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Pitvaros története

Előzmények 

Nagylak újratelepítése

Pitvaros 1470-1947.



Családkutatásom szakaszai, 
tapasztalatai 

• 2002. év, a kezdetek

• A Szuda család családfájának elkészítése

• 2012-2016. település családkönyv készítése



Alkalmazott programok

• 1. MyHeritage Family Tree Buider (MFTB)

• 2. Family Tree Make 2014 (FTM)

• 3. Our Family Book (OFB)



Települési családkönyv
Milyen a „jó” település családkönyv? (MACSE), mennyiben felel meg ezeknek az 
elvárásoknak  az elkészült könyv, miben tér el?
• Forrásai
• Időintervallum
• Egy személy megjelenítése
• Bevezető
• Használati útmutató
• Helytörténet
• Tartalomjegyzék
• Rövidítések
• Családnevek jelentése
• Irodalomjegyzék
• Indexek
• Uniformizálás:  vezetéknév, keresztnév, településnév
• Formátum megválasztása
• Alkalmazott programok



Családkönyv/DVD bemutatása

• Bevezető

• Családfák

• Temetők



1. Pitvaros története  

- Előzmények   A magyarországi szlovákok mai lakóhelyeire egykori elődeik a 150 éves 
török  uralmat követően kerültek. A történelmi Magyarország északi, túlnépesedett 
vármegyéiből húzódtak le a délebbi, elnéptelenedett, több földet és jobb megélhetést ígérő 
területekre. Letelepedési hullámok, amelyek egy országon belül zajlottak, három szakaszra 
bonthatók:  

1670 - 1711 között főként szökött jobbágyok indultak el a töröktől visszafoglalt vidékekkel 
határos megyékbe (Bars, Nyitra, Nógrád, Hont, Abaúj), az északra fekvő megyékből 
(Trencsén, Árva, Liptó, Szepes) ezt a sávot mintegy hídfőállásként használták fel a további 
vándorláshoz. Ebben a szakaszban a nyelvhatáron lévő megyék déli, lakatlan helységeiben 
települtek le. (Sárisáp, Kesztölc, Piliscsév, Pilisszántó, Vanyarc, Acsa, Csővár, Óhuta).  

1711-1740 között zajlott a földesúri és szervezett telepítések zöme. Vagy azok a földesurak 
hozták le jobbágyaikat északi birtokaikról, akiknek délen is voltak földjeik, vagy állami 
szervektől kapott engedély alapján, telepítési szervezők közreműködésével ment végbe a 
folyamat. Ebben a szakaszban a szlovákok első, önálló településeik és nyelvszigeteik egész 
sorát hozták létre. A Garamtól nyugatra fekvő térségből a Dunántúlra települtek 
(Pilisszentlászló, Öskü, Bánhida, Vértesszőlős, Bakonycsernye, Tardosbánya). A Nagyalföldre 
igyekvők számára a nagy áteresztő kaput Nógrád megye jelentette a Duna-Tisza köze felé 
(Bénye, Alberti, Csömör, Kiskőrös) és a délkelet-alföldi régióba (Békéscsaba, Szarvas, 
Mezőberény).  

A Békéscsabán letelepedő szlovák telepesek, a település határát szabad foglalásos 
rendszerben vették birtokukba. Az 1720 után egyre intenzívebbé váló betelepülés mellett ez 
oda vezetett, hogy a később érkezőknek már vagy nem jutott megfelelő nagyságú földdarab, 
vagy pedig csak a gyengébb, a már kimerült földekből választhatott. Néhány évi kínlódás 
után végül kénytelenek voltak továbbvándorolni. Ez volt a mélyebb oka annak a 
folyamatnak, amelynek eredményeként Békéscsaba is mint Mezőberény, Szarvas, vagy 
később Tótkomlós (1746) néhány évi, évtizednyi időközönként „elbocsátotta" ily módon 
„felszabaduló emberfölöslegét". A kirajzott kisebb-nagyobb csoportokat utóbb 
viszontláthatjuk Nemeskerekiben, Apateleken(Mokra), illetve Nyíregyházán 

1741-1800 között főleg a mai szerbiai bácskai, bánáti lakatlan területeket népesítették be a 
szlovákok. A Nagyalföldön ekkor főként másodlagos telepítésekről, továbbvándorlásról 
beszélhetünk. A békéscsabai szlovákok 1746-ban Tótkomlóst, 1747-ben Apatelket (Mocrea), 
a békéscsabai, szarvasi, tótkomlósi szlovákok 1754-ben Nyíregyházát telepítették be. Ekkor 
létesültek a Mátra és a Bükk újabb hutás falvai is.  

