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Nyomkövetés – buktatókkal 

A zsidó családkutatás viszontagságai 
Hirschler András, Budapest (smartlines@smartlines.hu) 

 

2. rész 

 

A Matrikula előző számában a zsidó családok kutatásának két alapvető buktatójára igyekeztem 

rávilágítani: egyrészt arra, hogy családnevek felvételét csak II. József névrendelete után tették a zsi-

dók számára (is) kötelezővé, másrészt arra, hogy a zsidó anyakönyvezés viszonylag későn indult, és 

sajnos az anyakönyvek tekintélyes hányada a történelem viharaiban megsemmisült vagy elveszett.   

 

Mint a cikk első részéből kiviláglott: a magyarországi zsidó családok többségénél a felmenők 

kutatása legfeljebb a dédszülőkig kecsegtet sikerrel.  A hiányos és pontatlan adatok, a héber nevek 

egyszerűsített fordítása miatt szűkös utónév-készlet, a részben a helyhatóságok tiltó rendelkezései, 

részben a zsidó kereskedést jellemző nagyfokú mobilitás, a gyakori lakóhely-változtatások, a sokszor 

követhetetlen névmagyarosítások és még tengernyi más ok következtében fölöttébb nehéz ráakadni 

a rokoni kapcsolatokat megbízhatóan alátámasztó bizonyítékokra.  

 

Mint előző írásom végén jeleztem, a cikk jelen folytatásában a kutatási források használatának 

további problémáival foglalkozom. 

 

A harmadik buktató: összeírások 

 

Igazából ezzel kellett volna kezdeni. Hiszen a kötelező anyakönyvezést megelőzően már szá-

mos alkalommal készült összeírás a magyarországi zsidóságról, Igaz, ezekben eleinte csak az adózó 

alattvalók szerepelnek, és a családtagokról a legtöbb esetben alig-alig tudunk meg bármit is, mégis 

értékes támpontot adhatnak egy-egy család itteni történetének feltérképezéséhez. A korai összeírá-

sok persze kevés kivétellel latin nyelven készültek. Az eredetileg héberül leírt, majd főleg német át-

írással használt személynevek tehát latin átírásban jelennek meg, ráadásul sokszor igen nehezen 

olvasható kézírással. Gyakorta nehezen fejthetők vissza a helynevek is. Ezeket a forrásokat ezért 

eleve meglehetős fenntartásokkal kell kezelnünk a felmenők számbavételekor. 

 

Az első országos összeírást 1725-ben rendelte el az uralkodó, hogy felmérjék a zsidó lakosság 

lélekszámát (főleg a betelepülők létszámának kontrollálása érdekében). Jóval alaposabb és körülte-

kintőbb volt az 1735-1738 között készült Conscriptio Judæorum, amely már mintegy  550  településen  

mailto:smartlines@smartlines.hu


2            Matrikula 
 

vett  számba  zsidó lakosokat.  A 18. század második felétől azután a megtelepedett zsidó lakosságra 

kirótt türelmi adó bevezetése tette szükségessé a lakosság rendszeres összeírását.   

 

Mint korábban írtam, a Hirschler név feltehetően a Hirsch utónév jelzős „Hirschl” verziójából 

alakult ki. Nos, a Hirsl (Hersl) névvel már a legkorábbi, 1725-28-as összeírásban is szép számmal 

találkozhatunk, de gyakran megjelenik a Hierschl, sőt Hierschell verzió is. Az 1735-38-as, az 1752-

53-as, 1773-74-es  összeírásokban azután már egyre több településen tűnik fel  a Hirschl (Hirsl, 

Hirsll, Herschl, Hersl stb.) név.  Apám felmenőinek lakóhelyén, Pápán és Veszprém m. több más te-

lepülésén is előfordul.  Ez azonban – mint említettük- semmi mást nem tükröz, mint azt, hogy szerte 

az országban sok-sok Hirschl nevű férfinak született gyermeke, ők a hagyományos névadási eljárás 

nyomán az apa nevét kapták meg utónévként. Hiába van tehát számos „ gyanús” Hirschl a korábbi 

Eszterházy-birtok településein, különösen a boldogasszonyi, a kismartoni és a lakompaki, stb. össze-

írásokban, rokoni kapcsolatuk a csak jóval később felbukkanó Hirschler nevűekkel nem igazolható.  

 

 
Hirschl-ek az 1735-ös pápai összeírásban 

 

Nem kétséges, hogy a zsidó népesség számának növekedésével a hatóságok számára egyre 

zavaróbbá vált az azonos párosítású patronímek gyakori előfordulása. Valószínűleg ez az oka annak, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrelmi_ad%C3%B3
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hogy a hagyományos patronímek mellett már ekkor is (t.i. az 1773-75-ös összeírásokban) mind több-

ször tűnnek fel – különösen a német nyelvterületről betelepültek körében és a nagyobb lélekszámú 

településeken  - a születési helyre, a foglalkozásra vagy más, az azonosítást megkönnyítő tulajdon-

ságra utaló családnevek (Práger, Schlesinger, Schneider, Schachter stb.). A Hirschler név  ebben a 

mai formájában viszont ezekben az iratanyagokban sem lelhető fel, annak előfordulására egészen a 

jóval az 1787-es névrendeletet követően, a már német nyelven készült 1828-as vagyonösszeírásig 

várni kellett. (Ekkor a Sopron megyei Lakompakon,  Kaboldon és Nagykanizsán regisztráltak ilyen 

néven bérlőket). Hogy az előző összeírás óta eltelt 40 év során, esetleg még a névrendeletet meg-

előzően, bármikor megjelent volna a Hirschler név, erről sajnos nincs adatunk. Az „-er” toldalék– fel-

tevésem szerint – talán épp a családnév/utónév keveredésének elkerülése érdekében jött idővel 

használatba.  

 

A negyedik buktató: hallgatag kövek 

 

Ma Magyarországon közel 1600 zsidó temetőt tartanak nyilván, de kevés településen maradtak 

meg épségben. Sokat az új építkezések során betemettek, megszüntettek, a sírköveknek nyoma 

veszett. Néhányat vandálok dúltak fel, de a zömüket – főleg vidéken, ahol a zsidó lakosság örökre 

eltűnt - egyszerűen az enyészet pusztította el. A megyeszékhelyek és néhány nagyobb vidéki város 

kivételével már csak az elárvult, sokszor gondozatlan zsidó temető az egyetlen jele annak, hogy 200-

300 éven át ott zsidók is éltek. Köszönet és tisztelet illeti meg azokat a településeket és az ott élő 

helytörténészeket, pedagógusokat, akik fontosnak tartják, hogy diákok és önkéntesek segítségével 

rendbe tegyék és karbantartsák településük egykori zsidó lakosainak sírkertjét.  

 

 
A régi pápai zsidó temető. 1994-ben az önkormányzat és az egykori pápai zsidók New Yorkban élő le-

származottai anyagi támogatásával rendbe hozták. 
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Nincs könnyű dolga a kutatónak abban a néhány vidéki temetőben sem, ahol a régi sírkövek 

még megmaradtak. A sírkövek már besüppedtek, benőtte őket a sűrű aljnövényzet, a megközelítésük 

is alig-alig lehetséges. A feliratok elkoptak, a temető írásos dokumentumainak már se hírük, se ham-

vuk.  

Az évek során sikerült mégis néhány, a Hirschl (Hirschler) nevet hordozó sírkőre ráakadnom, 

és kutatótársaimtól is kaptam néhány fényképet ilyen sírokról.  A Salgótarjáni utcai temetőben lelhető 

fel dr. Hirschler Ignác síremléke.  

 

 
Dr. Hirschler Ignác síremléke 

 

(A zsidó temetőkről bővebben itt.) 

http://www.chevra.mapline.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=126
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Az ötödik buktató: a névmagyarosítás 

 

A 19. század közepétől kezdődően a zsidók asszimilációs törekvéseinek egyik legfontosabb 

megnyilvánulása az eredetileg kötelezően németes családnevek fokozatos átmagyarítása. Előbb 

csak a fonetikus átírás jelenik meg (pl. az „sch” helyett „s” használata), majd a német utónevek ma-

gyaros megjelenítése (pl. Heinrich helyett Henrik, Julius helyett Gyula, stb.), majd – amikor erre törvé-

nyileg lehetőség nyílott – a német családnevek felcserélése magyar nevekre. A névmagyarosításnál 

nemigen voltak szabályok: volt, aki a német nevet tükörfordította magyarra, volt, aki a születési helyét 

vagy a foglalkozását vette alapul, és volt, aki csak ötletszerűen - legfeljebb az eredeti német név kez-

dőbetűjét megtartván - választott nevet magának.  A Hirschlerekből lett Alberti, Bán, Bíró, Fenyvesi, 

Halász, Hajdú, Hajós, Halmágyi, Halmos, Hámori, Harangozó, Hárshegyi, Hartai, Havas, Hazai, He-

gedűs, Hegyi, Heltai, Hetényi, Hollós, Hollósi, Honti, Hortai, Horvát, Hűvös, Isléry, Körmendi, Mátrai, 

Orbán, Palotay, Róna, Szarvas, Szarvasi, Szekeres, Szilárd, Vándor, Vende, Zalán…  Sajnos az  

önkéntes indexelők minden erőfeszítése ellenére a Macse névmagyarosítási adatbázisa még koránt-

sem teljes, így azután lehetséges unokaöcséim, -bátyáim és egyéb rokonaim felderítése sajnos a 

lehetetlennel határos.  

 

A hatodik buktató: Murphy törvénye 

 

Mint a bevezetőben (ld. a cikk első részét a Matrikula előző számában) már említettem, áldott 

emlékű apám – talán valamiféle családi legenda alapján – feltételezte, hogy a család rokonságban állt 

a nagyhírű Hirschler Ignác szemészprofesszor leszármazottaival. Bizony, jó is lenne ebben a tudat-

ban élni: hiszen ez a család a magyar szemészet egyik úttörőjén kívül még olyan kiválóságokat is 

adott a világnak, mint amilyen Stein Aurél orientalista (Ignác unokaöccse), Simone Signoret francia 

színésznő (nagyapja Ignác testvére), Neuschlosz Kornél építész (többek közt az Állatkert főkapujának 

és Elefántházának tervezője, Ignác unokaöccse) vagy egy másik testvér, Hirschler (Isléry) Zsigmond 

Henrik építész, aki Garibaldi zászlója alatt is harcolt tüzérkapitányként.  

 

Cikkem olvasóinak többsége azonban jól ismerheti Murphy, a családkutatásra adaptált törvé-

nyét: minden adat megtalálható itt vagy ott, kivéve azokat, amelyeket keresünk. Ignác apja, Hirschler 

Márkus (1790-1853) módos posztókereskedő volt, cége Pozsonyban székelt. Számos gyermeke kö-

zül volt olyan, aki apám nagyapjával egykorú. Elvileg tehát föltételezhető, hogy apám dédapja és 

Márkus testvérek voltak, de erre – a családnév egybeesésén kívül (ami mint láttuk, semmit nem je-

lent) – nincs bizonyíték. A pápai anyakönyvek közül – Murphy törvényének ékes bizonyítékaként - 

pont az 1870-1880 közötti tíz esztendő anyakönyvei vesztek el, azok tehát, amelyekből talán kiderül-

hettek volna apám nagyszüleinek házassági, halálozási, ennek nyomán pedig talán születési adatai 

is.  

Az ignáci rokonság legendáját így továbbra is csak a családi szájhagyomány őrzi. 

http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2016-2.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hirschler_Ign%C3%A1c
https://hu.wikipedia.org/wiki/Stein_Aur%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Simone_Signoret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Simone_Signoret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neuschloss_Korn%C3%A9l
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Epilógus 

 

Még hosszan sorolhatnánk a zsidó családok kutatásának nehézségeit: az azonos nevek soka-

ságát, a leánygyermekek, a feleségek bejegyzésének hiányát, a bemondás alapján történő anya-

könyvi bejegyzések bizonytalanságait, a téves bejegyzések okozta zűrzavarokat. Talán a legfájóbb 

mind között az, hogy a negyvenes évek üldöztetései, majd a holokauszt során elkallódtak, elvesztek a 

családi dokumentumok, és nagyon sokan elpusztultak azok közül, akik emlékezetében még megőr-

ződtek a család eredetére vonatkozó ismeretek.  

 

Ha azonban a siker esélye ennyire csekély, akkor mégis mi késztet szerte világon ezreket arra, 

hogy időt, fáradságot, pénzt nem kímélve kutassák családjuk történetét, eleik, felmenőik kilétét? Csak 

a saját válaszomat ismerem: számomra a családkutatás az egyik legszórakoztatóbb és legtanulságo-

sabb elfoglaltság. Interdiszciplináris jellegének köszönhetően az általános földrajz- és történelemtu-

dománytól , a vallás-, kultúra- és helytörténeten át a speciális – a nevekkel, kézírással, népszokások-

kal, foglalkozásokkal, betegségekkel, stb. kapcsolatos – szaktudásig az ismeretek legszélesebb köré-

hez segíti hozzá a kutatót. Mindemellett pedig – némi szerencsével – rálelhetünk vélt vagy valóságos 

rokonainkra, új barátságokat, ismeretségeket köthetünk.  

