
A palóczok egyéb szokásairól című második részben tüzetesen leírja a palóc faházat és berendezését, 
a női és férfi viseletet; a játékok közül a mancsozást, a karikázást és a pilinckázásl ismerteti. Szól a pa-
lócok lelki és testi tehetségéről: jó kedélyükről, vendégszeretetükről, szemérmességükről. 

Dolgozatával Szeder új műfajt teremtett. Ez volt az első a magyar táji csoportokról megjelent önálló 
dolgozatok sorában. Hatása felfedezhető a népnyelv és a szokások további kutatásában. így pl. Hollók 
Imrének a gömöri barkókról szóló. Plánder Ferencnek Göcsejről írott munkájában, és az őket követő 
sok-sok népismereti, magyar népcsoportokat bemutató írásban a 19. század folyamán. Kőváry László 
1842-ben egyenesen őrá hivatkozva sürgette a székely nyelvi sajátosságok búvárlatát: ,. Va&< mért ne 
lehetne a székelek közül is egy, ki mint Szeder Fábián a palóc ejtésre, figyelmetessé tegye a magyar vilá-
got... "8 

A pályatétel kiírója. Horvát István pedig a következő szavakkal köszöntötte a szerzőt és úttörő tanul-
mányát: „ Nem küldhetél nekem kedvesebb ajándékot a palóc magyarság esmereténél. En tettem a paló-
cokról 1817-ben a talán előtted nem esméretlen kérdést, csekély de mégsem megvető [megvetendő] ju-
talom ajánlással; én állítom főfontosságát a palócság esmeretének. Képzelni sem tudod, mit fogok egy-
szer e tiszteletre méltó nép dicsőségére mondani. Te ebben nekem fáklyát gyújtottál. Csak arra kérlek, 
hogy még bővebben esmértesd földieidet. A valóban tudós férfiak becsülik munkádat, én pedig különö-
sen vég nélkül tisztelem és hasznosnak tartom. Megérdemletted általa, hogy a nagy Révai volt egykor 
mestered. "9 

Vasvári Zoltán 

A családtörténet népszerűségéről, 
jelentőségéről és megújulásáról 
Szluha Mártonnal beszélget Pálmány Béla 

2006-ban a budapesti Heraldika Kiadó gondozásában impozáns új mű jelent meg a Felvidéki nemes 
családok" sorozat I. köteteként, „Árva Trencsén Zólyom vármeg)>e nemes családjai" címmel. A 720 ol-
dal terjedelmű, családfákkal, színes vármegyei és családi címerrajzokkal díszített kötet szerzője, Szluha 
Márton jól ismert a családtörténetet „segédtudományként" hasznosító történészek és irodalomtudósok 
szakmai köreiben. Korábban már kiadott négy történelmi vármegye - Bács-Bodrog. Liptó. Nyitra és 
Vas -nemes családjairól eladdig ismeretlen életadataikat, házassági kapcsolataikat, hivatali tisztségei-
ket feltáró monográfiákat, amelyeket nem csak a magyar, hanem a szlovák és szerb történettudomány 
számára is kézikönyvek lettek. 

A XXI. század elején szinte hihetetlenül szélessé vált azoknak az „amatőr" genealógusoknak a köre, 
akik történelmi családok nevét örökölték felmenőiktől, büszkék őseikre, kutatják és ápolják emléküket, 
és eközben nagy érdeklődéssel forgatják a régi és új családtörténeti köteteket. Ugyanakkor maguk is 
megpróbálkoznak utána járni annak, ki is volt a családi legendáriumokból ismert dédnagymama vagy 
1848-as honvéd szépapa. A magyar levéltárak megnyitották gyűjteményeiket a nagyközönség előtt is. 
Az anyakönyvi mikrofilmeket amatőr családkutatók tömege tekeri nagy türelemmel, a levéltárosoktól 
várva segítséget a latin és német szövegek megértéséhez. 