A tótkomlósi első nagyobb elvándorlók csoportja 34 család 1754-ben kerekedett fel. A 

második nagyobb csoport 1782-ben Nákó Kristóf Torontál megyei birtokos verbuválói 

segítségével 109 család Torontál megyei Új Komlóson (Bánáti Komlós) telepedtek le. De 

jöttek telepesek Érsekújvár, Hont, Pest és Békés megyéből is. 623 szlovák család élt itt, de 

csak rövid idejig, 1788-ig, akkor mivel a gróf nem tartotta be az ígéreteit átmentek Gaj-ra, de 

egy év után már a Tót Sztámorán voltak. 



 

- Nagylak újratelepítése A 19. században szintén a másodlagos telepítések domináltak. Ezek 

jellemző láncolataként a tótkomlósiak 1802-ben megalapították a mai romániai Nagylakot. 

1800.08.27-én a 14158.-as számon kiadott királyi rendelet alapján a nagylaki románok által 

nem művelt területeket a tótkomlósiak és néhány békéscsabai és szarvasi szlovák (200) 

család megkaphatja művelésre.  

Az 1805 évi összeírás szerint az alig egyéves gyülekezetben 2475 lélek volt, ez a következő 
évben, amikor 1806-ban Felvidékről nevezetesen Gömör megyéből Úgyszintén Torontál 
megyei Sztamor községből 700 fő, (az egész település, eladva templomot, paplakot és iskolát 
annak árát a nagylaki evangélikus egyháznak adták át). Ide kerültek a Sztamor anyakönyvei 
és egy szlovák nyelvű biblia. Ebben az évben a szarvasi szlovák evangélikus egyháza orgonát 
ajándékozott, amit 1852-ben az Csanádalberti egyháznak ajándékoztak tovább a nagylakiak 
„Darmo ste vzali, darmo dajte” „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok” , krisztusi tanítás szerint. 
Így 1806 évi népszámlálás szerint már 3335 lelket tartottak nyilván. Összevetettem a Bánáti 
és Békési Komlós (Régi és Új) összeírásait a Nagylakon letelepedettekkel megállapítható, 
hogy ugyanazon személynevekkel találkozunk. Tehát gyakorlatilag Nagylakon találkoztak a 
tótkomlósi családok 16 év után. 

1816. tavaszán hagyta el Nagylakot az első csoport (175 család), akik megalakították a 
mostani Pitvaros települést. 
1843. évben újabb csoport hagyja el a nagylaki egyházat, akik a Bánhegyesi pusztán 
(Tótbánhegyes) telepednek le, ők a mostani Nagybánhegyes alapítói voltak. 
1895-1909 években a kirajzás Bulgáriába irányult (Mrtavica, Brasljanica, Gorna, Mitropolija, 
Vojvodovo)  
1899-1913 Arad megyéből Amerikába vándoroltak ki, Sokan később a harmincas években 
visszajöttek 
1922-1935 csoportos kivándorlás Argentínába volt, főleg az északi Chaco provinciába. Itt kb. 
300 család telepedett le. 

- Pitvaros 1470-1947. A terület, amely 9915 holdból állott, és amelyen most Pitvaros, 
Csanádalberti és Ambrózfalva községek határai fekszenek, régi idők óta Pitvarosi pusztának 
hívták és a királyi kincstár tulajdonát képezte. Nevét, honnan és miért kapta, nem tudható 
pontosan. Még a hunyadiak korában a Korláth család birtokolta, kinek itt nemesi kúriájuk 
„udvarházuk” volt. Talán ezért használták a „pitvaros” előnevet. Statisztikai könyvekben a 
település előfordulási neve  

1470. Pythwarus, Pythwaros 
1558. Pytvaros 
1647. Pittvaros 
1700. Pithvaros 
1702. Rithváros, Réthváros 

1773. Pitváros 
1895. Pitvaros 



1552. évi török hadjáratban Pitvaros is nagy pusztuláson ment át csak három porta maradt, 
aki le tudta fizetni az adót. A török kiűzése után 1701.07.20-án a pusztára Dolny István 
püspök tartott jogot, de mert a marosi szerb határőrök használták, úgy az az aradi 
uradalomhoz tarozó kincstári kezelésbe került. A pusztát 1762-1773-ig Tótkomlós, majd a 
négy részre osztott pusztából két részt Nagylak község bérelte. 