 

Az érdeklődők családi webhelyemen sok érdekes történetet találhatnak a világon számos he-

lyen felbukkanó Hirschlerekről. Hogy közülük kiknek a leszármazottjaival állok rokonságban, ezt – 

mint a fentiekben bemutattam – aligha tudom kideríteni. Számomra ezért minden Hirschler szívesen 

látott rokon.  

 

És ezzel igazából nem is tévedhetek nagyot. Hiszen a legújabb genetikai kutatások szerint (ld. 

a Szombat cikkét) „az összes askenázi zsidó … egy szűk, alig 350 emberből álló populációra tudja 

visszavezetni felmenőit, akik valamikor 600-800 évvel ezelőtt éltek.” A kutatók által létesített gén-

adatbázis tanúsága szerint az askenázi zsidók ősei eredetileg nagyjából félig európaiak, félig közel-

keletiek (levanteiek) voltak, vagyis etnikailag kevert csoportról van szó. A kutatók meglepő végkövet-

keztetése, hogy az Európában élő zsidók mindegyike legfeljebb 30. fokú unokatestvérei egymásnak. 

 

https://sites.google.com/site/hirschlercsalad/
http://www.szombat.org/tortenelem/az-askenazi-zsidok-350-kozos-ostol-szarmaznak
http://www.szombat.org/tortenelem/az-askenazi-zsidok-350-kozos-ostol-szarmaznak
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Fekete bárányok 
Joó Csaba, Biatorbágy (csaba@cynara.hu) 

 

Azt tartja a közmondás, hogy minden nyájban van 

legalább egy fekete bárány. Miért? Nehéz kérdés Úgy 

tartják: a nemesítés, a fajták keveredése során a fehér 

szín dominanciája olykor megtörik, és akkor születik 

egy-egy kivétel. Azt is mondják, kb. 1000 szülésre esik 

egy „deviáns”, ám ez olykor gyakrabban is előfordul. 

Kérdések vetődnek fel, amelyekre legtöbbször nincs 

válasz.  

 

Komolyra fordítva a szót, ha emberre vonatkoztatjuk, akkor az sem tisztázott, hogy mit értünk e foga-

lom alatt. Azt vajon, hogy valaki hirtelen más lesz, eltér attól, amit a család, netán a Pátria elvár. Adva van 

például egy család, amelynek a tagjai évszázadokon át szorgos és megbecsült köztisztviselők, esetleg gaz-

dálkodók, a feleségek pedig általában több gyermeket nevelő, gondos családanyák. Azután hirtelen meg-

bomlik e nemzedékről nemzedékre tartó rend. Az egyik gyermek megtöri a családi hagyományt; nem az 

elvárásoknak megfelelő pályát választ, „körön kívül” házasodik, esetleg a világnézete is más lesz, mint a 

szüleié vagy az elődeié.  

 

A mi családunkban rendszerint a Margitok lettek a fekete bárányok. Miért? Nem tudom, valószínűleg 

csak véletlen név összeesés. Ahogy látom, mindig a szerelem állt a háttérben. Közös vonás, hogy a devian-

ciát általában szülői „kiátkozás” is követte. A fekete bárányt el kell üldözni! Valóban el kell üldözni? Biztos, 

hogy az ő választása rossz? Nem lehet, hogy a szülői, olykor a társadalmi elvárásokban van a hiba? Éppen-

séggel az is lehet, hogy az általunk feketének kikiáltott bárány a legfehérebb az egész nyájban! Sőt az is 

elképzelhető, hogy az utókor majd egészen másképp látja, és ítéli meg a történteket.  

 

Családunk történetét a XVI. századig ismerjük, addig tudjuk visszavezetni. Nemzedékről nemzedékre 

tisztes református polgári család, többnyire jogászok, a nők szinte mindenhez értő családanyák. Ez így 

megy 300 éven keresztül, azután jön a XIX. század, amelynek első felében történik valami, s a megszokott 

rend felborul. 

 

Két kis történet következik, két kis fekete bárány története. 

 

Hunyady Sándor (szül. Hajdúsámson, 1809. nov. 25.) és második felesége, gencsi Balásházy Katalin 

házasságából Kisvarsányban, 1854. február 21.-én született meg Margit. Az apa Hajdúsámson 

főszolgabírája. Margit életrajz-írója, Alexander Brody, Bródy Sándor külföldre szakadt unokája, - akinek Mar-

git a mostoha nagyanyja volt - a könyvében megemlíti, hogy Margit fejedelmi származású, Apafi Mihály le-

származottja. Erről nem tudok. Apai vonalon biztosan nem; anyai vonalát még kutatni kellene. Margit 17 

mailto:csaba@cynara.hu
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éves korában megszökik otthonról. Kalandos évek következnek, majd Kolozsváron érik színésznővé. 1873-

ban házasságot köt Szathmáry Árpád színésszel. Híre a messzi Pestre is eljut. Bródy Sándor újságíró egy 

színházi tudósítás miatt utazik Kolozsvárra, ahol összeismerkednek. A találkozásból aránylag rövid, alig több 

mint egy évig tartó szerelem lesz. A szerelem gyümölcse Sándor fiúk. Édesapja soha nem ismeri el magáé-

nak, így anyja családnevén, Hunyady Sándor néven lesz majd világhírű újságíró, novellista, színműíró. Va-

jon miért nem ismerte el magáénak az apa? Talán mert akkoriban már ő is házas ember volt? Az idők során 

Margit az akkor alakult Vígszínház ünnepelt művésze lett. Nevét Jászai Mariéval említik együtt. Alex Brody 

így ír róla: „Hunyady Margit zseniális írónő és színésznő, csodálatos anya volt, kitűnő novellákat, színdara-

bokat, verseket írt, Daudet-ből fordított.” 1906-ban halt meg Budapesten. Fia 1942-ben követi, a Kerepesi úti 

temetőben nyugszik. 

 

  

Hunyady Margit 
Hunyady Sándor sírja Budapesten.  

Kerepesi temető: 34-2-56. Vilt Tibor alkotása. 

 

A másik Margit 1887-ben született Beregszászon. Apja gazdálkodó, ügyvéd, országgyűlési képviselő. 

Szülői áldás nélkül megy férjhez: a falu egyik „újgazdagnak” mondott családjában talál magának csinos fér-

jet, aki jó nevű beregszászi ügyvéd. A trianoni trauma Pestre sodorta őket, ahol az előkelő Istenhegyi út 

egyik villájában laktak. Férje a harmincas években már államtitkár, ha jól tudom, a Földművelésügyi Minisz-

tériumban. 1938-ban a férj hirtelen meghal. Három fia a zsidótörvények miatt a háború elején Johannes-

burgba emigrál. Anyjuk nagy nehézségek árán 1947-ben követte őket. Ő a hatvanas évek közepén halt meg. 

Unokái ma Ausztráliában élnek, anyanyelvüket vesztve, de magyar identitásukat megőrizve.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fiumei_%C3%BAti_Nemzeti_S%C3%ADrkert
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vilt_Tibor
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Fekete bárányok vagy csak különleges egyéni sorsok? A világháború felfordított, felbomlasztott, szét-

szórt mindent. Mindannyiunknak meg kellett változnunk. 

 

Lehet, hogy mindannyian fekete bárányok lettünk? 

 

 

Irodalom: 

Alexander Brody: Hunyady Margit – Egy mai történet a tizenkilencedik századból, Budapest, Ulpius 

Ház, 2006 

Levéltár Budapest. 
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„Holtomiglan – holtodiglan” 

Házasságkötési szokások Mezőtúron 
Ari Ilona, Budapest (ariilona@gmail.com) 

Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyvében (Zounuk 28. Levéltári Évkönyv. Szolnok, 2014. 

155-204.) megjelent tanulmány rövidített változata. 

2. rész 

A református és a római katolikus vallásúak házassági kapcsolatrendszere 

Bevezetés 

A házasságkötési szokásokról megjelent írás előző részében1 néhány nagyon fontos kérdést nem tud-

tunk kifejteni. Ennek okai között elsősorban nem terjedelmi korlátokat kell keresni, (bár ez is közrejátszott), 

inkább az akkor kimaradt témák további adatgyűjtési, feldolgozási igénye indokolta a kutatás eredményeinek 

folytatólagos közlését. 

A második részben is alapvetően a 19. századi esketési anyakönyvek szolgáltatják a kiindulási adato-

kat, de összehasonlításként többször kitekintünk az ezt megelőző és ezt követő évszázadra is. A kutatás két 

felekezetre, a város lakosainak többségét alkotó reformátusokra és a római katolikusokra terjedt ki. A lét-

számbeli különbség, és ebből következően a házasságkötések számának jelentős – az egyes vizsgált idő-

szakokban nagyságrendi – eltérése több esetben némi változtatást tett szükségessé az alkalmazott feldol-

gozási módszernél és az adatkigyűjtési időszakok korábban meghatározott megválasztásánál is. A 19. szá-

zadban kiemelten vizsgált három alapidőszak (1811-1818; 1844-1852; 1878-1882) azonban ugyanaz ma-

radt, mint a cikk első részében.  

Már az adatgyűjtés elején feltűnt, hogy Mezőtúr nem volt annyira zárt és mozdulatlan, mint amennyire 

arra az alföldi mezőváros jellegéből következtetni lehetne. Ezért különösen izgalmas feladat a házassági 

kapcsolatok rendszerén belül a társadalmi, vagyoni, vallási és lokális keveredéseket vizsgálni. Mivel egyéb 

kielégítő forrás alig vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre, ezeknél a kutatásoknál a legalkalmasabbnak – 

még a továbbiakban részletezett hiányosságok ellenére is – a házasságokat rögzítő anyakönyvek látszanak. 

Az anyakönyveken kívül felhasznált forrásokra lábjegyzetben hivatkozunk. Személyes tapasztalatuk-

kal, helyismeretükkel gazdagították a leírtakat a mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület (továbbiak-

ban: BFHE) tagjai, különösen Szabó András elnök, aki a kun kapcsolatok, és Dr. Nagy Éva Anna, aki a saját 

- meglehetősen szerteágazó - családja múltjának kutatása során szerzett ismereteivel segítette a munkát. 

Utóbbitól kaptuk a szarvasi evangélikus vallásúakkal kapcsolatos információkat. A város rövid bemutatása a 

már hivatkozott 2015-ben megjelent részben2 található, a helyismerettel nem rendelkező olvasó ott megta-

lálhatja. 

 

 

                                                      

1 Matrikula 2015. 2. szám (június), 1-25.  http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2015-2.pdf (letöltés:2016.augusztus 20) 

2 Uo. 1.  

mailto:ariilona@gmail.com
http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2015-2.pdf
http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2015-2.pdf


Matrikula            11 
 

 

Kiindulásként meg kell említeni, hogy Mezőtúr lakossága évszázadokon keresztül, származását és 

foglalkozását tekintve jellemzően a paraszti osztályhoz tartozott. A továbbiak jobb megértéséhez tudni kell 

még, hogy az itt élők a török idők kezdetétől teljesen áttértek a református vallásra. A római katolikus feleke-

zet megszűnéséről és újjáalakulásáról az első részben olvashattunk3. Amikor az endogámia - exogámia4 

jelenségét vizsgáljuk, ezt a két tényt nem szabad szem elől tévesztenünk. 

 

Társadalmi és vagyoni keveredés 

 

A házasulók társadalmi és vagyoni keveredéséhez kevés támpont áll rendelkezésre. A korai anya-

könyvek ugyan a neveken kívül alig tartalmaznak beírásokat, éveken át tartó böngészésükkel azonban kellő 

rutinra tehetünk szert a vagyonosabb és a kevésbé módos családok megkülönböztetéséhez. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy már a 18. században megvolt, a későbbiekben pedig mindinkább érvényesült a „suba su-

bával, guba gubával” elv.  

A jobbágyok - néhány sikertelen földesúri kísérlettől eltekintve – nem tartoztak robottal az uraik felé. A 

város egy összegben taksát fizetett, ezért nem szívesen fogadtak be családokat az idegenből származó, 

adómentesség jogát érvényesíteni akaró nemesek köréből. A kiváltságosok számáról a különböző összeírá-

sokból szerezhetünk tudomást5. A legtöbb támpontot nyújtó forrásként itt is az anyakönyveket kell elfogad-

nunk, bár azok az elszegényedett famíliáknál ritkábban utalnak a nemesi cím meglétére. Bizonyára maguk 

az érintettek sem tulajdonítottak ennek jelentőséget.  

A város lakosainak foglalkozás szerinti megoszlása a II. József által elrendelt első, 1785. évi, hivatalos 

népszámlálás szerint (az adatok csak a felnőtt férfiakra vonatkoznak):6 

- 3 pap (2 református, 1 római katolikus) 

- 112 nemes 

- 10 polgár 

- 586 paraszt (jobbágy) 

- 563 polgár és paraszt örököse 

- 902 zsellér 

- 373 egyéb 

Mindezek előrebocsátása után vegyük szemügyre a részleteket.  

