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Az anyakönyvek fogalma, jelentése

•Matar – meter – mater

•Matrix

•Matricula



Miért pont az anyakönyvek?

• A legteljesebb lakossági nyilvántartás, az ún. „kisember”
mikrotörténete, a legtöbb élt emberről csak az anyakönyvi
följegyzések maradnak fenn (születés, házasság és halál).

• Mert a történelem nem csak
koronázásokból/országlásból/csatákból/békekötésekből stb.
áll, a legkönnyebb őket kutatni (a nyelvi, kiolvasási akadályok
ellenére).



Szükségszerű megjelenésük, történelmi
fejlődésük az ókeresztény időktől napjainkig
Elődeinek tekintett: 313 M. Edictum, III-IV. sz. Bizánc (+lista v. dypticha
mortuorum/defunctorum martyrok- később ebből: Martyrologium
Romanum,), Nyugati kereszténység: lista vivorum- katekumenék,
miseáldozat, Bizánc: 6-7 sz. ház. följegyzések, középkori zsinatok 853
soissonsi, 1139. II. Lateráni, keresk./ipar- lakosság szaporodása, városokban
való tömörülése, állami szervezéssel (Észak-I és Provence XV. sz., állami kezd.
F 1537, GB 1539). Részletesebb tört. áttekintés 1564-2014? 1563- IV. Pius pp.
tridenti zsinat, H – 1515 veszprémi zsinat kereszt. akvek. Reformáció kibont.
hozzájárult az akvek elterjed. Igazából az 1611-es Nagyszombati zs, ill. az V.
Pál pp. által kiadott Rituale Romanun 1625 kötelezővé tétele (Pázmány P.)
által ker/szöl, oo, + . 1656, 1672 és 1692 újabb kiadásai a RR 1630-tól
Visitatio Canonicae.



Szükségszerű megjelenésük, történelmi
fejlődésük az ókeresztény időktől napjainkig
1771 kivonatokat csak. a pléb., 1774. katasztrófa esetén először az akv.,
1778 zár alatti tartásuk, 1785. II. József rendelete a prot. egyházak
akvezéséről (előtte csak loca aritcularia, főleg Felvidék), XIX. sz. eleje
ordinárius akvek, 1822 ABC-és indexek, 1827 – XXIII. tc.
másodpéldányok vezetése, 1851. júliusától kötelező az izr. akvek, 1894.
XXXIII tc. – életbe lép. 1895. okt. 1. állami akvezés, 1959-67 mormon
mikrofilm., 1981 megsz. a másodpéldány, 1995: 90-60-30, 2010. lev.
törv. először 100-75-30, majd 2014 130-85-30 (UB.) 2014. nyara
egységes elektronikus adatbázis, nincs papír anyakönyv.



Az anyakönyvek fajtái

• Születés, házasság, halotti, bérmálási (konfirmációs), áttérési,
kitérési, katonai, ordinációs (XIX. sz.)

• Vallási/felekezeti szempontból: Római katolikus, Ágostai
evangélikus, Református, Izraelita (ezek az ún. történelmi
vallások), Evangélikus-Református néha egymásába
anyakönyveztek, Unitárius – elsősorban Erdély, Görög
katolikus, Görög keleti, majd a XIX. sz. végén Nazarénus,
Baptista stb., majd a XX. sz.-ban a szekták/kisegyházak
elszaporodása.



Az anyakönyvek formái

• Szöveges (a XVIII. vége/XIX. elejéig, margó, aláhúzás), rubrikás-
oszlopos anyakönyvezés (egyre több szövegoszloppal, adattal és
pontossággal). Eredeti, másod- és harmad példányok
(plébániák/parokiák, egyházi és állami, azaz megyei levéltár).

• Mikrofilm: MOL-MNL (1959-67) kb. 8000 film, több mint 4 millió fölv,,
Mormon, LOK és Minisztérium közös összefogásából szül., Egyházi
Levéltár.

• Digitális: az előbbiek – MOL – csak belső hálózat, Mormon ingyenes
online több mint 30 millió fölv. a teljes gyűjtemény 2,4 m film, 3,5
milliárd fölv, Egyházi anyakönyvek online (többnyire fizetős), MACSE
kb. 20 mil. indexált adattal (fizetős, évi 5 ezer).



