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Baranyai Réder őseim nyomában
Dr. Lévay Béla, Adony (levaybela@invitel.hu)
Réder őseim utáni nyomozásaim tipikus példákkal szolgálnak a családkutatás során felmerülő
problémákra, kudarcokra, de sikerekre és váratlan, örömteli meglepetésekre is. Másrészt arra is, hogy
a különböző forrásokból megismert adatokat mennyire alaposan össze kell hasonlítani, logikailag
elemezni. Így kiszűrhetők bizonyos ellentmondások, másrészt előkerülhetnek újabb, addig rejtett öszszefüggések is. Mivel ezek kutatótársaim számára is tanulságosak lehetnek, főleg a kezdőknek, akik
könnyen kedvüket veszthetik, biztatásukra közreadom eredményeimet.
Családkutatási „filozófiám” szerint elsősorban a közvetlen, vér szerinti felmenőim felderítését
tekintem fő célomnak. Ők ugyanis azok, akik genetikailag valamilyen mértékben hozzájárultak ahhoz,
hogy az és olyan vagyok, aki és amilyen. Két szülőm fele-fele arányban, tizedik generációval előttem
élő őseim (elvileg maximum 1024 személy) pedig egyenként csak kb. egy ezredrészben „felelősek” a
tulajdonságaimért.
Szakszerűbben kifejezve, az ősfámat igyekszem minél teljesebbé tenni, ami persze a távolodó
generációkkal egyre hiányosabbá válik. Ősfám ágai közül egyiket sem tartom fontosabbnak a másiknál. Mégis talán egy kis előnyt élveznek a családnevemet adó ág tagjai, a Réderek. (Lévay nevem
magyarosított. Még apám is Réder Gábornak született, de Béla nagyapámnak vitézzé avattatásakor
meg kellett válnia becsületes sváb nevétől. „Kutyabőrös” származású anyósa családi nevét vette fel,
így Lévayként is „vérbeli” vagyok.) Pontosan ezen a Réder-ágon akadtam el kilátástalannak tűnő
módon a családkutatásban már az 5. generációnál, miközben más ágakon akár a 8. generációs ősök
némelyike is azonosíthatóvá vált.
A dédszülők
Kezdem dédapámmal Réder Károllyal, akiről minden fontosabb adat, még a fényképe is ismert
(*1849, Nagypall, †1908, Pécs). Foglalkozása szabómester volt Pécsett, majd egy cselédközvetítő
irodát alapított, ami vállalkozó szellemét dicséri.
Első feleségétől, a fényképek tanúsága szerint nagyon csinos Kummer Annától (*1859, Pécs,
†1895, Pécs) nyolc gyermeke született. A három lány közül csak egy élte meg a felnőttkort. Az öt fiú
mindegyike igazi magyar keresztnevet kapott (Győző, Károly, Gyula, Béla, Jenő), ami arról tanúskodik, hogy a sváb származású család szellemében már teljesen elmagyarosodott. A fiúk közül Gyula
12 évesen skarlátban elhunyt, a többi négyből viszont mind tanult ember lett.
A legidősebb, Győző (1878-1925) a császári és királyi hadseregben gazdászati tisztviselőként
az I. világháború alatt Doberdónál 140 ezer ember és 40 ezer ló ellátását irányította. Többször kitüntették. 47 évesen halt meg. Károly (1880-1916) ügyvéd lett. Az Osztrák Hadilevéltár adata szerint az
I. világháborúban a volhíniai Lubarka mellett „önlövés” következtében hunyt el 36 évesen. Egy családi
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kézírásos feljegyzés valamint a B.M. adatára hivatkozó polgári halotti anyakönyv hősi halált említ.
Béla nagyapám (1884-1931) a császári és királyi budapesti hadapródiskola tanárjelöltjeként két évig
a királyi magyar tudományegyetem rendkívüli hallgatója volt, ahol többek között báró Eötvös Lorándnál kísérleti természettanból, mai nevén fizikából „jelesen colloqualt”. Az I. világháborúban gyalogsági
csapattisztként harcolva kétszer megsebesült. Több magas kitüntetés, pl. a III. oszt. Vaskorona rend
lovagja után vitézzé avatták, és a Bocskai István reáliskolai nevelőintézet igazgató-tanáraként, alezredesi rangban hunyt el 47 évesen fehérvérűségben. Jenő (1887-1967), aki vezetéknevét Rédeire
magyarosította, gimnáziumi igazgató volt, és egyedül ő élt meg tisztes öregkort, 81 évet.

Réder Béla nagyapa egyetemi indexe
Dédanyám, Kummer Anna fiatalon, 36 évesen agyhártyagyulladásban hunyt el 1895-ben.
Megözvegyült dédapám 1902-ben feleségül vette Dittenhoffer Marcella özvegyasszonyt, akitől nem
származtak további gyermekei. Dédapám 1908-ban halt meg 59 évesen tüdőtágulás következtében.
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Az ükszülők
Dédapám szülei Reder György Herendről (ma Kisherend) származó molnármester és a pécs-

Réder Károly dédapa és felesége, Kummer Anna
váradi születésű Weidhoffer Éva voltak, akik Kátolyban házasodtak össze 1844-ben. Első gyermekük
is itt született, míg a másik kettő, köztük a dédapám, már Nagypallban, ahol Kátolyhoz hasonlóan
több vízimalom is működött. A gyermekek közül csak dédapám érte meg a felnőttkort. Két éves korában vesztette el apját, aki 27 évesen „vízkórban” (szívbaj) halt meg. Az árva gyermeket valószínűleg
anyai nagyszülei nevelték, ezért tanulta ki Weidhoffer Károly nagyapja mesterségét, és lett szabó.
Ezzel megszakadt a Rederek több generáción át tartó vízimolnársága.
A fiatalon megözvegyült Weidhoffer Éva sorsáról Réder Károly dédapám második házasságkötésének anyakönyvi bejegyzése alapján sikerült információt kapni. 1902-ben még nagyon részletesen
vezették a polgári házassági anyakönyveket, így abból az is kiderült, hogy anyja lakhelye MagyarPeterden (ma Peterd) van. A peterdieket Egerágon anyakönyvezték, és a halotti anyakönyvek között
meg is találtam Weidhoffer Éváét, aki Link András molnár feleségeként halt meg Peterden 1860-ban,
35 évesen. Az özvegy molnárné tehát egy másik molnárhoz ment feleségül. Házassági anyakönyvi
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bejegyzésüket ugyan nem találtam meg, de a születési anyakönyvek között rábukkantam közös
gyermekükre, Link Emíliára. Link Emília neve egyébként Réder dédapám gyászjelentésén is szerepel, mint nővére.
A szépszülők
Reder György ükapám házassági anyakönyvi bejegyzéséből kiderül, hogy a szülei Reder János és Kesdorf (Kästorf, Kezdorff, Gäsztorf) Katalin voltak. Ők Herenden éltek, ahol négy gyermekük
született. Háromnak megtalálható a születési bejegyzése az egerági anyakönyvekben, de a harmadiké, György ükapámé rejtélyes módon hiányzik. A halotti anyakönyv szerint György 1824 körül születhetett. Két testvére születési ideje, 1819 és 1825 között pedig meglenne az ő helye is. Nem tudni,
hogy a szülők, a pap vagy esetleg az anyakönyvet vezető sekrestyés hibájából hiányzik a bejegyzés.
Fontos adatokat szolgáltattak a baranyai malomösszeírások, amelyekre Wéber György kutatótársam hívta fel a figyelmemet. Az 1815. évi összeírás szerint (Kis)Herenden, a pécsi járásban Reder
János volt egy egykerekű, 3. osztályú malom tulajdonosa, amelyhez 7 hold föld és 2/4 kaszás rét
tartozott. Reder Jánosról még azt lehetett megtudni, hogy 1826-ban hunyt el 31 évesen. Az 1828-as
malomösszeírás idején tehát már nem élt, a malom új tulajdonosa pedig Rédenpacher János lett.
Logikusnak tűnt a feltevés, hogy Rédenpacher János úgy lett a malom tulajdonosa, hogy feleségül
vette a fiatalon megözvegyült és így malomtulajdonossá vált Kesdorf Katalint. Házasságkötési anyakönyvi bejegyzésüket ugyan nem találtam meg, de egy 1828-ban született közös gyermekük, János
születésének anyakönyvezését igen. Megtaláltam továbbá Rédenpacher Jánosné született Kesdorf
Katalin halotti anyakönyvi bejegyzését is, aki eszerint 1832-ben halt meg 35 évesen. György ükapám
tehát 4 évesen kapott egy féltestvért, majd 8 évesen elvesztette apja után az édesanyját is. Így aztán
nem csoda, hogy nem ő lett a későbbiekben a malom tulajdonosa. Valószínűleg a mostohaapjánál
tanulta ki a molnármesterséget.
A Reder ősök 6. és 7. generációja
Reder őseim története így már elég szépen kikerekedett, de nagyon hiányzott egy kulcsfontosságú dokumentum, szépszülőim házasságkötésének anyakönyvi bejegyzése. Ebből reméltem ugyanis további ősök nyomára bukkanását, valamint szépszülőim születési helyének és idejének megállapítását.
Szépapám, Reder János elhalálozásának anyakönyvezése alapján 1795 körül születhetett, valószínűleg a környéken. De pontosan hol? Kesdorf Katalinra vonatkozóan bólyi kutatótársamtól, Fűrész Józsefné Rózától kaptam ígéretesnek tűnő információt. Rokonai között ugyanis Kesdorfok is
vannak, és adatai szerint Bólyban két Kesdorf Katalin is született. Az egyik 1794-ben, a másik pedig
alig pár hónappal később 1795-ben. Életkorban tehát jól illenének Reder Jánoshoz.
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A helyzet tisztázása azonban kilátástalannak tűnt, mert a Magyar Országos Levéltár egerági

