhette. Ez jelenthette 
a születéskor jelenlévő és a szentség kiszolgáltatásában vélhetően gyakorlott bábát, 
de akár bármely családtagot is, így az újszülött akár a világra jövetele első perceiben 
is áteshetett a keresztség felvételének szertartásán. Az ehhez hasonló úgynevezett 
szükségkeresztség7 lehetősége a mai napig fennáll a római katolikus egyházban.8

Szári személyek első anyakönyvi említése a bicskei plébánián történt. A be-
telepítés megkezdése utáni hat évben (1729–1735) ugyanis az  ottani egyházköz-
séghez tartoztak a templommal és plébániával akkor még nem rendelkező szári 
hívek.9 A bicskei matrikulákban az újjáépülő Száron született első gyermekek és 
megházasodott párok adatait találtuk meg, a halálozások között nem fedeztünk 
fel szári emberről hírt adó bejegyzést. Ennek az is lehetett az oka, hogy a 18. szá-
zad plébánosai számára az egyházba való belépés regisztrálása bírt igazán nagy 
jelentőséggel, így kezdetben Száron is csak a  születési anyakönyvek vezetésével 
tettek eleget a trienti zsinat határozatainak,10 rögtön a plébánia felállításának évétől 
(1735).11 A tendencia, amely szerint a plébániák később kezdik el a házasodási és 
halálozási anyakönyvek vezetését, mint a születésiekét, jellemző volt Magyarorszá-

6 Vö.: Imhof, Arthur E.: Elveszített világok. Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat – és miért boldo-
gulunk mi ezzel oly nehezen… Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 170–186. o. [1983]

7 Magyar Katolikus Lexikon. Keresztelés szócikk. http://lexikon.katolikus.hu/K/keresztel%C3%A9s.
html Letöltés ideje: 2020. 06. 20.

8 „A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök és a pap, valamint a latin Egyházban a diakónus is. »Szük-
ség esetén bárki, még a meg nem keresztelt ember is keresztelhet a szentháromságos keresztelési formulát 
alkalmazva.« A megkívánt szándék azonban az, hogy azt akarja tenni, amit az Egyház a kereszteléskor 
tesz. E lehetőség alapját az Egyház Isten mindenkire vonatkozó üdvözítő akaratában és abban látja, hogy 
a keresztség feltétlenül szükséges az üdvösséghez.” A Katolikus Egyház Katekizmusa. 1256. 1997.  
https://archiv.katolikus.hu/kek/kek01210.html#N7 Letöltés ideje: 2020. 06. 20.

9 MNL OL Mikrofilmtár A0411–A0412. Bicske anyakönyvei.
10 A trienti zsinat 1563-ban kötelezővé tette minden katolikus plébániának az anyakönyvek vezetését. 

Lásd erről például: Fügedi Erik: Római katolikus anyakönyvek Magyarországon 1895-ig. In: Történeti 
statisztikai tanulmányok 4. (Szerk.: Dányi Dezső). KSH, Budapest, 1980. 217–230. o.

11 A szári plébánia alapításának évét több forrásunk is alátámasztja. Lásd pl.: Kummer György retrospek-
tív településtörténete Historia Domusban. Szári Keresztelő Szent János plébánia irattára. Székesfehér-
vári Püspöki Levéltár. (A továbbiakban: SzfPL) Kézirattár. Kuthy István Plébániatörténeti Anyagy-
gyűjtése. Szár. SzfPL. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek. Szár. Canonica Visitatio 1763. Szár. MNL OL 
Eszterházy család iratai. P 198-Fasc.61. Püspöki levél Mulay Mihály kinevezésével kapcsolatban. Dóka 
Klára: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa. 3. Székesfehérvári Egyházmegye, Budapest, 1997. 
69. o.

http://lexikon.katolikus.hu/K/keresztel%C3%A9s.html
http://lexikon.katolikus.hu/K/keresztel%C3%A9s.html
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gon.12 Száron a halálozási anyakönyvek 1747-től, a házassági anyakönyvek pedig 
csak 1784-től állnak rendelkezésünkre.13

A magyar anyakönyvvezetés a 18. században még sok rendszertelenséget hor-
dozott magában.14 Ennek ellenére a szári plébánosok – és sok esetben a káplánok 

– igyekeztek pontosan vezetni az anyakönyveket, amelyeket Magyarországon 1895-
ig kizárólag az egyházak készítettek.15 A szári anyakönyvi adminisztráció megfe-
lelt a  korabeli tartalmi elvárásoknak.16 A  keresztelési anyakönyvekben szerepelt 
a  megkeresztelt gyermek keresztneve, keresztelésének (és Szár esetében 1787-ig 
születésének) dátuma, keresztszüleinek és szüleinek neve, lakhelye, illetve a  ke-
resztelést végző pap szignója. A  halotti anyakönyvekbe pedig beírták a  temetés 
dátumát, a halott nevét (hajadon vagy nőtlen esetén a szüleik, elhunyt házas esetén 
a házastárs nevét is feltüntetve) és a halott életkorát, a temetés helyét, illetve a te-
metést végző pap szignóját. A halál okát és a betegek szentségének felvételét csak 
a korszakunk végétől jelenítették meg az anyakönyvekben. A házassági matrikulák 
szintén tartalmazták az alapvető adatokat (a házasodás helye, ideje, a házasultak 
neve, életkora, családi állapota, a tanúk neve, a plébános szignója), de amíg a szülők 
nevét 1799-ig folyamatosan feltüntették, addig meglepő módon ez az adat hiányzik 
az anyakönyvekből egészen 1886 februárjáig. Ellenben 1799 októberétől jelölték 
a házasodók lakhelyét, és 1803-tól jogállását is (például: Sponsa Száárensis colo-
nus).17 Ezek a változások egyébként nem kötődtek papváltáshoz.

Az anyakönyvek nyelve kezdetben hosszú ideig a latin volt, majd a reformkor 
szellemisége erre a térre is elért: országos politikai téma lett a magyarországi matri-
kulák nyelvezete. Sok katolikus egyházközségben már az 1830-as években elkezd-
ték magyarul vezetni az anyakönyveket, amihez aztán az 1836. évi törvények között 
már hivatalos, jogi alapot is találhattak a plébániák.18 Az országgyűlés kimondta 
ugyanis, hogy a magyar nyelvű gyülekezetekben engedélyezett magyarul vezetni 
az anyakönyveket.19 Tatán például ezt nagy örömmel fogadták, és 1837. január 1-től 

12 Fügedi 1980.
13 MNL OL Mikrofilmtár A0473.
14 Fügedi 1980.
15 Fügedi 1980.
16 Fügedi 1980.
17 Szári jobbágy menyasszonya.
18 Szepesy Ignác pécsi püspök már 1833-ban elrendelte egyházmegyéjében a magyar nyelvű anyakönyv-

vezetést. Lásd például: https://pecsiegyhazmegye.hu/intezmenyek-szervezetek/pecsi-egyhazme-
gyei-konyvtar/2514-a-hazanak-hu-ore-es-oszlopa-szepesy-ignac-emlekezete-2 Letöltés ideje: 2021. 
07. 29.

19 1836. évi III. tc. 4.§. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=83600003.TV&searchUrl=/
ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27 Letöltés ideje: 2021. 07. 29.

https://pecsiegyhazmegye.hu/intezmenyek-szervezetek/pecsi-egyhazmegyei-konyvtar/2514-a-hazanak-hu-ore-es-oszlopa-szepesy-ignac-emlekezete-2
https://pecsiegyhazmegye.hu/intezmenyek-szervezetek/pecsi-egyhazmegyei-konyvtar/2514-a-hazanak-hu-ore-es-oszlopa-szepesy-ignac-emlekezete-2
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=83600003.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=83600003.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27


65

már a többség anyanyelvén jegyezték be az adatokat.20 A következő országgyűlés 
aztán még tovább ment a témában: törvény született arról, hogy 1840-hez képest 
három éven belül minden plébánia számára kötelező az anyakönyveket magyar 
nyelven vezetni.21 Ez tehát azokra a helyekre is vonatkozott, ahol nem laktak ma-
gyarok. Kopállik Kajetán a kor szári plébánosa kivárt, és csak a határidő lejárta-
kor, az 1843. évtől kezdte el a fenti törvényre hivatkozva magyarul vezetni a szári 
anyakönyveket,22 bár kezdetben csak a másodpéldányokat.23 Apró nyelvi marad-
ványként a hónapok neveit továbbra is latinul írta be, aminek valószínűleg az volt 
az oka, hogy ekkor még nem terjedtek el általánosan ezeknek az elnevezéseknek 
a közkeletű, magyar nyelvben később általánossá vált formulái. Az 1848–1849. évi 
forradalom és szabadságharc politikai eseményeit is sajátosan követte Szár plé-
bániahivatalának anyakönyv-vezetési formulája: 1848-tól a nyomtatványban pél-
dául a  jegyesek jogállására kérdező rubrikába már a korábbi „Nemtelen jobbágy 
/ zsellér” helyett „Nemtelen lakos / telkes gazda / szolga” vagy például „Nemtelen 
bognár” bejegyzés került a plébános tollából, időszerűen jelezve a jobbágyfelszaba-
dítás következtében megváltozott jogi helyzetet. A szabadságharc bukását követő 
neoabszolutista berendezkedés magyar nyelv elleni intézkedéseinek24 lenyomata 
viszont meglehetős késéssel jelent meg a szári anyakönyvekben: 1852-től lettek újra 
latin nyelvűek a nyomtatványok, de – mintha a politikai enyhülést érzékelte volna 
a plébános – 1860-as évek elejétől ezekbe a táblázatokba már újra magyarul íródtak 
a bejegyzések.

