
Az 1960-as években a barlanglakásban való életvitelszerû tartózkodást központi irányítással igye-
keztek megszüntetni. KM lakása ekkorra már erõsen megrongálódott, ezért a fiatal pár jogosult volt a
kedvezményes kölcsönre. Mivel férje ekkor már rendszeres fizetésért a Miskolci Vasgyárban gépkocsi-
vezetõként dolgozott, némi ráadás munkával össze tudta gyûjteni a 6400 forintot a lakásvásárlásra. Szá-
mukra és a hasonló helyzetben levõ családok számára a Tóth László utcát nyitották meg és parcellázták
fel. A helyiek által „CS” lakásnak hívott épületeket az állam építette fel, így egy idõben, 1967-re lett
kész az utca. KM családja ebben kezdte meg új életét, évi 1600 Ft kölcsönnel terhelten, 25 éves törlesz-
tési idõvel. Az eredeti alaprajz szoba–konyhából állt, késõbb ezt toldották egy, most ebédlõként funkci-
onáló helyiséggel, végül háromosztatú szoba–konyha–fürdõ épületet emeltek a kert felé. Az új lakás
berendezését részben a barlangban használt bútor, részben új vásárlások eredménye tette ki.

A két életút alapján érzékelhetõ, hogy a XIX–XX. század fordulóját követõ évtizedekben egy több
hullámú kiköltözési folyamat indult be, ami alapjaiban változtatta meg a település képét. A barlangla-
kásoktól való eltávolodás azonban hosszú idõt vett igénybe és a településen csak a XX. század végére
vált lakatlanná a legtöbb építmény. A kiköltözõ családokat gyakran váltották újak, akik nem engedhet-
ték meg maguknak egy épített ház megteremtését. Így a barlanglakások mint szociális problémák jelké-
pei a szocializmus alatt és a rendszerváltást követõen is napirenden voltak.

Molnár Csenge

Családjaim története
Családtörténet – helytörténet – honismeret

Hogyan is kezdõdött?

A családtörténeti kutatást tizenöt éve kezdtem el. Anyai ágon unokatestvérem, Horváth István
1998-ban szervezett elõször Soós családi találkozót Bakonyszentlászlón. Ekkor gondolkodtam azon,
hogy vajon honnan származunk, kik az õseink? Sokszor visszaemlékeztem a szüleimtõl hallott történe-
tekre, elbeszélésekre, amit meséltek családjaikról, fiatal korukról, életükrõl. Gyermekkoromban a nya-
rakat a nagyszülõknél, Bakonyszentlászlón töltöttem, így sok kedves élmény kötött a faluhoz. Eszembe
jutottak a gyerekkori élmények, emlékek. A felidézett történeteket igyekeztem összerakni, de érdekelt
az is, hogy õseink hogyan éltek, gondolkodtak, életüket mi minden befolyásolta, mi volt a foglalkozá-
suk, volt-e közöttük kiválóság? Természetesen ezen túlmenõen szerettem volna megismerni családom
származási helyeit is.

Családom három ágának – Gubicza, Soós, Leitold – kutatásával 2001-tõl foglalkozom. A Soós csa-
lád (anyai ág) gyökerei Bakonyszentlászlóra, a Gubicza családé (apai ág) Olaszfalura, Tésre,
Bakonyszentlászlóra vezetnek. Kutattam a Gubicza családokat Balatonszabadiban, a Dél-Alföldön:
Békéscsaba, Szeged, Zenta térségében is. A Leitold család (gyermekeim édesapjának családja) barnagi
és vöröstói eredetû. A Gubicza családok dunántúli ága nagyobb részt Olaszfaluból származik. Olaszfa-
lu a zirci apátság birtoka volt, így a Zirci Apátság Történelmi Levéltárának és a Régi Gazdasági Levél-
tárának iratait is kutattam. Majd a helytörténeti könyvek, monográfiák, lexikonok, a Magyar Országos
Levéltár és kiadványai, az Országos Széchényi Könyvtár, interneten elérhetõ források (betelepítések-
kel, kitelepítésekkel összefüggõ iratok, családnevek eredete, gyakorisága stb.) kerültek sorra.