mikrofilmjein hiányoznak az 1775-től 1822-ig terjedő időszak házassági és halotti anyakönyvei. Szépszülőim első gyermeke 1818-ban született, házasságkötésük időpontja tehát ennél korábbra tehető.
Így az éppen a dokumentumhiányos időszakba esett. Emiatt évekre elakadtam a Rederek további
kutatásában.
Reisz T. János, a Magyar Országos Levéltár korábbi igazgatója egyik előadásában megemlítette, hogy a mormon mikrofilmek – oda nem adott vagy később előkerült anyakönyvek miatt – esetenként bizony hiányosak lehetnek. Nem késlekedtem az információ felhasználásával, és telefonon
megtudakoltam H.I. egerági plébános úrtól, hogy vajon megvannak-e a plébániáján az általam keresett időszak eredeti anyakönyvei. Telefonon nem tudta a kérdést megválaszolni, de felajánlotta, hogy
látogassak el hozzá személyesen.
Nagyon kedvesen fogadott, és nagy örömömre sorban elém rakta az általam régóta keresett
eredeti anyakönyvi köteteket. Élvezet volt belelapozni a régi, rongyalapú, savmentes és nem elporladó papírra írt kötetekbe. Öt percen belül rá is találtam a Joannes Rederer (így!) ex. Herend és
Kesdorf Katalin ex. Telegér pár házassági bejegyzésére 1817-ből. Ugyanakkor lehangolt, hogy semmiféle további adatot (a jegyesek életkora, szüleinek neve) nem tartalmazott a bejegyzés. Rejtélynek
tűnt a Telegér helységnév is. A mai térképeken nem található. Régi, monarchiabeli helységnévtárakban végül rátaláltam Telegérpusztára, amely Szőkéd faluhoz tartozott. Egy egerági újság cikke szerint
a neve alapján egy ezeréves székely településről van szó. Legalábbis ezt állítja a sumér-magyar rokonságban hívő szerző.
Nagyon valószínű, hogy a bólyi születésű két Kesdorf Katalin egyike valamikor és valamilyen
okból elkerült Bólyról a nem túl távoli Telegérpusztára. A miértre válasz lehetne, hogy a megözvegyült
anya vitte magával a kislányát, amikor újra férjhez ment. Egyikük anyjánál sem találtam azonban
újabb házasságra utaló dokumentumot.
Kárpótolt azonban egy váratlan további felfedezés. A halotti anyakönyvekben rátaláltam egy
Herenden 1820-ban 56 évesen elhunyt Joannes Reder anyakönyvi bejegyzésére. Ő nem lehetett
más, mint szépapám, az ifjabb Joannes Reder(er) apja. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy valójában ő
lehetett az 1815. évi malomösszeírásban szereplő herendi malomtulajdonos. Ekkor döbbentem rá:
korábban nem tűnt fel nekem, hogy az 1826-ban 31 évesen elhunyt szépapám az összeírás idején
kb. 20 évesen még túl fiatal volt ahhoz, hogy saját jogán malomtulajdonos legyen.
Ezek után az idősebb és ifjabb Joannes Reder(er) adatainak a felderítésére koncentráltam. A
szisztematikus keresés és a szerencsés véletlenek összjátéka végül eredményre is vezetett.
Kesdorfok után nyomozva feltűnt, hogy Bólyban több Redert, Rödert is anyakönyveztek. Az ifjabb
Joannes Reder(er) vélelmezett 1795-ös születési éve közelében, 1797-ben meg is találtam születésének anyakönyvi bejegyzését. Apja Joannes Rederer, anyja Katalin. Születési helye „Borjád ex.
mola rubra”. Az interneten blogozó latin nyelvművelő, G.d. Magister a latin mola rubra jelentésére a
vörös malom megfejtést adta, viccesen hozzátéve, hogy ez a moulin rouge megfelelője. A malomöszszeírásokban Borjádon három uradalmi malom szerepel, de egyiket sem nevezték Vörösmalomnak. A
község megkérdezett lakói, de még a polgármestere sem tudtak a névre vonatkozóan felvilágosítást
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adni. A Karasica-patakon Borjád határában korábban működött régi vízimalmokat ugyanis – az egyik
szépen rendbehozott kivételével – már régen lebontották, a nyomukat is alig lehet megtalálni. Kedves
bólyi kutatótársam, Sétáló Ferenc viszont nemcsak emlékezett a Vörösmalomra, hanem egy régi
kataszteri térképet is küldött nekem, amelyen fel van tüntetve a Vörösmalom. A közelében fekvő rét
neve is Vörösmalom-rét. A malom ugyanis a nagyapja Neidhart „pusztája” közelében állt, ahol gyerekkorában gyakran rákászott a Karasicában.
Az idősebb Reder(er) János tehát a borjádi Vörösmalomban volt molnár, majd önálló malomtulajdonos lett Herenden. Úgy látszik, szorgalmas munkájának az önállóság lett a gyümölcse. Elhalálozásának egerági anyakönyvi bejegyzése szerint 1764 körül született. Korábbi lakó- és munkahelye
alapján születési adatait a bólyi anyakönyvekben kerestem, amelyeket 1762-re keltezve meg is találtam. Bólyon született, és keresztneve az anyakönyvben János Gáspár volt. A Gáspár nevet nyilván
az azonos keresztnevű keresztapja tiszteletére kapta, de azt később a hivatalos okmányokban már
nem tüntették fel. Szülei Reder Ádám és Anna Margit. A szülők házasságkötésének anyakönyvi bejegyzése (Bóly, 1758) szerint a vőlegény özvegy volt, neve Röder János Ádám Bólyból, a hajadon
menyasszonyé pedig Türmer Anna Margit Nyárádról (ma Nagynyárád). Röder János Ádámmal ellentétben felesége, Türmer Anna Margit halotti anyakönyvi bejegyzését megtaláltam Bólyban, amely
szerint 70 éves özvegyként hunyt el 1806-ban Röder Anna Margitként anyakönyvezve. Ezek szerint
1736 körül születhetett. Nagynyárádon azonban csak 1741-től vezették a születési anyakönyveket,
így a további kutatás, pl. a Türmer-szülők nevének megismerése nem tűnt lehetségesnek. Stefan
Stader Sammelwerk donauschwäbischer Kolonisten c. művében (VI. kötet, 354. o.) azonban rátaláltam Johann Adam Röderre. Feleségének és felesége szüleinek nevét ugyan sajtóhibával Tümer ill.
Dümer formában közli a mű, de kiderült, hogy Anna Margit 1741-ben született Henrik Türmer és N.
Katalin gyermekeként. Az eredeti születési anyakönyvi bejegyzést meg is találtam Nagynyárádon.
Abból bebizonyosodott, hogy Stader művében a család nevét valóban sajtóhibával írták. Másrészt
ismét kiderült, hogy a halotti anyakönyvekben szereplő életkor, különösen, ha az kerek évszám, nagyon bizonytalan lehet, akár öt év eltérés is előfordulhat.
Mi hiányzik még Reder őseim történetéből? Megválaszolatlan még az a fontos kérdés, hogy
honnan és mikor települtek Magyarországra? A Reder, Röder név elég gyakori a német nyelvterületen. Sokan élnek Baranyában valamint a Bánátban és a Bácskában is. Baranyában meglehetősen
sok közöttük a molnár. A malomösszeírások szerint pl. egy Johann Reder molnár 1771 körül érkezett
szüleivel a frankföldi Erzbachból Pécsváradra. A kérdés biztos megválaszolása nem lesz számomra
egyszerű.
Tanulság: a családkutatást ugyan abba lehet hagyni, de a végére jutni és befejezni nem lehet.
De éppen ez benne a szép!
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Az árulkodó adatok gyűjtése és hasznosítása
a családfakutatás során
Bagdi Márton, Budapest (bagdima@t-online.hu)
Családom kutatásának megkezdésekor, más kezdő családkutatóhoz hasonlóan azt feltételeztem, hogy az ősök azonosításához szükséges adatok a felekezeti és állami anyakönyvekben könnyen
megtalálhatók. Gyakorlatilag nem kell mást tennem, mint felütni az anyakönyveket a megfelelő helyeken. A kigyűjtött adatokat egymás mellé rakom és ezzel készen is van a családfám. Sokaknak ismert
az ilyen naiv felfogás.
A felekezeti és állami anyakönyvek rengeteg adatot tartalmaznak, de sajnos nem mindig ott,
ahol kellene. Hamar rádöbbentem, hogy őseim megtalálása és azonosítása a rendelkezésre álló felekezeti és állami anyakönyvek alapján nem is egyszerű feladat. Azoknak, akik részletesen soha nem
tanulmányozták a felekezeti és állami anyakönyveket, fogalmuk sem lehet a családkutatás nehézségeiről.
Egy konkrét eseménnyel kapcsolatos anyakönyvi kivonat kiadása sokkal könnyebb feladat,
mint a teremtés-elmúlás folyamatának felállítása hét-nyolc vagy még több nemzedék mentén. Az
ősök azonosításának folyamatát minden egyes ős esetén végig kell járni. Miért nem anyakönyveztek
régen, de nem anyakönyveznek még ma sem olyan formában, hogy a teremtés ok-okozati kapcsolatrendszere könnyen felállítható legyen? Miért nem tartalmazzák a születéskor, a házasságkötéskor és
a halál anyakönyvezésekor bejegyzett adatsorok a konkrét személy azonosításához szükséges adatokat? E kérdéseket annak tudatában teszem fel, hogy a 18. században a telivér lovak Magyarországon kidolgozott törzskönyvezési rendszerét ma az egész világon változatlan formában és nagy sikerrel használják. Az újszülött csikót tizenhat ősével beazonosítva törzskönyvezik az egész világon! A
földi halandók anyakönyvezése olyan, hogy sokszor már az első két őssel való azonosítás is problémát jelent. A tizenhatodik ősért pedig vérverítékesen meg kell dolgozni.
Egy személy születési, házasságkötési és halotti bejegyzése akkor jó, ha az adott eseményhez
kötődően a teljes beazonosításához nem kell semmit sem hozzáadni. Amennyiben bármi is hiányzik
az adatsorból, nem állhat fenn a teljes azonosítás ténye. A hiányzó adatot valahonnan pótolni kell.
Sajnos az ősök születéskor, házasságkötéskor és elhalálozáskor történő beazonosításához szükséges teljes értékű adatsorok soha és sehol nem lettek bejegyezve! Hol ez, hol az, de legtöbbször egyszerre több adat hiányzott régen a felekezeti, illetve hiányzik ma az állami anyakönyvi bejegyzésekből
is.
Az ősökről az anyakönyvekbe szerencsére az életútjuk sarokpontjait jelentő születésükön, házasságkötésükön és halálukon kívül más események kapcsán is jegyeztek be adatokat. Az anyakönyvek részletes feldolgozása során kiderítettem azt, hogy a különböző helyeken lévő bejegyzések
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adatainak összevezetésével lépésről lépésre, fokozatosan feltölthetem a hiányos bejegyzéseket. A
legnagyobb gond akkor adódott, amikor a levéltárakban megtalálható anyakönyvi másolatok és mikrofilmek feldolgozása után sem állt rendelkezésre az ősök azonosításához szükséges teljes adatsor.
Mivel az anyakönyvekbe bejegyzett adatsorok sokszor alig mondanak valamit a kutatott ősökről, nagyon fontos az adatgyűjtés sorrendje is (házassági, halotti és születési anyakönyvek; lásd a
Matrikula előző számában írt cikkemet). Az eredeti, többnyire önmagukban értékelhetetlen bejegyzéseket az összefüggések megteremtése érdekében fokozatosan megtalált, beilleszthető adatokkal
feltöltöttem. Így az eredetileg összefüggéstelen bejegyzéseket lépésről lépésre pontosítottam. A köznapi értelemben egyre világosabb képet alakítottam ki a kutatott ősökről. Az egységesítés szempontjából helytelenül vezetett születési anyakönyvek – némi átalakítás után – már 1786 után közel teljes
képet nyújtanak az újszülöttekről. Ezzel korántsem kívánom azt mondani, hogy az újszülöttek anyakönyvezését helyesen végezték. E pillanatban viszont még nem tudható az, hogy az újszülött milyen
életutat fut be. Ennek meghatározásában nagyon fontos a szülők nevének, vallásának, születési helyének, foglalkozásának ismerete nemcsak az adott személy születésekor, de házasságkötésekor és
halálakor is. Az ilyen adatokat a felekezeti anyakönyvezés többnyire nem vezette, sőt e tekintetben
még az állami anyakönyvezésben is kimutathatók a hiányosságok.
A családkutatásban a legtöbb időt a hiányzó adatok keresése emészti fel. Egy adat megtalálása még nem lehet teljes garancia arra, hogy az egyetlen és legjobb adattal van dolgom. Az általános
iskolai matematikatanárom hatékonyan belém oltotta azt a matematikai alaptételt, miszerint nemcsak
a feladat eredményét kell kiszámolnom, de mindig meg kell bizonyosodnom arról is, hogy az adott
feladatnak valóban csak egyetlen megoldása van. A családkutatás nyelvére lefordítva: minden egyes
kutatott ős esetén kétséget kizáróan azonosítást kell végezni (az eredmény megfogalmazását lásd a
Matrikula előző számában). Ehhez a rendszertelenül és hiányosan vezetett anyakönyvi bejegyzéseket olyan állapotúvá kell tenni, hogy ott minden szükséges és elegendő adat a helyén legyen. Ez nem
könnyű feladat!
Egy megtalált adat beírása a megfelelő helyre nem igényel sok időt. Lényegileg az anyakönyvezők sem szakadtak volna bele a vezetésükbe. Határozottan állítom, hogy ez a keresésre fordított
idő töredékét teszi ki. Sajnos ezzel még csak apró lépést tettem előre az azonosítás felé. Könnyen
belátható, hogy az adatok egyenkénti keresgélése nagyságrendileg több időt igényel, mint a szükséges anyakönyvi részek egyszerű begépelése a számítógépbe. Addig, míg egyes kutatók óriási energia és idő ráfordításával keresik valamelyik ősüket és annak szétszórva bejegyzett adatait, én az
anyakönyvekbe bejegyzett összes adatot kényelmesen bevittem az általam kialakított egységesített
Excel-táblázatokba. A számítógéppel aligha versenyezhet bárki is. Az adatok rendezésében, elemzésében nála jobb segítőtárs nincs. Persze én sem bíztam mindent rá. De az általam kialakított rendszerben a számítógéppel csodákat művelhettem.
A legtöbb kutató az anyakönyvekben ún. részinformációk (nevek, a hozzájuk kapcsolódó születési, házasságkötési és halotti bejegyzések, stb.) keresésére kényszerül. Én az anyakönyvekbe bejegyzett adatokat rendezett formában begépeltem az egységesített táblázatokba, majd elmentettem
azokat. Amikor az adatfeldolgozásban eljutottam egy beilleszthető részinformációhoz (tehát külön
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nem foglalkoztam a keresésével!), egyszerűen beírtam a helyére. Ezáltal megtakarítottam az adat
célirányos keresésére fordítandó összes időt. Lényegileg az egyes nevekkel (személyekkel) kapcsolatosan bejegyzett részinformációkat a különböző indexelésekkel egymás mellé rendeztem, elemeztem a nüánszbeli dolgokat, majd az ellenőrzött adatokat beírtam a számukra üresen hagyott cellákba.
Lépésről lépésre teljesebb értékű bejegyzéseket igyekeztem létrehozni. Minél több részinformáció
került a helyére, annál inkább megközelítettem a teljes azonosítást. E lépéseket mindaddig folytattam,
amíg a teljes azonosításhoz szükséges adatsor össze nem állt. Eközben a házassági, halotti és születési anyakönyvi bejegyzésekben megtalált vagy még hiányzó adatok – többszörösen ellenőrzött
formában – a helyükre kerültek. Ezzel megteremtettem a házassági, halotti és születési anyakönyvi
bejegyzések közötti összhangot. Ezen bejegyzések összhangja, egymásnak történő megfeleltetése
teremtette meg a különböző bejegyzések egységesítését, amely nemcsak az ősök azonosításának
garanciája, de az anyakönyvi táblázatok könnyed kezelhetőségét is biztosítja.
Minél többféle adatot találtam egy adott ősről, annál pontosabban behatárolhattam annak kilétét. Ennek alapján beszélhetek az azonosítás szintjeiről.
A teljes azonosítottságból kiindulva, egyes jellemző adatok (foglalkozás, pontos születési hely
vagy lakhely, stb.) elhagyása miatt az azonosítottság kisebb erősségűvé válik. Ezek még nem vezetnek feltétlenül katasztrofális helyzethez. A foglalkozás hiányának esetén csupán az nem tudható,
hogy valójában milyen társadalmi helyzetet (napszámos, földműves, kis- vagy nagybirtokos, ügyvéd,
tanító, orvos, mérnök, csizmadia, kerékgyártó, stb.) foglalt el a kutatott ős. A foglalkozást hol jegyezték, hol nem. Ez a felekezeti és állami anyakönyvezésre egyaránt igaz. Születési vagy lakhelyként
gyakran csak a település nevét adták meg, még az állami anyakönyvi bejegyzéseknél is. Előfordul,
hogy a felekezeti anyakönyvekben pontosabb adat szerepel. Ezért érdemes a hivatalos állami anyakönyvek mellett a felekezeti anyakönyveket is kutatni. Így jutottam el az egyesített anyakönyvi táblázatokhoz. Ezek többet árulnak el az ősökről, mint külön-külön a felekezeti és állami anyakönyvi bejegyzések.
Vannak olyan jellemző adatok (születési hely, vallás, stb.), amelyek elhagyása már akadályt jelent a családfaépítés folytatásában. E tekintetben az állami anyakönyvezés is rossz képet mutat. Tisztelet a kivételnek, de az ország legtöbb településén – még Budapesten is! – az állami házasságkötéskor hosszú ideig nem tüntették fel a házasulók születési helyét. Az 1900-as évek elején az ország
legkülönbözőbb településeiről tömegesen érkeztek Budapestre a fiatalok. Összeházasodtak, de a
házasságkötésüknél nem tüntették fel a születésük helyét. Nagyon sokszor a vallásukat sem. Azok
esetében, akik egyházi esketésben is részesültek, a felekezeti anyakönyvben a születési hely megtalálható. Az állami anyakönyvezésből 1948-ban hivatalosan is kiiktatták a felekezeti hovatartozás vezetését. Mindezek olyan korban következtek be, amikor az elvándorlás hatalmas méreteket vett, továbbá a vegyes házasságok gomba módra szaporodtak. Itt az utókor kutatói a születési hely és a
vallás ismerete nélkül elakadhatnak. Az ilyen adatok pótlásáig a családfa építése gyakorlatilag már az
állami anyakönyvezés idején elakad, tovább nem folytatható.
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Az azonosítás fokozati értéke annál nagyobb, minél többféle adat pontosítja azt. Ennek a fordítottja is igaz: minél több adat hiányzik a teljes azonosításhoz szükséges adatsorból, annál értéktelenebb az ilyen anyakönyvi bejegyzés. Következésképpen a hiányzó adatok számával hatványozottan
növekszik a kutatóra váró munka tömege.
Egy személy esetében, a vele összefüggő paraméterek meglétének mértékében alakultak a
hozzá kapcsolódó ismereteim. Az ismert paraméterek birtokában azt is megtudhattam, hogy a hiányzó adatokat hol keressem. Például egy személy nevének, vallásának, házasságkötésének és születési helyének ismeretében az adott település megfelelő vallású felekezeti anyakönyveit tanácsos kutatni. A régi anyakönyvekben gyakran ennél nem is adtak meg több adatot. Így alakulhatott ki olyan
helyzet, amikor egy szűk időintervallumon belül sokszor négy-öt, sőt több azonos nevű vőlegény és
menyasszony sorakozott fel, de nem lehetett tudni azt, hogy kik a szüleik, hol és mikor születtek, stb.
Az adatok gyűjtésére olyan egységesített táblázatokat használok, amelyek alkalmasak a fokozatos feltöltésre. Mindennek megvan az előre meghatározott helye. Olyan ez, mint egy hatalmas kirakójáték. Ha megtalálok valamit, beírom a helyére, így oda már más nem kívánkozik. Az adott személyre utaló adatokat többnyire a megjegyzés rovatba vagy a szülők hiányzó neve helyére írom be. A
szülők megtalálása után már nincs rájuk szükség. Utólag akár el is hagyhatók.
Az anyakönyvező lelkészek és plébánosok az egyes személyek jellemzésére hol az egyik, hol
a másik anyakönyvben szerencsénkre apró szavakat írtak be: ifjú, ifjabb, idős, idősebb, árva, megesett, valakinek az unokája, valakinek a mostoha gyereke, özvegy, valakinek az özvegye, néhai, a
lakcíme, a különbözőféle foglalkozások, rangok, alias nevek és előnevek, stb.
A kutatók legtöbbje, de különösen a kezdő családfakutatók figyelmen kívül hagyják az ilyen apró bejegyzéseket. Miután felfigyeltem az ilyen apró bejegyzések jelentőségére, egyre nagyobb szerepet tulajdonítottam a gyűjtésüknek. Felhasználásukkal a hiányos anyakönyvezés miatt kialakult különböző, szinte megoldhatatlannak tűnő azonosítási helyzeteket is könnyen megoldottam.
A továbbiakban bemutatom, hogy ezen apró bejegyzések segítségével hogyan készítettem ún.
útjelző táblákat, amelyek radarként vezethettek a kutatott ősök azonosítása felé.
Az árulkodó információk nekem valamely konkrét dolgot mondtak el magáról a kutatott személyről, miközben közvetve elárultak vagy sejtetnek valamit, azaz felvilágosítást adtak a genealógiailag hozzá kapcsolódó személyekről (férjéről, feleségéről, apjáról, anyjáról, mostohájáról, stb.). A felekezeti anyakönyvezés hiányosságainak kiküszöböléséhez nemcsak rájuk voltam utalva és szorulva,
de az egyes családok őseinek azonosításakor nem tudtam nélkülözni az igénybevételüket.
Az ilyen árulkodó paraméterek lehetnek:
 Direktek, vagyis közvetlenek. Ezek a konkrét kutatott személyekhez fűződnek, csak rájuk
vonatkoznak. Ilyennek tekintem a konkrét családi és keresztnevet, vallást, születési helyet, napot,
az elhalálozás helyét, napját.
 Indirektek, vagyis közvetettek. Ezek nemcsak a kutatott személyhez fűződnek, de olyan
személyekhez is kötődnek vagy azokra utalnak, akik genealógiai kapcsolatban állnak a kutatott
személyekkel. Ilyeneknek tekintem a viszonyító jelzőket: ifjú, ifjabb, idős, idősebb, vők, menyek,
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özvegy, özvegye, unokája, mostohája, nagyapja, nagyanyja, továbbá a lakcímek, az esketés
helye, napja, először, másodszor, harmadszor házas, stb.
Egy személy beazonosításához a vallása, a neve, netán a lakhelye és állapota (foglalkozása)
kevés. Márpedig a házassági anyakönyvekben igen sok esetben a nevük mellett csak ezeket tüntették fel. Voltak időszakok, amikor bemondás alapján beírták a házasuló személyek életkorát is.
Amennyiben az életkort tárgyszerűen adták meg, az már közelebb vitt az azonosításhoz. A tényszerűség eldöntése viszont csak az elhalálozási életkor ismeretében történhetett meg. Az esetek döntő
többségében még ez is kevés a személyek azonosításához. Az anyakönyvekbe beírt események
(házasságkötés, elhalálozás és születés) időhöz (dátum), térhez (lakcím), továbbá különböző személyekhez (szülők, feleség, férj, házassági tanúk, keresztszülők, stb.) köthetők. Érdekességként
jegyzem meg, hogy az ilyen adatok helyes gyűjtése és sorba állítása a kutatott személy életútjának
dinamikáját teremti meg. A megtalált adatok segítségével gyakorlatilag felrajzolhatom a kutatott személyek életútját.
A ritka vezetéknevek esetében voltak egyedi helyzetek, amikor a kutatott korban 5-10 év távlatában sem született egy másik ugyanolyan vezeték- és keresztnevű személy. Ez a kutató szerencséjének függvénye. Az esetek döntő többségében a házasságkötésnél bemondott életkor alig több a
semminél. A számított születési év ismerete nagyon fontos volt, még akkor is, ha azt csak közelítő
értéknek tekinthettem, hiszen bárkinek valamikor kellett megszületnie. Ezért minden olyan esetben,
amikor nem adták meg az életkort, a vőlegényeket 23 évesnek, míg a menyasszonyokat 18 évesnek
tekintve előre beírtam a születési évük közelítő értékét. Ezzel nem követhettem el nagyobb hibát a
bemondásoknál alkalmazott pontatlanságoktól.
Az árulkodó információk jelentése a különböző eseményeknél (születés, házasságkötés és elhalálozás) más és más lehet. Így ezeket más-más útjelző táblaként fogtam fel. Ezek adtak útbaigazítást ahhoz, hogy az adott eseményhez képest milyen irányban folytassam a kutatást. Egy gyermek
születésénél pl. az apát „néhai” vagy az anyát „özvegy” megjegyzéssel jegyezték be. Ennek figyelembevételével a gyerek apja halálának kutatási tartományát mindössze néhány hétre vagy hónapra
csökkentettem. Így a gyermek apjának azonosítását igen hamar befejeztem és hozzáfoghattam az
apai nagyszülők azonosításához.
A családkutatás során minden egyes esetben apró lépésekkel haladtam előre. Egy azonosítás
befejezése után a legfontosabb kérdések a következők: Merre induljak? Hogyan teremtsem meg az
ok-okozati összefüggéseket? Mihez kezdjek az önmagukban keveset mondó apró megjegyzésekkel?
Hogyan értelmezzem azokat? Mire tudom felhasználni az ilyen árulkodó információkkal? Hogyan
jutok el a soron következő ősök konkrét nevéhez és azonosításához?
Ennek könnyebb megértéséhez készítettem el a következő egyszerű ábrát.
Az ábra sok lehetséges szimbolikus értelmezése közül az egyik a következő. Az anyuka izgatottan vezeti gyermekét a nagypapához, aki már régóta foglalkozik a családfa összeállításával. A
nagyapa már rengeteg adatot kigyűjtött a levéltárakban fellelhető anyakönyvekből. Nagyon izgatottan
és lelkesen beszél a családtagoknak a kutatásai eredményeiről. Több ősüket beazonosította és bízik
abban, hogy hamarosan újabb fejleményekről tud beszámolni. Talán több százszor is leírta már
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egyes őseinek nevét, de olyan helyeken és összefüggésben, ahol konkrétan nem tudhatja azt, hogy
valójában kit takarnak a leírt nevek. Határozottan és kétségeket kizáróan egyikről sem jelentheti ki
azt, hogy itt az ő őséről van szó. Most éppen azon töri a fejét, hogy mit kezdjen az ilyen adatokkal,
mert azok ok-okozati szempontból látszatra összefüggéstelen halmazt képeznek.