A matrikulák között kisebb-nagyobb hiányosságok találhatók: néhány oldal 
elveszett vagy megrongálódott. Ez esetben a megyei levéltárban őrzött, a mormon 
egyház által szintén filmre vett másodpéldányokhoz fordultunk, de ott sem ta-
láltunk meg természetesen minden hiányzó információt.25 Ezek szerencsére nem 
befolyásolják számottevően megállapításaink érvényességét, hiszen mindössze 

20 A tatai házassági anyakönyvek sorai között az ottani lelkészsegéd az 1836. év végén a következőkép-
pen örvendezett: „E régen ohajtott törvénynek, mellynek kihirdetése minden Magyar keblét örömre 
gyullasztott, következésében a’ hazai szent nyelvünkért szinte lángoló Fő Pásztorunk, Méltóságos Juranics 
Antal Győri egyházi Megyének lelkes Püspökje 1836-dik esztendőnek Nagy-Boldog-Asszony havának 
16-dikán bocsájtott pásztori körlevele által (…) parancsolni méltoztatott: „Hogy minden Plébánosok 
vagy azoknak helyettesei az Anyakönyvek vezetésében, és azokból való hiteles kiadásokban az annyiszor 
említett Törvényhez magokat szorosan tartani, és azt tellyes értelme szerént tellyesíttetni ne késsenek.” 
MNL OL Mikrofilmtár A1937. Tata anyakönyvei.

21 1840. évi törvény VI. tc. 7. § https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=84000006.TV&searchUrl=/
ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27 Letöltés ideje: 2021. 07. 29.

22 Erről a halálozási anyakönyvek között egy hosszabb bejegyzésben írt 1843. december 31-én latinul.
23 Mivel az elsődleges példányok nagy része ebből az időszakból elveszett, nem tudjuk meddig volt jelen 

ez a gyakorlat. Az biztos, hogy 1844-ben még latinul írta a születési első példányokat.
24 Lásd bővebben: Csorba László: Az önkényuralom kora. In: Magyarország a 19. században. Szerk.: 

Gergely András. Osiris, Budapest, 2005. 279–327. o.
25 MNL OL Mikrofilmtár A1490. Szár anyakönyvei.

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=84000006.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=84000006.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27
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pár hónapra vonatkozó információ kimaradásáról van szó. Az 1815. év halálozási 
adatai csak szeptember 11-ig állnak rendelkezésünkre, ám az  1816. évre vonat-
kozó beírások hiánytalanul megvannak. Hasonló a helyzet az 1821. év halálozási 
eseteivel: ott az esztendő október 6. napjáig tudjuk nyomon követni a beírásokat. 
A következő, 1822. évre vonatkozóan nominális kutatást csak a március 31-i be-
jegyzéstől lehet folytatni, mert ettől a dátumtól találhatóak meg újra lajstromunk-
ban az elhunytak nevei. Viszont az évre vonatkozó összegzést már láthatjuk a fellelt 
források között, vagyis azt már maradéktalanul ismerjük, hogy hányan haltak meg 
összesen 1822-ben. A születési anyakönyvek listáján egy 1834. október 19-i újbar-
ki keresztelésről hírt adó bejegyzés után szűnik meg forrásunk folytatólagossága 
egészen az 1842. évi adatokig, de a másodpéldányokból pótolva itt is rekonstruálni 
tudtuk egészen az 1835. év elejétől beírt összes információt. Az egyetlen jelentő-
sebb hiány, ami viszont mindhárom anyakönyvtípust érintette Száron, rejtélyes 
módon éppen az 1848. és 1849. évek adataiban áll fenn: a születési és halálozási 
listák teljes egészében hiányoznak ezekből az esztendőkből úgy, hogy a megelőző 
és az ezeket követő évek maradéktalanul megvannak. Ennél is beszédesebbek a há-
zassági anyakönyvek adatainak kiterjedése. Ott ugyanis az 1848. március 6. és 1849. 
november 13. közötti időszakról tudósító beírásokat tépték ki. Vagyis úgy tűnik, 
valaki célzottan eltüntette a forradalom és szabadságharc idején Száron keletkezett 
anyakönyvi adatokat.

Mindezek mellett fontos foglalkoznunk azzal is, hogy milyen pontossággal 
jegyezték be a meglévő adatokat. Az 1736. év rögtön komoly fordulatot jelentett 
a szári anyakönyvezés terén: Bicskéről Szárra került az adminisztráció. A bicskei 
plébános 1736-os feljegyzései között már egyetlen szári gyermek keresztelése sem 
olvasható, míg ugyanebből az évből származó első szári adatsor mindössze egy 
keresztelést jelez. Bár feltételezhetjük, hogy a község újjáépítésének első éveiben 
a létfenntartásban keletkező komoly nehézségek semmiképp sem jelenthettek po-
zitív körülményt a születések számának növekedését illetően, az évi egy születésre 
vonatkozó adatot mégis fenntartásokkal kell kezelnünk. Főleg, ha az azt megelőző 
hat „bicskei” évben a  források szerint ennek többszöröse volt Száron a született 
gyermekek száma. Így az  1736-os év kapcsán nagy valószínűséggel adatvesztés-
sel kell számolnunk. Ráadásul az 1736-ot követő néhány évre vonatkozó születési 
anyakönyvi információkat összevetve sem lehetünk nyugodtak a teljes körűséget 
illetően: amíg a „bicskei” évek alapján kirajzolódik egy viszonylag állandósuló szü-
letésszám-növekedés, amelynek értéke az évtized közepére évi tíz fő fölé ért, addig 
a  szári plébánia által anyakönyvezett születésszámok csak 1741-re lépik át a  tíz 
főt, és csak 1745-től mutatnak – igaz akkor hosszú távon a maga rapszodikussága 
mellett nagymértékű, tartós – növekedést. A  jelenség oka véleményünk szerint 
nemcsak a telepesek meg nem szűnő ki- és bevándorlásában, hanem akár a már 
régebb óta működő bicskei és a frissen felállított, nagyobb nehézségekkel küzdő, 
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ezáltal (még) a kezdeti években kevésbé precíz adminisztrációt folytató szári plé-
bániahivatal közötti különbségben is keresendő.

A kezdeti évek szári születésszámai a bicskei és a szári források alapján

A szári születési számadatok  
az első telepesek megérkezését követő két évtizedben

A bicskei plébániahivatal 
által anyakönyvezve

A szári plébániahivatal 
által anyakönyvezve

Év
Születések száma 

(fő)
Év

Születések száma 
(fő)

1729 2 1736 1
1730 8 1737 7
1731 5 1738 7
1732 10 1739 4
1733 15 1740 7
1734 11 1741 11
1735 13 1742 11
1736 0 1743 13

1744 7
1745 14
1746 17
1747 23
1748 17

1749 21

A temetések negyvenes évek végi kezdőadatai kapcsán szintén feltűnően alacso-
nyak az első bejegyzett évek számai a következő esztendőkhöz képest: 1747: 8; 1748: 
2; 1749: 2; 1750: 5; 1751: 1; 1752: 13; 1753: 21. Ez esetben gondolhatunk akár a tele-
pesek elöregedésének egyszerre bekövetkező hullámára is. Arra, hogy az első sváb 
családfők a hosszú utazást túlélő, erős fizikumú, nagyjából egy életkorban, életük 
delén lévő emberek közössége volt, akiknek halála is nagyjából egy időben követ-
kezhetett be. Ebben a  feltételezésben lehetnek igazságok, de a halálozási adatsor 
további elemzése ezt nem támasztja egyértelműen alá, továbbá igen meglepő lenne 
a kor viszonyait ismerve az is, ha 1749-ben a 21 született gyermekből mindössze 
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egy halt volna meg csecsemőkorban. Mindezekből következik, hogy itt is inkább 
a halálozási anyakönyvek vezetésének kezdeti hanyagságára kell gondolnunk.