Két nagylaki lakos Raksányi Imre tanító és Sztratyinszky Márton parasztgazda, mint a 
nagylaki zsellérek küldöttei 1815-ben Bécsben a királyi kancelláriánál kieszközölték, hogy 
nevezett Pitvarosi pusztát nekik bérbe adják.  Az első szerződést 1815.december 18-án 
kötötték meg 4400 hold bérletére. Ennek következtében 1816. tavaszán 175 nagylaki család 
átköltözött Nagylakról a Pitvarosi pusztára.  

A mostani községen túl most is látható dombokon telepedtek le, szegényes házakat, viskókat 
építve. Az egyházi összeírás 1820-ban 1310 főt jegyezett fel, mint pitvarosi lakost. Nagylakról 
a Pitvarosi puszta területét 1835.június 21.-én választották le, ekkor 260 ház és közel 1500 
lakosa van. A település, mint Pitvaros saját vezetéssel csak 1842 évben létesült, ekkor a 
kimért területen 290 házhelyet jelöltek ki új helyen, szabályos téglalap alku elrendezésben. A 
dombokra épített szállásokat lerombolták, a helyén legelő, temető és malom lett. 

 

 

- Dohánykertészségek alakítása 

1843-ban a Kamara feltételként kötötte, hogy minden 20 hektár bérelt földön 4 hektár 
dohányt termesszenek. Ezen kívánságnak konokul ellenszegültek. Ezért, a kincstár elvette 
tőlük a határ kétharmadát. Az elszakított területre telepített olyan új jelentkezőket, akik 
hajlandóak voltak dohányt termeszteni. Ezáltal a település elszegényedett.  

Így jött létre 1844-ben Új Pitvaros /Csanádalberti, (tótkomlósi, nagylaki és pitvarosi) 114 
pusztabérlő család hozta létre. Később jöttek ide még Gömör és Zsolna megyéből. Nagyon 



nehéz életükről tanúskodik az, hogy az első telepesekből 1884-ben csak 45 család lakott ott. 
A másik település Kis Pitvarost /Ambrózfalvát a (Jaminai békéscsabaiak és tótkomlósiak 
valamint 7 pitvarosi család) 95 pusztabérlő hozta létre.  

- Lakosságcsere 

A II. világháborút követő csehszlovák-magyar lakosságcsere során mintegy 73 000 
magyarországi szlovák települt Csehszlovákiába. Az áttelepülés után a Magyarországon 
maradt szlovákság nem csupán létszámában fogyatkozott meg. Felbomlottak azok a több 
száz éves hagyományokra visszatekintő, etnikailag viszonylag zárt közösségek, amelyek a 
magyarországi szlovákság nyelvének, kultúrájának hordozói voltak. A veszteség hosszú távú 
káros hatása mindmáig érvényesül. Pitvarosról összesen 655 család, 2442 személy ment el, a 
lakosság 73%-a. A kitelepülés 1947.április 11-én indult és 1947.május 14-én éjszaka 2 órakor 
ment el az utolsó szerelvény. 

2. Családkutatásom tapasztalatai, szakaszai 

2002. év, a kezdetek  Az indíték az volt, hogy szerettem volna bátyám 60.-ik születésnapjára 

valami személyes ajándékot készíteni.  

Az interneten olvastam a családfa készítéséről és hozzáfogtam. Először a pitvarosi egyházi 

anyakönyveket Pitvaroson és a Szegeden a levéltárban kutatattam. 

Mivel munka mellett az utazás és a kutatás rengeteg időt jelentett, ezért Szolnokra kértem ki 

az Országos Levéltárból a mikrofilmeket. 

A Szuda család családfájának elkészítése 2013. októberére sikerült az apai ágamat 1680-ig 

felkutatni. Az anyai ágam a mai napig nincs feltárva teljesen, mivel a dédnagyanyám 

Apatelken (Mokra) a mostani Romániába született. Ott nehézkes a kutatás. 