Az elmúlt másfél évtizedben, hazánkban szinte újjászületett a tudományos igényű genealógiai kuta-
tás. Az olvasóközönség körében szenzációt okozott az 1989. évi könyvhétre megjelent „Összetört cí-
merek " kötet. „A háború óta ez az első átfogó tanulmány a magyar arisztokrácia szerepéről és sorsáról" 
- írták joggal a fülszövegben. A szerzők, Gudenus János József genealógus két évtizedes kutatásának 
eredményét, több száz személy egyelőre vázlatos genealógiai adatait Szentirmay László újságíró riport-

8 Székely honról. 1842. 139. old. 
' 'Szeder maga közli 1835-ös tanulmányában. APalóczokról. Tudományos Gyűjtemény, 1835. II. köt. 3—41. old. 

Teljesítette Horvát kérését is: már 1821-ben megjelent A Palóczokról eredetekre, és Pannóniába való jövete-
lekre nézve című tanulmánya (Tudományos Gyűjtemény, 1821. XI. köt. 63-71. old.), majd A' Magyar nyelv-
beli Dialectusokról című munkájában foglalkozik a kérdéssel (Tudományos Gyűjtemény, 1829. V. köt. 2-23. 
old) . 
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szerű kérdéseire adott, hazulról és az emigrációból érkezett személyes sorsokat bemutató elemzések 
egészítették ki. Azóta Gudenus öt vaskos kötetben adta ki „A magyarországi főnemesség XX. századi 
genealógiája " című müvet, amely a XVIII. századtól korunkig vezeti a magyar történelem formálásá-
ban egy évezreden át vezető szerepet játszó, a politikai, gazdasági és kulturális életet meghatározó bá-
rói. gróf] és hercegi nemzetségek ágait. Végül a „reprint" könyvkiadás fellendülése valódi reneszánsza 
lett a száz éve kiadott vármegyei nemesi monográfiák újraközlésének. 

Mostanában nincs olyan esztendő, hogy nejelenne meg két-három, új kutatáson alapuló, tiszteletre 
méltóan alapos genealógiai mű. amelyek családok, vármegyék, népcsoportok (pl. az erdélyi ör-
mény-magyarok) családfáit tárják fel. 

Mindazonáltal a jelenségről, a családtörténet iránti érdeklődés tömegessé válásáról, a genealógia je-
lentőségéről. a mai ember számára levonható tanulságairól fontosnak érezzük a gondolatcserét Szluha 
Mártonnal. A budai Svábhegy alján, egy modern villalakás jó ízléssel berendezett- számunkra irigylés-
re méltóan tágas - dolgozószobájában a könyvespolcokat ismerős klasszikus genealógiai kötetek soro-
zatai töltik meg, az íróasztalon mai korunk jelképe, egy számítógép áll. Vendéglátóm most is dolgozott, 
következő felvidéki kötetét. Szepes és Turóc vármegyék nemességének feldolgozását készítette elő ki-
adásra (azóta megjelent), emellett munkatársakkal, a közös szenvedély által összekötött barátokkal is 
sokat beszélget. (Régóta tegezzük egymást, ezért hiteltelen lenne, ha „szertartásosan" magázódnánk.) 

Márton, ugye te nem számítasz „céhbeli" történésznek? Mutasd be magad! Valld meg. mi vezetett a 
genealógiai kutatások töméntelen aprómunkával járó. évtizedek óta tartó műveléséhez? 

• Valóban, építészmérnök vagyok, betöltöttem a 70. életévemet. Öt éve elhatároztam, hogy teljes 
erőmmel a genealógiával foglalkozom. Családom régi felvidéki nemesi família, de a XVIII. század ele-
jén Vas megyébe költöztek. Üknagvapám. Szluha János 1780-ban mint „szegények ügyvédje" 
(advocatus pauperum) kapott állást Kőszegen a kerületi ítélőtáblánál és megházasodva Vas megyében 
telepedett le, ott is halt meg 1825-ben. Kőszegen jártam iskolába, számos vasi kisnemesi származék tar-
tozott a rokonságunkhoz, akikről sok érdekes, néha hihetetlennek tűnő történetet hallottam a rokonok-
tól. Mint az igazsághoz rendkívül ragaszkodó ember úgy találtam, hogy a családtörténetek ingatag tala-
jon állnak, a sznobság mindig hozzátesz valamit az ősök érdemeihez. 1848/49-ben is mindenki legalább 
honvéd százados volt (Bona Gábor munkássága révén ma már ismerjük a főhadnagyokat, hadnagyokat 
is), a polgári tisztségeket is feljebb emelték a valóságosnál. Elhatároztam hogy a családtörténet igazi, 
hiteles forrásaihoz nyúlok vissza, ezért megjelent könyveim egy kicsit szárazabbak, mint a korábban di-
vatos, szinte regényes családtörténetek (pl. a Baross, a Dessewffy, a Tahyak), de tudatosan a tényekre 
szorítkozom. 