A konkrét példák előtt rögzítem, hogy az információk helyes gyűjtése és kezelése mindig elvezetett egy olyan szintre, amikor egyszerre csak megvilágosodott a rejtély és összeállt a kutatott személy azonosítása. A bemutatott módszer nem különböző könyvekből kimásolt és összegyűjtött ismeretek halmaza, hanem egy általam kidolgozott és többszörösen kipróbált komplex, egyedi rendszer.
Dévaványa és a környékbeli települések felekezeti, valamint állami anyakönyveinek feldolgozásához olyan Excel-táblázatokat készítettem, amelyek biztosították a különböző anyakönyvi bejegyzések egységesítését. Itt a személyek azonosításához szükséges minden adatnak megvan a konkrét
helye. Így függetlenül attól, hogy mikor és hol találtam meg egy adatot, az előre meghatározott saját
helyére került. Így a táblázatok rendszerbe foglalják a megtalált adatokat, s a hiányzók keresésére
figyelmeztetnek. A táblázatok könnyen áttekinthetők.
A nevek, dátumok, stb. egy idő után összefolytak a szemem előtt. De a táblázatban való rögzítés még így is sokkal jobb a különféleképpen összekeverhető sajtpapíroknál és cetliknél. Itt a rendszerhez leírtak betartásával semmit sem keverhettem össze.
Az áttekinthetőség növelésére a születési és halotti anyakönyvekben az életnek nevezett porondon szerepet játszó személyeknél a nemük oszlopában lévő cellák hátterét narancssárgára színeztem. Ez az áttekinthetőség növelésén túl beszédessé tette a táblázatokat. Például szembetűnővé
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vált a nagy csecsemőkori halandóság. Könnyen szemmel követhető lett a sok azonos nevű gyermek
csecsemőkori halála ahhoz, hogy vitathatatlanul megjelenjen az, aki az élet porondján szerepet játszott.
Hasonlóképpen az egyesített anyakönyvi táblázatokban, a helyben vagy más megyékben és
más időben megírt nemesi igazolásokhoz a személyek állapotának oszlopában a „Nemes” beírás
cellájának hátterét egységesen türkizkékre színeztem. Ezáltal az ősök életútja térben és időben
szembetűnő módon jelent meg. Az idegenből jött személyek születési adatát piros színnel írtam. Hasonlóan piros színnel írtam az idegenben kötött házasságok helyét és időpontját. A piros szín a kutatási irány megváltoztatására hívta fel a figyelmemet.
A könnyebb érthetőség érdekében sorra veszem a körforgalomból kiinduló „sugárutakra” írt fogalmak alkalmazását. Úgy tekintek rájuk, mintha a körforgalom és a sugárutak sarkán a következő
útjelző táblák állnának:
IDŐSEBBEK ÉS IFJABBAK
Dévaványán már az 1500-as évektől nyomon lehet követni a jobbágysorból szabadult nemes
Dékány családok láncolatát. Így nem kell csodálkozni, ha már az 1700-as évek elején az azonos nevűek megkülönböztetésére külön megjelöléseket (ifjabb, idősebb) kellett alkalmazni.
A házassági anyakönyvben 1789. május 18-án a következő bejegyzés áll:

„Capuláltatott, innen elvívén, gyarmati lakos Bíró István, idősebb Dékány János unokájával,
Juhász Sárával.”
Látható, hogy a mai felfogás szerint a menyasszony szüleire vonatkozóan semmi konkrétumot
nem írtak le. Mégis a fenti bejegyzés alkalmas volt arra, hogy az azonosítás során a legfontosabb
adatokat, a szülők nevét könnyen meghatározzam. Ehhez tudtam, hogy Juhász Sára anyja valamelyik Dékány leány volt. Kilétének kiderítése érdekében a többször ismertetett szabály szerint (lásd a
Matrikula előző számát) megnéztem a házassági anyakönyvet. Ennek vizsgálatát kb. 20 évvel Juhász
Sára házasságkötése előtt kezdve, időben visszafelé haladva kerestem Dékány János valamelyik
leányának a házasságkötését, aki egy Juhász nevű személyhez ment férjhez.
Igen kevés kutatás után a házassági anyakönyvben 1759. november 28-án a következő bejegyzést találtam:

„Túr városában lakó Juhász György vette Dékány János hajadon leányát, Katalint.”
Így már megismertem Juhász Sára mindkét szülőjének a nevét. Sőt hamarosan azt is megtudtam, hogy Juhász Sára születését nem jegyezték a dévaványai születési anyakönyvben. Valójában
1771. július 19-én Mezőtúron született. Mivel Bíró István őt Füzesgyarmatra vitte, bizonyára ott is halt
meg. Az itteni információk birtokában a füzesgyarmati halotti bejegyzés megkeresése után az apai
vonalát Mezőtúron, anyai vonalát pedig Dévaványán kell folytatni.
Az 1800-as években több Bíró nevű személy házasodott Dévaványán. Egyik sem helybéli születésű! Akkor még a Bíró név nem volt elterjedt Dévaványán. Nem is kellene csodálkozni, ha ezek
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kutatása a fenti házasságból született és egyben a nemes Dékányok leszármazottjaihoz vezetnének
vissza.
A halotti anyakönyvben 1789. május 30-án a következő bejegyzést olvashatjuk:

„Idősebb Dékány János, 69 évesen, szélütésben.”
Ebből következik, hogy az idősebb Dékány János 1719-ben született. Kíváncsiságom kielégítésére nem sokat kellett lapoznom a halotti anyakönyvet és 1794. november 5-én az alábbi bejegyzést találtam:

„Öreg Dékány János Úr, 76 éves korában, sinlésben.”
Az ő esetében a számított születési év 1718. De az előbbi Dékány János bejegyzéséből ismert,
hogy ő az idősebb. Az itt és leszármazottaiknál megadott információk összevetéséből levonhattam a
következtetést: az érintett két Dékány János halálánál megadott életkor helytelen. Az idősebb Dékány
János nem 69 évesen, hanem 70 vagy még inkább 71 évesen hunyt el. Így ő is 1718-ban születhetett, csak néhány hónappal korábban, mint a fiatalabb. Elfogadható az a feltételezés is, hogy a fiatalabb Dékány János nem 76, hanem 75 évesen halt meg. Fontos, hogy esetükben a gyermekeiknél is
kitették az apák fenti „idősebbik” és „ifjabbik” megkülönböztető jelzőjét. Az ilyen meghatározások mellett nem szabad elmenni. Fontos azok helyes értelmezése és felhasználása a családi viszonyok tisztázásában. Az azonosítások során az összetartozó adatok sorában ezeknek a megkülönböztetésre
szolgáló jelzőknek meghatározó szerepük van.

Az idősebb és ifjabb megjelölés olyan útjelző táblának minősül, amely megmutatja, hogyan
azonosítsunk két közel azonos időben született és azonos nevű személyt. Az anyakönyvezés előtti
korban segít az érintett személyek születési évének pontosításában. Sokszor ezek a jelzők segítenek
a leszármazott gyermekek szétválogatásában, következésképpen a vérszerinti vonalak felállításában
is.
VALLÁSOK
Sok településen csak a felekezeti hovatartozás jelent gondot. Vannak nem is túlságosan nagy
települések, ahol békés együttlétben éltek, illetve élnek a római és görög katolikusok, a görögkeletiek,
a református és az evangélikus hitvallásúak, az izraeliták, stb. A kutatott személyek vallásának ismerete rendkívül fontos útjelző tábla, mert messze nem mindegy az, hogy melyik felekezet anyakönyveit
veszem elő, illetve milyen irányban indulok el a kutatással.
Amennyiben nem ismertem a kutatott személy vallását, gyakorlatilag lehetetlen feladat előtt álltam. Ezért kell nagyon odafigyelni a különböző anyakönyvek tanulmányozásakor erre a rovatra. A
felekezetek mindig kiírták a személyek hitvallását. A sajátjukat is, még ha evidens is volt, hogy az
anyakönyv a saját felekezetüké és ott többnyire a velük azonos hitvallású személyek születésével,
házasságkötésével és halálával kapcsolatos adatokat regisztrálták. Különösen kiírták azokét, akik
más felekezethez tartoztak. Például: házasságkötésnél a vőlegény római katolikus, a menyasszony
református. Ekkor a táblázataimban a vőlegény vallásának oszlopában „Rka”, a menyasszonyéban
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pedig „Ref” megjelölés áll. Ennek elmulasztása lehetetlenné teszi az adott személy azonosítását és a
családfa ezen ágának folytatását. Ennek hiánya előbb vagy utóbb arra kényszeríttetett, hogy visszaellenőrizzem a kiírt adatok helyességét. Ha ezt jól végeztem, hamar megtaláltam a saját mulasztásomat. Esetleg elkerülte a figyelmemet a felekezeti hovatartozás váltása. Ezt követően már tudtam azt,
hogy más felekezetnél kell folytatni az azonosítást. Sajnos 1948-tól az állami anyakönyvezésben
megszüntették a felekezeti hovatartozás vezetését, sőt korábban az állami anyakönyvekben már
gyakran hiányzik a felekezeti hovatartozás megadása és elterjedt a „felekezetnélküli” bejegyzés. Az
ilyen bejegyzések könnyen a családfa építésének a végét jelenthetik. A felekezeti hovatartozás ismerete nélkül lehetetlen elindulni a múlt vadregényes útjain.
A fenti példa szerinti házasságból született közös gyermekek születésekor, a születési anyakönyvi táblázatban, az apa keresztneve után feltétlenül kiírtam a „Rka”, az anya neve után pedig a
„Ref” megjelölést. Attól függően, hogy a gyerekeket a szülők megegyezése alapján milyen vallásúra
(római katolikus vagy református templomban) keresztelték, mindegyik személy neve mellett feltüntettem a születéskori hitvallásukat. Ez utal arra, hogy már a gyermekek azonosításánál is oda kellett
figyelni, mert a szülők különböző vallását figyelembe véve, meglehet, hogy az adott személy az egyik
felekezetnél házasodott és temették el, de a születését a másik felekezet születési anyakönyvében
jegyezték be. Az apa vagy az anya azonosítása is más-más felekezet anyakönyveiben folytatódik és
fejeződik be.

Így a vallás olyan „útjelző tábla” szerepét tölti be, amely bejegyzés megmutatja azt, hogy a kutatást melyik felekezet anyakönyveiben folytassam.
ALIASOK
A történelem során a személyek megkülönböztetésére és könnyebb megjegyzésükre az egyházi, városi, katonai, stb. előkelőség, de még inkább maga a nép a vezetéknevükhöz előneveket,
ragadványneveket, ún. alias neveket ragasztott. Léteznek több száz évre visszanyúló alias nevek.
Vannak új keletűek. Ezeket többnyire a lelkészek és a tanítók adták, a városi vezetés egyetértése
mellett. Ezekre azért volt szükség, mert egyes családok oly népesek voltak, hogy a sok azonos nevű
személy megkülönböztetése egyre nehezebbé vált. Nevek kiemelése nélkül elmondhatom, hogy
gyakran találkoztam olyan jelenséggel, hogy egy iskolai tanteremben harminc gyerek közül húsznak
azonos vezetékneve volt.
A családfakutatás során az alias neveknek különös jelentősége van. Segítségükkel könnyebben szétválogathattam a sok azonos vezetéknevű személyeket. Kezelésük nagy értelmet, odafigyelést és ügyességet követelt, hiszen ezeket nem mindig írták ki vagy sokszor az anyakönyvezést végző lelkészek és plébánosok jóvoltából az alias nevek önálló életre keltek, s így kvázi valódi családnevekké váltak. A gond különösen akkor kezdődött, amikor az anyakönyvekben az ilyen önállósult alias
nevekkel megegyező vezetéknevű személyek is előfordultak a településen. Menet közben nem tudhattam azt, hogy milyen családról van szó. Így a variációk sokasága alakulhatott ki.
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Bárkit érdekelhet az előneve, azaz alias nevének az eredete és jelentése. A kutatás sok fejtörést jelentett. Honnan erednek ezek a megkülönböztető jelzők? Miért és mikortól adták a sok Szűcsnek az Oláh, Fodor, Nánai, Gulyás, Pesztránszki, Szabó, Kis, majd O., F., N., G., P., Sz., K., és ki
tudja még milyen előneveket?
Vannak olyan nevek, amelyek a történelem során (költözéskor, felekezetek váltásakor vagy
egyszerűen az állandó lakhelyen és változatlan felekezeten belül is) különböző formában íródtak.
Miért? Az okokat túlzottan nem kerestem, hiszen akad ilyen bőven. Egy biztos: az, aki szigorúan ragaszkodik neve mai helyesírásához, ne lepődjön meg, ha igen hamar elakad az ősei kutatásában.
Sajnos nincsenek olyan felekezeti és állami anyakönyvek, ahol ne találkozhatnánk ezekkel a problémákkal.
Ezek megoldására a redukciót tanácsolom. A különféleképpen írt összes nevet – pl. a BogdánBagdán-Bogdány-Bagdány neveket – egységesítve, a Bogdán alakra redukáltam és mindvégig ebben
az alakban írtam ki (zárójelben érdekességként kiírhattam az anyakönyvben szereplő írásmódokat
is). A végén meglett az összes név. A különböző dátumok (házasságkötés, halálozás ill. születés
napja) és az egymáshoz rendelt (apai és anyai) nevek segítségével összekötöttem a keresett személyeket, majd ok-okozati sorba raktam őket. A matematika nyelvén egy folytonos függvényt alakítottam
ki. A családfán mindig az egységesített neveket szerepeltetem. A családtörténet leírását a különböző
írásmódokkal színezni lehet.
Példaként csak néhány variációt említek, de saját nevével bárki tud hasonló sorokat felállítani
még az anyakönyvek kinyitása előtt. Bárki meglepődhet az anyakönyvek tanulmányozása során, amikor mindenféle előre felírt variációval találkozhat.
Jöjjenek a nevek lehetséges variációi:
Kürti-Kürthi-Kürthy és az előneves változatok. Illés-Illyés és az előneves változatok. Sos-SósSoós, Kos-Kós-Koós, Kis-Kiss és az előneves változatok. Séllei-Séllyei-Sellyey, Vas-Vass. Víg-VigVígh-Vég-Végh. Farmasi és Farmosi, Erdei és Erdélyi. Andirkó és Andorkó. Balog és Balogh. Marton
és Márton. Az összes i és y végződésű név változatai, mint pl. Bagdi és Bagdy vagy Tömöri és
Tömöry.
Külön érdekességet jelentenek az alias neves változatok, amikor az előnevek írása gyakorta
helyet cserélt a családnévvel vagy önállósodott. Például: Szőke, Nagy vagy Szőke Nagy és Nagy
Szőke. Szőke, Szilágyi vagy Szőke Szilágyi és Szilágyi Szőke. Tóth, Kabai, Kabai Tóth, Tóth Kabai
vagy K Tóth és Tóth K. Szűcs, Fodor vagy Fodor Szűcs és Szűcs Fodor. Furtai, Szabó, vagy Furtai
Szabó és Szabó Furtai, továbbá F Szabó és Szabó F.
Különös nehézséget jelent, ha két azonos betűvel kezdődő alias nevet (pl. Lázár és Losonczi)
egyformán „L”-re rövidítettek, továbbá sokszor még ezt is elhagyták. Ezt tetőzik az olyan esetek, amikor a rang miatt egy kalap alá vették a különböző alias nevűeket. Ilyenre példa a Nánai és
Pesztránszki Szűcsök esete. Volt idő, amikor egyszerűen Szűcsnek, Nánainak, Pesztránszkinak, de
volt olyan eset, amikor Nánai Pesztránszki Szűcsnek titulálták őket. Írták őket P Szűcsnek és Szűcs
P-nek, de N Szűcsnek és Szűcs N-nek is. Amikor az alias nevet egy általános rövidítéssel helyettesítették, vagy azt is elhagyták, nagymértékben megnehezítették a tájékozódást. Az alias és vezetékne-
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vek sorrendjének felcserélése, keverése, önállósítása esetében egyre nehezebb eldönteni azt, hogy
ki kicsoda és melyik vonalhoz tartozik. Az ilyen személyek azonosítása sok fejtörést és nehézséget
okozott.
Ezért e tekintetben nagyon éberen figyeltem nemcsak a felekezeti, de az állami bejegyzéseket
is, mert könnyen személyvesztéshez juthattam. A problémák elkerülése érdekében a többi adat (főként az apa és anya neve) birtokában már a születési anyakönyvből történő adatgyűjtéskor kiírtam a
teljes alias nevet. Ebben segít a nevek egységesítése is. Ennek fontos szabálya az, hogy ha valamelyik anyakönyvben megtaláltam egy hibás bejegyzést, a javítást mindhárom anyakönyvi táblázatban
átvezettem. E nélkül hol itt, hol ott mindig megoldandó problémákkal néztem szembe. A buktatókról
ízelítőként csupán néhány példa, mert ilyen helyzetekkel bárki találkozhat saját ősei kutatása során.
Ezzel csak azt kívánom aláhúzni, hogy a jelenség nem településfüggő. Van, ahol gyakoribb és van,
ahol ritkább, de még nem találkoztam olyan településsel és felekezeti anyakönyvvel, ahol ne fordult
volna elő keveredés.
A Zádori vagy Z. Nagyok bölcsője körül
Az ősanyjukat, özvegy Nagy Istvánné Zádori Sárát 78 éves korában 1780. március 5-én temették el. Nem tudni honnan származott, de egy kis utánanézéssel az érdekeltek bizonyára megfejthetik.
Egy biztos, igen közkedvelt személy volt Dévaványán, mert a sok Nagy között leszármazottai megkülönböztetésére alias névként az ő családnevét ragasztották a Nagy vezetéknévhez. Így a ma élő Z
vagy Zádori Nagy nevűek neki köszönhetik az alias nevüket.
A gond akkor kezdődött, amikor a „Z vagy Zádori” alias név elhagyásra került az anyakönyvezésnél és ezek a személyek a Nagyok óriási általános kalapjába kerültek.