Vajon fennmaradt-e ez a hanyagság később is? A kérdés megválaszolásához 
a halálozási anyakönyvek adataira fókuszáltunk, hiszen tudjuk, hogy ezek vezetése 
volt a plébánia számára a legkevésbé fontos. Ráadásul az elhunytak között találha-
tunk egy jól meghatározható csoportot, amelynek az adminisztrálása különösen 
is hiányos lehet, mégpedig a csecsemőké. Ők alighogy megjelentek a közösségben, 
egy éven belül el is távoztak onnan, így sem nevük, sem életük nem hagyhatott 
jelentős nyomot az egyházközség egészének életében. Ráadásul a kor egészségügyi 
viszonyai között igen magas volt a csecsemőhalandóság mértéke, így emiatt sem 
jelenthetett mindig könnyű munkát a szomorú esetek mindegyikének feljegyzése. 
Megnéztük tehát az egy éven aluli halálesetek szerepeltetését a halotti anyakönyve-
inkben, feltételezve azt, hogy ha ennek az életkori csoportnak az anyakönyvezése 
rendszeres, alapos munkára vall, akkor a  lakosság más tagjainak számba vétele 
kapcsán sem lehettek nagy mulasztások a szári plébánián. A településünk népes-
ségszámából nyilvánvaló, hogy nekünk nem állt rendelkezésre akkora adathalmaz 
a vizsgálatunkhoz, mint például Benda Gyulának Keszthely kapcsán, így a mi ered-
ményeinknél nem kalkulálhattunk azzal, hogy a nagy számok normális esetben 
kiegyenlítik egymást.26 Szár halálozási számaiban határozottabban jelentkezhet-
nek a helyi jellegű, akár néhány hétig tartó mortalitási hullámhegyek hatásai, így 
önmagában abból, hogy a matrikulák szerint egy adott évben dupla annyi embert 
temettek el, mint a következőben, nem kell feltétlenül anyakönyv-vezetési hibára 
gyanakodnunk. A korban az élet velejárójaként a tragikus események olykor hir-
telen és gyorsan csaptak le: 1794-ben például csak december hónapban 23 gyermek 
halt meg Száron.27 Máskor viszont elkerülte a nagyobb baj a közösséget, és a kis 
lakosságszám miatt előfordulhatott, hogy ennél az értéknél kevesebben haltak meg 
összesen egy egész év alatt. Ez történt például két esztendő múlva, talán egyfajta 
kompenzációs hatásra is 1796-ban. Emellett befolyásolhatták a halálozási adatokat 
az országos, sőt európai méretű demográfiai válságok is, úgy, mint az 1738–1741. 
évi pestisjárvány, az 1780–1810 közötti európai demográfiai válság, az 1831. évi 
kolerajárvány vagy az 1847-es éhínség.28

Különösen is fontos volt számunkra tehát adatainkat évtizedes periódusokra 
osztani, hogy a halálozási görbe rapszodikusságát finomítsuk. Vizsgálati időtarto-
mányunk az 1753. év bejegyzéseitől kezdődik, mert úgy gondoljuk, az erre az évre 

26 Benda Gyula: A halálozás és halandóság Keszthelyen, 1747-1849. In: Történeti Demográfiai Évkönyv. 
(Szerk.: Faragó Tamás–Őri Péter) 2000. 125–131. o.

27 Ugyanebben a hónapban Újbarkon mindössze egy személy halt meg. Viszont például az 1834. március 
20-tól április 15-ig tartó napokban kizárólag egy és öt év közötti újbarki gyermekek haltak meg 
az egyházközségben, szám szerint tizenegyen…

28 Benda 2000. 148. o.
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vonatkozó halálozási adatok már kevésbé viselik magukon az anyakönyvtípus in-
dulása kapcsán tapasztalt, fent leírt hiányosságokat. Az így kialakított intervallu-
mokra vonatkozóan megállapítottuk az egy éven aluli halottak arányát az összes 
esethez képest. Eközben azt tapasztaltuk, hogy a szári plébánia munkatársai min-
den évben jegyeztek fel elhunyt csecsemőt, így a korcsoport kategorikus kihagyá-
sáról sohasem lehetett szó a korszakunkban. Az egy éven aluli halottak átlagos 
aránya az összes halálesethez képest a vizsgált, közel száz évben 31,3% volt. Ettől 
jelentékenyen eltért az 1773 és 1782 közötti periódus, akkor hunyt el arányaiban 
a legtöbb (39,1%) csecsemő Száron a vizsgált időszakunkban, a legkevesebb (24,6%) 
pedig az 1803–1812-es intervallumban. Ezeknél talán még beszédesebb értékeket 
kaptunk, amikor összevontuk az egyes periódusokat, és elvégeztük a vizsgálatun-
kat úgy is, hogy húsz éves szakaszokra bontottuk az idősíkunkat. Az eredmények 
a táblázatunk jobb szélső oszlopában láthatóak. Ha szemügyre vesszük az ott meg-
jelenített százalékos értékeket, feltűnik egy szabályos hullámmozgásszerű jelenség: 
egy átlag alatti halálozási aránnyal jellemezhető periódust rendszerint egy átlag 
feletti követett. Vagyis időszerűen visszatérő húszéves demográfiai ciklusok látsza-
nak kirajzolódni a számok mögött. Észrevehető az is, hogy a csecsemők halálozási 
arányában bekövetkező hullámhegyek és -völgyek az  idő előrehaladtával egyre 
laposodtak.

A csecsemőkorban elhunytak aránya az összes halotthoz képest (1753–1850)

Év Az összes bejegyzett halott (fő) Az egy éven aluli halottak aránya (%)

1753–1762 293 32,4
30,3

1763–1772 264 28,0
1773–1782 420 39,1

35,5
1783–1792 443 35,8
1793–1802 353 30,1

27,0
1803–1812 404 24,6
1813–1822 283 36,0

32,8
1823–1832 351 30,5
1833–1842 341 30,5

29,9
1843–1850* 190 27,4

*Az 1848–1849. évi adatok teljesen hiányoznak.

Elképzelhető, hogy mindezek mögött a malthusi értelemben vett demográfiai kr-
ízisek ciklikusan visszatérő jelensége állt. A betelepítés során a semmiből újjáépü-
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lő falu folyamatos népességnövekedése időnként telítettséget okozhatott a helyen, 
ilyenkor a közösség általános életszínvonala könnyen csökkent, kevesebb élelem 
juthatott az  asztalokra, amelynek következtében nemcsak a  gyermekek, hanem 
az újszülötteket világra hozó édesanyák szervezete is átlagosan gyengébb állapot-
ban lehetett. Ráadásul a zsúfoltabb közeg a  járványok terjedését is elősegíthette. 
Ezek könnyen szolgálhattak okként arra vonatkozóan, hogy a  legvédtelenebb 
korosztály, a csecsemők számaránya megnőtt a halottak között. Aztán a nagyobb 
mértékű halálozás, az elvándorlás, a születésszabályozás vagy az új földek feltöré-
se elősegíthette a helyzet rendeződését, amelynek hatására a következő ciklusban 
némileg kevesebb egy éven aluli szári lakos halt meg. Ez viszont önmagában rege-
nerálta a folyamatot, hiszen a több életben maradt személy következtében a falu-
közösség megint zsúfolttá válhatott egy idő múlva, amikor pedig megint az előbb 
leírt népesség-levezető eszközökhöz kellett fordulnia a  helyi társadalomnak. Ez 
az  önmagát gerjesztő folyamat viszont fokozatosan veszíthetett markáns megje-
lenéséből, időről időre alacsonyabb számarányokon és kisebb hullámokkal jelent-
kezett. Ennek oka akár a több évtized alatt lezajlott viszonylagos infrastrukturális 
fejlődés, és ebből következően az emberek életszínvonalának lassú, de hosszú távon 
folyamatos emelkedése állhatott.

Mindezek után hozzáláttunk a  csecsemőhalálozási arányszám korszakunk-
ra vonatkozó adatainak megállapításához. Itt már eleve a húsz éves periódusokat 
vettük alapul számításainkhoz, természetesen az utolsó szakasz kivételével, amely 
a hiányosságok, és az adatbázisunk záróéve miatt ezúttal sem fog át teljesen két 
dekádot. Mivel itt a  születési anyakönyvek adatait is számba vettük, némi tor-
zulást eredményezett volna a születéseknél jelentkező két és fél hónapnyi, illetve 
a  halálozási számoknál meglévő összesen közel egy évnyi kimaradás, amit fen-
tebb bemutattunk. Itt eltekinthetünk az 1848–1849. évi hiányoktól, hiszen ezek-
ből az  esztendőkből mindkét anyakönyvtípusunk egyformán hiányzik. Viszont 
azért, hogy az arányszámok ne torzuljanak, a többi hiátus felszámolása érdekében 
ezúttal korrigáltuk adatainkat. Megnéztük, mely napok hiányoznak az  1815. és 
az 1821–1822. évek adatai közül, és kiszámoltuk az adott 20 éves szakaszban a hi-
átusnak megfelelő napok összességére mért csecsemőhalálozási átlagot, amellyel 
aztán kiegészítettük a vonatkozó időintervallum számait. Ez itt 8 fős korrekciót 
jelentett az egy éven aluliak halálozási számánál. Hasonlóan jártunk el az 1834. 
október 19. és 1835. január 1. közötti időszak kapcsán hiányzó értékeink esetében, 
itt a periódus ugyanazon napjaiban született szári gyermekek számának összegé-
ből vontunk átlagot, és adtuk hozzá a vizsgált szakaszunk születésszámához, ami 
9 fős emelkedést hozott.