A végeredmény egy 100 oldalas füzet, és 240x90 cm-es poszter lett Az adatokat először Excel 
táblázatban gyűjtöttem majd MyHeritage Family Tree Buider (MFTB) programba rögzítettem. 
Összesen 1300 személy adatát dolgoztam fel. Már akkor láttam, hogy szinte a településen 
élő családnevek mindegyike előfordult a gyűjtések során. „Evés közben jön meg az étvágy!” 
Vagyis megfertőződünk, rabjai leszünk a témának. 

2012-2016. település családkönyv készítése Ez adta a későbbi ötletet, hogy 2016-ra 
elkészítem a település családkönyvét, ami a 200 éves évfordulóhoz kapcsolható lesz. 

3. Települési családkönyv  

Milyen a „jó” település családkönyv? (lásd MACSE honlap), mennyiben felel meg 

ezeknek az elvárásoknak  az elkészült könyv, miben tér el? 

• Forrásai: eredeti anyakönyvek és azok fotokópiái voltak, Ezen túlmenően 

felhasználtam más források is. (összeírások, temetői adatok, más település 

anyakönyvei). 



• Időintervallum: 1816-1847, illetve a (30-75-100) törvényben előírt előírásokat 

figyelembe véve amíg nyomon tudtam követni a személyt, ha Pitvaroson született, 

házasodott. 

• Egy személy megjelenítése: az adatbázis felugró „ablakában”) átlátható formában 

elfér egy genom minden adata (adott személy, házastárs, gyerekei, szülei, testvérei 

születési, házassági, halotti adata ha ismert volt, megjegyzésben keresztszülők, 

házszám, vallása, ha nem evangélikus, foglalkozása, ha nem földműves, stb.) 

  

• Források  a DVD bevezetőjében felsorolás formájában szerepeltettem 

• Bevezető   a kutatás céljáról, okáról, nehézségeiről, specialitásairól, a szerkesztési 

elvek részleteiről, az adatbázis felépítéséről, vállalt hiányosságairól írtam 

Használati útmutató  tárgyszerűen leírtam, milyen módon lehet az adatbázisban 
eligazodni, adott személyt megkeresni, vagy tőle továbblépni. 



 

 

• Helytörténet, hely takarékosság miatt nem foglalkoztam vele, mivel több kiadvány is 

megjelent e témában. 



• Tartalomjegyzék 

 

• Rövidítések, a DVD tartalmazza 

• Családnevek jelentése, nem foglalkoztam vele, mivel ilyen kiadvány is megjelent 

• Irodalomjegyzék, egyértelmű követelménye a DVD-nek 

• Indexek: személy, vezetéknév, utónév, évfordulók, település, nők, férfiak és minden személy 

alapján lehet keresni 

• Uniformizálás:  

Vezetéknév, minden esetben a legelőször megjelent nevet a mai írásmódnak megfelelően 

használtam mindvégig, a személyes megjegyzésben jelölve milyen formában fordult elő. 

Keresztnév, szintén a mai formában használatosan jelenítettem meg,   

Településnév, el kellett dönteni, hogy a korabeli nevet használjam, vagy a mait. Az 

utóbbinál maradtam. Ugyanakkor bemutattam egy táblázatban, hogy a települést 

milyen változatokban használták. 

• Formátum megválasztása, a kiadás megvalósítása szabta meg, hogy nem könyv 

formátumban, hanem egy könyv mellékleteként DVD jelent meg 

Ami pluszként szerepel a „Családkönyvben”  

- Az első 175 család neve, akik Pitvaros alapítói voltak. Rekonstruálva a felvitt 

adatokból, mivel sehol nem lelhető fel ez az információ.  

-A kitelepültek jegyzékének pontosítása földhivatali adatok alapján.  



- Pitvaros és 6 szlovákiai település temetőinek képei 

- Minden szöveg két nyelven olvasható 

 

4. Alkalmazott programok bemutatása 

MyHeritage Family Tree Buider (MFTB), a „Szuda család” anyagát ezzel rögzítettem 

Family Tree Make 2014 (FTM), GEDCOM filevel áthoztam 1300 főt és itt folytattam a 

további adatgyűjtést összesen 27194 főt rögzítettem 

 Our Family Book (OFB) a 27194 fő adatát az előző programból GEDCOM file vel 

importáltam, és Kónya Zsuzsanna segítségével alakult ki a végleges formátum. Készíti 

a magyar nyelvű változatát, ami igen nagy segítség lehet a családkutatóknak. 

 

5. A könyv/DVD bemutatása 

Bevezető 

Családfák 

Temetők 

 

 