Világméretű a családtörténet reneszánsza. Sokan tudják, hogy az Egyesült Államok Utah államában 
székelő mormon egyház a világ összes anyakönyvét mikrofilmezi és feldolgozza. Megkeresett az utahi 
International Genealogical Center és kérdőíven hozzájárulásomat kérte, hogy adataimat felhasználhas-
s a - akár a megzenésítésre is. Megtagadtam ezt, mert sajnos vannak olyan hazai és külföldi körök, ame-
lyek saját elméleteik alátámasztására alakítják az adatokat. Én ezt minden téren - hangsúlyozom min-
den irányból - szeretném elkerülni. 

A mormonok - hitelveik alapján - nagyon sokat áldoznak a valaha élt emberek genealógiai adatai-
nak megismerésére. Négy évtizede mikrofilmre vették az összes magyarországi egyházi anyakönyvet 
1895, az állami anyakönyvezés bevezetése előtti két évszázadból, amelyek ezáltal az országos, megyei 
és városi levéltárakban kutathatók. Nemzeti és vallási hovatartozástól függetlenül mindenkit számba 
vesznek és Budapesten is működik egy intézetük, amelyben bárki kutatási lehetőséget kaphat. 

• Én senki genealógiai munkája ellen nem vagyok, de szeretném saját, hiteles forrásból eredő ered-
ményeimet védeni. 

Mik ezek a hiteles források? 
• Elsősorban a levéltárak. Atyai jó barátom volt dr. Szilágyi László, aki 1944 előtt a Belügyminiszté-

riumban referensként a hivatalos nemességigazolásokat intézte. Megtanított ana. melyek voltak azok a 
technikai kritériumok, amelyek bizonyító erőt adtak a nemességi vitákban. Ellenérdekelt forrásokat kell 
keresni, vagyis ha egy birtokon megosztoztak, akkor biztos, hogy a család maga is elismerte az osztá-
lyos társak törvényes leszármazását. Hiteles az anyakönyvi bejegyzés is, mert a pap sem írt valótlansá-
got a szülőkről. Sokan azonban azt akarták bizonyítani, hogy őseik egyenesen Árpádtól származnak, 
vagy híres történelmi személyek utódjai, holott az illetőnek kihaltak az. utódai. 

Menjünk végig a forrásokon! 
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• Első helyen említeném a megyei levéltárakat. A nemesi vármegyék klasszikus önkormányzatok 
voltak, és maguk ítélték meg. kik azok a nemesi kiváltságosok, akiket maguk közé, mint igazolt neme-
seket befogadtak. A régi családok jól ismerték egymást, ha pedig valaki más vármegyéből költözött a 
megyéjükbe, bizonyítványt kértek régi lakóhelyéről, amely leszármazási táblázatokat, tanúvallomáso-
kat is közölt. Másik fő forrás az ún. hiteles helyek terjedelmes iratanyagai - ezek közjegyzői feladatokat 
láttak el és őrizték a nemességet, birtoklást igazoló okmányokat. 

Igen, az 123I-ben kiadott II. Aranybulla tette hiteles helyekké (loca credibilia) a püspökségek mel-
lett működő káptalani és konvent testületeket. A papság tudott jól latinul és védett levéltárakat is fenn 
tudott tartani. 1874-ben a királyi közjegyzőségek megalakítását elrendelő törvény hatályba lépésével 
szűnt meg e tevékenységük és lett okleveles anyaguk történelmi forrássá. 