 

 

 

 

                                                      

3 Matrikula 2015. 2. szám (június), 1.  http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2015-2.pdf (letöltés:2016.augusztus 20) 

4 Az endogámia és exogámia kifejezést a Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Bp., 1999. 216. illetve 232. kiadványban 

szereplő körülírás helyett használjuk. Endogámia: A nemzetségen vagy csoporton belüli házasság kötelezettsége. Exogámia: a 

nemzetségen vagy csoporton kívüli házasság kötelezettsége. 

5 Bodoki Fodor Zoltán (feldolgozta): Mezőtúr város nemes családjai 1848 előtt. Kézirat, Mezőtúr, 1970.  Nyomtatásban megjelent: 

Szabó András, Bodorik Sándor (szerk.): Mezőtúr elfelejtett múltja. Mezőtúr, 2009.   

6 Bodoki Fodor Zoltán – Bodoki Fodor Zsigmond: Mezőtúr város története. Mezőtúr, 1978. 65.  

http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2015-2.pdf
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Reformátusok 

 

A reformátusoknál a 18. században 1714-től 1721-ig 147, majd a katolikusokkal való megfelelő ösz-

szehasonlításhoz az 1770-es évekből kétévi, 143 házasság tételes kigyűjtése történt.  A vőlegény foglalko-

zásának feltüntetése sajnos csak a 19. század közepétől válik általánossá, a nőknél csak egyes esetekben 

szerepel az apa, illetve özvegyasszonyoknál az elhunyt férj kenyérkeresete. Az anyakönyvek vezetésének 

kezdetén hét évet átnézvén csupán a „vajda” megkülönböztetéssel találkozhatunk, viszonylag gyakran. Le-

hetséges, hogy a környékbeli cigányvajdák szívesen kötöttek Mezőtúron házasságot.  

18. századi anyakönyvekben talált „lakó”, „szolgáló”, „mostoha fia vagy lánya” bejegyzésekből csak 

egyféle, nem szignifikáns7 összefüggésre következtethetünk: a szolgálatban álló férfiak közül többen árva 

lányt vettek el. Az elszegényedett családok gyermekei igen gyakran kényszerültek más családhoz elszegőd-

ni (ezt a tényt már általában jelezték a korai anyakönyvek is). Leginkább valakinek a szolga voltát tüntették 

fel, ahogy ezt egy századvégi példa is bizonyítja. 

 

 

 

Szolgálólány esküvője8 (Fotó: Nagy Éva Anna) 

 

1797.május.10 „V.l. Győri Ferencz v. V.l. Sárközi István szólgálojat Gidai Katát.” A „V.l.” városunkban 

lakó, jelzi, hogy az illető helybéli, a kis „v” pedig a vette rövidítése. A hajadon leányt legtöbbször az apjához 

kötik, ahogy az özvegyasszonyokat az elhunyt férjükhöz. Ebben a példában viszont a szolgálólányt a gazdá-

jához kapcsolják, az apa neve el is maradt. 

A 19. század eleji időszak anyakönyvei továbbra is kevés támpontot nyújtanak a társadalmi és vagyo-

ni keveredés felméréséhez . A „cigány” jelölés teljesen elmaradt, de a nemesi rangot is csak elvétve írták be. 

A vizsgált 1811-1818 időszak első két évének 251 házasságát tételesen vizsgálva kiderül, hogy foglalkozás-

ra, illetve vagyoni állapotra utaló bejegyzés alig akad. 1811-ben 7 vőlegény és 10 menyasszony neve mellett 

szerepel a „szolgáló” kifejezés, 1812-ben ugyanez a kategória 7 (illetve két esetben „béres”) és 5 fő. Ez a 

vizsgált házasságok 5,8 %-a. A kisszámú minta nem alkalmas annak a bizonyítására, hogy a szolgálók 

szolgálókkal házasodtak. Azonban az esetek több mint a felénél bizonyíthatóan valamilyen más hátrányos 

helyzetben lévő (leggyakrabban árva, illetve szabadságos katona) volt a választott. A tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a szolgálók mindig a szegényebb rétegből, esetleg – bár ez külön nincs feltüntetve – a 

korábban megismert cigány családokból házasodtak. Csak két idősebb korú özvegyember esetében volt ez 

másképp: itt tehetős gazdák választottak fiatal szolgálólányt házastársul. 

A vizsgált időszakon belül, 1811-ben két molnár illetve egy „praeceptor” nősült, mindhárman a jómódú 

családok lányai közül választottak. 1812-ben egy szabómester a nemesi Hegyi famíliából származó arát vett 

                                                      

7 Matematikai statisztikában: a feltevés megengedhető voltát igazoló, valószínűsítő. Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések 

szótára. Bp., 1999. 738.  

8 Mezőtúri református anyakönyv. Vegyes 1760-1811. 568. 
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el. A következőkben bemutatandó két házasság jól bizonyítja a társadalmi endogámiát, a felkért tanúk sze-

mélyén keresztül is. 

 

 

 

1812. januári esküvő9 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1812. január 7. „Néhai KissUjszállási Predikator Tiszteletes Pásztohai János Ur, ugyantsak 

KissUjszállásonn lako fija Jósef v. Vl. Néhai Notariusságot, és Fő Bíróságot viselt Szűts Gergely Ur leányát 

Juliánnát. T. Prédikátor Magyar Mihály. Prédikátor Székely Péter.” A vette és a városunkban lakó rövidítését 

már az előzőekben megismertük, a „T” a tanúkat jelzi. 

 

 

 

Nemes Polgár Jakab házassága10 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1812. október 26. „T.Sz.Miklósonn lakó Nemes Polgár Jakab v. Vl. Néhai Predikátor Kállai János Öz-

vegyét Teleki Elonát. T. Sz. Péteri István. Polgár István.” Itt is érdemes a tanúk személyét is figyelembe ven-

ni. Sz. Péteri István törökszentmiklósi volt, az ő helyzetét nem ismerjük, de a másik tanú, Polgár István tehe-

tős, nemesi família tagja11. 

A város lakosainak társadalmi helyzetére vonatkozóan pontosabb képet az 1828-as összeírás adatai-

ból kaphatunk, amely azonban csak a mezőgazdasági munkát végző családok vagyoni megoszlását tartal-

mazta.12 

 

 

 

 

                                                      

9 Mezőtúri református anyakönyv. Vegyes 1811-1818. 163.  

10 Mezőtúri református anyakönyv. Vegyes 1811-1818. 164.  

11 Bodoki Fodor Z.: i. m. 31.  

12 Bodoki Fodor: i. m. 78. Forrás Palugyay Imre: Jász-Kun kerületek s Külső Szolnok vármegye leírása. Pest, 1854. 336.  
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Az állandó mezőgazdasági munkából élő családok 

 

Megnevezés Családok száma Megoszlás, % 

Jobbágy 706 30,8 

Zsellér 1207 53,2 

Házatlan zsellér 271 11,9 

Béres, gazdaparasztnál 87 3,8 

Szolgáló, gazdaparasztnál 6 0,3 

Összesen 2277 100 

 

Ahogy ez a matrikulákban is tükröződik, a korábban „szántó-vető” majd később „földmívelő” – legtöbb-

ször „fm.” rövidítéssel – foglalkozású parasztok alkották a város lakosainak többségét, akiknek alig egyhar-

mada rendelkezett saját földdel.  

Az 1844 és 1852 közötti 1186 református házasság adatait nézve (az 1366 esküvőből ennyinél talál-

ható értékelhető beírás), átlagosan a vőlegények 80 %-a tartozott a földművelő kategóriába. Lehettek olyan 

személyek is, akik űztek ugyan valamiféle ipart, de csak a téli hónapokban, időszakosan gyakorolták mes-

terségüket, és miután erősen kapcsolódtak a mezőgazdasághoz, foglalkozásukként is „fm” vagy „földm.” volt 

feltüntetve. Egyes módosabb parasztcsaládok sarjai azonban már mesterséget választottak, ritkábban to-

vább tanultak, eljutottak a debreceni kollégiumba. Ez utóbbi tényről leginkább a temetési anyakövekbe írt 

epitáfiumokból értesülhetünk. 

A hadkötelezettség éppen ebben az időszakban alapvetően megváltozott. Az 1848-1849-es szabad-

ságharcot megelőzően leginkább a szegény családok fiait vitték el katonának. Azután, éppen a hadi esemé-

nyek következtében, lecsökkent az esküvők száma, így a hadkötelezettségre való utalás is megritkult. Vi-

szont 1849-ben egy honvéd-esküvőre találtunk, amelyet bemutatunk: 

 

 

 

Hódos Bálint honvéd házassága13 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1849. július 2. „Hodos Bálint, János nőtl: fija Honvéd a’ Botskai nevet viselő ezredben. Kenéz 

Juliánna, Gergely haj. leá.” A menyasszony kisújszállási volt. Megjegyzésként még a következő szöveget 

olvashatjuk: „’A katonai kormány engedelmével házasodván: Turról, mint születési helyéről vitt 3szori kihirde-

tésről bizonyságot. Sz. Ptól” 

 A hadkötelezettségre utaló bejegyzés a vizsgált nyolc évben összesen 20 vőlegénynél szerepel, majd 

a szabadságharc leverése után, 1853-tól mind gyakoribbá vált. Ennek egyik oka, hogy a közös hadsereg 

ujjászervezése hathatósabbá tette az újoncozást, többek kerültek sorozás alá. Mivel a katonasorba került 

                                                      

13 Mezőtúri református anyakönyv, esketések 1844-1853, 36.  
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férfiak általában csak a szokásosnál később tudtak – vagy engedély, vagy un. „abschied”, azaz elbocsátó 

levél birtokában – házasodni, legtöbbször csak a társadalmi megítélésben hátrányosabb helyzetűek közül 

választhattak maguknak házastársat. 

Ebben az időben kizárólag csak a máshonnan származó férfiak esetében, így tehát igen ritkán jelez-

ték az esketési anyakönyvek valakinek a „cigány” származását. Ennek feltételezhetően két oka volt: egy-

részt a helybeliek származása mindenki előtt ismert volt, ezért nem kellett külön kiírni. Másrészt az itt élő 

roma származásúak akkorra már valószínűleg beilleszkedtek a helyi viszonyokba, helyük volt a túri társada-

lomban. A helyi családnevek ismeretében megállapítható, hogy a roma származásúak leginkább egymás 

között házasodtak, ritkán fordult elő, hogy egy-egy elszegényedett „magyar” került közéjük. 

A menyasszonyok társadalmi helyzetére csak elvétve utalnak a matrikulák – a nemesi származást ki-

véve, amelyről a későbbiekben még szó lesz – a társadalmi és vagyoni keveredést számszerűen nem lehet 

elemezni. A vizsgált nyolc évben csak hat esetben írtak a menyasszony apjához foglalkozást, amely egy 

borbély kivételével értelmiségi. Ezekben az esetekben hasonló volt a választott pár helyzete is. Ha már szó-

ba került az értelmiség, meg kell említeni, hogy a vizsgált időszak alatt 15 értelmiségi (jegyző, ügyvéd, tanító 

stb.) férfi házasodott, ők szintén hasonló, vagy nemesi családból származó arát választottak, hat esetben a 

városon kívüli helyről. 

Mivel az özvegyeknél szinte egyszer sem szerepel foglalkozásra utaló bejegyzés, nehezen lehet 

nyomon követni, hogy mikor kötötte össze valamely mesterség a párokat. Kivételt képez az az eset, amikor 

1846-ban egy megözvegyült szűcsmester egy néhai szűcs özvegyével kelt egybe. 

A nemesek házasodási szokásait vizsgálva, elsőként azt kell megemlíteni, hogy az időszak kezdetén 

a korábbiakhoz képest gyakrabban jelezték valakinek a kiváltságos származását. A helybelieknél azonban 

továbbra is el-elmaradt, majd szinte teljesen megszűnt a címre való utalás. Itt kell megjegyeznünk, hogy a 

nemesi származású vőlegények többségének földműves foglalkozása volt: csak hat mesterembert és három 

ügyvédet találtunk közöttük.  

Az érintett nyolc év alatt 34 férfi és 24 nő házasodott ebből a társadalmi kategóriából. Az adat azon-

ban csalóka képet mutat, hiszen a többség 1844 és 1847 között esküdött. 1846-ban például az összes vőle-

gény 6,8 %-a volt nemesember. A zuhanásszerű csökkenés okát először a szabadságharc és a jobbágyfel-

szabadítás következményeinek gondolhatnánk, de tételesen átnézve az adatokat, kiderül, hogy az alacsony 

szám csak amiatt adódik, hogy a származást csak elvétve, öt év alatt mindössze hét esetben jelzik. A jól 

ismert Erdős, Herbály, Polgár családokból házasodóknál is rendre elmaradt a nemességre utaló beírás.14 

Kilenc esetben ugyanabból a társadalmi körből házasodtak a felek: ez az adat a nemességre utaló be-

írás hiánya miatt szintén magasabb lehet. Ugyancsak kilenc nemesi származású házasuló bizonyíthatóan a 

módosabb gazdák köréből választott, hat pedig a mesteremberek közül. 