Itt az alias név kiírása kettős iterálást biztosít. Először az alias nevet viselőkre szolgált szűkítésként. Így könnyebben be tudtam őket azonosítani. Másrészt, az alias név kizárása révén az alias
név nélküliek is kevesebben maradtak, így szétválogatásukhoz kevesebb idő kellett.
A Lázár Papok bölcsője körül
A feljegyzésekben az 1700-as évek elején a Lázár előnévvel még nem találkozhattam. Dévaványán 61 éves korában, 1779. október 4-én temették el özvegy Pap Istvánnét. Férjét 1762. február
7-én 45 évesen még egyszerűen Pap Istvánként temették el. A sokgyermekes idős mama halotti bejegyzését az alábbi érdekes latin nyelvű szöveg fűszerezi: vulgo Lázárné vocata = anyanyelvén Lázárnénak mondják.
E szerint a későbbiek során leszármazottaikat Lázár Papnak írták a sokféle Pap között. A későbbi anyakönyvi bejegyzésekben legtöbbször az N, Ns és Nemes címmel írták a Lázár Pap leszármazottak nevét. Így az anyakönyvi bejegyzések szerint egy nemesi családról van szó.
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Ugyanebben az időben Dévaványán élt egy másik nemes Pap vonal is. Őket Losonczi Papnak
vagy Szitás Papnak is hívták. A Szitás alias név a dévaványai anyakönyvekben onnan ered, hogy az
1700-as évek elején Losonczi Pap István felesége nemes Szitás Sára, apósa pedig nemes Szitás
János volt. A Szitás alias név csak elvétve került bejegyzésre. A Lázár és Losonczi Papok kutatása
során a gond akkor kezdődött, amikor a két fenti alias nevet rövidítették és mindkettőt L. Papnak írták.
Ezzel megteremtődött a Lázár és Losonczi Papok keveredésének lehetősége. Később a felekezeti és
állami anyakönyvezésben gyakran előfordult, hogy elhagyták a rövidített „L” alias nevet is. Így az egyszerű Pap változatban ezek a személyek a Papok óriási általános kalapjába kerültek. Az alias név
nélkül írt alias neves vezetéknevek elkülönítése a többi egyszerűen írt nevektől nagyon sok problémát
és fejtörést okozott. Az apák és anyák neve szerinti indexeléssel a születési anyakönyvi táblázatokban egymás mellé redukáltam a család összes gyermekét. Nyilvánvalóvá váltak a névelírások. A
vezetékneveket egységes alakúvá írtam. A változtatásokat szükség esetén átvezettem a halotti és
házassági anyakönyvi táblázatokban is. Azokban az esetekben, amikor ilyenre nem volt szükség,
megerősítést nyertem az egységesítés helyességéről. Ez azt is jelenti, hogy a különböző anyakönyvekben sem írták egyformán az ősök nevét.

Az alias név kiírása itt háromszoros iterálást biztosított. Először és másodszor az alias nevet
viselőkre vonatkozó szűkítést eredményezte. Így könnyebben be tudtam azonosítani a Lázár és Losonczi Papokat is. Harmadszor pedig a Lázár és Losonczi Papok kizárásával szűkítettem az alias név
nélküli Papok táborát, így a szétválogatásukhoz kevesebb idő kellett.
P Szűcs Imre esete
Vele először 74 éves korában bekövetkezett halálával összefüggésben, az 1886. július 31-én a
halotti anyakönyvbe beírtak alapján találkoztam. A halotti anyakönyvből kiderült, hogy kétszer házasodott. Első feleségével Furtai Zsófival kilenc, a másodikkal, Erdei Zsuzsannával 38 évet élt.
A házassági anyakönyv szerint a számított időpontokban egyetlen P Szűcs Imre sem házasodott. A
születési anyakönyvben a 74 éves életkorból számított időponthoz igen közel, 1814. január 15-én
megtaláltam azt az oldalt, amelyen Pesztránszki Szűcs György és Bátori Rebeka újszülött gyermekeként jegyezték. A halotti anyakönyv adatai szerint először 1839-ben, másodszor pedig 1848-ban nősült. Ismerve az előnevek szerepét és játékát, most már a feleségek neve mellett a hosszú
Pesztránszki nevet is figyeltem. Hamar megtaláltam az 1839. január 11-én kelt következő bejegyzést:

„Ns Pesztránszki György fia Imre vette Furtai Bálint hajadon leányát, Zsófiát. Tanú Curátor Ns
Szarka Bálint”.
Ennek a bejegyzésnek megfelelően csakis az 1814. január 15-én született Pesztránszki Szűcs
Imréről lehet szó.
Hasonló a helyzet a feleséggel is. Ő a férje halotti és házassági bejegyzése szerint Furtai Zsófia. Ilyen név sem a halotti, sem a születési anyakönyvekben nem található. Pesztránszki Imréné Furtai Szabó Zsófiaként lett eltemetve 27 éves korában, 1848. május 28-án. Az utóbbi néven már köny-
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nyen megtalálható a születési bejegyzése 1817. január 9-én. Furtai Szabó Bálint és Szabó Erzsébet
gyermekeként, tehát Furtai Szabó Zsófiaként született és hunyt el.

Az alias nevek olyan útjelző tábláknak számítanak, amelyek segítségével konkretizáltam a kutatott személyeket, mintegy kiemeltem őket az általánosan elterjedt nevűek nagy kalapjából. Ezzel
többszörös iterálást biztosítottam. Egyrészt az alias névvel leszűkített számú személyek közül könynyebben tudtam azonosítani őket. Másrészt az alias nevűek kizárásával csökkentettem az általánosan elterjedt nevűek számát, így azok azonosítása során a választási lehetőségeket. Az alias név
vezetése nagyon fontos. Az alias nevű szülőknek a gyermeke is alias nevű és fordítva. Ezt minden
nemzedékben biztosítottam, függetlenül attól, hogy az anyakönyvezők kiírták-e vagy sem. Erre a
szabályra mindegyik anyakönyvben nagyon odafigyeltem. Ha nem írták ki az alias nevet a születési
anyakönyvben, rögtön pótoltam. A nevek egységesítése segítségével sokszor több nemzedékben
elvégeztem az elírt nevek javítását.
ÁLLAPOT, RANGOK, CÍMEK, FOGLALKOZÁS
Mind a felekezeti, mind az állami anyakönyvezés legmostohábban kezelt területe. Az anyakönyvek tanulmányozása azt a benyomást kelti, hogy az anyakönyvezők gyakran szándékosan hagyták és hagyják el az ilyen bejegyzéseket. Ezzel nemcsak egy leválogatási paramétertől fosztják meg
saját magukat is, mint alkalmazókat valamint az utókor kutatóit, de a szürke, arctalan tömeget hozták
és hozzák létre.
ÁRVÁK
Minden anyakönyvbe bejegyzett személyről életutat állítottam fel. A hiányosságok ellenére a
legteljesebbnek az újszülöttek anyakönyvezése tekinthető. Ez viszont csak az életút kezdetét jelenti.
Kutatás nélkül, előre egy személy esetében sem tudhattam azt, hogy hány évig élt. Házasodott-e?
Mikor halt meg? Ezek előre behatárolhatatlan időpontok. Az árva, néhai, özvegy információk egyes
kutatott személyek esetén a kutatási intervallum felső határát lényegesen lerövidítik.
Már a születési anyakönyvben találkoztam ilyen bejegyzésekkel, amikor is a gyermek az apja
halála után született meg. A házassági anyakönyvekben az „árva” gyakran előforduló bejegyzés. Helyes értelmezése nagyon fontos. Amennyiben a néhai apa nevével társítva írták be, nagy valószínűséggel már az illető vőlegénynek vagy menyasszonynak az anyja is halott volt. Amennyiben viszont
ez utóbbi élt, a vőlegény vagy menyasszony neve mellett a „néhai, illetve özvegy XY-né fia vagy hajadon leánya” megjelölés szerepelt. Mit kezdjünk az ilyen bejegyzésekkel?
Ha nem veszem figyelembe, úgy a szülők azonosításakor a kutatási időintervallum felső határa
ismeretlen. Figyelembevétele esetén az apa halotti bejegyzését a kutatott vőlegény vagy menyaszszony születése, illetve házasságkötése előtt igen gyorsan megtaláltam. Sőt, a házasságkötéshez
képest nem egyszer az anya halotti bejegyzése is itt volt. Így az „árva” bejegyzés felhasználásával a
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szülők elhalálozásának időpontját könnyebben meghatároztam. A kutatást irányítottá téve azt lényegesen lerövidíthettem. A szülők nevének ismeretében már elkezdhető az azonosításukhoz szükséges
adatok gyűjtése. Az árva kitétel kihat azon gyermekek azonosítására is. Nézzünk meg erre egy példát.
Az „árva” bejegyzés segít az apai név elírásának kiszűrésében.
A dévaványai házassági anyakönyv 1838. november 21-i bejegyzése szerint „Nemes Bere Mi-

hály fia János vette néhai Nemes Kabai Tóth János árva hajadon leányát, Sárát”.
A halotti anyakönyv vizsgálatából hamarosan kiderült, hogy nemes Kabai Tóth János és felesége nem elégítik ki a fenti követelményt. Sára házasságkötésének idején ők mindketten éltek. Így a
szóban forgó nemes Kabai Tóth Sára nem lehet az ő gyermekük.
Nemes Kabai Tóth Sára azonosítása során kiderült, hogy 35 éves korában, 1855. június 20-án
hunyt el. Nemes Kabai Tóth Jánosnak Sára nevű leánya az életkorból számított 1819. évben nem
születhetett, hiszen 1824-ben házasodott.
A kutatott korban élt nemes Kabai Tóth András is, akinek 1819. június 15-én született Sára nevű leánya. Hogyan bizonyítottam a nyilvánvaló névcserét?
A házassági anyakönyvekben az „árva”, „néhai”, „özvegy” bejegyzéseknek meghatározó jelentőséget tulajdonítottam. Az apák keresztnevét még elírhatták, de a menyasszony „árva” hajadon családi állapotát nem téveszthették el, hiszen az árvaság ténye köztudott dolog volt a településen és
jobban rögzítődött az emberek és lelkészek fejében. Az ilyen megfogalmazásban az árva azt jelentette, hogy az illető menyasszonynak már az édesanyja is elhunyt.
Az 1819. június 15-én született nemes Kabai Tóth Sára szüleit viszont nemes Kabai Tóth Andrásnak és nemes Gyányi Zsuzsannának hívták. Egy igényes családfakutatónak ez még nem elegendő arra, hogy kimondja: a házasságkötésnél tévesen beírt szülőkkel szemben itt valóban erről a Sáráról és az ő most említett szüleiről van szó. Bizonyítás nélkül nemes Kabai Tóth Sára nem tekinthető
azonosítottnak. Következésképpen a kutató nem folytathatja magabiztosan felmenői kutatását.
Ezt a helyzetet a családfakutatásban nullpontnak nevezik. Egy személy azonosításához a szülők neve elengedhetetlen. Nélkülük a kutatás nem folytatható, mert nincs kizárva a tévútra jutás lehetősége.
Az eldöntendő helyzet és probléma megoldásához azonosítani kell nemes Kabai Tóth Andrást
és nemes Gyányi Zsuzsannát. A halotti anyakönyvek szerint özvegy nemes Kabai Tóth Andrásné,
Nemes Gyányi Zsuzsanna 57 éves korában, 1836. május 14-én hunyt el Dévaványán. Nemes Kabai
Tóth András elhalálozásának bejegyzését 1819 és 1836 között nem találtam. Ez azt jelenti, hogy
valahol máshol halt meg, vagy a sok járvány idején kimaradt a halotti nyilvántartásból.
Egy viszont biztos: a fenti bejegyzések kielégítik a nemes Kabai Tóth Sára házasságkötésekor
beírt „árva” kitételt. Így a szükséges és elégséges információk követelményét kielégítettnek tekintettem, és egyértelműen kimondhattam a névcsere tényét. De ki is akkor nemes Kabai Tóth János?
A házassági anyakönyvben 1824. november 1-én a következő bejegyzés áll:
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„Helységünkben nemes Kabai Tóth András fia János, vette helységünkben Fekete János haja-

don leányát, Zsófiát. Tanú: Hőgye Mihály.”
Az itt nevezett nemes Kabai Tóth János a fenti Kabai Tóth Sára édesbátyja. Nyilvánvaló, hogy
az apjuk korai, majd az anyjuk elhalálozása után ő nevelte Sárát és gondoskodott a nála 17 évvel
fiatalabb húgáról, majd ő házasította ki. Következésképpen az 1838. november 21-i bejegyzésben az
anyakönyvezést végző lelkész tévedett, ugyanis Kabai Tóth Jánost apaként és nem az árva nemes
Kabai Tóth Sára testvéreként jelölte meg. Ami csak úgy történhetett, hogy az anyakönyvező lelkész
vele azonos nevűnek tekintette nemes Kabai Tóth János apját. Így nemes Kabai Tóth Sára szüleinek
valódi neve e bizonyításig ideiglenesen a homályban maradt.
Az „árva” bejegyzés segít az életkorok pontosításában.
A házassági anyakönyvben 1812. október 18-án a következőt írták:

„Helyben Nemes Dékány Gergelynél szolgalegény, de Darvason született Sípos Gábor, vette
néhai Takács János árva hajadon leányát, Sárát. Tanú: Szenczi Ferenc. NB. Van a legénynek bizonyságlevele.”
Takács Sára apjának azonosításához megkerestem halála napját. A halotti anyakönyvben egy
évvel korábban, 1811. március 13-án jegyezték:

„Nemes Takács János, 55 éves korában, sinlődésben.”
A további azonosításból kiderült, hogy ő 1754. január 4-én nemes Takács Mihály és nemes
Takács Mihályné gyermekeként született Dévaványán. Feleségével, Darvasi Erzsébettel az 1780-as
években kötött házasságot. Pontosan nem tudni hol, de valószínűleg Gyomán. Sajnos a gyomai református felekezet anyakönyvi bejegyzései 1750 és 1784 között élvezhetetlenek. Ezt követően gyökeres változás állt be, mivel Márialaki Dániel új lelkész rendbe tette a gyomai anyakönyvezést.
Nemes Takács János unokatestvére, nemes vitéz Takács István 1786. október 10-én Darvasi
Juditot vette feleségül. Az utóbbi Judit a fenti Erzsébetnek édestestvére. Takács Sára nagynénje,
Darvasi Judit házasságkötését a fenti napon a következőképpen jegyezték: „Itten capuláltatott ifjú

Takács István Zádori Nagy Mihály mostoha leányával, Darvasi Judittal”. A Darvasi leányok szüleinek
s egyben a kutatott Takács Sára nagyszülei nevének meghatározásához a házassági anyakönyv
tanulmányozása következett. A két leány életkorából és házasságkötésük idejéből kiindulva Zádori
Nagy Mihály mostohaapjuk és egyelőre ismeretlen nevű anyjuk az 1770-es években házasodhatott,
amelyre vonatkozóan 1774. július 4-én a következő bejegyzést találtam: „Itten lakó Zádori Mihálynak

adtam testimontálist Gyomára, ahol jegyezte és vette feleségül néhai Darvasi Mihály özvegyét, Jenei
Erzsébetet.”
Ebből világos, hogy a fenti két Darvasi leány apja Darvasi Mihály, anyjuk pedig Jenei Erzsébet.
Ők viszont 1762. április 18-án Mezőtúron házasodtak. Így Darvasi Erzsébet és Darvasi Judit is Mezőtúron született. Az ezekből a feltétlenül szükséges információkból készített útjelző táblák Gyoma és
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Mezőtúr felé mutatnak, ami azt jelenti, hogy a kutatott Takács Sára apai és anyai vonalát Gyomán
vagy Mezőtúron kell kutatni. Térjünk vissza hozzá és férjéhez.
Sípos Gábor 41 évesen, felesége Takács Sára pedig 30 évesen 1831. október 20-án egy napon halt meg kolerában.
Az életkorból számított 1801-ben Darvasi Judit szült egy Takács Sára nevű gyermeket. Ez viszont nem lehetett Sípos Gábor későbbi felesége, mert tízévesen mégsem mehetett férjhez. Egyébként is az árva megjelölés csak nemes Takács János Sára nevű gyermekére igaz. Ő viszont 1831ben nem 30, hanem 37 éves lehetett. Így ő 1794-ben született. Minden adatot összevetve kimondható, hogy a két Takács Sára nevű unokatestvért összekeverték. Ezen nem is kell különösebben csodálkozni, hiszen a kolerajárvány idején napjában tíztől húszig változott a halottak száma. Az emberek
többet tartózkodtak a temetőben, mint otthon vagy a mezőn.

Az „árva” megjelölés olyan útjelző tábla, amely segít kijelölni a helyes kutatási irányokat a szülők gyors azonosításában, továbbá a névelírások helyesbítésében és az életkorok pontosításában.
MOSTOHÁK
A félárvák esetében a nősülő vőlegények és férjhez menő menyasszonyok megkülönböztetésére találkozhattam az özvegyen maradt szülő, továbbá a nevelő vagy mostohaapa nevének beírásával, továbbá a valakinek a mostoha fia vagy leánya megjegyzéssel. Nem minden esetben volt ilyen,
de ha volt, csak örülhettem neki, mert az ilyen feltétlenül szükséges és árulkodó információ nagyon
sokat ér. Különösen abban a korban, amikor a felekezeti házassági anyakönyvekben nem tüntették
fel sem az anyák, sem az apák nevét. Az ilyen mostohagyerekek azonosítása sokkal könnyebb, mint
a hagyományos életet élt gyermekeké. Utóbbiak házasságkötésénél meglehet még semmit sem írtak
be a szülőkről. A gyakori nevű személyek esetében honnan tudhattam volna azt, hogy melyik két
szülőnek a gyermekéről van szó? A mostoha bejegyzés segítségével a helységidegen-nevű személyeknél voltak olyan esetek, amikor nem ismerhettem a mostohaságban felnőtt vőlegény vagy menyasszony életkorát, így születésük évét sem, de már ezen a szinten pontosan meghatározhattam szüleik nevét és eredetét. A mostohaapa feltüntetése lehetővé tette az egyesített házassági anyakönyvi
táblázatban történő gyors keresést. Így a mostohaapa házasságkötésénél megtaláltam a megözvegyült és újra házasodott anyát. Amennyiben feltüntették azt, hogy kinek az özvegye, rögtön kiderült,
melyik apának a gyerekeiről van szó. Ha nem tüntették fel asszonynevét, azt azonnal pótolni kellett. A
házasuló mostohagyermek nevéből ismert az apa vezetékneve. Tehát az egyesített házassági táblázat vőlegények oszlopában rákerestem a családnévre, majd a menyasszonyok oszlopában az anya
nevére. Ezzel ismertté vált mindkét szülő neve. Apjuk halálát a halotti anyakönyvben a megözvegyült
anyjuk újabb házassága előtt rövid időn belül megtaláltam. Anyjuk halálát pedig már az új asszonynevén kerestem. A mostohaapák feltüntetése a továbbjutáshoz elengedhetetlen adat, ezért ideiglenesen
a szülők hiányzó neveinek helyére írtam be. Miután megtaláltam az apa és anya valódi nevét, a családfaépítés szempontjából a mostohaapa neve indifferenssé vált. Helyette az apa és anya neve került
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beírásra. Az apa neve után + jelet tettem annak szemléltetésére, hogy fia vagy leánya házasságkötésekor már halott volt. A szülők pontos nevének, eredetének és vallásának ismeretében e házasuló
gyermekek születésének pontos meghatározása az egységesített születési anyakönyvi táblázatban
már nem jelenthetett problémát.
A leírtak szemléltetésére nézzük meg a három mezőtúri Nyitrai leány esetét. A megoldás menetére az alábbi iterációs szemléltető ábra használható:

1. A mezőtúri református felekezet házassági anyakönyvében a három leány házasságkötését
a következőképpen jegyezték:

„1803. január 6-án Barta Mihály vette Patkós János mostoha leányát Nyitrai Zsuzsannát.”
„1806. december 3-án Barna István vette Patkós János mostoha leányát Nyitrai Ilonát.”
„1807. április 29-én Marosi József vette Patkós János mostoha leányát Nyitrai Sárát.”
2. A házassági anyakönyvben Patkós János házasságkötését 1801. május 27-én az alábbi
módon jegyezték:

„Patkós János vette Nyitrai Mihály özvegyét Szabó Juditot.” Bár nem írták ki, de Patkós János
is özvegy volt. Itt már ismertté vált a fenti három leány szüleinek neve!
3. A házassági anyakönyvben 1782. április 16-án jegyezték a szülők házasságkötését:

„Helyben lakó Nyitrai Mihály 21 éves vette Szentandráson lakó Szabó Péter hajadon leányát,
Juditot.”
Itt már ismertté vált a fenti három leány anyjának születési helye (Békésszentandrás!), továbbá
anyai nagyapjuknak a neve is.
4. A fenti adatok birtokában az egységesített születési anyakönyvi táblázatban könnyen megtaláltam a fent említett leányok pontos születési idejét. Ennek megfelelően: első Zsuzsanna 1783. már-
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cius 1-én (csecsemőkorban meghalt); második Zsuzsanna 1786. március 9-én; Sára 1788. augusztus
19-én; Ilona 1791. január 28-án.
MOSTOHÁK ÉS ALIASOK
Bizonyos esetekben nem egy, hanem több nélkülözhetetlen és árulkodó információval is találkozhattam a házassági anyakönyvekben. A sok azonos nevű személy megkülönböztetésére Dévaványán is egyeseknek alias vagy ún. ragadványneveket adtak. Ilyen a Séllei Kisek története is. Nevük
az 1700-as évek végén és az 1800-as évek elején jelent meg a dévaványai református felekezeti
anyakönyvekben. Kik ők? Honnan kerültek ide? Mi közük van a nemes Séllei családhoz?
Mint már többször leírtam, a nyomozást a házassági anyakönyvben kell kezdeni. Az esketési
anyakönyvben 1797. január 11-én az alábbi szöveg áll:

„Itt lakó Séllei János mostoha fia Kis István, copuláltatott Kónya János hajadon leányával, Zsuzsannával.”
„Ugyan Séllei János második mostoha fia Kis János, copuláltatott Gyomán testimoniális levele
mellett, Kovács Mihály hajadon leányával, Annával.”
Ezek után a házassági anyakönyvben megkerestem az egyelőre ismeretlen nevű anya és nemes Séllei János házasságkötésének bejegyzését, amelyet 1776. január 31-én a következőképpen
jegyeztek:

„Özvegy Séllei János vette Csökmőn néhai Kis Ferenc özvegyét, Kis Annát. NB. kezdődtek
publikálni: 7. xbr 1775.”
Ebből már tudható, hogy a fenti Kis István és Kis János apjának neve Kis Ferenc, valamint anyjuk neve Kis Anna. Most már azt is tudtam, hogy ők Csökmőn születhettek. Így azonosításukat is ott
kell befejezni. Az összes leszármazottjuk neve előtti Séllei előnév nemes Séllei János nevelőapjuk
után íródott. A fenti bejegyzésekből az is világos, hogy Kovács Anna vonalát Gyomán, Kónya Zsuzsanna vonalát pedig Dévaványán kell folytatni.
Érdekességként adom meg a Séllei Kisek ősanyjának, Kis Annának a halotti bejegyzését, melyet 1829. december 8-án írtak:

„Néhai Nemes Séllei Jánosné, Kis Anna, sinlődésben 90 éves korába halt meg.”
Nemes Séllei János 62 éves korában 1807. február 7-én hunyt el.
A csökmői házassági anyakönyvek szerint 1764. március 21-én jegyezték Kis Ferenc és L Kis
Anna házasságkötését. Dévaványán az L előnevet elhagyták.
A fenti számok összevetéséből könnyen megállapítható, hogy L Kis Anna először Csökmőn 25
évesen Kis Ferenchez, majd megözvegyülve 35 évesen két apró fiúgyermekkel ment férjhez a nála
hat évvel fiatalabb nemes Séllei Jánoshoz. Nemes Séllei János az első házasságában Nagyrévről
hozott feleséget, aki két Sára nevű gyermeket szült. Ezek mindketten csecsemőkorban meghaltak.
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L Kis Anna még a házasságkötés évében szült egy nemes Séllei Sára nevű gyermeket, aki ké-

sőbb nemes Szarka Gergelyné lett. Őt követte két nemes Séllei Bálint, melyek közül az első pici korában meghalt. Az utóbbi kétszer házasodott. Negyedik közös gyermekük nemes Séllei Zsuzsanna
Budai Bálint feleségeként járult hozzá a dévaványai népszaporulathoz.
L Kis Anna becsülettel felnevelte őket és még unokái lakodalmain is ott volt. Így boldog dédmamaként halt meg. Következésképpen ő nemcsak a Séllei Kisek, de igen sok Séllei, Szarka és Budai nevű leszármazott ősanyja is.

A fenti kis történettel és elemzéssel bemutattam, hogy a házasságkötéseknél talált „mostoha”
bejegyzés olyan útjelző tábla, amely megmutatja, hogyan található meg a mostoha gyermekek édes
szüleinek neve és azok eredete. Közben újabb és újabb nélkülözhetetlen és árulkodó információkhoz
jutottam. Ezzel utat nyitottam teljes azonosításuk és a családfaépítés folytatásának irányában.
UNOKÁK ÉS NAGYSZÜLŐK
Az egész világon így volt és van, mint nálunk, régen és ma: az unokák és nagyszülők viszonya
bensőségesebb, mint a gyermekek és édes szüleiké. Ez visszatükröződik a felekezeti anyakönyvekben is. Miért ne használhatná ki ezt a családfakutató? Az unoka és nagyapa megjelölés segít egy
egész vonal azonosításában.
Busi Sára esete
A házassági anyakönyvben 1778. november 25-én jegyezték: „Nemes Takács Mihály fia Ger-

gely vette Hajós Nagy Andrásné unokáját, Busi Sárát. A legény 21, a leány 17 éves.”
E bejegyzés csupa nélkülözhetetlen és árulkodó információt tartalmaz. Ebből tudom, hogy Busi
Sára anyja olyan Hajós Nagy vezetéknevű, akinek az apja Hajós Nagy András.
A házassági anyakönyvben 1758. november 6-án: „Túr városában lakó Busi János vette Hajós

András árváját, Annát.”
Így már ismert Busi Sára mindkét szülejének a neve. Azonosítását a halotti anyakönyvben folytattam, ahol 1813. szeptember 8-án jegyezték a halálát: „Nemes Takács Gergely felesége Busi Sára

asszony, 61 évesen hosszas sinlődésben.” Éltem a gyanúperrel, hogy az életkor itt helytelenül van
megadva. A fenti házasságkötési adatok egybevetése alapján Búsi Sára bizonyára 51 évesen halt
meg. A számított születési évben és közelében sem Dévaványán, sem Mezőtúron a születési anyakönyvben nem jegyezték a születését. Ez azt jelenti, hogy ebben az időben a szülei bizonyára valahol
máshol éltek. Ezt látszik megerősíteni az a tény is, hogy szülei Dévaványán nem azonosíthatók, mert
a házassági anyakönyvön kívül sehol sem szerepelnek. Így apai vonalának azonosítását Mezőtúron
kell folytatni, míg anyai ősei Dévaványán azonosíthatók.

26

Matrikula
Nagy János esete
Az 1820. január 16-i bejegyzés szerint négy esztendős korában meghalt Nagy János fia János.
Tíz nappal később elhunyt 70 éves korában Nagy János, ahol a fenti gyerekre utalva megjegyezték,
hogy Nagy János annak nagyapja volt. Az ilyen feltétlenül szükséges és árulkodó információ mellett
nem szabad elmenni. Nélküle sokszor az azonosítás hosszú és göröngyös útját többször végig kell
járni.
Az ilyen konkrét megjegyzések három nemzedék könnyed azonosításához járultak hozzá. Sőt,
az adott esetben még a negyedik generációt is érintettem. Ez úgy történhetett meg, hogy a születési,
házassági anyakönyveket vizsgálva hamarosan kiderült, hogy a 70 éves korában elhunyt nagyapa
Füzesgyarmatról jött Dévaványára, és egy köztiszteletben álló Gonda Jánosnak a leányát, Erzsébetet
vette feleségül. Az ő leszármazottaik neve előtt, a sok azonos nevű Nagy megkülönböztetésére megjelent a Gonda vagy G előnév. E vonal számára Gonda János dédapa már a negyedik generáció. Ő a
ma élő Gonda vagy G Nagyok gyökerét jelenti. Ez a névadó Gonda János száz évvel a négyéves
dédunokájának halála előtt, 1720-ban született. Az iterálást szemléltető fenti ábra magyarázatára
utalva megjegyzem, hogy az „unoka” szó az iterálás segítségével a kutatást töredékére csökkentette,
mert egyszeriben világossá vált a János unoka, az apja, a nagyapja és a dédapja közötti ok-okozati
láncolat konkrét léte.
Emődi Angéla esete
Egy másik példa. Emődi Ágnes 1832. január 11-én férjhez ment Csatári Péterhez. Ekkor az
esemény rögzítésére az alábbiakat írták:

„Helyben néhai Csatári Sándor fia Péter kovácsmester vette helyben Nemes öreg Pap György
unokáját, Emődi Agnest. Tanú Pap Sándor.”
Tehát nem ismerjük Emődi Ágnes szüleinek a nevét, születési helyét és idejét. E bejegyzés
mégis több a semminél, mert a továbblépéshez nélkülözhetetlen és árulkodó információnak óriási
értéke van. Ez az információ mindenképpen elárulja azt, hogy Csatári Péter azonosításához apja
halálát az ő házasságkötése előtt kell keresni (ld. az Árváknál írtakat). Az is bizonyos, hogy Emődi
Ágnesnek az apja is Emődi, valamint az anyja a Pap vezetéknevet viselte. A házassági anyakönyvben egy jól behatárolható időintervallumon belül (1814 előtt!) kerestem azokat az Emődi vezetéknevű
vőlegényeket, akik Pap nevű menyasszonyt vettek el feleségül. Ne ijedjen meg senki! Nem lesz sok,
ebben biztos voltam.
A házassági anyakönyvben 1812. december 2-án megtaláltam az alábbi két bejegyzést:

„Szeghalmon lakó Emődi János fia János vette helyben Nemes Tarsoly János hajadon leányát,
Ráchelt. Tanúk: Hőgye Mihály ványai, Borús Lajos szeghalmi lakosok.
Szeghalmon lakó Emődi János fia Péter vette helyben Nemes hadnagy Pap György hajadon
leányát, Zsuzsannát. Tanúk: ugyanazok. Mindkét legénynek van bizonyságlevele.”
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Ebből már vitathatatlanul ismertem nemcsak Emődi Ágnes apjának és anyjának a nevét, de ap-

ja születési helyét, valamint apai nagyapjának nevét is.
Sajnos később a református felekezetben az apák nevének beírását nemcsak a vőlegények, de
a menyasszonyok esetében is elhagyták egészen az 1880-as évekig, ami az azonosításban különös
nehézséget jelent. Ebben az időszakban minden nélkülözhetetlen és árulkodó információt meg kell
ragadni ahhoz, hogy döntéseinkben a szükséges és elégséges adatok követelménye teljesüljön.