Így kismértékben korrigált, viszonylag nagy számhalmazokkal dolgozhat-
tunk újra közel százévnyi demográfiai folyamatot vizsgálva. A kapott eredmények-
ben aztán ezen a téren is visszaköszönt a fent leírt folyamat: a csecsemőhalálozási 
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arányszámok ugyanazt a ciklikusságot mutatták. A születésszámok 18. század vé-
gétől induló csökkenése pedig – az irracionálisan korán megjelenő születésszabá-
lyozás mellett – annak a jele is lehet, hogy a településről folyamatosan vándoroltak 
el fiatal felnőttek.29 Úgy gondoljuk, ezek alátámasztják a jelenség eredőjeként ko-
rábban megfogalmazott hipotézisünket, hiszen a csecsemőhalálozási arányszám 
alapvetően mutatja egy-egy társadalom életszínvonalát,30 amely ezek szerint Szá-
ron – a rövid távú, lokálisan jelentkező demográfiai események mellett – hosszú 
távon enyhébb formában jelentkező, de szabályszerű hullámzást is mutatott a késő 
rendi kor szári társadalmában. Mindezeknek ellentmond Benda Gyula megállapí-
tása, aki a mértékében és részben alakulásában is hasonlatos keszthelyi adatok kap-
csán egyszerűen a korai időszakban és a 19. század első két évtizedében megjelenő 
anyakönyvvezetési hanyagsággal okolta az ottani értékek váltakozását.31

A csecsemőhalandóság Száron (1753–1850)

Év
Egy éven aluli halottak 

száma (fő)
Születések száma (fő)

Ezer születésre jutó egy 
éven aluli halott (fő)

1753–1772 169 942 179
1773–1792 306 1100 278
1793–1812 205 1039 197
1813–1832* 216 913 236
1833–1850* 159 696 228

*Korrigált adatok. (Az 1848–1849. évi értékek a két teljes évre vonatkozóan 
mindkét anyakönyvtípusból hiányoznak, így ezek kimaradtak.)

Elképzelhető persze, hogy nálunk is egyszerűen erről van szó, de a plébánia hanyag-
ságára mi nem tudunk a keszthelyi okokhoz mérhető magyarázatot adni. Száron, 
egy jóval kisebb egyházközségben a mindenkori plébános és káplánjai valószínű-
leg jól ismerték a híveket, az anyakönyvezést mindvégig egy kézben tartották. A 18. 
század utolsó éveiben mutatkozik ugyan némi zavar a bejegyzések kronológiai sor-
rendjében, de ez rendszerint a  fília, Újbarok adatai kapcsán jelentkezett. Ehhez 
a jelenséghez rögtön okként társíthatjuk Broszek József plébános 1793-ban történt 
nyugdíjba vonulását. Néhány évig ugyanis még nem érkezett meg az utód a helyé-

29 Emellett a házasságok vezetéséről nincs okunk pontatlanságot feltételezni, hiszen az esemény való-
színűsíthetően viszonylag nagy ünnepélyessége és csekély esetszáma miatt sem kerülhette el könnyen 
az anyakönyvet vezető pap figyelmét.

30 http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/57-csecsemohalandosag Letöltés ideje: 2021. 07. 30.
31 Benda 2000. 127. o.

http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/57-csecsemohalandosag
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re, így a plébánián igen nagy volt a személyi fluktuáció a helyettesek tekintetében, 
bár az állandóságot maga a nyugdíjas plébános továbbra is képviselte. A helyzet 
1801-től oldódott meg, ekkor foglalta el hivatalát az új plébános, Malczer Jakab. 
Szóval ezekből az évekből van okunk gyanakodni az esetleges anyakönyv-vezetési 
hiányosságok megnövekedésére, de ennek mértéke már csak azért sem lehetett 
nagy, mert az ekkor anyakönyvezett csecsemő halottak aránya is közel megegyezik 
a korszakra vonatkozó átlaggal.

Máshol rendszerint arra találhatunk jeleket, hogy a plébánia számára fontos 
volt az adatok rögzítése a matrikulákban. A különböző anyakönyvtípusok adatait 
többször megfeleltették egymásnak, jelölve az állapotváltozást. Így „törvényesítet-
tek” például 1838-ban két gyermeket a születési anyakönyvekben, miután szüleik 
házasságot kötöttek. Rendszeresen előfordult, hogy egy-egy más településről szár-
mazó személy Száron szülte meg gyermekét, vagy éppen itt halt meg, ettől még 
természetesen beírták az anyakönyvekbe őket, csakúgy, mint azokat az eseteket, 
amikor két nem szári házasodott a szári templomban. Sőt 1798-ban még a meg-
kereszteletlen csecsemő, Ipach János halálesetét is feljegyezték. Emellett 1843-ban 
például egy bizonyos Skorner Józsefet temettek el Száron, akihez rövid jellemzést 
is megfogalmaztak az  anyakönyvben – „közel 45 esztendős csavargó” – és a  ha-
lál okát is sajátos egyszerűséggel közölték: „az úton halt meg”. Beírták tehát őt 
az anyakönyvbe úgy, hogy a vallására vonatkozó rubrikát kihúzták, mert nyilván 
abban sem voltak biztosak, hogy katolikus-e. Hasonló eset történt 1847-ben, erről 
egy augusztusi bejegyzésből van tudomásunk: „Ösméretlen Száár és Újbarok közt 
lévő sárgás murva gödörbe halva találtatott, közel 16 éves toth koldusnak látszott 
lenni (…)”.

Ha mindezen igyekezete mellett a  mi plébániánk is jelentékenyebb anya-
könyv-vezetési hanyagságot követett el a kezdeti évek után is, azok a – keszthelyihez 
némiképp hasonló módon – az 1763–1772-es, az 1803–1812-es és esetleg az 1843–
1850-es időszakban, a halálozási anyakönyvek vezetésénél valószínűsíthetők legin-
kább. Ám az egy éven aluli halálesetek összes halotthoz mért arányából számítva 
úgy tűnik, ezek is legfeljebb 4–7%-os hiányok lehetnek. Vagyis a halálozási ará-
nyok időszakos csökkenésére magyarázatot adó, fent bemutatott két alternatíva 
közül még nem választhatjuk ki egyértelműen a valódi, múltra érvényes verziót, 
ehhez még további kutatások szükségesek. Viszont abban biztosak lehetünk, hogy 
anyakönyveink alkalmasak releváns népesedéstörténeti vizsgálatok elvégzéséhez.
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A szári lélekösszeírások

A helytörténeti kutatások másik gyakran előkerülő forrástípusát jelentik az egy-
házi lélekösszeírások (status animarum, conscriptio animarum).32 A  forrástípus 
értékét különösen megemeli, ha azt a kutató a rendi világ egy szegletének feltárá-
sára állíthatja a szolgálatába. A józsefi népszámlálás máshol részletesen bemutatott 
ívein kívül ugyanis kevés az 1848 előtti magyar állami vagy uradalmi hivatal által 
készített olyan összeírás, amelynek célja az egy időben egy településen élt teljes la-
kosság számbavétele.33 Az egyes római katolikus plébániákon készült listák között 
viszont jó eséllyel találhatóak ilyenek.34

Az adatokat ugyanakkor ezeknek az összeírásoknak az elemzése során sem 
fogadhatjuk el kritikai vizsgálat nélkül. A forrástípus sokszor emlegetett pillanat-
felvétel jellegén túl rögtön számolnunk kell azzal az eshetőséggel, hogy mire meg-

32 A lélekösszeírások általános történetéről és eszmeiségéről lásd: Andorka Rudolf–Faragó Tamás: 
Az iparosodás előtti (18–19. századi) család- és háztartásszerkezet vizsgálata. In: Agrártörténeti Szemle 
26. évf. 3–4 sz. 1984. 402–437. o. Faragó Tamás: Paraszti háztartás- és munkaszervezet-típusok Ma-
gyarországon a 18. század közepén. Pilis-Buda környéki birtokos paraszti háztartások 1745–1770 között. 
(Történeti Statisztikai Füzetek 7.). KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, Budapest, 1985. 16–29. 
o., Ördög Ferenc: Zala megye XVIII. századi népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei 
(1745–1771). In: Névtudomány és művelődéstörténet. IV. Magyar Névtudományi Konferencia Pais 
Dezső születésének 100. évfordulóján. (Szerk.: Balogh Lajos–Ördög Ferenc). MTA Nyelvtudományi 
Intézet, Budapest, 1989. 255–259. o. A 18. század közepén született Zala megyei egyházi lélekösszeírá-
sok páratlan összegzését adja ugyanő. Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatá-
si jegyzőkönyvei (1745–1771). I-IV. kötet, MTA Nyelvtudományi Intézete, Zala megye Önkormányzati 
Közgyűlése, Budapest–Zalaegerszeg, 1991–1998. Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19. 
században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a család-
szerkezet változásának tükrében. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 42–53. o. Az állami lélekösszeírások 
egyházi vonatkozásai kapcsán is figyelemreméltó: Fügedi Erik: A 18. századi lélekösszeírások története. 
In: Demográfia 9/3. 1966. 366–378. o., Őri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lé-
lekösszeírások Pest megyében, 1774–1783. KSH NKI Kutatási Jelentések 75. KSH NKI, Budapest, 2003 
27–119. o.