Az 1878-1882 közötti időszakban örvendetesen megszaporodnak a házasulók „állapotára” vonatkozó 

beírások. Az első évben, 1878-ban összeházasodott 198 pár adatait egyenként vizsgáltuk, a zárójelben kö-

zölt arányokat (a férfiak foglalkozása az összes házasuló százalékában) erre az egy évre vonatkozóan szá-

moltuk ki, de a megállapítások vélhetően érvényesek a teljes vizsgált időszakra. 

                                                      

14 A nemesi címek eltörlése csak később következett be, azt az 1947-es IV. törvény az egyes rangok és címek megszüntetéséről írta 

elő. 
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Úgy tűnik, hogy a református lakosság túlnyomó többsége (80,8 %) továbbra is a mezőgazdaságból 

élt: A korábbinál némileg árnyaltabb a kép, hiszen a „földmívesek” (71,7 %) mellett megjelennek a „gazdál-

kodók” (6,1 %) és az egyéb mezőgazdasági foglalkoztatottak (3,5 %). A nők esetében ekkor még nincs ilyen 

beírás, általában az apa, vagy özvegyeknél az elhunyt férj foglalkozása szerepel.  

Gyakoribbá válik a mesterségekre utaló beírás (20,2 %), többségüket az „iparos” (9,1 %) megneve-

zéssel illették. Hogy mit takarhatott a kifejezés, ma már nem lehet pontosan körülhatárolni. Valószínűleg 

nem rendelkeztek mestervizsgával, afféle ezermesterek lehettek. Az egyéb kategóriába sorolható foglalko-

zásokon belül egy-egy házasuló volt egyházi, illetve városi szolga, „magánzó”, vasúti hivatalnok, tanító, stb., 

a kereskedőket és a zenészeket pedig három-három fő képviselte.  

Elegendő adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy számszerűsíthető legyen a társadalmi mobilitás15. Meg-

állapítható, hogy a földművesek 96,5%-a követte apja foglalkozását, mobilitásról tehát aligha lehet beszélni. 

A társadalmi kategóriájukat elhagyók közül a legtöbben valamiféle mesterséget tanultak ki, egy fő pedig 

felküzdötte magát a gazdálkodók sorába. Úgy tűnik, a juhászok fiai kényszerültek a leginkább pályaelha-

gyásra. Ennek oka, hogy a térségben drasztikusan csökkent a juhállomány. Amíg 1850-ben a még 100 főre 

124 db juh jutott, 1895-re ez a szám 40-re apadt.16 így a juhászoknak más megélhetés után kellett nézniük. A 

vizsgált évben a két juhász fiából kovács, illetve tímár lett. Az iparosoknak jelölt apák fiai általában követték 

a tradíciót: különösen a bognárok, kerékgyártók, kovácsok és a korsósok körében már megkezdődött a di-

nasztiák kialakulása. Ilyen volt a kerékgyártóknál a Juhász, az ácsoknál a Csicsó, a kovácsoknál a Bán vagy 

a Hamza család. 

Leggyakrabban a „földmíves” jelölést kapott házasulók esküdtek csoportjukon belül. Bár az eddig „fm.” 

rövidítéssel szereplő mezőgazdasági foglalkoztatottak közül külön csoportba kerültek a nagyobb birtokkal 

rendelkező, több embert alkalmazó gazdálkodók, a megnevezés továbbra is eltérő vagyoni helyzetűeket 

olvasztott magába. A családkutatás során szerzett tapasztalatok szerint ide sorolták a földnélküli napszámo-

sokat, a mezőgazdasági munkásokat, valamint a középbirtokosokat is. Az anyakönyvekben a későbbiekben 

sem esik szó a kubikosokról, pedig szép számú nincstelen kényszerült e nehéz munkára. Őket alighanem 

szintén a földművesekhez sorolták. Így tehát a csoporton belüli házasságok is takarhattak vagyoni kevere-

dést. Érdemes megemlíteni, hogy a vizsgált öt évben a juhászok fiai és lányai egyetlen, 1879-es kivételtől 

eltekintve, nem esküdtek köreiken belül. 

 

 
Az ország egyetlen kubikos szobra az Újvároson (Fotó: Ari Ilona) 

                                                      

15 Társadalmi helyzet megváltozása 

16 Bodoki Fodor: i. m. 104. 
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Bár forrásadatokkal nem lehet alátámasztani, úgy tűnik, hogy a már említett gazdálkodó kifejezéssel 

elsősorban a 100 kat. holdat meghaladó birtokkal rendelkezőket illették. Öt évvel a századforduló előtt 66 

100 kat. holdnál nagyobb területű birtok volt a városban.17. Ha a neveket nézzük, főként a nemesi származá-

súak leszármazottainál szerepel a gazdálkodó kifejezés. Ők többnyire saját köreiken belül kerestek párt, 

ritkábban a helybeli vagy betelepült módosabb családokat részesítették előnyben. Egyes esetekben a kör-

nyéken született, vagy itt élő személlyel kötötték össze sorsukat. Több jel mutat arra, hogy a szomszédos 

településen élő gazdálkodókkal szoros kapcsolatot tartottak fenn. 

Árnyaltabb a kép a vizsgálatunk szempontjából egy csoportnak tekintett mesterembereknél, iparosok-

nál. Ők leginkább földművesek közül házasodtak. - különösen jellemző ez az első generációs iparosokra. 

Megközelítőleg 50%-uk járult az oltár elé saját köréből választott mátkával. De ha a nem teljesen tisztázott 

iparos csoport tagjait leszámítjuk – ők az 1878-ban tartott 198 esküvőből hét esetben endogám házasságot 

kötöttek –, alig-alig fordul elő, hogy a házasuló felek ugyanazt a foglalkozást űzték volna. Ebben az évben 

csupán egy-egy kovács, asztalos, csizmadia és szűcs férfi vette el azonos foglalkozásúnak a leányát, illetve 

özvegyét. Az ismeretségen kívül bizonyára a foglalkozással kapcsolatos érdek is szerepet játszott, amikor 

egy asztalos fiatalember a fakereskedő leányával házasodott. 

 

 

 

Asztalos-fakereskedő frigy18 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1878. december 27. „Szarka Bálint asztalos”, aki Dévaványán született, menyasszony: „Bíró Eszter 

~András fakeresk. h.l.” 

A „korsós” foglalkozásúak eleinte több szállal kötődtek a földhöz, ezért leginkább a földmívesek között 

kerestek maguknak párt, ezt teszik az özvegyek is. Feltűnő, hogy egyetlen esetben sem kötöttek csoportju-

kon belüli házasságot. A jelenség okáról nem szólnak az anyakönyvek. Korsós leánya nem házasodott a 

vizsgált két évben.  

Egyáltalán nem keveredtek viszont a zenészek, inkább idegenből kerestek párt. Ugyancsak ez jellem-

ző az értelmiségi foglalkozásúakra. A tanítók, hivatalnokok, lelkipásztorok sokszor nem a helybeliek közül 

kerültek ki, ezért rendszerint korábbi, esetenként távolabbi ismeretségi körükből választottak. A város vezetői 

az átlagnál szélesebb kapcsolatokkal rendelkeztek: jó példa erre Bolvári Antal polgármester Franciska lá-

nyának esküvője Dömök Jenő jászapáti al-járásbíróval (1880.január 12.). A következő beírás kivételnek 

számít, a tanító iskolái elvégzése után visszatért szülővárosába, és egyben a gyökereihez. 

 

                                                      

17 Bodoki Fodor: i. m. 102.  

18 Mezőtúri református anyakönyv. Esketések 1877-1885. 95.  
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Gazdálkodó fiából lett tanító gazdalányt vett el19 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1879. december 26. „Miskólczi János tanító néh. Lajos gazd: fia Nagy Juliána ~Lajos gazd: h.l.” A vő-

legény lakhelyeként  „Kis hék part” van beírva. A helymegjelölés ebben a formában eddig ismeretlen volt. 

Szabó András kutatásai alapján tudhatjuk, hogy „Hék” (a ma 60 éves Mezőhék községhez tartozó település-

rész) neve egy Hék nevű kun származású férfihoz köthető, akinek fiát hívták Kis Héknek. Az anyakönyvek-

ben többféle alakban használt (”Tulahék,” „Kis-Hék,”Kis-Hék Part”) név akkoriban Mezőtúr felsőrészi határá-

hoz tartozott.20 

A századforduló utáni évtizedek református matrikuláinak lapjait forgatva egyszerre találkozunk látszó-

lagos állandósággal és változásokkal. Továbbra is azok a földművesek vannak többségben, akiknek az apja 

is hasonló foglalkozású volt, amit a rövidített „fm.” jelzett. Ők túlnyomórészt földműves családokból házasod-

tak. Megnőtt a gazdálkodók aránya a református lakosságon belül. Találtunk példát arra, hogy egy korsós fia 

előrelépett a társadalmi ranglétrán. A gazdálkodó családok gyermekei közül leginkább az elsőszülött fiúk 

vitték tovább a gazdaságot, ezzel kívánták elkerülni a föld szétaprózódását. A többi fiútestvér általában va-

lamilyen mesterséget választott, esetenként magasabb iskoláit követően ügyvédi, jegyzői vagy más értelmi-

ségi pályára ment. A polgári anyakönyvekkel ellentétben itt csak elvétve szerepel a „napszámos” kifejezés. 

Szélesedett és differenciálódott a foglalkozások köre, a vasúti alkalmazottak között megtaláljuk a mál-

házót, fékezőt, kalauzt, pénztárost, illetve a MÁV intézőt. Több lett a rendőr, hentes, megjelentek a postai 

alkalmazottak, mint például a „postai és távírdai tiszt”vagy a „távírdai vonalfelvigyázó”. A szabó helyett férfi-

szabó, a lakatos helyett géplakatos jelzi a foglalkozások szakosodását. De találkozhatunk órás– ékszerész-

szel, csendőrőrmesterrel, igazgató főmérnökkel is. 

 

 
Lénárt Bálint és Pikó Margit esküvője (Forrás: Kissné Mikes Éva fotógyűjteménye) 

                                                      

19 Mezőtúri református anyakönyv. Esketések 1877-1885. 124.  

20 Szabó András szóbeli közlése (2013. szeptember 6.) 
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A házaspár Kissné Mikes Éva helytörténész, családkutató rokonságához tartozik, innen tudhatjuk, 

hogy az esküvőjük 1901. október 23-án történt. Mindketten reformátusok voltak. A vőlegény Lénárt Bálint, 

birtokos, hasonnevű gazdálkodó nőtlen fia, született Dévaványán, 1872. augusztus 25-én, dévaványai lakos. 

A menyasszony, a nagyon fiatal Pikó Margit, Pikó Pál igazgató főmérnök hajadon leánya, Gyomán született 

1884. augusztus 24-én, de a házasságkor már mezőtúri lakos, az Alsórészen az 587. házszám alatt. Édes-

apját a foglalkozása irányította a városba. A tanúk is hasonló társadalmi körből valók: Dr. Bakó Péter orvos 

és Oláh Antal református lelkész. 

Előfordult az is, hogy a menyasszonynak már önálló foglalkozása volt, például tanítónő, vagy szoba-

lány. Különlegességnek számít egy itt maradt orosz hadifogoly esküvője. 

 

 

 

Hadifogoly orosz katona helybeli lányt vesz el.21 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1922. január 18. „Nyimkov György fm ~Mihály fm fia Minoszinszk Oroszország Mtúr art nyomás 202 

görög kel. 1893”. Menyasszony: „Bucsai Rozália ~János fm. l. Mtúr ar Csokonai u. 1784. ref. 1901” 

  

Római katolikusok  

A cikk első részében22 már szóltunk arról, hogy a mezőtúri római katolikus egyház közel két évszázad 

után, 1776-ban szerveződött újjá 12 alapító taggal. Az egyházközösség létszáma – a természetes növeke-

dést leszámítva – ezután már kizárólag a betelepültekkel emelkedett. Különösen a Felsőrész földesurai, a 

Kállayak szorgalmazták a katolikusok városba jövetelét. A betelepülők közül a protestánsokat Eszterházy 

püspök Egerbe idéztette, és rávette „eretnek” hitük elhagyására.23 

A kis létszámból adódóan a kezdeti anyakönyvek csak kevés esküvőt rögzítettek, ezért a 18. századi 

vizsgálódásainkat kiterjesztettük, és 1777-től 1800-ig az összes bejegyzett házasságot figyelembe vettük. 