Az unoka és nagyszülők párosítás bejegyzése az anyakönyvekben olyan útjelző tábláknak
számítanak, amelyek megmutatják a helyes irányt a konkrét személy azonosításán túl több nemzedék ok-okozati kapcsolatainak felállításához is. Eközben számtalan új nélkülözhetetlen és árulkodó
információra bukkantam, amelyek segítettek a családfa továbbépítésében.
Így az „unokák” megjelölés segített nemcsak több nemzedék azonosításában, de a kutatási
irányok egész sorának, tehát újabb útjelző tábláknak a felállításában is.
ROKONOK
Az egymáshoz kapcsolódó rokonoknál az olyan szükséges és elegendő adatokat (vallás, előnevek, vezetéknevek, születési hely, lakcím, foglalkozás) gyűjtöttem, amelyek alapján egyértelműen
kimondható volt a vérszerinti kapcsolat.
Ezzel szemben az azonos nevű, de nem vérszerinti rokonoknál éppenséggel az olyan szükséges és elegendő megkülönböztető jegyeket (vallás, előnevek, vezetéknevek, születési hely, lakhely,
foglalkozás) gyűjtöttem, amelyek alapján vita nélkül kimondhattam: ők csak névrokonok.
A házasság intézményében korábban működött a közeli rokonok közötti házasságkötések kizárásának elve. Az egyház a negyedik ízig figyelte és tiltotta a rokonok házasságkötését. Persze ez
nem jelentette, hogy nem voltak ilyen házasságok. Ezek esetében engedélyt kellett kérni és az eskető
lelkészek, plébánosok a házassági anyakönyv megjegyzés rovatába bejegyezték: „másodízben, har-

madízben vagy negyedízben rokonság, felmentés az irattárban lefűzve”.
Amennyiben az ősök azonosítása során olyan szintre jutottam, hogy a beazonosított ősök szüleinek házasságkötésénél a megjegyzés rovatban ehhez hasonló bejegyzés volt, megálltam egy pillanatra. Itt a következőkön gondolkodtam el. Mit jelent a másod-, harmad-, negyedízbeni rokonság?
Ez azt jelenti, hogy a kutatott és megtalált ős másod-, harmad-, negyedízbeni rokonságban lévő szülei édestestvérek.
Következésképpen az eggyel magasabb szinten közös apai és anyai ős van. Másképpen a
másodízbeni rokonság az unokatestvérekre, a harmadízbeni a másod-unokatestvérekre, a
negyedízbeni pedig a harmad-unokatestvérekre vonatkozik.
Az ilyen bejegyzésnek különösen akkor volt jelentősége, amikor a házasságkötésnél nem írták
be a házasulók szüleinek a nevét.

28

Matrikula
Szűcs Bálint és Pap Lídia esete
A házassági anyakönyvben 1868. február 13-án a következőt jegyezték:

„Szűcs Bálint, földműves, DV 142 alatti lakos, Ref. hitvallású, 32 éves nőtlen vette Pap Lídia,
DV 800 alatti lakost, 31 éves, hajadont. Tanúk: Földesi András földműves, Pap Imre kerékgyártó.
Másodízben rokonsági kapcsolat alól felmentő okmányt lásd a levéltárban a 3. szám alatt.”
Ebből következik, hogy a megadott életkorból számított születési években vagy egy Szűcs Bálintot kellett keresni, akinek az anyja Pap vezetéknevű vagy Pap Lídiát, akinek az anyja Szűcs vezetéknevű. Ez az iterálás egyik módja, mert kizárjuk az összes többit. Különösen fontos ez akkor, amikor olyan gyakori nevekről van szó, mint a Szűcs vagy Pap volt Dévaványán.
Szűcs Bálint születésénél 1835. április 22-én az apját Gábornak, az anyját pedig Végh Zsuzsannának, továbbá a keresztszülőket Pap Imrének és Tóth Sárának írták. Az 1836. október 19-én
született Pap Lídia esetén az apja András, az anyja pedig Szűcs Katalin, továbbá a keresztszülők
Dékány János és Bogya Julianna. A fenti bejegyzésnek megfelelően azt kell bizonyítani, hogy Szűcs
Gábor és Szűcs Katalin nemcsak névrokonok, hanem édestestvérek.
A házassági anyakönyvben a kutatott személyek szüleinek házasságát a következőképpen jegyezték:
1831. január 5-én „Helységünk néhai érdemes nótáriusa Szűcs Gergely uram fia Gábor vette

helyben Végh Mihály hajadon leányát, Zsuzsannát. Tanú: Váradi András.”
1832. január 25-én „Helységünkben Ns Pap István fia Imre kerékgyártó mester vette helyben

néhai nemes ifjú Tóth János hajadon leányát, Sárát. Tanú: Váradi András.” Továbbá: „Helységünkben ugyan csak Ns Pap István fia András vette helységünk néhai érdemes nótáriusa Szűcs Gergely
uram hajadon leányát, Katát. Tanú: Váradi András.”
Ennyi információ egybeesése egyértelművé teszi, hogy Szűcs Gábor és Szűcs Katalin édestestvérek, így Szűcs Bálint és Pap Lídia unokatestvérek, tehát másodízben rokonok.
Vannak egyszerűbb esetek is. Ilyen Bogya András és Bogya Eszter esete is. A vezetéknevek
egybeesése a „másodízben, harmadízben vagy negyedízben rokonság, felmentés az irattárban lefűz-

ve” megjegyzés mellett azt jelenti, hogy itt két Bogya fivér leszármazottairól van szó. A bizonyítás a
fent leírtakkal megegyezik.
Itt feltétlen meg kell említenem az ősvesztés fogalmát. A történelmi időben visszafelé haladva
gyakran találkozunk azonos vezetéknevű személyekkel. A negyedízben rokonságon túl már nem volt
tiltás sem. Sőt ezen túl az emberek legtöbbje csak névrokonnak tartotta a párját. Az azonosítások
során könnyen kiderülhet, hogy ennek ellenére közös ősük van, így ők valójában nem név-, hanem
vérszerinti rokonok.

A „másodízben, harmadízben vagy negyedízben rokonság, felmentés az irattárban lefűzve”
megjegyzés olyan útjelző táblának számít, amely két, három ill. négy nemzedékben könnyíti meg az
ősök azonosítását.
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LAKCÍMEK
Az azonosítások során gyakran ütköztem olyan helyzetekbe, amikor a rendelkezésre álló adatok nem voltak elégségesek az azonosításhoz. Úgy tűnt, hogy minden adatot kigyűjtöttem. Lényegileg
minden megvolt, kivéve a legfontosabbakat: a szülők nevét és a születés pontos napját. Ezek nélkül a
családfa nem építhető tovább, következésképpen a kutatott személy azonosítása sem tekinthető
befejezettnek. Ezen személyek neve általában hiányos vagy valamilyen okból nem szerepelnek a
születési anyakönyvben, és a házasságkötésnél nem adták meg az apjuk nevét sem. Hogyan pótoltam az ilyen adatokat?
Jöjjön egy példa a lakcím használatára. Bevezetőül rögzítem, hogy életük során csak igen kevesen éltek sokáig egy helyben. Gyakori volt a költözés. Ezért a lakcímek használata kiegészítő, ún.
stabilitási vizsgálatokat igényel. Mielőtt egy konkrét esethez kezdtem, meggyőződtem arról, hogy a
kutatott család hosszú ideig „stabilan” egy helyben élt. Következésképpen az ott regisztrált születések, halálesetek és házasságkötések adatai megbízható módon használhatók a család bármelyik
tagja esetén.
Lázár Pap Ferenc és Ecsegi Tóth Eszter esete
Dévaványán a 18. és 19. században 13 különféle alias nevű és több egyszerű Pap vezetéknevű család élt. Közülük több nemesi család volt. Hasonló volt a helyzet a Tóth, a Szűcs, a Szarka, a
Szenczi, a Nagy, a Kis, a Szabó, stb. vezetéknevű személyek esetén is.
A házassági anyakönyvben 1851. november 19-én a következő bejegyzést tették:

„L Pap Ferenc 21 éves nőtlen vette Bogya Máriát, 18 éves hajadon. Tanú: S Szarka Dániel és
Bogya Gáborné.”
Az „L” rövidítés lehet Lázár vagy Losonczi. Mindkettő ősi nemesített vonal. A számított születési évben, de előtte és utána egy évvel sem anyakönyveztek semmilyen Pap Ferencet.
A halotti anyakönyvben 1859. január 17-én jegyezték:

„Bogya Mária L Pap Ferencné földműves – 7 év házas, lakcím DV 1019, 27 éves, nehéz szülésben.”
Ezt követően a házassági anyakönyvben 1859. április 27-én található bejegyzés:

„Özvegy Pap Ferenc földműves, lakcím DV 1019, helvét hitvallású, 28 éves vette Tóth Esztert,
földműves, lakcím DV 421, helvét hitvallású, 18 éves hajadont. Tanú: Pap András földműves, Séllei
Sándor földműves.”
Amint látható, egész sor információt beírtak, de az azonosításhoz elengedhetetlen szülőkről
hallgattak. Sőt, a vőlegény és menyasszony nevét is helytelenül írták.
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Egyelőre nem bizonyított, de éltem a gyanúperrel, hogy ez a Pap Ferenc (alias név nélkül is)
ugyanaz a személy, akinek a felesége négy hónappal korábban nehéz szülésben elhunyt. Annál inkább tehettem ezt, mert a feleség halálakor és a Pap Ferenc második házasságkötésekor feltüntetett
lakcím megegyezik.
Ez a lakcím tartósnak bizonyult, mert az elkövetkezendő években L Pap Ferencnek itt tíz
gyermeke született. Közülük egy halva, és hármat gyermekkorban temettek el ugyanerről a lakcímről.
Sőt, 1879. január 3-án L Pap Ferenc maga is ezen a lakcímen hunyt el.
Ennek ellenére nem volt azonosítható, mert ő nem szerepelt a születési anyakönyvben. A halotti anyakönyvi táblázatban rákerestem a lakcímre és megtaláltam L Pap István halotti bejegyzését,
miszerint ő ugyancsak a DV 1019 lakcímen, 1874. december 24-én 80 éves korában halt meg. A
kutatást az ő azonosításával folytattam.
Megtaláltam a házasságkötését, amely szerint Tóth Máriát vette el 1825. január 12-én. Feleségének, Tóth Máriának a halála 1858. augusztus 9-én következett be a DV 1004 lakcímen. Valószínűsíthető, hogy L Pap Ferenc első házasságkötésekor szintén itt lakott és a lakodalmat is itt tartották, de
akkor még nem vezették a lakcímeket. Sőt, az ifjú házasok néhány évet minden bizonnyal otthon
lakhattak a szülőkkel.
A későbbi DV 1019 címen lévő portát Szőke Nagy Mihálytól és Patkós Zsuzsannától vették
meg, akik még 1854-ben a DV 1019 cím alatt laktak. Ezt követően az ingatlan 1880-ig a kutatott L
Pap családé volt.
L Pap István a DV 1004 alatti portát a felesége halála után igen hamar eladta Derzsi Tót Sándornak és nemes Boda Erzsébetnek. Ezek gyermekei az elkövetkezendő években itt születtek. Derzsi
Tóth Sándor anyja ezen a címen 1859. október 24-én halt meg, az apja Derzsi Tóth János pedig
1860. december 27-én hunyt el ugyanezen a DV 1004 lakcímen.
Ebből következik, hogy az idős L Pap István felesége halála után eladta a házát és Ferenc nevű fiához költözött, majd ott is halt meg. Az apa azonosításából is következik, hogy az „L” a Lázár
rövidítése. Következésképpen a fent kutatott személy valójában az 1831-ben született, Dévaványán
nem anyakönyvezett nemes Lázár Pap Ferenc, akinek az apja István és az anyja Tóth Mária. Nekik
már az 1820-as évek második felében született egy Ferenc nevű fiuk, aki azonban 1828-ban elhunyt.
Így nem férhet kétség ahhoz, hogy a születésekor nem anyakönyvezett nemes Lázár Pap Ferenc az
ő fiuk.
A második feleség, Tóth Eszter neve körül is problémát gyanítottam. Dévaványán több mint tíz
Tóth család élt. Közülük a legtöbben vezetéknevüket különféle alias névvel írták. Először arra gondoltam, hogy az új asszony azoknak a leánya, akik az ősi házba beköltöztek. Fiatal korát tekintve ő leginkább az 1900-as évek elején hunyhatott el. De a kérdés az állami anyakönyvezés kutatása nélkül is
eldönthető volt. A fenti házasságkötés értelmében Tóth Eszter a DV 421 cím alól ment férjhez nemes
Lázár Pap Ferenchez.
A halotti anyakönyvben az ő házasságkötése után nem sokkal megtaláltam Ecsegi Tóth Mihálynak, Ecsegi Tóth Mihályné Gőz Juliannának, valamint Ecsegi Tóth Zsuzsannának a halotti bejegyzését ugyancsak ezen a lakcímen. Az előbbiek a fenti Eszter szülei, az utóbbi pedig a húga.
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Ecsegi Tóth Eszter tíz gyermeket szült nemes Lázár Pap Ferenctől. Ebből kilencnél az anyát

egyszerűen Tóth Eszternek írták. A hetedik gyermeknél, az 1870. augusztus 31-én született Istvánnál
E. Tóth Eszternek írták. Ez is megerősített abban, hogy az ő nevét már a házasságkötésnél is helytelenül írták. Neve egységesítése után a gyerekek neve mellé Ecsegi Tóth Esztert írtam és helyesbítettem a házassági anyakönyvi bejegyzést is.
Ecsegi Tóth Eszter neve – férje, nemes Lázár Pap Ferenc nevéhez hasonlóan – nem szerepel
a dévaványai születési anyakönyvben. E személyek azonosítása során nagyon körültekintő munkát
kellett végezni. Az ő és szüleik tekintetében minél több nélkülözhetetlen és árulkodó információt kellett összegyűjteni. Ez esetben általában két variáció lehetséges:
1. A házasságkötésnél beírták az apa nevét. Az ilyen esetben ugyancsak a házassági anyakönyvben
megkerestem a szülők házasságkötését, és pótoltam az anya nevét.
2. A házassági anyakönyvbe nem írták be egyik szülő nevét sem. Ebben az esetben a szülők nevét a
nélkülözhetetlen és árulkodó információk (életkor, születési év, házasságkötéskor ismert lakcím,
halotti bejegyzéskor ismert lakcím, a gyermekek születésekor ismert lakcímek, a testvérek
meghatározása, keresztszülők, házassági tanúk, rangok, stb.) alapján igyekeztem beazonosítani a
szülők nevét.
Miután megtaláltam a halotti bejegyzésüket, az életkorból kiszámítottam a születésük évét. E
személyek azonosítását a szülők nevének ismeretében befejezettnek tekintettem.
A számítógép segítségével a különböző árulkodó információk (életkor, születési év,
házasságkötéskor ismert lakcím, halotti bejegyzéskor ismert lakcím, a gyerekek születésekor ismert
lakcímek, a testvérek meghatározása, a keresztszülők, házassági tanúk, rangok, stb.) keresési
műveletei a különböző egységesített anyakönyvi táblázatokban végtelenül egyszerűek. A lakcímmel
való kutatásnál először meg kellett győződni arról, hogy a család az adott korban tartósan a vizsgált
lakcímen lakott-e. Ezt a három anyakönyv bejegyzései alapján bizonyítottam. Ezt követően a fenti
műveleteket bármilyen vezetéknév esetén el lehet végezni.
A két Takács László esete
Mindketten 1819-ben születtek. A megkülönböztetésükhöz, a sok árulkodó információ kevésnek bizonyult. Legalább az egyik személyt kétséget kizáró módon kellett beazonosítani ahhoz, hogy
kizárása révén a másik is azonosítottá váljon.
Az egyik Takács László háromszor nősült, de lakcímét egyszer sem adták meg. A másik kétszer nősült és második házasságkötésénél beírták a lakcímét: DV 433. E második Takács László
1894. január 19-én a DV 264 lakcím alatt hunyt el 68 éves korában. Így a számított születési éve
1826-ra tehető. Még a közeli években sem született Takács László nevű gyermek!
Annak reményében, hogy a DV 433 cím alatt megtalálom valamelyik szülő halálának a bejegyzését is, a halotti anyakönyvi táblázatban rákerestem erre a lakcímre. Megérzésem igazolódott. Ta-
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kács László anyját, özvegy nemes Séllei Zsófiát erről a lakcímről temették 1853. március 23-án. Ezzel
a fiú-anya kapcsolat egyértelműen bizonyítottá vált.
Ugyanebben az évben, 1853. június 15-én házasodott Takács Sándor DV 433 lakcímen. Könynyen bizonyítottam, hogy ő Takács László testvérbátyja. A két fiút nemes Séllei Zsófia árván nevelte
fel, mert Takács Sándor nevű apjuk fiatalon, már 1833. május 25-én elhunyt. Ezek után valószínűsíthető volt, hogy a két fiú e lakcímen született és nőtt fel. Így nem lehet kétség afelől, hogy itt csakis
Takács Sándor és nemes Séllei Zsófia gyermekéről lehet szó. Ő pedig a születési anyakönyv szerint
nem 1826-ban, hanem 1819. július 19-én született.
Következésképpen nem 68, hanem 76 évesen hunyt el. A szülők azonosításából hamar kiderült, hogy a két fiú nemesi sarj volt, mert a házassági anyakönyvben 1814. november 15-én a következő olvasható:

„Helységünkben Nemes Takács András fia Sándor vette helységünkben Nemes Séllei Mihály
hajadon leányát, Zsófiát. Tanú, Rácz Mihály.”
A hiányosan anyakönyvezett személyek esetében a lakcím olyan útjelző táblának számít,
amely megmutatja a helyes irányt a kutatott személy és a hozzá kötődő személyek azonosítása tekintetében. Segítségével pontosítható a kutatott személyek neve, életkora, családi kapcsolata, rangja,
stb.
A Matrikula következő számában a nélkülözhetetlen és árulkodó információk kezelésének folytatásaként a helységidegen-nevű, illetve az egyszer, kétszer, stb. elvált és özvegy személyek, továbbá a görögkeleti, római katolikus és református felekezetek közötti mozgások kutatásáról adok számot.
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Nagyapám testvére, Nyúl Ágoston Gábor
haláláról, avagy egy 50 éves keresés
rövid története
Nyul Imre, Debrecen (nyul.csf@gmail.com)
Családfánk kutatásához 2000 után kezdtem hozzá, bár sem időm, sem energiám nem sok volt
hozzá. 2006 után javult a helyzet és még szerencsém is volt, hogy Édesapámat halála előtt még kikérdezhettem. Igaz, betegen már nem mindenre emlékezett pontosan. Halála után, 2008 év elején
nagyobb lendülettel fogtam neki a kutatásnak. Szerencsém is volt, mivel kiderült, hogy Szlovákiában,
Százdon élő másod-unokatestvérem, Nyúl Katalin is nekilátott szűkebb családfája kutatásához. Ez
plusz lökést adott számomra is.
Eddig ismert őseink nagy része Nógrád megyéből származik. Az 1900-as évek környékén kicsit
északabbra is költözött a családtagok egy része. Így eljutottak Ipolyságra, Deméndre, Százdra, Szántóra és Lévára is.
A határok változása miatt az öt élő testvér közül
négyen családjukkal együtt az anyaország határain kívülre kerültek.
Nagyapám Léván élt, gyermekei is ott születtek.
Édesapám Budapestre járt főiskolára és a háború miatt
itt is rekedt, nem tudott hazajutni. Csak 1955-ben találkozhatott újra családjával. Addig sem családtagjai, sem ő
nem kaphatott útlevelet. Sajnos a viszontlátásra nem
emlékszem, mivel akkor még csak három éves voltam.
Utána gyakran utaztunk „haza”. Igen, haza, mivel
nekem Léva volt a második otthonom, így természetes
volt, hogy így emlegettük.
A családkutatás iróniája, hogy amikor már nem
vonattal, hanem autóbusszal, majd gépkocsival közlekedtünk, átutaztunk például Százdon is, ahol másodunokatestvéreim éltek/élnek, sőt pont a házuk előtt haladtunk el (jelenleg a most is Százdon élő Nyúl Katalinnal
kutatom a családfánkat).
Az utóbbi három évben nagyapám testvéreit és azok családjait teljes egészében sikerült feltérképezni, Ágoston testvérük kivételével. Ágoston (a családon belül Guszti) az I. világháborúban esett
el, de a család nagyon kevés információval rendelkezett a haláláról.
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Nyúl Ágoston Gábor Horpácson született 1889. március 24-én. Keresztelésére Borsosberényben (elnevezése 1905 előtt Borsos-Berinke) került sor.1 Szülei Nyúl József és Oláh Mária.
Ebben az írásomban az ő halálának felkutatásáról számolok be, mivel az a kutatás 50 évre, három generációra nyúlik vissza.
Nagyapám, mint legidősebb testvér nagyon szerette volna tudni, hol és pontosan mikor hunyt
el az öccse. De kíváncsi lett volna arra is, hogy hol temették el.
Nagyapám, Nyúl Lajos az 1960-as években, amikor Csehszlovákiában is valamelyest csökkent
a feszültség, öccse halálát kutatva levelezésbe kezdett, mivel a családtagok csak az elhalálozás évét
tudták a háborúból hazaérkezettektől, de sem a pontos dátumra, sem a helyre nem emlékeztek. Hogy
nagyapám hová és kinek/kiknek írt, azt nem tudom, de az biztos, hogy nagyon kemény, elutasító
választ/válaszokat kapott.
Később is, amikor hazamentünk Lévára, nagyapám édesapámmal négyszemközt mindig beszélgetett "Gusztiról". Hogy mit, sajnos nem tudom, ez mindig valahogy a kettejük titka volt.
Nagyapám 1973 őszén úgy halt meg, hogy semmit sem sikerült kiderítenie öccse haláláról.
Édesapám halála előtt elmesélte, hogy a nagyapa halála előtti utolsó találkozásukkor megígérte neki, hogy utánajár Ágoston ügyének. Ő a Vöröskeresztnek írt, emlékezete szerint a 80-as évek
elején. Akkor azt a választ kapta, hogy az adatbázisuk ezen a területen nagyon gyerekcipőben jár és
bővítésére belátható időn belül nem is lesz kapacitásuk. Később még egyszer próbálkozott a TV-nél,
a "Sírjaink hol domborulnak" c. műsornál, de innen nem kapott választ a levelére. (Hogy elkallódott-e,
vagy nem tudtak választ adni, nem tudta ő sem.)
Sajnos egészsége nem engedte tovább a keresést, amit ezért félbehagyott. 2008-ban ő is elhunyt, és én kezdtem el kutatni a családfánkat. Ekkor kiderült, hogy nagyapám testvérei közül a legtöbb Magyarországon, Nógrád megyében és környékén él. Ekkor találtam rá az addig nem ismert
másod-unokatestvéremre, Katira is.
De visszatérve Ágostonra: Budapestre utazva a levéltárban hamar megtaláltam születési anyakönyvét, amely nagyon fontos kiindulási alap volt, mivel nagyapám egyik levelében hibás dátum szerepelt.
2008 augusztusában ezekkel az adatokkal kerestem meg a Budapesti Hadtörténeti Intézetet.
Onnan 2008. november 6-án a következő negatív információt kaptam:

„Tárgy: Nyúl Ágoston Gábor katonai szolgálata
Levelére válaszolva közöljük, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében szolgálatot teljesítő, 1850 és 1899 között született magyarországi katonák állítási listái, sorozási jegyzőkönyvei,
katonai anyakönyvi lapjai, valamint a veszteségi iratok a második világháború idején megsemmisültek.
A budapesti Hadtörténelmi Levéltárban csak az első világháborúban kitüntetett magyar katonák
kitüntetési javaslatai vannak. Azonban ezek között Nyúl Ágoston Gábor (1889.) katonai szolgálatára
vonatkozóan nem találtunk adatot.
1

13/1889 Borsosberény római katolikus plébánia születési anyakönyve
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Az Osztrák-Magyar Monarchia teljes, első világháborús veszteségi iratait a bécsi Hadilevéltár

őrzi. Ezért javasoljuk, kérésével forduljon ottani kirendeltségünkhöz.
Cím: Ungarische Archivdelegation Österreichische Staatsarchiv/Kriegsarchiv A-1030 Wien
Nottendorfer Gasse 2. E-mail: ukadel@freemail.hu.”2
Ekkor még bizakodtam, bíztam a bécsi levéltárban.
Még az előző válasz megérkezése előtt a Vöröskeresztet is megkerestem, de ők is a bécsi levéltárhoz irányítottak.3
Mint később kiderül, a budapesti Hadtörténelmi Levéltár információja nem volt helytálló.
Természetesen írtam Bécsbe is, de onnan is negatív választ kaptam 2008. november 10-én:

„A budapesti Hadtörténelmi Levéltár tájékoztatása csak részben valós, ugyanis a bécsi
Kriegsarchiv sajnos nem hiánytalan első világháborús veszteségi adattár felett rendelkezik. Korabeli
nyilvántartásai (veszteségi és halotti kartonok, hadifogoly-anyag, temetőkataszterek stb.) sok esetben
pontatlanok és hiányosak, s ehhez hozzájárultak a háború végi zűrzavar, az azóta bekövetkezett
iratvesztések-veszteségek, gondatlan kezelések. Ennek megfelelően sajnálattal kell közölnünk, hogy
Nyúl Ágoston Gáborra nem találtunk értékelhető információt.”4
Ekkor már kicsit elkeseredtem, de jött mindig valami, ami túlbillentett a holtponton.
Másod-unokatestvérem, Kati a szlovákiai szántói temetőben keresgélve rátalált egy emlékoszlopra, amelyen szerepelt Ágoston neve, igaz szlovákosan, illetve a keresztnevénél G betű szerepel.
Ez vagy a Gábor keresztnevére, vagy a Guszti becenévre utalhat.

Emlékoszlop a szlovákiai Szántó temetőjében
Közben nagyapám egy nagyon régi levele is előkerült, amely szerint Ágoston Felnémeten nősült meg. Gyorsan kikértem a filmeket, de sajnos ennek az információnak semmi nyoma nem volt a
felnémeti anyakönyvekben.
2

LEV-884-1/2008 HM Hadtörténelmi Levéltár e-mail-je

3

48636/31300 Magyar Vöröskereszt levele

4

A bécsi Kriegsarchiv e-mail-je, 2008. november 10.
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Egy véletlen segített továbblépni, amikor egy másik helységet kerestem a debreceni mormon
kutatóhelyen. Az egyik filmhez hozzá voltak fűzve Felsőtárkány anyakönyvei is. Ezt a vetítőn csak
áttekertem, mivel nekem a film utolsó két részére volt szükségem, de hirtelen megpillantottam Nyúl
Ágoston nevét. Mint kiderült, itt házasodott meg Farkas Erzsébettel 1913. augusztus 22-én.5 Mindöszsze hét kilométer a távolság a két helység között, de nekem ez majd két évembe került.
Egyik levelezőtársunk javaslatára egészen az 1930-as évek végéig átnéztem a halotti anyakönyvi bejegyzéseket Felsőtárkányban, mivel tapasztalata szerint még akkor is jegyeztek be I. világháborúban elesetteket. De sajnos nem jártam eredménnyel. Átnéztem Eger halotti anyakönyveit, de
ott sem találtam bejegyzést. Itt azért kerestem, mert Ágoston az esküvő előtt oda volt bejelentve.

I. világháborús emléktábla Felsőtárkányban
Felsőtárkányban sok Farkas nevű személy élt/él. Próbáltam az ott élőkkel levélben, illetve a
facebook-on és az iwiw-en is kapcsolatba lépni. Nagyon sok ígéretet kaptam, de sajnos csak egy
személy, Nagyné Farkas Anita segített. Ő volt az, aki kiderítette azt is, hogy Ágoston felesége, Farkas
Erzsébet, aki férje halálakor még csak 26 éves volt, nem ment újra férjhez haláláig, 1952-ig a férje
nevét viselte.6
Kaptam egy felsőtárkányi fényképet is a faluban felállított világháborús emlékműről, ahol az I.
világháborús hősi halottak márványtábláján szerepel Ágoston neve is.

5

8/1913 Felsőtárkány házassági anyakönyve

6

18/1952 Felsőtárkány halotti anyakönyve
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Ez ismét elgondolkodtatott. Két helyen is szerepel a neve az emléktáblákon. Véleményem az

volt, hogy a neve valamilyen okmány alapján kerülhetett fel az emléktáblákra. Azaz éreztem, hogy
nem szabad leállni.
Időközben egyik unokatestvéremtől, Nyúl Lajostól kaptam egy fotót Ágostonról. A beszkennelt
képet később elküldtem a bécsi levéltárba, ahol a kép alapján „megállapították”, hogy nem a közös
hadseregben szolgált (mint később kiderült, ez tévedés volt):

„Sajnos a kiegészített adatok alapján történt kutatás ellenére sem maradt fenn a halotti-, betegségi-sebesülési-, és hadifogoly-, valamint a kitüntetési nyilvántartások között adat Nyúl Ágoston Gáborról. A fényképről sajnos nem állapítható meg alakulati hovatartozása, csak annyi, hogy honvéd, és
nem közös hadseregbeli közlegény volt.”7
A család Ágoston születése után elköltözött, így eszünkbe jutott, hátha a szülőket értesítették
ott, ahonnan bevonult, illetve ahová továbbköltözött a család. De azokban az anyakönyvekben (Horpács, Ipolyság, Szántó) sem jártam eredménnyel, ott sem szerepelt a neve.
Végül egy nagyon idős plébános adott egy ötletet. Próbáljuk a születési helyen keresni, ugyanis ha a család elköltözött, akkor sok helyen az akkori plébános felbontotta a családnak címzett értesítéseket, és a hősi halottak nevét bejegyezte az anyakönyvbe.
Így is volt: a tanáccsal egy időben másod-unokatestvérem megtalálta a bejegyzést Borsosberény anyakönyvében. Ezek szerint 1915. június 4-én hősi halált halt. Ez halála után egy évvel, 1916.
április 1-jén került bejegyzésre az anyakönyvben.8 Volt egy nagyon precíz plébános, aki az értesítés
számát is beírta az anyakönyvbe (sajnos ez utóbbit nem tapasztaltam mindenhol), illetve az is bejegyzésre került, hogy Ágoston a 60. gyalogezredben szolgált. Viszont halálának helye itt sem volt
megjelölve.
Ezekkel az információkkal felvértezve ismét megkerestem a Budapesti Hadtörténeti Intézetet,
ahonnan a következő levelet kaptam 2011. október 18-án:

"Kérésére értesítjük, hogy a cs. és kir. egri 60. gyalogezred halotti anyakönyve őrizetünkben
megtalálható. Az ebben található bejegyzés szerint Nyúl Ágoston (1889, Horpács) a 19. tábori század
gyalogos katonájaként 1915. jún. 4-én a galíciai Kniazdwor településnél hősi halált halt. Temetésére
ugyanitt került sor. A megtalált bejegyzésről mellékelten másolatot küldünk. Jelzet: HL Tábori egyházi
szervezetek anyakönyvei 253. sz. Tájékoztatásul közöljük, hogy a fentiek alapján hozzátartozójuk a
cs. és kir., vagyis a közös haderőben szolgált."9
Azaz mégis a közös hadseregben szolgált... tehát mégis megvannak az adatok, amelyek
beszkennelt oldalait el is küldték. Nagyon jó minőségben, pedig tintaceruzával írták.

7

A bécsi Kriegsarchiv e-mail-je, 2011. augusztus 23.

8

15/1916 Borsosberény halotti anyakönyve

9

LEV-935-1/2011 HM Hadtörténelmi Levéltár e-mail-je
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Ezek szerint nagyapám testvére, Nyúl Ágoston Gábor 1915. június 4-én hősi halált halt
Kniazdwor településnél.10
Azóta keresgetem a galíciai csaták eseményeit. Ezek szerint Ágoston a tavaszi orosz sikerek
után, amikor sikerült visszaverni az oroszokat, azaz Galícia visszafoglalása során esett el. „1915 nya-

rán az egriek egyik százada Kolomea közelében kapta a parancsot, hogy a Pruth folyón átkelve, az
egyik uralgó magaslatról verjen ki egy ellenséges osztagot.”11 Kniazdwor egy ilyen magaslati pont
mellett fekszik, közel a Pruth folyóhoz.
Kniazdwor a Google Maps szerint ma egy kb. 30-40 házból álló kis falu. Jelenleg Ukrajna területén található, ma Knyazhdvir (Княждвір) az elnevezése.
Remélem, itt még nincs vége a történetnek, az ukrajnai kutatás még hátravan. Ebben az irányban már több lépést megtettem, jelenleg a visszajelzéseket várom.