Milyen adatokat tartalmaznak?

Sorszám, név, születés/keresztelés, törvényesség, szülők
vallása/állapota/foglalkozása, keresztszülők
vallása/állapota/foglalkozása, keresztelő titulusa, neve. Az
izraelita keresztelés helyett: circumcisio a fiúknál, névadó a
lányoknál egyéb bejegyzés oo, +, névváltoztatás, dispensatio,
örökbefogadás, kikeresztelkedés, betagosodás az egyházba
stb. stb.



Az anyakönyvek nyelvezete

• latin (1844.ig hivatalos)

•német (elsősorban Nyugat Magyarországon
evangélikus anyakönyvek)

•magyar (ref.)

• egyházi szláv, részben héber, részben és helyenként 
román, szlovák. Sok (akár sajátos!) rövidítéssel. 



Egyházi és polgári anyakönyvek

• Egyházi: Római katolikus, református, ágostai evangélikus (ev-ref), izr. 
(orthodox és neológ), görög keleti, görög katolikus, kisebb mértékben 
XIX. sz vége baptista, nazarénus.

• Polgári: legkorábban Románia 1869, Magyarország 1895. okt. 1. –
részletek az előzményről, Ausztria 1939, Horvátország 1945, Szerbia is 
1945 után, kivéve Vajdaságot.



A Történelmi Magyarország anyakönyvei

Ma 9 ország területén (mintegy 15-16000 település,
mai Magyarországon kb. 3200: Ausztria, Csehszlovákia
(1991 után Cseh és Szlovákia), Lengyelország (Árva m.),
CCCP (majd 1991. után Ukrajna), Románia, Jugoszlávia
(majd 1991. után SRB, HR, SLO) találhatók a Történelmi
Magyarország települései és ezáltal anyakönyvei.



Pontatlanságok, hiányosságok

• Település-, család- (Hrno-Hernyó, Oravec-Árvai, Hrdlicka- Gerlice stb.)
és személynevek, évek, egyéb adatok elírása, elhallása, rövidítése – és
nem csak idegen hangzásúaknál…Kovács-Kovách- Kováts, Schwarz, -
cz, tz, stb.

• Itt meg kell említeni a Mormonok indexálását is: telis-tele olvasási,
értelmezési hibával.

• Településekél: sok az Alsó-, Felső-, Kis-, Nagy- 1900-as évek elején
Országos Törzskönyvbizottság rendezi a települések nevét.

• Sok település megkülönböztetésül kapta előtagnak a megye nevét.



Nehézségek

• Kimaradtak hetek/hónapok/néha évek (paphiány), háborús helyzet,
járványok stb., néha utólag - emlékezetből pótolták (nagy a
pontatlanság/hibalehetőség!), kimaradtak egyének is: időjárás –
zimankós tél, hideg, nagy hó, eső, sár miatt járhatatlan utak. Általában
juhászok, béresek, tanyán elő emberek stb. , de főurak is (kúria,
kastély).

• Megsemmisültek: tűz, árvíz, de szándékosan is: Délvidéken (Vajdaság)
a n. lakta települések anyakönyveinek elrejtése, rongálása,
elpusztítása (a templomok, imaházak is – persze a nagyarányú
elüldözések/betelepítések). Bánáti anyakönyvek – Stuttgart mikrofilm.
Az bevonuló orosz hordák tüzeltek vele, csomagolópapír, WC papír
stb.



Egyéb nehézségek

• Újabb kori dolgok: 1981. jan. 1-től megszüntették a másodpéldányt,
2014. július 1. az elektronikus anyakönyvezés bevezetése - ezzel
megszüntették a papír alapú anykönyvezést. Ennek jó és rossz oldalai
is vannak.

• Jogi korlátozások: 90-60-30 éve, majd 100-70-30, végül, de nem
egységesen 135-85-30. is nagyban nehezítik az akvi kutatást,
különösen a fiatalabb generációk számára.

• Végül, de nem utolsó sorban az előzőekben már említett: 8 országra
terjed ki a történelmi Magyarország közigazgatási területe.



Példák







































Köszönöm szépen a figyelmet!
Berkes József
2020 Január.