Ezen időszak alatt az anyakönyvek 59 pár adatait tartalmazzák. Azonban a „Conditio”-ra (társadalmi helyzet) 

utaló bejegyzéseket csak 1786-ig vezették, ezután ez az oszlop kimaradt. A mindössze 14 párra vonatkozó-

an közölt adatok nem elegendőek elemzés készítéséhez. A párok közül csak a férfiak neve mellett áll a 

Hospes (jövevény) szó hat esetben, opifex (mesterember) háromszor, servus (szolga) szintén háromszor, 

egy vőlegény pedig miles (katona) volt. A bejegyzések szerint egy menyasszony szolga volt, egynek pedig a 

Zingara (cigány) jelzőt adták. Előfordult a „Nes Ungarus” beírás is, amit leginkább a „nem magyar”  kifeje-

zéssel azonosíthatunk. 

A következő két periódus (1811-1818; 1844-1852) már igazodik a reformátusokéhoz. Itt is jellemző az 

erős adathiány, a társadalmi helyzetre, foglalkozásra utaló bejegyzés alig-alig fordul elő. Többször feltüntetik 

                                                      

21 Mezőtúri református anyakönyv. Esketések 1901-1929. 300.  

22 Matrikula 2015. 2. szám, 1. 

23 Bodoki Fodor: i. m. 70.  
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a Mezőtúron kívüli születési és lakhelyeket, valamint a más vallásúakkal kötött házasságot. Az 1811-1818 

közötti években 58 pár esküdött egymásnak örök hűséget. A beírt szövegek még mindig nagyon gyérek, 

csak annyi derül ki, hogy két vőlegény és négy menyasszony volt nemesi rangban. Az egyik pár minkét tagja 

cigány megjelölésű. 

Az anyakönyveket 1837 elejétől egészen 1851 év végéig magyar nyelven vezették, az időszak utolsó 

évétől pedig latinul, egészen 1869-ig. Amíg két vőlegénynél hiányzik az állapotra, foglalkozásra utaló be-

jegyzés, addig ez a menyasszonyoknál kilenc esetben fordul elő. 128 házasság adatait összesítve megálla-

pítható, hogy a túlnyomó többség „nemtelen”, a vőlegények 92 %-a, a menyasszonyoknál ez az arány a 

hiányzó beírások miatt kissé alacsonyabb (89 %). A „nemes” megjelölés csak három vőlegény nevénél sze-

repel, ők közrendű menyasszonnyal kötötték össze életüket. Majd teljesen elmarad az utalás a nemességre, 

amelynek vélhető okáról a reformátusoknál már szó esett. Egy cigány származású párról tudósítanak a mat-

rikulák, viszont négy esetben volt „újmagyar” bejegyzés a házasuló pár neve mellett.  

Míg a magyar nyelvű szövegben ritkán szerepel a foglalkozások jelzése, csak volt katonát, illetve 

jegyzőt találtunk, addig a latin szövegben a vőlegényeknél ez gyakoribbá válik. A már korábbról ismert szol-

ga (servus) hat esetben található, két kötélverő (funifex), egy-egy mesterember vagy kézműves (faber, 

opifex), inas (famulus), juhász (opilio), szőlőművelő (fossor vin.), szabósegéd (sartor sodalis). 

Mivel a menyasszonyoknál alig fordult elő az apa vagy az elhunyt férj státuszának jelzése, a házas-

párok közötti társadalmi, vagyoni keveredést nem lehet vizsgálni. Mesterember hozzátartozója (filia) három 

esetben fordult elő, kétszer a vőlegény is hasonló, egyszer szolgálóhoz megy a lány. Szabómester lánya 

mesterembernek jelzett férfival köti össze az életét. 

A következő időszak (1878-1882) alatt 90 pár esküdött egymásnak örök hűséget. Ez a szám már le-

hetővé teszi a feldolgozást, sőt egyénenkénti összehasonlításra is alkalmas. 

A matrikulát vezető személytől függően kissé keveredik a „státusz” és az „állapot” fogalom, a két leg-

gyakoribb beírás a földműves és a közrendű. Földműves a férfiak 36 %-a, a menyasszonyok 29 %-a, köz-

rendű 20 illetve 36 %. Hogy miért van ekkora eltérés a két nem között, csak találgatni lehet. Az egyik ok az 

információ hiánya lehetett. Talán a betelepülők egy része nem rendelkezett megfelelő keresztlevéllel, amit a 

nőknél kevésbé követeltek meg? Amennyiben hiányzott a társadalmi státuszra, az apa foglalkozására vo-

natkozó adat, „közrendű” beírásával szabadultak meg a gondtól. Még az is előfordult, hogy nem csak a szü-

letési helyre, hanem az apa és az anya nevére vonatkozóan is az „ismeretlen” beírás szerepel. Talált gyer-

mek volt? 

 

 

 

Nevelőatyjától kapott nevet az ismeretlen eredetű leány24 (Fotó: Nagy Éva Anna) 

 

                                                      

24 Római katolikus anyakönyv. Házasultak anyakönyve. II. kötet. 1853-1883. 56.  
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1878. október 14. „Vakulya Mihály földmüves Szh: Félegyháza, Lh: Mezőtúr fr 741 Rom. Kath. 35 év 

nőtlen Vakulya József Zöldi Veronika (fia) Csordás Katalin Szh: ismeretelen Lh: Mezőtúr fr 741 Rom. Kath. 

29 év hajadon Szülei ismeretlenek Nevelő atyja Csordás István.” 

Cigánynak írták a párok 6,7 %-át, ők csakis egymás között házasodtak. Érdekességként kell megje-

gyezni, hogy míg a reformátusoknál a zenészek kizárólag a cigány lakosság köréből kerültek ki, addig a 

katolikusoknál az időszakon belül talált egyetlen zenészfoglalkozásúnál nincs jelezve ez a státusz. 

Földműves férfi legtöbbször földműves foglalkozású vagy eredetű nőt vett. Az értelmiségiek itt is igye-

keztek egymás között házasodni, vagy a tehetősebb földművesek már polgári nevelést kapott, „kisasszony” 

leányát elvenni (a tanúk rangja is lehet erre utaló áruló jel). Széles skálája van a foglalkozásoknak: általában 

csak egy-egy fő képviseli a különféle iparosokat (cipész, kovács, szabó, szitás, szűcs, asztalos, köszörűs, 

borbély stb.). A pásztoremberek mellett találunk kereskedőt, „magánzót” és néhány cselédet, szolgát is. 

A katolikusoknál a menyasszonyok neve után gyakrabban szerepel foglalkozás, ez legtöbbször föld-

műves. De van mérnök (járásbírósági tisztviselő a férj), postamester (királyi mérnök veszi el), munkavezető, 

szabó, molnár lánya (cipészhez megy feleségül). A bába foglalkozás – a dolog természeténél fogva – csak a 

női nemhez köthető. Az özvegyek nevénél kereskedő és különböző mesterségek megjelölése szerepel. 

 

Más vallásúakkal kötött házasságok 

 

Mindkét felekezetnél alacsony fokúnak tekinthető a vallási exogámia. A 18. században alig fordul elő, 

a következő évszázadban emelkedő tendenciát mutat. A 19. században áttekintett három időszak közül az 

1878-1882 években a legmagasabb a vegyes házasságot kötöttek aránya, de ekkor sem éri el az 5 %-ot. 

Az 1894-ben kiadott u.n. házassági törvény25 részletesen foglalkozott a vegyes házasságok kérdésé-

vel. Ezt követően az esketési anyakönyvek minden esetben feltüntetik az eltérő vallásúak közötti megegye-

zés – népszerű nevén a „reverzális” – tényét és a benne foglaltakat, különösen a születendő gyermekek 

vallására vonatkozó egyezséget. 

Érdekességként lehet megemlíteni, hogy 1893 és 1895 között a városi rendőrkapitányság vezette a 

nazarénus gyülekezet anyakönyvét. Ebben az időszakban egyetlen házassági bejegyzés található, a feleke-

zeti hovatartozás nincs feltüntetve. A születések rögzítésénél a szülők vallásaként viszont a református hit 

szerepel. 

 

A református anyakönyvekben 

 

A vallási hovatartozást hosszú ideig nem tüntették fel a házassági anyakönyvekben. Az 1714 és 1760 

között tételesen, majd a század végéig szúrópróba-szerűen átnézett esketéseknél egyetlen utalás sincs rá. 

Feltehetően valamennyi házasuló református volt, és ezt, mint evidenciát, nem találták érdemesnek felje-

gyezni. A részletes vizsgálat alá vetett, 1811-1818 közötti időszak sem foglalkozik a házasulók vallásával. 

Az első ilyen jellegű bejegyzést 1827-ben találtuk. 

 

                                                      

25 1894. évi XXXI. tc. A házassági jogról 
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Szarvasi evangélikussal kötött házasság26 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1827. január 3. „Szarvasi születés – itt lakó – Tranka Mihály v. Szűts István most. l. (mostoha leányát) 

Erzsébetet. T. Szabó János, Győri Jánosné /: a’ legény hozott keresztség levelet Szarvasról T.T. Machula 

Gábor predktortól. Született 1798. Esztendőben Április 6dikán:/” A vőlegény neve helyesen „TRNKA”, a 

szarvasi anyakönyvben is így szerepel. A magyar ajkúaknak szokatlan mássalhangzó torlódás miatt toldot-

tak be egy „a” betűt.27 

A vallás jelzése majd csak 1841 januárjától válik gyakorlattá, ettől kezdve külön oszlop szolgál e be-

jegyzésre. Az 1844-1852 között kötött 1366 házasságból néhány helyen – 5 vőlegénynél és 12 menyasz-

szonynál – jelezték, hogy nem voltak reformátusok. Nem sikerült kiderítenünk az okát annak a jelenségnek, 

hogy a vizsgált időszakban a református anyakönyvekbe bejegyzett házasodók között csak egyetlen egy 

férfi, ugyanakkor nyolc nő volt római katolikus vallású.   Ugyanakkor mindkét nemnél azonosan négy fő kö-

vette az evangélikus vallást. 

 

Az 1878-1882 közötti öt év alatt 1080-an kötöttek házasságot, beleszámítva azt a 66 párt is, akik nem 

a mezőtúri református templomban esküdtek, és az anyakönyvbe a szokásos adatokon kívül a háromszori 

kihirdetés ténye került. Más vallású volt 26 vőlegény és 27 menyasszony, akik közül a római katolikusok 

voltak többségben (21 és 20), lutheránus (1 és 3), egy vőlegényt írtak óhitűnek, a mai terminológia szerint 

ortodox, egy menyasszony volt unitárius. 

 A más vallásúak közül a többség nem helybéli, tehát más vidéken születetett vagy lakott. Néhány öz-

vegyasszony a városban lakott, de eredetileg ők is máshonnan származtak. Kissé árnyaltabb a kép a katoli-

kusoknál: a vegyes házasságok megközelítőleg fele helybéliek köréből köttetett. Közülük néhányan szolgá-

lók voltak valamelyik nagyobb gazdaságban, például a Pói pusztán. Gyakoribban került össze református-

római katolikus pár az értelmiségi származásúaknál, illetve foglalkozásúaknál. 

Összesítve a két vizsgált időszak adatait megállapítható, hogy a reformátusoknál a 19. században rit-

ka volt a vallási exogámia, alig haladta meg a 3 %-ot. Leginkább római katolikus párt választottak, más val-

lású csak elvétve fordult elő. 

A századforduló körüli években gyakoribbá válik az áttérés a leendő házastárs vallására, a még min-

dig meglévő számbeli fölény miatt leginkább a református hitre. Ezt a tényt a matrikulák minden esetben 

jelzik. 

Vegyes házasságok ebben az időben is leginkább római katolikusokkal, elenyésző számban evangé-

likus, lutheránus és ortodox vallásúakkal köttettek. Legtöbbjük nem helybeli születésű, illetve nem helybeli 

                                                      

26 Református anyakönyv. Vegyes 1811-1843. 660.  

27 Nagy Éva Anna, családkutató, a mezőtúri BFHE Családkutató Tagozat tagjának írásos közlése, mellékelve Trnka Mihály 1798. április 

6-i keresztelését rögzítő anyakönyvi oldalról készített fényképet (2013. augusztus 27.)  
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lakos volt és a mesteremberek közül került ki. 1893-ban csak egyetlen katolikus menyasszony volt helybeli. 

Hagyományosnak mondható a szarvasi evangélikusokkal való kapcsolat. 

 

A római katolikus anyakönyvekben 

 

A mezőtúri római katolikusok körében a következőképpen alakult a vallási exogámia. 

Más vallásúakkal kötött házasságok 

 

Vallások 

1777-1800 1811-1818 1844-1852 1878-1888 Összesen 

völ. meny. völ. meny. völ. meny. völ. meny. völ. meny. 

Református 2 3 3 3 8   9 9 22 15 

Lutheránus           2       2 

Evangélikus               1   1 

Görög kat.               1   1 

Összesen 2 3 3 3 8 2 9 11 22 19 

 

Már ránézésre is látszik, hogy a reformátusokhoz képest nagyobb mértékű (5 % körüli) és az idők so-

rán jellemzően emelkedő arányú – az utolsó vizsgált időszakban már 10-12 % - a vallási keveredés. Ennek 

legfőbb oka, hogy a csekély létszámból eredően a katolikusok nehezebben tudtak a saját köreikből háza-

sodni, így az őket körülvevő református többségből választottak párt. 1844 és 1852 között viszont egyetlen 

református menyasszony sem akadt. A vizsgált időszakokban egy-egy katolikus nő kötött házasságot evan-

gélikus, illetve görög katolikus, kettő pedig lutheránus férfival. 