• Még az egyházi anyakönyvekről kell szólni. Magyarországon Sopron és Kőszeg városokból ma-
radtak meg a legrégebbiek, de a XVIII század elején már általános, hogy a keresztény egyházak hitele-
sen feljegyezték a kereszteléseket. házasságkötéseket és temetéseket. 

Tapasztalataim szerint a mai átlagembernek kevés fogalma van a nemességről. Elsősorban azért, 
mert az 1945 utáni negyven esztendőben ezt szégyellni, titkolni kellett, sőt. hátrány volt a továbbtanu-
lásban, a hivatali előmenetelben, ha valaki egy régi, „ ipszilonos " családból származott, mert úgy tar-
tották, az a kizsákmányoló osztályok tagja, akinek csak megtűrt helye lehet a munkás-paraszt hatalom-
ban. Igaz, ennek az volt az előzménye, hogy 1938 és 1944 között a hitleri Németország nyomására beve-
zetett magyarországi zsidótörvények értelmében mindenkinek igazolnia kellett keresztény származását, 
hiánya pedig igazságtalan megkülönböztetést vont maga után. (Sok család ma is őrzi a korabeli anya-
könyvi másolatokat, melyeket négy nemzedékre kellett visszamenőleg beszerezni.) 

A magyar nemességről az összehasonlító történelmi kutatások megállapították hogy Európában kü-
lönleges társadalmi csoportot alkotott, elsősorban azért mert a legnépesebb volt. a népesség 6 7%-át 
tette ki 1848 előtt (még a lengyel szlachta tömegei sem voltak, ekkorák nyugaton pedig 1-2% volt az át-
lag). A nemesi kiváltságok a katonáskodási kötelezettség fejében - ami a török hódoltság másfélszáz 
éve alatt állandó volt - birtoklási kizárólagosságot, állami adómentességet, vármegyei önkormányzat-
okban és rendi országgyűléseken gyakorolt politikai, htvatalviselési előjogokat jelentettek amitől a 
„nyomorult adózó nép", vagyis a jobbágyság és részben a városi polgárság meg volt fosztva. Nyugat 
Európában a történelem kevesebb .. rendszerváltást" zúdított a nemzetre, és tíz országban fennmaradt a 
feudális eredetű monarchikus államforma, az pedig csak a kommunizmust átszenvedett országokban 
volt gyakorlat, hogy a régi lordok count-ok ellenségekké legyenek nyilvánítva - pusztán születésük 
okán. 

Egyetértesz azzal, hogy a magyar nemességre a sokszínűség és a sokrétűség volt a jellemző? 
• Sőt hozzáteszem, hogy a köznemesség az 1848 előtti korban megyénként is nagyon eltérő számban 

és viszonyok között élt. Bács megyében például a török hódoltság alatt sok falu elpusztult. A XVIII. 
század elején ezeket újra kellett telepíteni, és a Magyar Királyi Kamara, amely a törvények szerint ke-
zelésre megkapta a fegyverrel visszavett „újszerzeményeket", az új nemesi családoknak legtöbbször 
pénzért adományozta a lakatlan birtokokat. Természetes, hogy itt kevés nemes élt, és azok mind szép 
birtokokkal rendelkező, gazdag emberek voltak. Ugyanakkor Vas vagy Nyitra megyében, amelyeket 
hosszasan kutattam, teljesen más volt a történelmi fejlődés, e vármegyék a török időkben is folyamato-
san működtek és magyar királyi fennhatóság alatt álltak. E két megyében a nemesség 10%-os arányt is 
elért és minden vagyoni réteg megtalálható köztük. Ezért a nemesek kutatása mintavételnek is vehető és 
szociológia felmérésnek is alkalmas. Ükanyám, Gergye Rozália családjának tagjai között találunk min-
den rangot a királyi kamarástól és katonatiszttől a szegény földművesekig, akiknek pár lovuk, néhány 
tehenük és kevés földjük volt. A nemesi társadalmon belül tehát lehetett karriert csinálni - és le is lehe-
tett csúszni. 