33 Az uradalmi és megyei összeírásokban rendszerint csak az adózó háztartásfőket jegyezték fel. Így 
volt ez az általunk vizsgált tata-gesztesi Esterházy-uradalom úrbéri szerződései és adóívei, a Mária 
Terézia-féle urbárium vagy éppen az 1828. évi megyei összeírás esetében is. MNL OL Eszterházy 
család iratai P 211-IV-26. Községi számadások. MNL FML IV.-3.-c Fejér Vármegye Közgyűlésének 
Iratai – Urbárium, Szár. MNL FML IV-9.-b Szár 1828. Conscriptio Portalis Posessionis Szaár. A II. 
József idején készült népszámlálásról és más forráslehetőségről lásd bővebben: Kovacsics József: 
A történeti statisztika forrásai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1957. A népszámlálásról 
továbbá: Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában. MTA, Budapest, 1938. Őri 
Péter: Hatalom és demográfia. II. József népszámlálása Magyarországon I. A KSH Népességtudományi 
Kutatóintézet Történeti Demográfiai Évkönyve 2002. 39–73. o., Őri Péter: Demográfia elméletben és 
gyakorlatban. II. József népszámlálása Magyarországon II. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet 
Történeti Demográfiai Évkönyve 2003. 89–127. o., Faragó Tamás: Az első magyarországi népszámlálás 
fennmaradt forrásanyaga. (Egy forráskiadási munka tanulságai.). In: Demográfia 53. évf. 4. sz. 2010. 
315–372. o.

34 Ennek oka, hogy a római katolikus egyház – részben felsőbbségét is demonstrálandó – sok esetben 
feladatának tartotta a más vallású lakosság összeírását is. Faragó 1985. 16–17. o.
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száradt a tinta az összeíró papírlapjain, egy település lakossága már nem felelt meg 
pontosan annak a képnek, amely végül egy adott lista alapján az utókorra maradt. 
Vagyis az összeírás elkészítése közben – főleg ha az összeíró több napon át végezte 
munkáját – egy-egy haláleset, születés vagy költözés következtében is megváltoz-
hatott a közösség állapota, és így akár az is előfordulhat, hogy a listán szereplők 
mindegyike soha nem élt együtt pontosan egy időben.

A szári egyházközség 1777-ig abba a Veszprémi Egyházmegyébe tartozott,35 
amely Padányi Biró Márton püspöksége alatt országosan is elsők között követelte 
meg a plébánosoktól a lélekösszeírások elkészítését,36 így nem lepődünk meg a 18. 
század közepéről fennmaradt vonatkozó forrásanyag viszonylagos bőségén: 1745 
és 1769 között hat Szárról készült egyházi lélekösszeírás is a rendelkezésünkre áll.37 
Az  ezt követő évtizedekből viszont csak az  egyházlátogatási jegyzőkönyvekben 
szereplő összesített lakosságszámokat ismerjük, részletes lista nem maradt fenn.38 
Hosszú idő telt el addig, míg a soron következő nominális kutatásra is alkalmas, 
általunk megtalált lista megszületett, ez a dokumentum 1840-ből való. Ezt a hét 
egyházi lélekösszeírást vontuk vizsgálatunk alá.

A listák elemeit felvettük digitális adatbázisunkba, és rögtön megállapíthattuk, 
hogy a hat esetben nem annyi személy szerepel az összeírásokban, mint amennyit 
a plébánia a dokumentumok végén közreadott. Magyarán a beírást készítő papok 
elvétettek a számolást, ebből pedig az következik, hogy az egyes évekre vonatko-
zó lakosságszámadatainkat is korrigálni kellett.39 Ezek után még fontosabbá vált 
a  kérdés, hogy vajon célja volt-e a  plébániának a  községben élt összes személyt 
felvenni a listára?

A  plébános és a  tanító szerepeltetése eleve esetleges, hiszen nem tartoztak 
a paraszti-iparos társadalomhoz, így többször kimaradt a háztartásuk a  listából. 

35 Hermann István: A Veszprémi Egyházmegye igazgatása a 18. században. (1700–1777). MNL Veszprém 
Megyei Levéltára. Veszprémi Főegyházmegye. Veszprém, 2015. VI-VIII. melléklet.

36 Dénesi Tamás: Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a 18. századi veszprémi egyházmegyében. 
Doktori disszertáció. ELTE BTK. Történelemtudományok Doktori Iskola. Kora Újkori Magyar Törté-
neti Program. 2006. 147–149. o., Ördög 1989. 256–257. o.

37 SzfvPL – I.2. – 1745. Szár. 117AB/ee. Tafferner, Anton: Die ersten Kolonistenfamilien der Esterhazy-
schen Neugründungen Saar und Boglar im Schildgebirge (Ungarn). https://www.dingolfing.org/mem-
bers/beetz/szar/kolonisten_saar_boglar.pdf Letöltés ideje: 2019. 7. 19. Szekeresné Burghardt Klára: 
Falutörténet és néphagyomány Száron. Szár, 1990. 12–21. o. Laub János: A betelepítéstől a kitelepítésig. 
Adatok Szár község történetéből. Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért és Kultúrájáért Egyesület. 
Szár, 2017. 18. o. SzfvPL – I.2. – No. 117AC/m. Kummer György plébános táblázatos lélekösszeírása 
a Historia Domusban (kézirat). SzfvPL – I.2. – No. 117AA/r. SzfvPL – I.2. – No. 117AD/u. Kopállik 
Kajetán plébános táblázatos lélekösszeírása a Historia Domusban (kézirat).

38 „Ez a forrástípus az esetek döntő többségében 1771-ig alkalmazható családfakutatásra, utána fokozato-
san statisztikává silányul.” https://www.szfvpl.hu/hu/feldolgozottsag / Letöltés ideje: 2021. 02.10.

39 Lásd ezt részletesen: Schweininger Péter: Egy dunántúli sváb falu egyházi lélekösszeírásainak kritikai 
vizsgálata. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 32. évf. 1–2. szám. Budapest, 2021. 6–25. o.

https://www.dingolfing.org/members/beetz/szar/kolonisten_saar_boglar.pdf
https://www.dingolfing.org/members/beetz/szar/kolonisten_saar_boglar.pdf
https://www.szfvpl.hu/hu/feldolgozottsag%20/
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Ennek ellenőrzése gyorsan lehetséges, hiszen ha felírták őket, akkor rögtön ház-
tartásaikkal kezdődött a lajstrom. Négy összeírásban kezdődik velük a lista, három 
alkalommal pedig kimaradtak. Utóbbi esetekben az ő háztartásaik rekonstruálását 
is el kell végeznünk, ha korra vonatkozó lakosságszámot pontosítani szeretnénk. 
Az is csorbíthatná továbbá a lélekösszeírásaink teljes körűségét, ha esetleg nemes 
jogállású lakosság élt volna a faluban. A józsefi népszámlálások kapcsán ugyanis 
jól tudjuk, milyen ellenállásba ütközött a nemesek részéről az összeírásban való 
szereplés, így joggal gondolhatjuk, hogy a helyi összeírások során sem ér(het)te 
őket az a presztízsveszteség, hogy a jobbágyokkal egy listára kerüljenek.40 Hason-
ló tendenciát fentebb bemutattunk a tanító és a plébános esetében is, bár láttuk, 
hogy előfordult, amikor őket is összeírták. Ehhez kapcsolódó jelenségről számol 
be Ördög Ferenc, aki talált olyan Zala megyei egyházi lélekösszeírást, amelyben 
a nemeseket is feltüntették.41 Mindezek mellett a mi esetünkben nem szól arról is-
mert forrás egyértelműen, hogy Kopállik Kajetán plébánoson (szári szolgálati ideje: 
1835–1863)42 kívül vizsgált korszakunkban bármikor is élt volna Száron nemesi 
jogállású lakos,43 ezért úgy véljük, ettől a helyzettől nem kell féltenünk lélekössze-
írásaink teljes körűségét.44

Sajnos egy lélekösszeírás évéből sem áll rendelkezésre olyan listaalapú kont-
rollforrás, amellyel közvetlenül összevethetnénk a plébánia összeíróinak pontos-
ságát, mint ahogy azt Benda Gyula tette Keszthely esetében.45 Bár adóösszeírások 