A csekély létszám alkalmat ad arra, hogy egy-egy adatot nagyító alá véve, közelebbről is megvizsgál-

junk. A 19. század elején három református férfi esküdött katolikus templomban, mindhárman nőtlenek és 

özvegyeket vesznek el, vagy, ahogy írják „vidua sine marito” (férj/házasság nélküli özvegy). Az egyik párnál 

szokatlan a korkülönbség: a vőlegény tíz évvel fiatalabb a menyasszonyánál. Három református ara van a 

házasok között. Nagy Erzsébet nemesi származású hajadon az egyik, 24 évesen egy  nála 16 évvel idősebb 

férfival köti össze az életét, aki közrendű, de amint a megjegyzést olvashatjuk  „Principis Rosenberg” (Ro-

senberg főembere). 

Nem tartozik szorosan a vallási keveredés témaköréhez az, hogy a békésszentandrási evangélikus 

mátkapárok Mezőtúron kötöttek házasságot, eleinte inkább a reformátusoknál, majd a katolikusoknál is. Még 

az 1700-as években történt, hogy lutheránus vőlegény katolikus pap előtt esküdött örök hűséget a reformá-

tus menyasszonyával. 

 

 

 

Más vallásúak római katolikus pap előtt kötött házassága28 (Fotó: Nagy Éva Anna) 

                                                      

28 Római katolikus anyakönyv. Házasultak I. kötet. 1777-1852- 2. p. 
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1785. november 22. „Joan Hamrick Lutheranus Rebeca Gerlitza Calvin” A „Calvin” szó alatt reformá-

tus vallást kell érteni. A vőlegény 26, a menyasszony 18 éves volt. A „Hospes” kifejezés ebben az esetben 

inkább idegent jelenthet, sajnos a származási hely itt sincs beírva. Dr. Nagy Éva Anna családkutatónak kö-

szönhetően többet is megtudhatunk a saját ősei körébe tartozó házaspárról. Gerlitze Rebeka tévesen kálvi-

nistaként (református) van feltüntetve az anyakönyvben, valójában betelepített szarvasi tót szülők gyermeke, 

azok pedig tudvalevőleg lutheránusok voltak. Megerősíti ezt a tényt, hogy az első három gyermekük születé-

sénél a mezőtúri katolikus pap a szülőket egyértelműen lutheránusnak írja. A következő két újszülöttet a 

reformátusoknál anyakönyvezik, ott ebben az időben nincs felekezet beírva. Megtaláltuk az asszony halálo-

zási bejegyzését is, aki megözvegyülvén ekkor már Farkas János neje. 1806. augusztus 4. „Farkas János 

felesége Gerlicze Rebeka, 46 esztendős, az Istalló padlásáról leesven, a’ lába kettö tört es megholt.” Még 

időzzünk el egy kis ideig a Gerlicze névnél! Hamrik Zsuzsanna házasságkötésénél az anyja neve 

„Hrdlitska,”ami szlovákul gerlicét jelent. A magyar anyakönyvezők tehát a szlovák név tükörfordítását hasz-

nálták.29 

 

Házassági kapcsolat más településekkel. Lokális exogámia 

 

Nagy a keveredés, ha a házasulók születési és lakhelyét vizsgáljuk. Ennek egyik oka az évente négy 

alkalommal megrendezett túri vásárban kereshető. A vidékiek többsége a környező településekről szárma-

zott, illetve megyén belüliek voltak. A mesteremberek a Habsburg-birodalom különféle területeiről származ-

tak, gyakran a céhes vándorlás alatt szövődött ismeretségekből lett házasság. A települések helymeghatá-

rozásánál a mai közigazgatási beosztást és országhatárokat vettük figyelembe. A különféle lakhelyek be-

azonosítása során számos, más településekre vonatkozó helytörténeti érdekességgel is találkoztunk, ame-

lyek közlésétől – mint a témánktól távol álló dologtól – ezúttal az esetek többségében eltekintettünk. 

 

Reformátusok 

 

A kezdeti időszak (1714-1728) 147 házasságainál 18 vőlegény és 23 menyasszony származott más 

vidékről, összesen 24 településről. Helyenként általában csak egy-egy, esetleg két fő fordul elő, Dévaványa 

viszont hat, Kunhegyes és Túrkeve három-három fővel szerepel. Ez alatt a nyolc év alatt hét vajda is háza-

sodott Mezőtúron. Lakhelyük nincs feltüntetve, feltételezhetően nem voltak mindannyian helybeliek, talán 

még helyhez kötöttek sem. 

A vizsgált évekre vonatkozóan álljon itt egy idézet A Mezőtúr város története című, már több alkalom-

mal hivatkozott műből: „…az 1714-1728 közötti időszakban, amikor a ki- és beköltözés a városba a legna-

gyobb arányú volt, a túriak közül más községbe 16 család költözött el, ugyanakkor a városba 52 idegenből 

jött család telepedett le.”30  Ennek a társadalmi mozgásnak semmi nyoma nincs az esketési anyakönyvben. 

Az 1811-1818 évek alatt 1638 házasságot tudtunk a lokális kapcsolatok szempontjából figyelembe 

venni. A házasulók közül átlag 11,8 % jött más vidékről. Kiemelkedik az 1816-os év, amikor ez az arány 14,6 

                                                      

29 Nagy Éva Anna írásbeli közlése (2013. szeptember 5) 

30 Bodoki Fodor: i.m. 44. p. 
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%-ra nőtt. Úgy tűnik, a férfiak kevésbé maradtak meg a saját születési, illetve lakhelyükön, 109 vőlegény 

származott más településről, ez a szám a menyasszonyok esetében 85. 

Összesen 69 település szerepel a beírásoknál. 104 fővel Jász-Nagykun-Szolnok megye vezet, majd 

42 fővel Békés megye következik. Négyen jöttek a mai Szlovákia területéről, Erdélyből egy menyasszony 

származott. Térképre helyezve a származási helyeket feltűnik, hogy az egyik legfőbb összekötő kapocsként 

a Tisza vonala szolgált. 

Az egyes települések sorrendje a következő volt: 

Törökszentmiklós 21 

Túrkeve 18 

Gyoma 14 

Dévaványa 12 

Kisújszállás, Öcsöd, Tiszaföldvár és Tiszafüred egyaránt 9-9 fővel szerepel. 

 

Az 1844-1852-as időszakon belül 2300 házasság adatai állnak rendelkezésre. Az előző időszakhoz 

képest valamelyest mérséklődött a lokális exogámia, az aránya átlagosan 9,7 %. A kezdeti 10,4 %-ról előbb 

erőteljesen csökken, majd a legmagasabb az utolsó két évben lesz: 14,9 és 16,4 %. Grafikusan ábrázolva 

„U” alakot formáló ívet kapunk, amit a helyi és az országos történések magyaráznak. A görbe felfelé ívelé-

sének egyik lehetséges magyarázata az, hogy oldódni kezdett az a dermedtség, amelyet a szabadságharcot 

követő Bach-korszak megtorlásai idéztek elő. 

Az előző időszakhoz képest már kevesebb számú, azaz 47 település lakosaival jött létre házassági 

kapcsolat. A legtöbben most is a mai Jász-Nagykun-Szolnok megyéből származtak (133 fő), utána Békés 

megye következik 60 fővel. A szomszédos települések közül Túrkevéről jöttek a legtöbben (35), majd Déva-

ványa következik (22), Törökszentmiklós (19) az abszolút rangsorban a negyedik helyre szorult. Túrkeve 

mellé belépett a szintén helyhez kötött kiváltságokkal rendelkező Kisújszállás (28), ahonnan lényegesen 

több menyasszony (24) származott, mint vőlegény (4). További vizsgálatoknak kellene kideríteniük, miért 

lettek ilyen kapósak a kisújszállási lányok. Tiszaföldvár és Gyoma egyaránt 15 fővel, míg Kenderes 11 fővel 

szerepel. 

A mai országhatárokon kívülről, a Felvidékről négyen, Romániából hárman jöttek. A legtávolabbról 

egy római katolikus vallású ara származott, feltételezhető, hogy a vőlegény a céhes vándorlása során ismer-

te meg, és hozta magával Mezőtúrra leendő feleségét. 

 

 

 

A Freistadtban született Anna református fiút választott31 (Fotó: Lázár Gábor és Lázár Zsigmond) 

 

1846. szeptember 21. „Buzi János, néh. János n.f. lakatos református, (született, lakik) M. Túr, 

Pilgerstofer Anna r.cath. (született) Freystadt Austriában (lakik) M.Túr.” n.f.= nőtlen férfi 

                                                      

31 Mezőtúri református anyakönyv. Vegyes 1844-1853. 18.   
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Itt kell megemlítenünk, hogy 1853-ban jött létre Mezőtúron a postaszolgáltatás, és ekkor lépett üzem-

be a város első vasútja is. Mindkét esemény következményei tetten érhetők a további évtizedek esketési 

anyakönyveiben. A vasút Szolnok-Arad közötti vonalszakaszát 1858-ban adták át. A vasút üzemeltetése, 

számos területen olyan különleges szakértelmet igényelt, amellyel a mezőtúriak közül senki nem rendelke-

zett. A vasúti munkások általában helybeliek voltak, de az őrök között már több a vidéki. Egyes szakmun-

kások és a hivatalnokok külföldről, leginkább Csehországból érkeztek. Egy különleges foglalkozású férfiú, a 

„m. államvasúti gőzkalapács vezető”, Kryniczán (ma Lengyelország) született. 

 

 

 

A veterán sínautót a vasútvonal átadásának 150 éves évfordulóján állították ki. (Fotó: Ari Ilona) 

 

Az 1878-1882 közötti időszakban – a kihirdetetteket is beleértve – 1080 házasságot kötöttek, melyek 

révén 76 település lakosaival kerültek kapcsolatba a mezőtúriak. A nők és a férfiak ugyanolyan számban 

(91) származtak a városon kívülről, ami évente 6,5 és 10,8 % között változó arányú, átlagosan 8,4 %-os 

lokális exogámiát jelentett. A más vidékről származottaknál a nemek közötti arány egyenlő, csak Túrkeve 

tűnik ki, ahol feltűnő a férfiak többsége (13:4). 

Ismét Jász-Nagykun-Szolnok megye területéről jöttek a legtöbben (67), ezt a létszámot Békés megye 

közelíti (47). Valószínűleg a vasút nyújtotta könnyebb mozgási lehetőségnek köszönhetően megnőtt a Pest 

megyeiek aránya (15). A mai „külföldet” tekintve Romániából származtak a legtöbben (6), Szlovákiából 5, 

Ausztriából, Szerbiából, Lengyelországból és Ukrajnából 1-1 házasság köttetett. 

A települések számának emelkedése mellett az onnan származók általában csak 1-1 fővel képvisel-

tették magukat. Legtöbben Túrkevéről jöttek (17), Tiszaföldvár csak 2 fővel maradt le, Törökszentmiklósról 

és Gyomáról egyaránt 11 fő érkezett. Kisújszállás esetében ismét több a menyasszony, mint a vőlegény, 7:2 

arányban. 
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A 19. század harmadik vizsgált időszaka már bőséges adatokkal szolgál a házasulók születési és lak-

helyéről. Így alkalom nyílik a városon belüli keveredés tanulmányozására is. Ebből a szempontból egyetlen 

évet, 1878-at vizsgáltunk, ez évben a kihirdetettekkel együtt 198 házasság köttetett. 

Mielőtt a városon belüli exogámiát vennénk górcső alá, röviden nézzük meg a fő településrészeket. 

Mezőtúr belterületén belül az évszázadok során három fő városrész alakult ki: Alsórész, Felsőrész és Újvá-

ros. Az Alsórész és a Felsőrész elkülönülését a Rákóczi birtok örököseitől, az Aspermontoktól a város alsó 

részét bérlő Paluska Krisztián földesúr erőszakolta ki 1753-ban. Az Újváros kialakulása egy évszázaddal 

későbbre tehető: az 1850-es évek elején a város nyugati részén lévő un. „Félhami csapatkertet” szállta meg 

a nincstelen református zsellérek egy része. A főleg alsórészi szegényekből álló kitelepülőkből lettek a me-

zőtúri fazekasok és kubikosok.32  

Az egyes városrészek lakosainak megoszlására vonatkozóan 1890-ből származó adat áll rendelke-

zésre. Ebből számítva a népesség aránya a következő volt33: 

Alsórész 29,8, 

Felsőrész 24,5, 

Újváros 15,2, 

Külterület 30,5 % 

A városrészek elhatárolódása a református esketéseknél is tetten érhető: a megkötött házasságok 

kétharmada egymás között történt, leginkább csak a megözvegyültek között volt keveredés. Mezőtúri csa-

ládkutató társak elmondása szerint az elkülönülés még az 1950-es és 1960-as években is érezhető volt. Így 

például könnyen verekedés tört ki, ha egy alsórészi összejövetelre valamelyik felsőrészi fiú betette a lábát, 

vagy egy ottani lányt felkért táncolni. A torzsalkodások természetesen vice versa is előfordultak.  