Tábori egyházi szervezetek anyakönyvei 253. sz.
Így sikerült közel 100 év távlatából rálelnem nagyapám testvérének adataira, és ezzel befejeznem nagyapám 50 évvel ezelőtt megkezdett munkáját. Igaz 38 évet késtem vele.

10

HL Tábori egyházi szervezetek anyakönyvei 253. sz.

11

Babucs Zoltán-Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek, Nagykovácsi, Puedlo Kiadó 2007
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Szent Flórián szobra Villányban
Lévai Zoltánné, Dunaújváros (levai44@freemail.hu)
Férjem apai nagyanyja, Teppert Anna Villányban született, az ottani kántortanító Lieber Emil felesége
volt. A Teppert család igencsak terebélyes ágának kutatásában nagy segítségünkre volt a helyi plébános úr.
Találkoztunk a Teppert ágon harmadfokú unokatestvérrel és több oldalági leszármazottal is. Beszélgetéseinkből, jó villányi bor mellett kiderült, hogy ők is tudnak a Villányban álló Szent Flórián szobor
és a Teppert család kapcsolatáról. Később egy újabb segítőtől sikerült megkapnunk Galambos Göller
Ferenc villányi plébános Wielland Villány című könyvét, amelyből fény derült a szoborállítás történetére.
1876-ban hatalmas tűzvész pusztított Villányban. Szinte minden
ház leégett, egyedül a Teppert család otthona maradt épen. Az
akkor már tehetős sváb Teppert család hálából állíttatta a tűzoltók
védőszentjének tiszteletére a Szent Flórián szobrot.
Ezen a történeten teljesen felvillanyozva családostól Villányba utaztunk, hogy az ottani rokonokkal együtt megtekintsük őseink szobrát.
Csodálatosan szép a szobor, a talapzatán még kivehető a német
nyelvű hálából Szent Flóriánnak felirat. Magyar nyelven pedig Re-

nováltatta: 1941-ben Teppert József van rávésve.
Villányi rokonaink ezek szerint ismerték a szobor történetét és kötelességüknek érezték felújíttatását. Mivel a szobor a közelmúltban
teljesen fel lett újítva, tovább érdeklődtünk, hogy mi is történt.
Utánajárásunk eredményeképpen megtudtuk, hogy a mögötte húzódó kerítés javításakor kettétört a
szobor. A károkozó az eredeti talapzat meghagyásával korrekt módon jobb minőségű anyagból helyreállíttatta. Azt kértük Villány Város Önkormányzatának illetékesétől, hogy a felújításkor lekoptatott
feliratot szíveskedjenek pótolni, természetesen feltüntetve az újabb helyreállítás idejét. Azt az ígéretet
kaptuk, hogy foglalkoznak a témával.
Reménykedünk és várjuk, hogy mi vagy utódaink még olvashatják, mi okból került arra a helyre az a
szép szobor.
Volt valaha egy tűzvész és egy Teppert família. Hát ennyi a mi "Szent Flóriánunk" története.
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Az alkotóműhelyből
A középkori szkriptorok szorgos kezei és a lúdtoll sercegése jut eszébe annak, akinek lehetősége nyílik betekinteni a MACSE tagjainak alkotóműhelyébe. E számunkban új sorozatot indítunk: szeretnénk vele felmutatni az
Egyesületünk tagjai által írt, szerkesztett, összességében létrehozott műveket: könyveket, DVD-ket és CD-ket.
Recenzióinkkal szeretnénk előmozdítani szélesebb körű megismerésüket. Közkinccsé váló adataik, ismereteik
gazdagítsanak mindnyájunkat; méltó honoráriumuk legyen az olvasó megbecsülése.

Dobrova Tibor Antal:
Szendi freskók – Szendi versek
Papcsik Béla, Budapest (papcsik.bela@macse.org)
Ritka témájú és megközelítésű könyvvel jelentkezett Dobrova Tibor Antal tagtársunk. Egy különös
világlátású, jelentős pap festőművész és egy – magyarságáért kiálló – pap költő műveit ismerteti az olvasóval.
Az

író

bemutatja a török pusztítás után épített, később egy
tűzvészben majdnem elpusztult, Fellner Jakab által
tervezett szendi katolikus templom két újrafogalmazójának, Makkó Lajos plébánosnak, azaz Tűz Tamás pap
költőnek és Prokop Péter festőművész papi, költői és
festői munkásságának összekapcsolódását.
Igazi tanúkönyvet olvashatunk. A szerző személyes résztvevője volt a templom freskói készítésének.
Ő volt a „kisinas” Prokop Péter mellett, akit a templom plébánosa, Makkó Lajos hívott meg, hogy elképzeléseit freskók formájában tárja a világ elé. Könyvében megosztja eddig magában őrzött emlékeit, a mesterrel folytatott beszélgetéseket, így előttünk bontakozik ki egy jelentős művész papi és festői
portréja, különös életútja, római emigrációjának és hazatérésének története.
Számos szép fotó mutatja be Prokop Péter munkásságát. Megismerkedünk a sükösdi oltárkép történetével, amely forradalmasította a
katolikus templom festészeti díszítéséről alkotott korábbi felfogást,
amelynek hatására Makkó Lajos meghívta őt, létrehozni a szendi
oltár- és körképeket: az ateista hatalomnak ellentmondó, a munkás
népet védő Szent József küzdelmes, de boldog életét és a Magyarok
Nagyasszonyát, az első szentek életét drámai példaként. Láthatjuk
kalocsai, portugáliai, római oltár- és táblaképeit, freskóit és üvegmozaikjait. A Magyar Köztársaság
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Lovagkeresztjével és írói nívódíjjal kitüntetett művész tucatnál több kötetet is megjelentetett. Megható
önvallomását foglalja méltó keretbe Dobrova Tibor Antal könyve és képei.
A több szálon futó meseszövésnek köszönhetően megismerhetjük a freskók létrejöttének szintén
emigrált kezdeményezőjét, a nyugati emigráns magyar irodalom egyik legjelentősebb költőjét, az
Amerikai Magyar Írók Csoportjának létrehozóját, Tűz Tamás költőt. A szerző az általa összegyűjtött,
felkutatott dokumentumokon keresztül mutatja be munkásságát, útját gyermekkorától, a pappá szentelésen, a tábori lelkészi szolgálaton, szovjet hadifogságon, az ausztriai gyűjtőtáboron át kanadai
emigrációjáig, és őskiadásban olvashatjuk eddig publikálatlan tizenöt versét. A szerző a versek mellett önvallomásokat és olyan személyes információkat is feltár, melyek más forrásból nem voltak eddig megismerhetők. Az 1956-ban emigrált költőt rövid életrajzi-életművi metszettel ismerteti meg a
magyarországi olvasókkal.
Dobrova Tibor Antal számos, jórészt ismeretlen, fontos hely- és családtörténeti vonatkozású adatot
tár elénk. Megjelenik a kötetben Kempf (Kemenes) József, európai hírű klasszika-filológus műfordító,
aki

Prokop Péter festőművész, Tűz Tamás költő, Kempf (Kemenes) József műfordító

egész életében szendi identitását vallotta. Innen indult a tatai Piarista Gimnáziumba, majd Győrbe, a
Bencésekhez, de itt épített házat is a múlt század elején és itt is hunyt el. Ő fordította elsőként eredeti
versmértékben az ókori „Homeros összest”, vagy Euripides „Iphigenia Taurisban” c. drámáját görögből magyar nyelvre, s tette le névjegyét az egész magyar irodalomban számos más munkájával is.
Mindhármuknál különös egybekapcsolódást ad, hogy teológiai tanulmányokat végeztek, Tűz Tamás
és Kempf József a győri Bencéseknél, Prokop Péter a másik országosan meghatározó, nagy katolikus egyházmegyénél, Kalocsán. Összeköti őket azonban még más, szoros láthatatlan szál is: a magyarságuk tudatos vállalása és e csodálatos magyar nyelv létet fenntartó, kapaszkodást is adó legmagasabb szintű művelése.
A kötet a szerző magánkiadásában jelent meg (ISBN 987-963-08-2043-1).
Honlapja: http://www.szendifreskokversek.konyvmuhely.hu/
A szerző elérhetősége, a kötet megrendelhetősége: dobrova.tibor@gmail.com
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Nemzetközi hírek
Könyvbemutató Szabadkán
Podhorányi Zsolt a Mesélő Délvidéki Kastélyok című új könyv szerzője és dr.
Virág Zsolt a Kastély Lexikon közismert sorozat szerzője december 8-án
Szabadkán a Városi Könyvtárban bemutatták és dedikálták a könyveiket.
-hcs-

A Verein für Computergenealogie egyesület legújabb kiadványai
December 16-án a német egyesület (http://www.genealogy.net/) megjelentette a Computer Genealogie folyóiratának idei negyedik
számát. A füzet fő témája a genealógiai dokumentumok
tárolása, megőrzése és archiválása. A decemberi szám
tartalomjegyzékét itt tekinthetjük meg:
http://wiki-de.genealogy.net/Computergenealogie/Aktuelles_Heft

Az évente négyszer megjelenő folyóirata mellett az egyesület az idén a

Familienforschung 2012/2013 című füzetet is kiadta. A kiadvány mintegy 200
oldalon érdekes cikkeket, tanulmányokat, programelemzéseket tartalmaz, kezdő
és tapasztalt családkutatók számára egyaránt. A füzet tartalmát itt tekinthetjük
meg: http://wiki-de.genealogy.net/Magazin_Familienforschung

-hcs-
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Hazai hírek
Zászlótan konferencia
A Zászlómúzeum, a Magyarországi Zászló Társaság és a Magyar
Heraldikai és Genealógiai Társaság rendezésében 2011.11.12-én
megtartották a VIII. Vexillológiai Nap című konferenciát.
-hcs-

A Magyar Országos Levéltár fejlődő adatbázisai
A Magyar Országos Levéltár (MOL) 1999 óta folyamatosan arra törekszik, hogy a gyűjteményeiben őrzött iratanyag kutatását és hozzáférhetőségét megkönnyítse. Immár hagyomány, hogy a levéltár munkatársai az
év végén összegezik az elért eredményeket és beszámolnak a mennyiségi és minőségi fejlődésről. Az idei beszámolót december 9-én tartották.
Mikó Zsuzsanna, a MOL megbízott főigazgató-helyettese nyitotta meg a
rendezvényt, majd a következő pontokban röviden összefoglalta a MOL
2011-es év digitalizálás területén végzett munkájának eredményeit:


5 millió digitális felvételnél tartanak, amelyek 99%-ban szabadon hozzáférhetők.



A MOL 2011.12.05-i bemutatkozásakor az Osztrák Állami Levéltárban (Österreichisches
Staatsarchiv) kivívták az osztrák kollegák elismerését.



Saját honlapjukon http://www.mol.gov.hu/ és 2010-től a Magyar Levéltári Portálon
http://www.archivportal.hu/vendegkonyv.html is hozzáférhetők a digitalizált anyagok.



Csatlakoznak a http://europeana.eu/portal/ portálhoz.



Folytatták a Collectio Diplomatica Hungarica adatbázis fejlesztését. Az Egyetemi Könyvtárból 250 ezer középkori iratot digitalizáltak. A megsemmisült középkori anyagok megmaradt mutatókönyveit is digitalizálták, ahol az iratok tartalmának rövid leírása megtalálható. Mindkét projekt finanszírozása egy nemzetközi együttműködéssel – International
Centre for Archival Research – megvalósult európai uniós pályázat keretében történt.



Digitalizálták az 1828-as összeírást, amely jelenleg indexelésre vár.



A Mária Terézia urbáriumok 350 ezer oldalnyi digitalizálása megtörtént.
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Elkészült a Károlyi Levéltár birtokában lévő Rákóczi-kori iratok adatbázisa, az Acta
Rákócziana, az Arcanum kiadóval folytatott együttműködés keretében. Az adatbázis DVD
formátumban is megjelent.



Elkészült az 1720. évi adóösszeírás.



Az 1945 utáni Oral History 150 életinterjút tartalmaz.



Az egyházi anyakönyvek online megjelenítése elkezdődött.



Folytatódik a levéltárban őrzött iratok online megjelenítésének bővítése.

A rendezvényen a munkacsoportok vezetői ismertették a fejlesztés alatt álló projekteket.
A beszámolón egyesületünket képviselve Hunyady László elnök vett részt.
-hl-
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Egyesületi hírek
Az év kutatóhelye 2011: Kalocsa és Bécs
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) a családtörténet-kutatók népes táborának
javaslatai alapján már megalakulásának évében megalapította

Az év kutatóhelye díjat.
A 2011. december 10-én Budapesten tartott vezetőségi ülésen a beérkezett szavazatok
összesítéseként, több szempontot figyelembe véve, mint a segítőkészséget, szakmai hozzáértést,
felszereltséget, az anyagok digitalizálásában és azok hozzáférésében elért eredményeket, valamint a
szavazatok nagy számát, az a döntés született, miszerint a díj odaítélése két kategóriában történjen.
A magyarországi kutatóhelyek kategóriájában Az év kutatóhelye díjat a Kalocsai Főegyházmegyei
Levéltár kapta. A kutatóhely gyors és szakszerű segítségnyújtásán kívül – amely két dolgozója,
Dr. Lakatos Andor és Csongrádi Gabriella érdeme – a döntnökök itt figyelembe vették a kutatóhely
anyagainak digitalizálására és azok internetes hozzáférésére irányuló projekt sikerét.
A határon túli kutatóhelyek kategóriájában Az év kutatóhelye díjat az Osztrák Állami Levéltár
Magyar Levéltári Delegációja érdemelte ki. A kutatóhely pótolhatatlan – nemkülönben szakszerű és
gyors – segítséget nyújt a hozzá forduló magyar kutatóknak. Itt a javaslattevők a magyar
kirendeltséget képviselő három személy – Dr. Fazekas István (Magyar Országos Levéltár), Dr. Balla
Tibor és Dr. Lenkefi Ferenc (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) – segítőkészségét és szakmai
hozzáértését emelték ki.
Az oklevelek átadására a kutatóhelyekkel történő egyeztetést követően 2012. januárjában kerül
sor. Az okleveleket dr. Gyimesi Endre, a levéltárakért felelős államtitkár-helyettes és Hunyady László,
a MACSE elnöke fogja átadni.

A díjazottakon kívül számos kutatóhelyre érkezett javaslat (értékelő szavazólap) tagjainktól és
kutatóinktól, amelyet ezúton is köszönünk. Mindazon levéltárakat, kutatóhelyeket, amelyekre javaslat
érkezett, levélben fogja a MACSE vezetősége tudatni erről, így egyetlen szavazat sem fog kárba
veszni.
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Javaslat (értékelő szavazólap) érkezett az alábbi kutatóhelyekre (ABC sorrendben):
Állami Körzeti Levéltár, Olmütz
Békés Megyei Levéltár Békési Levéltára
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc
Budapest Főváros Levéltára
Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára
Evangélikus Országos Levéltár, Budapest
Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár
Győri Egyházmegyei Levéltár
Győr Város Levéltára
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya
Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred
Magyar Országos Levéltár (MOL), mind a mikrofilmeket őrző Lángliliom utcai,
mind a központi Bécsi kapu téri kutatóhelyére
Nagybányai Levéltár Állami Levéltára, Máramaros
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Nyitrai Állami Levéltár Lévai Fióklevéltára
Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár
Soproni Evangélikus Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, Nyíregyháza
Székesfehérvári Püspöki Levéltár
Szombathelyi Püspöki Levéltár
Temes Megyei Állami Levéltár, Temesvár
Udvarhelyi Református Egyház Levéltára, Székelyudvarhely
Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza Családkutató Központja
Vas Megyei Levéltár, Szombathely
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok
A fenti listából is látszik, hogy kutatóink számos helyen megfordulnak szerte az országban és
határainkon túl is.
Ezúton is köszönjük a hozzánk beérkezett javaslatokat, szavazólapokat, a családkutatók aktív
hozzáállását. Köszönjük Németh József vezetőségi tagunknak a díj odaítélésének előkészületeiben,
a javaslattételi lapok gyűjtésében és kiértékelésében végzett munkáját.
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A díjazott és javaslatot kapott levéltáraknak, azok dolgozóinak köszönjük a kutatókhoz való
segítőkész emberi hozzáállásukat és magas szintű szakmai segítségnyújtásukat. Reméljük, díjunk
más levéltárakat is arra ösztönöz, hogy segítse a családfa- és családtörténet-kutatók egyre
gyarapodó táborának munkáját.
Magyar Családtörténet-kutatók Egyesületének vezetősége
Budapest, 2011. december 11-én
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Hunyady László: Kedves Olvasó!
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