Ugyanakkor a történelem iránt érdeklődő közvélemény ma sem tudja, talán el sem hiszi, hogy a ne-
messég nagyobbik fele birtoktalan volt. A török hódoltság évszázadaiban, de egészen a XVIII. század 
első negyedéig a nemességet pénzért is lehetett szerezni. Ha egy nemes úr pénzszűkébe került - és kato-
nai kötelessége mellett a háborúk pusztításai, fogságból való kiváltása ezt gyakran előidézte kölcsönt 
kellett felvennie. Ha egy másik nemeshez fordult, zálogba kellett adni birtokait és nem volt miből vissza-
szerezni a jószágot. Ezért sokszor saját, kereskedésből vagy jószágtartásból meggazdagodott jobbágya 
lett a pénzforrás, akinek pár száz forintért elbocsátó levelet (litterae manumissionales) adott. Az illető 
ezzel kiemelkedett a jobbágyi jogállásból és szabados (libertinus) lett. A gazdag jobbágy további né-
hány száz forintért volt földesura s a vármegye támogatását is elnyerte a királyi nemesi címereslevél 
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(litterae armales) megszerzéséhez. Ha ezt a királyi oklevelet a vármegye ellentmondás nélkül kihirdet-
te, az illető és családja elismert nemes lett. Végül, hogy földje legyen, zálogkölcsönt adott volt földes-
urának vagy más nemesnek aki ennek fejében ideiglenes haszonélvezetbe adott neki egy egész, fél vagy 
kisebb jobbágytelket. Megmaradt a paraszti életmódban, azonban mint nemes adó- és vámmentesen él-
hetett és lehetősége nyílt fiai taníttatásra. 

Az előjogokat az 1848-as forradalom után, a pozsonyi országgyűlés áprilisi törvényei szüntették 
meg, amikor kimondták a törvény előtti és politikai egyenlőséget volt nemesek és nemtelenek között és 
ettől kezdve mindenkinek adóznia kellett. 

A te kutatásaid, Márton a Felvidékre, a volt Felföldre, a mai Szlovákiára összpontosítanak. Miért ér-
dekel ez a vidék, miért tartod fontosnak, hog)' magyar genealógusként ezzel foglalkozzál? 

• Szeretném, ha ennek a régi. eltűnt felvidéki nemesi világnak megmaradna a hiteles emléke. A tör-
ténelmi Magyarország 2/3 része Trianon óta utódállamok alkotórésze. Egy új államnak nagyon nehezen 
állítható össze a történelme. Jánosikokra nem lehet történelmet építeni. A nemzeti történelem megte-
remtése viszont néha olyan területekre viszi egyik-másik historikust, ami távol van Hérodotosz, 
Xenofon és Tacitus alapelvétől, hogy a történelemről csak az igazat szabad írni - harag és részrehajlás 
nélkül. 

Megjelennek olyan könyvek, amelyek a magyar történelmet át akarják írni. így a pozsonyi egyetem 
történelem segédtudományi tanszékének egyébként jól felkészült, történész iskolát alapító professzora. 
Jozef Novak most adta ki Liptó megye nemességéről irt könyvét. Ebben a magyar családneveket követ-
kezetesen „szlovákosítja". Pedig ez a gyakorlat nem csak tisztességtelen, hanem történelmietlen is. 
Liptó megyében ugyanis élt a kiterjedt Kubinyi család, de éltek Kubinszkyak is. Két külön család volt a 
Rudnay és a Rudnyánszky is. Mármost ha egy tudományos igényű könyvben nincs különbség és min-
denki Kubinsky illetve Rudnansky. sőt az eltérő címereket is zavarossá teszik - márpedig a heraldika 
ma is él a városok, államok virágzó címerhasználatában, amit szigorú szabályok kötnek - . akkor azt 
kell mondani, hogy ez személyiségi jogokat is sért. A pozsonyi professzor húsz éve adta ki Rodové 
Erby című könyvét, amelyben hasonló gyakorlatot folytatott. A néhai Hanák Péter professzor, aki iga-
zán nem nevezhető elvakult magyar nacionalistának, hamisításnak nevezte ama könyv eljárását és ma 
sem más a gyakorlat. Sajnos, a Magyar Heraldikai és Genealógia Társaság, amelynek alelnöke vagyok, 
nem figyel kellően arra. hogy a történelmi nevek használata is nemzeti hagyományunk, amelyet védeni, 
ápolni kell. A társaság nem mutatott készséget folyóiratában közölni a fenti könyvre írt recenziómat. 
Ugyanakkor a túlzó nacionalizmus a kisebbségi érzésnek a jele. Soha nem láttam jelét, hogy egy angol 
ilyen érzésből cselekedne. 