Keveredés elsősorban az iparosoknál és az özvegyeknél adódott, leginkább persze akkor, ha mindkét 

ismérv egybe esett, vagyis az iparos özvegy volt. Az Alsó- és Felsőrész lakosai között 28 házasság köttetett. 

A korábbi kapcsolatok miatt többen (18 pár) esküdött az Alsórész és az Újváros közt, míg az Újváros és 

Felsőrész érintkezett legkevésbé (10 pár). Ezek a megállapítások a külterületi részekre is érvényesek. 

Külterület. A tanyás gazdálkodás már a török időkben megkezdődött. Azok, akiknek a földjei a várostól 

távol feküdtek, idényszerűen vagy állandó jelleggel kiköltöztek a külterületen lévő tanyákra. Az 1890-es adat, 

amely szerint a lakosság 30,5 %-a élt külterületen, nem tükröződik a feldolgozott 1878-as esküvők adatai-

ban, itt ugyanis az összes házasulónak csak 10,9 %-a származott külterületről. Az eltérés okainak feltárása 

további kutatást igényel, az azonban valószínűsíthető, hogy a tanyán élők közül többek nem szakadtak el 

teljesen a korábbi – esetleg az idősebb generáció által lakott – városi házuktól, és annak a címét mondták be 

a házasságkötéskor.  

A külterületek tekintetében a vizsgált időszak alatt a következő elnevezésekkel találkoztunk: a leggya-

koribb a felsőrészi tanya, ezt követi az alsórészi tanya beírás. A „Csapatkert” kifejezés a szőlőskertekre vo-

natkozott (t.i. a filoxéravészig a mezőtúriak jó hírű bortermelők voltak).  „Szikes”- vagy „Székes”-, „Nagy”- és 

„Lütyőcsapatkert” lakhelybeírást is találtunk a vizsgált években.  

A puszták általában egy-egy nagyobb gazdálkodó egységet képviseltek a külterületen. Többféle elne-

vezéssel szerepel Pusztapó („Pói puszta,” „Pusztapoó” stb.). 1371-ben egy (akkori írásmóddal) Poy nevű 

                                                      

32 Bodoki Fodor: i.m. 39-40. és 89.  

33 Bodoki Fodor: i.m. 101.  
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család települt le a mai Kétpó község területéhez tartozó részre. Amikor a fiúk – Kis Poy - is önállósodott, az 

általa birtokolt részből lett Kispó.34 Találtunk még Gyakai-, Peresi-, Kúria- és Csorba pusztát. Ez utóbbi tűnik 

kategóriáján belül a legnépesebbnek. „Csorba puszta 1/4 részben Kis-Újszállás, 1/4 részben Turkevi s 2/4 

részben Kún-Sz.-Márton birtoka.”35, írja egy 1854-ből való forrás. A puszták egy része ma különálló helység, 

azonban az anyakönyvi bejegyzések idején Mezőtúr városhoz kötődtek, ezért mi is a mezőtúri külterülethez 

soroltuk őket. 

Felsőrészhez tartozott az „Újlak” elnevezésű hely, amely a Székes-kert a vasútállomás felé eső ré-

szének az 1850-es években történt beépítésekor alakult ki.36 A kezdő kutatónak fejtörést okozhat a „Fót” 

beírás, de a helybeliek többsége tudja, hogy az eredetileg „folt”-ot jelent, amelyet az idők során a Felsőrész-

től az Alsórészhez csatoltak. Viszont nem sikerült az alsórészi „Kis lak part” elnevezés eredetét megfejteni. 

Helytörténeti jelentőséggel bír, hogy az Újvároson jelentek meg legelőször az utcanevek, amelyek legtöbbjét 

a mai napig római számokkal különböztetik meg. 

Ezek után nézzünk még néhány konkrét adatot az 1878-as évből. Külterületről származott 43 fő. A 

nemek szerinti megoszlás teljesen arányos volt. Felsőrészi tanyáról járultak a lelkipásztor elé a legtöbben 

(16 fő), utána az alsórészi tanyák (12 fő), majd Felsőrész-Újlak (7 fő) következnek. „Lütyőcsapatkert” (1 fő), 

1878-ban csak 2 fő, azonban a vizsgált időszak öt éve alatt 12 fő házasodott innen (általában egymás kö-

zött). 

A századforduló utáni évtizedek értékelésénél két szakaszt különíthetünk el, amelyeket a háború és 

különösen a Trianont követő események választanak el. A századforduló környékén folytatódik a korábbi 

időszakban megismert tendencia. Továbbra is népszerűek a környékbeli települések a házassági piacon, 

amennyiben nem helybeliek kelnek egybe. Legtöbbször Törökszentmiklós, Túrkeve, Dévaványa olvasható, 

de egyre gyakoribbak Budapest és Pest megye más helyei. Több a Mezőtúrra betelepülő, mint a korábbi 

években, ők leginkább iparos körökből valók, sok közöttük a vasutas. Ezzel szemben találunk jó néhány 

férfit, aki a megélhetést keresvén előbb elköltözött a városból, de később visszahúzta a szíve, és itteni lányt 

visz oltár elé. 1921 után megjelennek a házasulók között az elcsatolt országrészekről menekültek. 

 

Római katolikusok 

 

Az egyház megalakulásától kezdve vezetett anyakönyvek nagyjából a 19. század közepéig kevés 

támpontot adnak a lokális keveredés tanulmányozásához. Nem lehet tudni, miért nem jelezték a betelepülő-

ket. A város történetét tárgyaló kötetből megtudhatjuk, hogy a katolikus földesurak szívesebben alkalmaztak 

hitbelieket, különösen a Kállayak nagy számban telepítettek be a Felsőrészre katolikus mesterembereket. A 

Kállay birtokok elhelyezkedésének pontos ismeretében lehetne bizton állítani, hogy elsősorban e földesúr 

tulajdonában álló helyekről jöttek. Minden bizonnyal főleg a „hospesekből” szaporodott fel a kezdeti 12 fős 

római katolikus lakosság 134 főre, az egy évtizeddel későbbi (1786-1787) katonai felmérés adatai szerint.37 

Mindennek csekély nyoma van a matrikulákban. 

                                                      

34 Szabó András szóbeli közlése (2013. szeptember 6.) 

35 Palugyay: i. m.  http://vfek.vfmk.hu/00000109/palugyay57.htm (Letöltés ideje: 2013. augusztus 10) 

36 Bodoki Fodor: i.m. 90.  

37 Bodoki Fodor: i.m. 65. és 69.  

http://vfek.vfmk.hu/00000109/palugyay57.htm
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Meg kell említeni, hogy előfordult olyan származási helymegjelölés, amelyet nem lehetett konkrét te-

lepüléssel beazonosítani. Néhány példát említve ilyen volt „Árva megye,” „Baden,” „Csehország,” „Szepes-

ség.” 1777-1800 és 1811-1818. A két vizsgált időszak közül az elsőben 59 házasságkötésből csak egyetlen 

vőlegénynél szerepel lakhelyre vonatkozó megjegyzés, ő Gyomáról jött. A másodikban, a 19. század 10-es 

éveiben 58 házasság jött létre, ebből 3 férfi lakott Mezőtúron kívül (Endrőd, Dévaványa, Kenderes). Ismerve 

az előzményeket, erős adathiányra kell következtetni, hiszen nem valószínű, hogy csak ennyi betelepülő volt 

a római katolikus házasulók között. 

Az anyakönyvek hiányos bejegyzései miatt a vizsgált időszakok közül elsőként az 1844-1852 években 

lehet a lokális keveredés kérdését górcső alá venni. A 128 házasuló pár közül 70 férfi és 40 nő született, 

és/vagy lakott Mezőtúron kívüli helyen. Ez a reformátusokénál sokkal magasabb arányú lokális keveredést 

jelez. Csak a születési helyet nézve a vőlegények közül 53 fő (41,4 %) nem helybéli volt, közülük 22 fő (24,2 

%) nem is itt lakott a házasságkötéskor. A menyasszonyoknál más a helyzet, az előbbi szám csak 28 fő 

(21,9 %), ezen belül öten nem is voltak helyben lakók. Ez utóbbiak Békésszentandráson, Nagyszalontán, 

Nyitra megyében, Szolnokon és Tiszapüspökiben születtek és laktak. 18 nő (14,1 %) viszont - a szokások-

nak megfelelően - visszajött a születési helyére házasságot kötni, ami a férfiak esetében egyszer sem fordult 

elő.  

Összesen 39 helységnevét lehetett kigyűjteni. Hogy ezek mely megyékhez tartoznak, és hány fővel, 

azt összevontan a következő időszaknál közösen tárgyaljuk. Egy-egy helyről általában csak néhányan 

származtak. Kiemelkedő a kapcsolódás Békésszentandrással (24 fő). A szentandrásiak közül hat párnak ott 

is volt a lakhelye, bár a menyasszonyok eredetileg – egy kivételével – Mezőtúron születtek, tehát hazajöttek 

házasságot kötni. Endrődről kilenc, Túrkevéről nyolc, Kenderesről hat fő jött. Ugyanakkor két esetben is 

előfordul, hogy mindkét házasuló fél más vidéken lakott, mégis a mezőtúri katolikus pap előtt kötöttek há-

zasságot (kenderesi özvegy nemes elvett egy szolnoki özvegyet, illetve kecskeméti férfi egy Nyitra megyei 

özvegyet). Három pár még a szülőhelyéről (Eger, Törtel és Csehország) ismerte egymást, mindketten Mező-

túrra kerülve kötötték meg frigyüket. 

 

 

 

Csehországból származók házassága38 (Fotó: Nagy Éva Anna) 

 

1849. június 25. „Stegelicz Patricius 33 (éves) R. Kath. volt katona, Krefli Jozefa 22 (éves) R. Kath.” A 

házasságkötés idején már mindketten mezőtúri lakosok, de Csehországból származtak. Sajnos, a születési 

helyet illetően nincs bővebb tájékoztatás. Történetükről nem árulkodik az anyakönyv, sem más forrás. Itt is 

megfigyelhető, hogy a vőlegény a hosszú idejű katonáskodás miatt az átlagosnál később tud csak meghá-

zasodni. 

                                                      

38 Római katolikus anyakönyv. Házasultak. I. kötet 1777-1852. 66.  
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A katolikusoknál érdemes volt különválasztani a születési és lakhelyet. Nemenként csoportosítva az 

adatokat, megállapítható, hogy a vőlegények közül 48 fő (37,5 %) született, és 22 fő (17,2 %) lakott más 

vidéken. Ugyanez a szám a menyasszonyok esetében alacsonyabb: 21 fő (16,4 %), illetve 19 fő (14,8 %). A 

máshol született vagy lakott házasulók számát nem lehet egyszerűen összeadni, hiszen előfordul, hogy va-

laki egy távoli vidéken jött a világra, majd a sorsa másfelé vetette, és mégis valamilyen kapcsolódás miatt 

mezőtúri párt választott magának. Itt érdemes megemlíteni azt az általános szokást, hogy a menyasszony 

születési helyén tartották az esküvőt, de a pár legtöbbször a vőlegény lakhelyén élte tovább az életét. Több 

példát találtunk arra, hogy mindketten ugyanott (Kiskirályság, Endrőd) laktak, de mivel a menyasszony me-

zőtúri születésű, itt járultak az oltár elé. Ezt tapasztalhattuk már Békésszentandrás esetében is. 

Feltehetően a vándorló életmódra utal a „mindenütt” lakhelymegjelölés egy-egy cigány származású 

házasuló esetében. 

A század utolsó harmadában vizsgált 5 év (1878-1882) alatt kis mértékben emelkedett a kapcsolódó 

települések száma 48-ra, bár a házasságok száma egynegyedével csökkent (90). Az előző időszakkal 

együtt vizsgálva, a mai megyei beosztás szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyei kapcsolódás a legerősebb, 

21 érintett településsel és 62 fővel, majd Békés megye következik, ahol ez a két szám 6 és 19, Heves me-

gye 7 és 9. 

A mai országhatárok szerint Szlovákiából jöttek a legtöbben, 10 fő. Minden bizonnyal ide lehetne so-

rolni a Szepességet is, azonban nem tesszük, mivel ezt a földrajzi kategóriát nehéz mai államhatárokhoz 

kötni. Romániából, négy településről összesen hatan jöttek. Csehországból négyen, Szerbiából ketten, Hor-

vátországot és Ausztriát egy-egy fő képviseli.  