40 https://www.ksh.hu/statnap10_elso_nepszamlalas Letöltés ideje: 2019. 07. 15.
41 Ördög 1989. 256. o.
42 https://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/plebaniak/keresztelo-szent-janos-plebania-szar- Letöltés 

ideje: 2021. 02. 11., Laub 2017. 38. o.
43 FML Kézirattár. Conscriptio Nobilium Comitatus Albensis. Processus Bicskeiensis. 1813–1843.
44 Ez nem jelenti azt, hogy a mindenkori plébános, tanító, jegyző vagy éppen egy Száron (vagy kör-

nyékén) letelepedő uradalmi alkalmazott ne lehetett volna történetesen nemesi jogállású, ám ennek 
eshetősége anyakönyvi adatbázisunk alapján is igen csekély. Az 1790–1800-as években az anya-
könyveinkben felbukkanó Schelhorn Antal uradalmi vadász és Pereszlényi István (1816) uradalmi 
juhász, illetve az anyakönyveinkben 1797-től 1822-ig rendszeresen megjelenő, majd a szemünk elől 
nyomtalanul eltűnő Venos György jegyző vezetékneve elé tettek a bejegyzők minden alkalommal „D.” 
(vagyis feltehetően Dominus=úr) jelet. Szár első tanítója, a már említett Müller János György egyszer 
sem kapott az anyakönyvet vezetőktől hasonló megkülönböztető bejegyzést, de fia, a későbbi jegyző, 
Müller György már igen. Viszont ő is csak egyetlenegy bejegyzés alkalmával: az 1798-as halálakor. 
Más hasonló jellel ellátott személyek, csak mint (feltehetően idegen) keresztszülők kerültek a szári 
anyakönyvekbe nagyon ritkán. Könnyen előfordulhat tehát, hogy az „úr” megjelölés nem az egyes sze-
mélyek nemesi jogállására, hanem társadalmi presztízsére irányult, és ennek megfelelően használata 
anyakönyveinkben igen önkényes volt. Mindenestre a korszakban készült megyei nemesi összeírások-
ban sem találtunk szári nemest. Schneider Miklós: Fejérmegyei nemességvizsgálatok. Pannónia Nyom-
davállalat. Székesfehérvár, 1937. FML Kézirattár. Conscriptio Nobilium Comitatus Albensis. Proces-
sus Bicskeiensis. 1813–1843. A józsefi népszámlálás nemesekre vonatkozó rubrikáját is kihúzták Szár 
esetében. PÓTLÁS az első magyarországi népszámláláshoz 1786–87. (Szerk.: Dávid Zoltán –Faragó 
Tamás–Fügedi Erik). (Történeti Statisztikai Tanulmányok 2.) Budapest, 1975. 32–33. o.

45 Benda 1997. 87–89. o.

https://www.ksh.hu/statnap10_elso_nepszamlalas
https://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/plebaniak/keresztelo-szent-janos-plebania-szar-
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viszonylagos bőséggel állnak rendelkezésünkre, a vonatkozó évekből sajnos éppen 
hiányoznak. Talán az 1768. évi Mária Terézia-féle urbárium az, amely időbeli kö-
zelsége miatt összehasonlítható az 1769-es lélekösszeírásunkkal. Ezt megtéve meg-
állapíthatjuk, hogy az urbáriumban szereplő 127 családfő közül 82 szerepel a 140 
háztartásfőt megjelenítő lélekösszeírásban. Így akár az 1769-es összeírás viszony-
lag nagyfokú pontatlanságára is gyanakodhatnánk, de egy betelepítési folyamat 
után álló, rendkívüli térbeli migrációs hajlandóságot mutató társadalomnál ebből 
az adatpárból komoly következtetést a feltételezések szintjén sem alkothatunk.46 
Főleg, hogy akár több mint másfél év is eltelhetett a két forrás adatfelvétele között, 
ráadásul az urbáriumban csak az úrbéres lakosság került feljegyzésre.47

Nem maradt tehát más, mint anyakönyveink adataihoz fordulni, és az innen 
nyerhető információkkal tesztelni a lélekösszeírások teljeskörűségét. Mivel Benda 
szerint is a gyermekek összeírásában találhatók a legnagyobb hiányosságok, vizs-
gálódásunkat megint a kisgyermekek szerepeltetésének kérdése köré fonjuk.48 Ez 
számunkra azért is jelent jól alkalmazható módszert, mert a  felnőtt lakosságról 
a 18. századi lélekösszeírások kapcsán nem lehetnek születési anyakönyvi adataink, 
hiszen ezek csak 1729-től állnak (a kezdeti években töredékesen) rendelkezésünkre. 
Ráadásul egy kisgyermek vizsgálatánál egy sor olyan tényezőt kizárhatunk, ami 
a falu esetleges elhagyását eredményezheti, úgy mint házasodás, tanulás, katona-
ság vagy szolgasorba lépés egy másik településen.

Korábbi vizsgálataink során már láttuk, hogy az adott összeírás évében – sőt 
akár az azt megelőző évben – született gyermekek még akkor is könnyen lemarad-
hattak a listáról, ha az összeíró a teljes körültekintés mellett járt el adatainak felvi-
tele során. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy az összeírást kettővel megelőző évben 
született gyermekeket vesszük számba. Közülük is csak azokat, akik biztosan meg-
érték az adott összeírás évszámát követő évet, családjuk pedig biztosan a faluban 
élt az adatfelvétel idején, vagyis mindenképpen szerepelniük kell az összeírásban, 
amennyiben az valóban teljes körű.49

46 Ezt a hajlandóságot más kiterjedt vizsgálataink mellett a lakosságszám fentebb ismertetett nagyfokú 
ingadozása és a szári családkönyv adatbázisában szereplő 28 Bánátba továbbvándorló szári lakos is 
igazolja. Stader, Stefan–Tarnai Péter: Die deutschen Familien von Saar-Szár im Schildgebirge in Ungarn 
1737–1800. (Schriftenreihe zur donauschwäbischen Herkunftsforschung. Band 19.) Boscolo & König-
shofer, Karlsruhe, 1989.

47 Felhő Ibolya: A Mária Terézia úrbérrendezése során készült adatfelvételek. In: Kovacsics József: A törté-
neti statisztika forrásai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1957. 216. o.

48 Benda 1997. 90. o.
49 Hogy biztosan megérték-e az összeírás évének végét az egyes gyermekek, megállapíthatjuk abból, 

hogy szerepelnek-e egy későbbi anyakönyvi bejegyzésben vagy összeírásban. A család helyben 
maradását már nehezebb rekonstruálnunk, ugyanis attól, hogy szerepelnek a szülők későbbi szári for-
rásainkban is, még hosszabb-rövidebb időre könnyen elhagyhatták a falut. Ezért hiába érte meg egy 
szári gyermek az összeírás évét, ha a család maga nem szerepel a listán, a gyermeket kivettük a vizsgált 
esetek közül.
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Egy eset lehetséges még, amely miatt mindezen feltételek teljesülése mellett is 
indokoltan hiányozhat a gyermek a listáról: egy másik faluba vitték nevelőszülők-
höz, ahol esetleg adoptált gyermekként élt. Ám ezzel kapcsolatban nem feltételez-
hető az adoptáció kétségkívül jelenlévő gyakorlatáról az a nagy esetszám, amely 
az „elveszett” gyermekek esetlegesen előforduló magas számára önmagában ma-
gyarázat lehetne.

A szári egyházi lélekösszeírások teljes körűségének vizsgálata 
a gyermekek bejegyzésének pontossága alapján

Az összeírás éve 1745 1746/1747 1757 1759 1763 1769 1840

Az összeírást két évvel megelőző esztendő-
ben született gyermekek száma (fő)

13 14 33 46 52 61 38

Közülük az összeírás idején még bizonyítha-
tóan Száron élt gyermekek száma (fő)

5 6 9 13 13 19 8

Közülük az összeírásba bejegyzett  
gyermekek száma (fő)

5 6 8 12 12 0 7

Eredményeinket táblázatban foglaltuk össze. Jól látható ez alapján, hogy az össze-
írók a hétből hat alkalommal szinte 100%-os pontossággal jegyezték fel a bizonyít-
hatóan itt élt kisgyermekeket. Az egy-egy személy kimaradásának esetleges okait 
már fentebb tárgyaltuk. Vagyis a listák készítőinek a teljes lakosság feljegyzésére 
vonatkozó igyekeztét nem vonhatjuk kétségbe. Kirívó kivétel ez alól az  1769-es 
lajstromot készítő összeíró: egyetlen esetben sem jegyezte be a  két évvel koráb-
ban, 1767-ben született gyermekeket! Ez rögtön újabb 19 főnyi hiányt jelent tehát 
az egyébként is kevés adatot megjelenítő összeírásban.