A nemzetek önálló állam nélküli évszázadainak történelme (ilyenre több példa is van a szomszédsá-
gunkban, hiszen pl. Szlovénia is 1918-ig két osztrák tartomány Karintia és Krajna déli. „ vend" többsé-
gű részét alkotta) meggyőződésem szerint a nemzeti ébredés előtti korszakban helytörténeti és család-
történeti alapokra állítva szilárd és tudományos. Magam is olvastam azonban, hogy immár „szlovák 
arisztokráciáról" is írnak némely genealógiai honlapokon. Mármint a gróf Csáky, a gróf Zichy, a gróf 
Eszterházy, a gróf Szirmay, a báró Berzeviczy, a báró Prónay, a báró Zay! 

A magyar nemesség egy évezreden át a Szent Korona országában kapta és élvezte kiváltságait és tel-
jesítette honvédelmi kötelezettségét. Identitása hungarus volt, a natio hungarica tagja volt akkor is, ha 
nem tudott (jól) magyarul, sőt ha horvát volt. A polgári nemzetállam a nyelvet tette a nemzeti hovatar-
tozás kritériumává. Ez azonban visszamenőlegesen nem igaz. bármilyen nyelvet is beszélt - magyar ne-
mes volt. Ezzel együtt se szeri se száma magyar és nem magyar német, szláv, örmény nyelvű férjek, 
feleségek házasságainak és békés együttélésének. A gyermekek ilyenkor több nyelvet is megtanultak 
és erre a régi Hungáriában mindenütt általános igény volt a művelt és módos rétegeknél. 

A XVIII. századtól névhasználata alakját is a: okleveles gyakorlathoz igazította, mert a névváltozta-
táshoz királyi engedély kellett. 

De térjünk vissza a genealógia világméretű reneszánszához! 
• Világszerte szélesedik az érdeklődés a gyökerek iránt. Ezen az Internet általánossá válása sokat 

lendít. Egyre több a genealógiai, családkutatási honlap, amit Európában, Amerikában. Ausztráliában 
rengetegen használnak őseik felkutatására. Ki tud e családról valamit, vagy többet? Jelentkezzenek a 
rokonok! 

Szabad legyen megemlítenünk néhányat! Itthon a leglátogatottabb a www. radixinde.x. com csevegő 
fóruma, illetve a történelmi kézikönyveket és levéltári adatállományokat nag)' rutinnal CD-Romra fel-
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vevő "Arcanum" magyar nemességi adatállományai, a www. arcanum, hu/gesta is. Genealógiai fóru-
mok minden országban vannak. A legtöbb az Egyesült Államokban, ahol mindenki szeretné megismerni 
európai őseinek hazáját. Sokszor három-négy országról szó van. hiszen az USA "olvasztótégely" volt. 
Ma már erős pl. a spanyol-amerikai öntudat. A mormonok honlapja a www. familysearch. ore, illetve a 
családtörténeti "online ", a www, ancestry', com/main, htm, ma már közismert. 

Németországban pl. társasága van a komputeres genealógiának: www, genealosvnetz. de elérhető-
séggel. Szlovák és kárpáti ruszin genealógiai adatok találhatók pl. a www, iarelative. com/slovakhtm 
honlapokon. De a zsidó gyökerek kutatása is teljesen nyilvános: lásd www, iewisge. org/index, html vagy 
www.jewishwebindex.hu Ne feledjük, a zsidó-keresztény kultúra alapjában, a Bibliában Mózes 1. és 11. 
könyve a Genezis és az Exodus Ábrahám nemzetségének krónikája. 