Erre az időszakra is jellemző, hogy egy-egy helyről általában csak 1-1 személy származik. Gyakran 

előfordul, hogy két fiatalt a közös születési hely köti össze, a korábbi ismeretségből Mezőtúron lett házas-

ság. A települések sorrendje Békésszentandás, 11 fő, Törökszentmiklós és Csejt egyaránt 4 fővel képvisel-

teti magát. 

A más vidéken születetteket és lakókat nemenként nézve 49:35 az arány a férfiak javára. Ez időszak 

alatt csak 9 férfi és 2 nő volt, aki Mezőtúron kívül lakott, de itt kötött házasságot. A betelepülők többsége 

csökkenő mértékben ugyan, de most is a férfiak közül került ki. Az előző időszakhoz képest csak két elköltö-

zött nő és egy férfi jött vissza szülőföldjére házasodni. Ennek az egyik oka az lehet, hogy kevesebben keres-

tek máshol megélhetést. 

Noha több helyen nincs beírva a lakhely oszlopba a városrész, néhány megállapítást a lakhely szerinti 

megoszlásra így is leszűrhetünk. Mint ahogy azt a rendelkezésre álló forrásokból már tudhatjuk, a katoliku-

sok túlnyomó többsége a Felsőrészen lakott, és így főleg egymás között házasodtak. Csak 10 pár esetében 

keveredtek az Alsórésszel, közülük néhányan más vallásúakkal, egy evangélikus kivételével, reformátusok-

kal keltek egybe. Alsórészről 11 férfi és nő házasodott. Csak egyetlen katolikus menyasszony lakott az Újvá-

roson. Összességében leszögezhetjük, hogy a katolikusoknál még kevésbé keveredtek az egyes városré-

szek lakosai, mint a reformátusok esetében. 

Külterületen 37 házasodó lakott, a nemeket egyenlő arányban képviselve. Sorrendben legtöbben 

Pusztapón – vagy ahogy az anyakönyvben legtöbbször írták, P. Poó – laktak (13 fő), majd a Kuria követke-

zett (11 fő), Felsőrész tanya (6 fő), illetve Felsőrész puszta (1 fő) megjelöléssel is találkoztunk. Csorba pusz-

táról és Peres pusztáról egyaránt 3 fő házasodott. Helytörténeti jelentőséggel bír, hogy néhány helyen a 
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munkaadó neve is szerepel a lakhelyeknél, Pusztapón „Gencsinél”, „Herzfeldnél” és „Wahrmann” van beírva. 

Alsórészen pedig „Zecskovics”. 

Külön érdemes még elidőzni a „Poó-Szenttamás” beírásnál. Ha Szenttamást önmagában nézzük, a 

mai Szerbiához tartozó Bácsszenttamásra gondolhatnánk. Azonban a kötőjellel szereplő „Poó” miatt, ezt a 

megoldást el kell vetnünk. Már a mezőtúri fazekas dinasztia, a Badár család történetének kutatása során is 

felmerült a két puszta, Pó és Szenttamás valamiféle összefüggése. Bizonyára közös birtokos, vagy bérlő 

jelenti ezt a kapcsolatot, gondoltuk előzetesen. Bebizonyosodott, hogy a két terület az Almásy család birto-

kában volt, az uradalom intézői pedig oda irányították a munkaerőt, ahol arra éppen szükség volt. Ez lehet a 

magyarázata a látszólag kettős lakhelymegjelölésnek. A mai Kétpó község határa a 17-19. században pusz-

taként Mezőtúrhoz tartozott, napjainkban Pusztaszenttamás pedig a szomszédos Törökszentmiklós része. 

Összesítve a négy időszakot, a máshonnan házasulók körében Békésszentandrás 39 fővel toronyma-

gasan vezet, ami részben az ottani evangélikusok Mezőtúron kötött házasságából ered. Folytatódik a továb-

bi szomszédokkal Endrőd (13 fő), Túrkeve (11 fő), Dévaványa (9 fő) és Törökszentmiklós (8 fő). A reformá-

tusoknál a 19. század első felében gyakori kenderesi házassági kapcsolatok a római katolikusoknál is jelent-

keznek (7 fő). 

„Csejt”– az egykor hasonnevű kun család szálláshelye – teljesen eltűnt. A puszta területe ma Gyoma-

endrőd része, azonban a 19. században, egészen 1876-ig Mezőtúr külterülete volt, amit anyakönyvi bejegy-

zések is bizonyítanak. 1844-1852 között két ott lakó férfi és egy nő esküvőjét rögzítik. Az egykori tanyavilág-

ról alig maradt más nyom, ezért lelkes helytörténészek felkutatták az elszármazókat, és közös összefogással 

2005-ben emlékművet avattak az egykor itt élők tiszteletére. 

 
 

A csejti országzászló emlékére emelt kő (Fotó: Bodorik Sándor) 
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A tábla szövege: „A csejti tanyavilág emlékére állította az utókor a volt országzászló helyén 2005-

ben.”Az egyetlen tanyai országzászló a csejti iskola előtt volt a Trianon előtti Magyarország földre rajzolt 

térképével együtt. Az itt élő közösség tagjait az 50-es években kulákká nyilvánították, és el kellett hagyniuk 

otthonukat. Az évtizedek alatt aztán teljesen elpusztult minden. Egy 2008-ban készült fotón még látszik az 

egykori juhhodály váza és a kútgém. Ez utóbbi mára már ledőlt.39 

 

Településlista 

 

Terjedelmi okok miatt összevontan készítettük el a két felekezet, négy vizsgált időszakának házasság-

kapcsolati településlistáját. 

 

A házassági kapcsolatok összesített településlistája 

 

Település Megye/ország ref. r.kat 

Abádszalók JNkSz X   

Abony Pest X   

Alsóstubnya (ma Túróchévíz, T. Teplice) Szl   X 

Aranyosrákos (Vălenii de Arieş) Ro. X   

Átány Hev. X   

Balkány SzSzB X   

Balmazújváros HB X   

Bánfalva (ma Bánhorvát) BAZ X   

Bát (Bátovce ) Szl. X   

Berettyóujfalu HB X   

Bécs Auszt. X   

Békés Bék. X   

Békésszentandrás Bék. X X 

Besenyszög JNSz   X 

Boconád Hev.   X 

Boica (Băiţa) Ro. X   

Bojsza (Erdély) Ro. X   

Breznóbánya (Brezno) Szl. X   

Budapest Pest X   

Cegléd Pest X X 

Cered Nóg.   X 

Cibakháza JNSz X   

Csabacsűd Bék. X   

Csantavér (Čantavir) Szrb. X   

                                                      

39 Bodorik Sándor helytörténész írásbeli közlése (2013. szeptember 8.) 



Matrikula            33 
 

Csány  Bar. X   

Csejt (ma Gyomaendrőd része) Bék.   X 

Csokva BAZ X   

Csongrád Csong. X   

Darvas HB X   

Debrecen HB X   

Décsháza (Deja) Ro. X   

Dévaványa Bék. X X 

Disznóshorvát (ma Izsófalva) BAZ X   

Doboz Bék. X   

Dombegyháza Bék. X   

Dunaföldvár Tol.   X 

Dunaszerdahely (Dunajská Streda) Szl   X 

Dunavecse Pest   X 

Eger Hev.   X 

Egerszólát Hev. X   

Egerszalók Hev.     

Egyek HB   X 

Emőd BAZ X   

Endrőd (Gyomaendrőd) Bék. X X 

Érsekújvár (Nové Zamky) Szl.   X 

Fábiánháza Nógrád Vm. SzSzB X   

Fegyvernek JNSz   X 

Fehérgyarmat SzSzB X   

Felsőbalog (Vyšnŷ Blh) Szl. X   

Földes HB X   

Freistadt  Auszt. X X 

Füzesgyarmat Bék. X   

Gelej BAZ X   

Gerovo (ma Čabar része) Hr   X 

Gyoma (Gyomaendrőd) Bék. X X 

Gyöngyös Hev.   X 

Gyöngyöstarján Hev.   X 

Gyula Bék. X   

Gyulavári (ma Gyula) Bék. X   

Hajdúböszörmény HB X   

Hajdúszoboszló HB X   

Heves Hev. X   

Hódmezővásárhely Csong. X   
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Irsa (ma Albertirsa) Pest   X 

Istvánháza (Iştihaza) Ro. X   

Jászapáti  JNSz   X 

Jászberény JNkSz X X 

Jászkisér JNkSz     

Jászó (Jasov, Abaúj) Szl X   

Kál  Hev.   X 

Karácsond Hev.   X 

Karcag JNkSz X X 

Kassa (Koŝice) Szl   X 

Kecskemét BKkun   X 

Kenderes JNkSz X X 

Kenéz  Vas X   

Kevermes Bék. X   

Kézdivásárhely (Târgu Secuinesc)  Ro. X   

Királyság (ma Eperjes része) Csong.   X 

Kiskeszi (Bánov) Szl. X   

Kiskunfélegyháza BKkun   X 

Kisszállás  BKkun   X 

Kisújszállás JNkSz X X 

Körösladány Bék. X   

Köröstarcsa Bék. X   

Kisszeben (Sabinov)  Szl. X   

Komárom KE X   

Komló Bar.   X 

Köröstarcsa Bék. X   

Krynicza (Krynica) Lengy. X   

Kunhegyes JNkSz X X 

Kunmadaras JNSz X   

Kunszentmárton JNSz X X 

Losonc (Lučenec) Szl. X   

Makó Csong. X   

Mesterszállás JNSz   X 

Mezőberény Bék. X   

Mezőcsát BAZ X   

Miskolc BAZ   X 

Mocsa  KE X   

Nádudvar HB X X 

Nagyiván JNSz   X 
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Nagykőrös Pest X   

Nagykörű JNSz   X 

Nagyrév JNkSz X   

Nagyszalonta (Salonta, Bihar) Ro   X 

Nagyszombat (Trnava) Szl   X 

Nagyvárad (Oradea) Ro. X X 

Nagyvezekény (Vel'ké Vozokany) Szl. X   

Nádudvar HB X   

Noszvaj Hev. X   

Nyíregyháza SzSzB X   

Orosháza Bék. X   

Öcsöd JNkSz X   

Öttömös Bács. X   

Palota (ma Csanádpalota) Csong. X X 

Pancsova (Pančevo) Szrb   X 

Pankota (Pâncota) Ro. X   

Pécska (Pecica) Ro. X   

Pilis Pest X   

Poprád (Poprad) Szl. X   

Poroszló Hev. X   

Rácfehértó (ma Újfehértó) SzSzB X   

Révkomárom (Komárnó) Szl. X   

Rusova Gömör Várm. Szl. X   

Sajóivánka BAZ X   

Sashalom (ma Budapest) Pest X   

Sastyin (Šaštin)  Szl. X   

Sátoraljaújhely BAZ X X 

Schöndorf (Frumuşeni) Ro   X 

Somorja (Šamorin)  Szl. X   

Sóshartyán, Nógrád Nógr.   X 

Szabadka (Subotica) Szrb   X 

Szajol JNSz   X 

Szarvas Bék. X   

Szász (Sása) Szl. X   

Szászfa BAZ X   

Szeged Csong. X X 

Szeghalom Bék. X   

Szemere  BAZ   X 

Szentes Csong. X   
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Szentmártonkáta Pest X   

Szepesbéla (Spišská Belá) Szl. X   

Szerencs BAZ X X 

Székesfehérvár Fej.   X 

Szikszó BAZ   X 

Szilvás (ma Újszilvás?)   Pest   X 

Szolnok JNSz X X 

Szomolnok (Smolnik) Szl   X 

Tápiószele Pest   X 

Técső (Tyacsiv, Kárpátalja) Ukr. X   

Téglás  HB X   

Tibolddaróc  BAZ X   

Tiszaalvarsány JNSz X   

Tiszabő  JNSz X X 

Tiszabura JNkSz X   

Tiszacsege HB X   

Tiszadada BAZ X   

Tiszaföldvár JNkSz X X 

Tiszafüred JNkSz X X 

Tiszaigar JNkSz X   

Tiszakeszi BAZ X   

Tiszakürt JNkSz X   

Tiszanána Hev. X   

Tiszaroff JNSz X   

Tiszasas JNSz X   

Tiszasüly JNSz   X 

Tiszaszentimre JNkSz X   

Tiszaszőlős JNkSz X   

Tiszavarsány (ma Rákóczifalva) JNSz X   

Tiszavárkony JNkSz X   

Tiszavezseny  Hev. X   

Törökszentmiklós JNkSz X X 

Törtel Pest   X 

Túrkeve JNkSz X X 

Üllő Pest   X 

Vác Pest X   

Vésztő Bék. X X 

Vezseny JNkSz X   

Zsáka  HB X   
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Településként azonosítatlan, 

olvashatatlan:  

  
    

Árva vármegye (Orava)     X 

Baden     X 

Bán Cottus, Nyitra     X 

Bellsberg-Grácz     X 

Csehország     X 

Felsőstefanó      X 

Litskau, Csehország     X 

Pelye(Gelye?) Borsod vm   X   

Szepesség     X 

Sz.Márton    X   

Tarja.Sz.Miklós   X   

Tattenicz Morvaország      X 
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