Közelebbről megvizsgálva az 1769. évi listán szereplő családok állapotát, azon-
nal feltűnik, hogy a megszokottnál kevesebb a gyermekek száma. Nemcsak a más-
fél-két évesek, hanem a legtöbb esetben a néhány évvel idősebbek sem szerepelnek 
rajta.50 Hogy volt-e valamilyen életkori határ a bejegyzések kapcsán, és ha igen, 
akkor azt mely életévnél húzta meg az összeíró, nem tudjuk pontosan. Az összeírás 
idején kilenc-tíz éves Schneider Mária Anna például szerepel a listán, viszont a hét-
nyolc éves, akkor még biztosan életben lévő János testvére már nem, csakúgy mint 
a két-három éves Anna Mária és az egy-két éves Erzsébet nevű húguk. Schneider 
Jánossal egy évben (1761) született, és az összeírás idején még szintén élt Schmidt 

50 A családok 1769-es állapotát a Stader–Tarnai adatbázisból és anyakönyveink vonatkozó információi-
ból tudtuk kinyomozni.
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János sem került bejegyzésre, viszont az ugyanebben az évben született Ipach Fe-
renc már felkerült rá, sőt találtunk olyan 1762-es (Hoffmann Anna Mária), 1763-as 
(Haaberberger János) és 1765-os (Schlegl György) születésű gyermeket is, aki – kor-
társaival ellentétben – bejegyzésre került. Mindezek mellett Klebert János gyermek 
nélkül, mindössze a feleségével van feltüntetve, holott az összeírás időpontjában 
hat gyermekük élt, egy és tizennégy éves kor között. A gyermekek bejegyzése tehát 
rendkívül hiányos, bizonytalan, és kihagyásukban nem látunk rendszert.

Így az anyakönyveinkben található információkkal és a Szárról készített csa-
ládkönyvben szereplő családok adataival összevetettük az 1769. évi lélekösszeírás 
bejegyzéseit. A vizsgálat után azt tudtuk megállapítani, hogy a listán szereplő 140 
háztartásfőnek létezett összesen 110 olyan gyermeke, aki 1769. január 1. és decem-
ber 31. között biztosan életben volt, és valamely későbbi időpontban még a faluban 
tartózkodott, de mégsem került a listára. Ez alapján a lajstromban jelölt összeghez 
jó eséllyel minimum 110 főt kell még hozzáadni, hogy a valós 1769. évi szári la-
kosságszámot megkapjuk, vagyis az ott szereplő, általunk korrigált, 691 főt takaró 
összeg helyett 801 fő lesz az eredmény. Úgy gondoljuk viszont, hogy ennél még 
többen élhettek a faluban, hiszen az 1769-ben a községben élt, majd később máshol 
elhunyt gyermekek, vagy az esetlegesen kihagyott szolgák és együtt élt háztartásta-
gok a fenti 110 főben természetesen nem szerepel(het)nek. Mivel az 1757. évi adatok 
alapján Szár tíz éves kor alatti lakossága korszakunkban nagyjából az összlakosság 
egyharmadát (31,3%) tette ki, úgy véljük, itt is jelentős számú hiányzóval kalku-
lálhatunk. Így az 1769. évi szári lakosságszám becsléseink szerint valójában 900 és 
1000 fő között lehetett.

A  léleköszeírás nagy hiányosságának okára biztos magyarázatot megfogal-
mazni nem tudunk, viszont mindenképp beszédes lehet az  az exkuzáló szöveg, 
amelyet Broszek József plébános az összeírás elé írt:

„Bár ezt gyorsabban kellett volna megtennem, nem küldtem el a kért ponto-
kat – méltán vádolhatnak azzal, hogy rossz egészségem miatt, mivel a leg-
utóbbi farsang óta egészen idáig ágyhoz voltam kötve, és a szentmisét sem 
tudtam bemutatni. Hasonlóan bocsánatot kérek, hogy még nem fejeztem 
be, ami az Egyház számadására vonatkozik. Nem az én hibám, ugyanis 
az a gyakorlat a mi uradalmunkban, hogy azt a dominalisták51 végzik el, 
akik napról napra halogatják azt, az  egyik a  vasárnapi feladatai miatt, 
a másik más miatt, és nekem nem áll rendelkezésemre a korábbi száma-
dások eredménye vagy lezárása, és emiatt nem tudok előrehaladni a szá-
madások befejezésére vonatkozóan, mégis iparkodni fogok, hogy a lehető 
legjobban siettessem az ügyet az uradalmi hivatalnál, és a 1768. évi teljes, 
még hátralevő számadás készen legyen. Kelt Száron, 1769. február 20-án.”

51 Itt valószínűleg uradalmi tisztségviselőket jelent.
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Ebből arra következtethetünk, hogy a szári lelkipásztor nem teljesítette határidőre 
a püspökség kérését, emiatt az 1769-es lélekösszeírás elkészítésének fent bemutatott 
felületességére akár a sietség és/vagy a hosszú betegeskedésből következő informá-
cióhiány is lehetett a fő indok. Broszek a késlekedésére mentségül két külső körül-
ményt hozott fel, amelyből az egyik az előző évben kezdődő betegsége. A másik az, 
amellyel igyekszik a felelősséget a Esterházy-uradalom, vagyis a kegyúr hivatalos 
megbízottjaira („dominalisták”) hárítani, miszerint azok még nem végezték el idő-
ben a feladatukat. Száron ugyanis – ahogy már utaltunk rá – az uradalom alkal-
mazottai közreműködtek az egyházi vagyon kezelésében, ami nem volt egyedülálló 
jelenség a korban.52

Könnyen elképzelhető, hogy a gyermeklakosságot tartotta a  legkevésbé fon-
tosnak összeírni, ezért a körükben végzett számadás kapcsán kihagyásokkal igye-
kezett időt nyerni. Mindezek mellett az is valószínűnek látszik, hogy adatait, vagy 
azoknak egy részét már korábban elkezdte összegyűjteni, hiszen a szövegben még 
az előző év számadásának elkészítésére tesz ígéretet. Még azt sem tarthatjuk ki-
zártnak, hogy a plébános évekkel korábbi adósságát igyekezett törleszteni, hiszen 
az 1765-ben Száron végbement canonica visitatióhoz rendelve nem ismerünk el-
készített lélekösszeírást, 1769-ből pedig nem tudunk a plébánián lezajlott vizitáci-
óról.53

Mindezek után talán könnyebben fogalmazhatunk meg ítéletet az 1769. évi 
lélekösszeírás fölött: lakosságszámra és háztartásszerkezet-elemzésre vonatkozó 
szakmailag megalapozott vizsgálatokhoz gyakorlatilag nem alkalmazható, a nagy-
fokú pontatlansága elsősorban a gyermekek hiányos bejegyzéséből fakad. Az egyéb 
háztartástagokat a fentihez hasonló részletes kontrollforrás híján nem tudtuk ma-
radéktalanul felderíteni. A háztartásfők viszont valószínűleg megbízható rendben 
szerepelnek benne, hiszen a Mária Terézia-féle egy évvel korábbi urbáriumhoz ké-
pest számuk még magasabb is, így nagy mértékű, indokolatlan kihagyásra velük 
kapcsolatban nem gyanakszunk.

Ahogy fentebb láthattuk, a többi egyházi lélekösszeírásunk szerencsére nem-
csak a teljes népesség feljegyzésének igényével, hanem nagy valószínűséggel annak 
megközelítő teljesítésével is készült. Ezt elősegíthette a tény, hogy a Benda Gyula 
által megfogalmazott legfőbb pontatlansági ok – az egy plébániára jutó nagy la-
kosságszám – Szár esetében az egész korszakunkban nem állt fenn.54 A helyi plé-
bánosok és/vagy az összeírásokat készítő megbízottjaik valószínűleg jól ismerték 
az alig ezer főből álló nyájukat. Az 1769. évi kivételével jó, a kutatók számára is 
felhasználható munkákat készítettek.

52 Dénesi 2006. 92–93. o.
53 Dóka 1997. 69. o.
54 Benda 1997. 87–96. o.
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Ezek az  anyakönyvekkel együtt alapjai lehetnek minden lokális témájú tör-
téneti munkának. Az  1848 előtti időszakra vonatkozó helytörténetírás kapcsán 
ugyanis különös jelentősége van a társadalomtörténeti megközelítésnek. Egyrészt 
azért, mert még egy provinciális közösség vizsgálata során is általában viszonylag 
bő forrásanyag áll a kutató rendelkezésére, másrészt pedig azért, mert ebben a kor-
ban a legtöbb esetben a kormányzati szervek meglehetősen alacsony hatásfokkal 
tudták alakítani egy település mindennapjait. Az  ott történtek így sokszor erős 
helyi sajátosságokkal rendelkezve alakultak, és ennek lenyomatai a lokális közössé-
gek jellemzőinek változásai. Ezeket pedig társadalomtörténeti, azon belül is – talán 
a leginkább összehasonlítható módon – népességtörténeti kutatásokkal tárhatjuk 
fel.

A demográfiai folyamatok megragadását segíti elő, ha egy település kutatása 
során a fent bemutatott elővigyázatossággal látunk neki a forrásaink kritikai vizs-
gálatához. Viszont minden precizitás mellett okozhat a kutatásokban meglepeté-
seket annak a folyamatnak a jelenléte, amely a születések és halálozások egymást 
váltó sorában harmadik tényezőként járult hozzá az alapvető népmozgalmi jellem-
zőkhöz: ez a migráció.