• Természetes, emberi dolog! Én úgy érzem, hogy e hatalmas, spontán érdeklődésnek irányt kellene 
szabni, össze kellene hangolni. Sokszor nem is tudunk egymás munkáiról. Milyen bosszantó, ha hosszú 
kutatás után kiderül, ezt már feldolgozta valaki. A nem nemes - polgári vagy paraszt - családok történe-
te is érdekes szociológia esettanulmány. Kétségtelenül sokkal nehezebb munka, mint a nemességé, mi-
vel az 1848-ig. sőt 1944 ig igazolandó volt, de ennek is nagyjából ugyanazok a forrásai, mint a nemes-
ségkutatásnak: elsősorban az anyakönyvek, de Budapesten és nagyobb városokban vezettek, kiadtak 
lakcímjegyzékeket is. A városi levéltárak kutatótermeit is egyre többen látogatják és nem egyszer falusi 
családok négy öt tagja is egvütt tér be, megkérdezni, mit lehet megtudni a néhai nagvapáról. dédszülők-
ről. 

Végül ne hagyjuk említés nélkül, azt sem, hogy az évezredes hagyományú genealógia és heraldika az 
elmúlt fél évszázadban új módszerekkel gazdagodott. Régebben külön segédtudomány volt az 
archontológia, vagyis az egyházi és világi intézmények élén álló vagy személyzetéhez tartozó tisztségvi-
selők kilétének és működési idejének megállapítása. Ma már ezt egyre több történész együtt műveli, 
mert így kiderülnek a családi és hivatalviselési összefonódások A fönemességnél például öröklődött a 
főispánság, a jómódú köznemeseknél az alispánság, szolgabíróság, a szabad királyi városokban pedig 
a főbírói, polgármesteri, jegyzői ügyészi tisztség szállt apáról fiúra. A házasságok is többnyire azonos, 
vagy hasonló rangúak között köttettek - de hát ez a szépirodalomból is közismert, csak más és meggyő-
zőbb, ha családtörténeti táblázatok konkrétan bizonyítják a családok hatalmát, mással nem pótolható 
összetartó erejét. 

A prozopográfiát Sir Lewis Namier - eredetileg Ludwik Bernstein Niemirowski - (1888-1960) a 
Varsó közelében lengyel zsidónak született manchesteri professzor tette történetírói iskolává. Az esemé-
nyeket, intézményeket részletesen elmezte, hogy „ az azokban részt vevő egyének motiváció a maguk tel-
jességében feltárhatók legyenek". Az emberi viselkedést aprólékosan összegyűjtött életrajzok segítsé-
gével elemezte, és az emberi cselekedetekre a személyes háttér ismeretében keresett magyarázatot. Ez 
pedig a személy(ek) neme. életkora, iskolázottsága, társadalmi, családi és vagyoni helyzete. Namier 
ezeket tömegesen összegyűjtve megállapította például, miért alakult a parlamenti választások eredmé-
nye egyik kerületben így. a másikban úgy. A hagyományos tudományok így újulnak meg és eredményeik 
így hasznosulhatnak közvetlenül is a kommunikációs társadalmakban. 

A nyugat-bácskai Szilágyi község 
népéletéből 

Nyelvjárást kutatok a dunatáji, azaz a nyugat-bácskai, zömében magyar lakosságú településeken. 
Gyűjtés közben nagy segítségemre vannak az adott helység iskoláinak magyartanárai és természetesen 
az ottani születésű tanulók. A magnetofonnal történő gyűjtés közben gyakorta előfordul, hogy a szó a 
régi népéletre terelődik, az egykori mulatságokra, az adatközlők ííjúságára. Erről szívesen beszélnek, 
mert bármilyen nehéz volt is az élet ezen a vidéken mindenkor, az ifjúság szépnek látta. Emlékeik sok-
szor olyan eseményekről, történésekről szólnak, melyek a népélet kutatóinak is érdekesek lehetnek. S 
ami egyáltalán érdemessé teszi ennek a forrásanyagnak a közzétételét, az az a tény, hogy ezidáig senki 
sem foglalkozott az egyik kutatópont. Szilágyi (szerbül Svilojevo) magyarjainak ünnepeivel, hétköz-
napjaival. A falu szoszédságában található három nagyon is hagyományőrző vajdasági magyar telepü-
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