Száron már a  falu 1729-ben kezdődött betelepítése is sajátságos módon tör-
tént. A német telepesek egy döntő része ugyanis nem közvetlenül a Német-római 
Birodalom területéről, hanem a  Pest megyei Vörösvárról érkezett, amely akkor 
az Esterházy-uradalom exklávéjaként működött.55 Mint a legtöbb telepesfaluban, 
Száron is dinamikus népességnövekedés ment végbe a betelepítés folyamata során, 
1759-re a község lakosságszáma már 889 főre nőtt.56 Ám négy évvel később a léle-
kösszeírásunk szerint már csak 635 személy élt a faluban.57 A jelenség okait kutatva 
természetesen azonnal az anyakönyvekhez fordultunk, de ez a forrástípus ezúttal 
nem adott választ a kérdéseinkre, hiszen összességében ebben a négy évben is ma-
gasabb volt a  születések száma a halálozásokénál, vagyis ekkor is a  természetes 
szaporodás jellemezte a településünk társadalmát. Az eredményre a szomszéd köz-
ség, Boglár (ma Vértesboglár) történetének részleges megismerése során jutottunk. 
Szakirodalmi információkból kiderült számunkra, hogy a helység az Esterházyak 
által legkésőbb betelepített falvak közé tartozott, és a német telepesek első hulláma 
csak 1755-ben érkezett ide, de még ezek után is maradtak üres telkek.58 Rögtön 

55 Historia Domus. Szabad György: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről 
a tőkés gazdálkodásra. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957. térképmelléklet.

56 Historia Domus.
57 SzfvPL – I.2. – No. 117AA/r.
58 Farkas Gábor: A német lakosság betelepítésének kérdései Fejér megyében. In: A Dunántúl településtörté-

nete 1. (1686–1768). MTA VEAB Értesítője II. Veszprém, 1976. 170–171. o. Az adatok már korábban 
Tafferner Antal doktori disszertációjában is megjelentek: Tafferner Antal: Vértesboglár. Egy hazai 
német település leírása. Német Néprajztanulmányok II. (Szerk.: Schwartz Elemér). Pázmány Péter 
Tudományegyetem Német Nyelvészeti és Néprajzi Intézete, Budapest, 1941. 18. o.
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összevetettük az ottani összeírásokat a Száron megismertek listájával, és megálla-
píthattuk: Szár népességének egy része átköltözött Boglárra.59

Mindemellett jó néhány olyan életutat is feltérképeztünk, amely arról tanús-
kodik, hogy a telepesek ennél jóval messzebbre, egészen a Bánátig vándoroltak. Sőt 
arra is találtunk példát, hogy egy szári telepes az élete során négy különböző helyen 
kísérletezett hosszú távú háztartásalapítással, ám ezek kudarca után mégis vissza-
tért Szárra. Helytörténeti vizsgálataink megkezdése előtt tehát érdemes felhagyni 
minden esetleges hipotézisünkkel a változatlannak ítélt múlt, és a benne élt immo-
bil ember képét illetően. A preindusztriális társadalom alakítói az életért folytatott 
mindennapos küzdelmükben képesek voltak a kor kezdetleges magyarországi köz-
lekedési viszonyai között is több száz kilométeres utat megtenni akár még a nagy 
telepítési folyamatokon kívül, spontán akcióként is. Ezzel helytörténeti kutatásunk 
során éppúgy számolnunk kell, mint az anyakönyvek és a lélekösszeírások esetle-
ges hibáival, ha a múlt megragadásához az egyes települések közösségein keresztül 
szeretnénk közelebb jutni. Vizsgálatainkkal így ahhoz is újabb adalékokat tudunk 
szolgáltatni, hogy a köztörténeti síkon megfogalmazott modellek milyen mérték-
ben érvényesek választott helyünk múltjára. Az egyes emberig eljutó mikrotörté-
neti szemlélet pedig kulcsa lehet egy olyan sajátságos történelem megfogalmazásá-
nak, amelyből legalább annyi létezett, ahány település volt a világon.

59 SzfvPL – I.2. – No. 117AA/r.
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A kötet szerkesztője

Dr. B. Stenge Csaba a 2020. október 1-ei konferencián (Csikós-Török Zsuzsa)

Dr. B. Stenge Csaba Pécsett született 1975-ben. A  Pécsi Tudományegyetem tör-
ténelem szakos mesterképzésén szerzett jeles eredményű diplomát 2002-ben, itt 
végezte nappali, ösztöndíjas képzés keretein belül a PhD képzést is – summa cum 
laude eredménnyel – az „Európa és a magyarság a 18–20. században” doktori prog-
ram keretein belül (témavezetője prof. dr. Ormos Mária volt, a védésre 2006-ban 
került sor). 2009. január 1. óta dolgozik Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltárában, 
2011. április 1. óta az intézmény igazgatójaként (immár harmadik, öt éves vezetői 
ciklusát tölti az intézmény élén). Tudományos testületi tagságai közül – a teljesség 
igénye nélkül – kiemelendőek az alábbiak: Magyar Repüléstörténeti Társaság (1998 
óta), Magyar Hadtudományi Társaság (1998 óta, 2013 óta szakértőként), Magyar 
Levéltárosok Egyesülete (2009 óta), Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa (2011 
óta), az MTA Köztestülete (2013 óta). A Honvédségi Szemle (MTA által minősített, 
A kategóriás tudományos folyóirat) szerkesztőbizottsági tagja, emellett a Magyar 
Repüléstörténeti Évkönyv szerkesztője, valamint a  Tatabányai Levéltári Kiadvá-
nyok sorozatszerkesztője. Nyolc önálló – ebből három angol nyelvű, egy kétnyelvű 

– és öt szerkesztett kötetet jegyez, további mintegy 140 egyéb tudományos publiká-
ció – tanulmányok, könyvfejezetek, recenziók, stb. – mellett, melyek közül számos 
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idegen nyelven jelent meg (angolul, németül, franciául és horvátul). Több törté-
nelmi témájú dokumentumfilm elkészítésében is részt vett szakértőként, illetve 
kiállításokat is rendez. Tudományos publikációk, önálló kötetek állandó lektora. 
Kutatási területei közül kiemelendő Tatabánya és elődközségeinek helytörténete 
mellett az  1938–45 közötti időszak had-, társadalom és politikatörténete, ezen 
belül kiemelten a magyar királyi honvédség – ezen belül legfőképpen a  légierők 

– története a  tárgyidőszakban, valamint a honvédség és paramilitáris alakulatok 
története a területi revízió idején, továbbá a zsidóság fegyveres és munkaszolgálata 
a honvédségben. Kutatási témái közül kiemelendő továbbá az 1956-os forradalom 
és szabadságharc előzményei, eseménytörténete, valamint az ezt követő megtorlás 
története; továbbá a 20. századi magyar emigrációkutatás és sporttörténelem.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 12/2017. sz. kulturális szakértője 
(levéltári szakterületen). 2000-ben egy évre a  Magyar Köztársaság Oktatási Mi-
niszterétől Köztársasági Ösztöndíjat, 2014-ben három évre az  ösztöndíj kurató-
riumától a  Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 
nyerte el. Fontosabb külföldi kutatásai, ösztöndíjai közül kiemelendő még, hogy 
2004-ben Erasmus ösztöndíjjal három hónapot töltött Freiburgban, Németország-
ban az Albert-Ludwigs Universität-en. 2016–17, majd 2017–18 telén két turnusban 
a Miniszterelnökség Mikes Kelemen Programjával összesen hét hónapot kutatott 
az Egyesült Államokban, közben 2017. szeptemberében az  ICARUS nemzetközi 
levéltári szervezet kiküldöttjeként Irakban is járt. 2018-ban egy hónapig a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium Klebelsberg Kuno-ösztöndíjával Ukrajnában ku-
tatott. Kiemelkedő szakmai-tudományos tevékenységéért, kutatásaiért 2018-ban 
Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelemért kitüntető cím II. fokozata 
elismerésben részesítette, míg 2019-ben megkapta a Dr. Szobonya Zoltán Emlék-
érmet.

Dr. B. Stenge Csaba nős, három gyermeke van.

Tudományos publikációinak listája az MTMT2 rendszerében:
https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10033079&cond=category.
mtid;eq;1&labelLang=hun

Tudományos kutatásaival foglalkozó Facebook oldala:
https://www.facebook.com/B.StengeCsabahadtortenesz

Tudományos kutatásaival foglalkozó YouTube csatornája:
https://www.youtube.com/user/RoyalHungarianAF

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10033079&cond=category.mtid;eq;1&labelLang=hun
https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;in;10033079&cond=category.mtid;eq;1&labelLang=hun
https://www.facebook.com/B.StengeCsabahadtortenesz
https://www.youtube.com/user/RoyalHungarianAF
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