A családtörténeti adatok gyûjtését visszaemlékezésekbõl, a családi kapcsolatokból és szájhagyo-
mányból ismert rokoni szálak alapján kezdtem el, majd következett a nagyon hosszú folyamat, a levél-
tári kutatás és a kapcsolatfelvétel a családokkal. A rokonság mindenben segítségemre volt, lelkesen tá-
mogatta munkámat. Nagyon sok adatot, fényképet, dokumentumot (anyakönyvi kivonatokat, bizonyít-
ványokat, régi iratokat, tárgyakat, kitüntetéseket, leveleket stb.) és visszaemlékezéseket kaptam a csa-
ládtagoktól. Mindhárom ágban 10–11 generációt, mintegy 300 évet tudtam felkutatni és feldolgozni.
Összefüggõ és megbízható adatok az 1700-as évek elejétõl – a katolikus anyakönyvek vezetésének kez-
detétõl – állnak rendelkezésre, így mintegy tízezer személy adatát kutattam, gyûjtöttem családom há-
rom ágán, de ennek csak mintegy felét tartalmazzák a feldolgozott, összefüggõ családfák.

Majd a családtörténetekhez kapcsolódó helytörténet és a kutatott idõszak történelmének megismeré-
se következett. A helytörténeti könyvekben is sok családi vonatkozású információt találtam.
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A három kutatott családból a Soós gyökereket, a származási helyet nem tudtam felkutatni. A
Gubicza családok betelepítését a zirci ciszterci rend apátja szervezte Sziléziából, a Leitold családokat a
Zichy család a francia–svájci–német háromszögbõl, Billigheim környékérõl, valamint Elzász déli ré-
szérõl és Schwarzwaldból toborozta.1

Történeti háttér2

Magyarország jelentõs része, így a dunántúli falvak többsége is a török hódoltság alatt elnéptelened-
tek. Újbóli betelepítésüket nagyobb részt a világi, illetve kisebb részt az egyházi földbirtokosok végez-
ték a XVII–XVIII. század fordulóján, amely a XVIII. század utolsó harmadáig tartott. Ennek következ-
tében e területek birtokszerkezete és a nagyarányú német és szláv beköltözés hatására a népesség etnika
képe is megváltozott.

A dunántúli térség birtokmegoszlásának megfelelõen a telepítõ nagybirtokosok közül (több más csa-
lád mellett) elsõsorban az Esterházyakat, valamint a Zichyeket kell megemlíteni. A fõúri telepítések
mellett az egyház is részt vett e folyamatokban. Az egyházi telepítések harmadik csoportját a zirci apát
szervezte, fõként a század elején (Zirc, Nagytevel, Olaszfalu…).3

A Gubicza családok sorsa összefüggött a zirci apátság történetével. Így kutattam a zirci ciszterci
rend történetét is. A zirci apátságot III. Béla – 1182-ban francia ciszterci apátsága, Champagne-i
Clairvaux filiájaként – alapította. A török fenyegetettség miatt a szerzetesek 1538 körül elhagyták a ko-
lostort, amelyet Veszprém török kézre kerülése (1552) után földúltak a hódítók.

1629-ben az alsó-ausztriai, lilienfeldi kolostor apátja kapott megbízást, hogy készítse elõ a rend Ma-
gyarországra való visszatérését. A zirci apátság egykori birtokait az alsó-ausztriai Lilienfeld apátja
1699-ben 31 000 Ft-ért átadta a sziléziai ciszterci Heinrichau apátjának. 1810-ben a porosz kormány
feloszlatta a sziléziai apátságot, majd miután az utolsó heinrichaui apát 1814-ben meghalt, a zirci apát-
ság önállóvá vált. Ettõl kezdve Zirc a magyarországi ciszterci rend központja.

Másfél évszázadon át Zirc teljesen lakatlan volt. Az elsõ állandó telepesek csak 1715-ben, az elsõ
három szerzetes 1726-ban költözött a településre.

A Gubicza családok Sziléziából származnak, az 1730-as években telepítették be õket Magyarország
több térségébe. Az elsõ Gubicza adatok 1734-ben Olaszfalu adóösszeírásában szerepelnek.

A történeti források alapján rekonstruálható a telepesek etnikai összetétele is, amelynek változását
1495 és 1910 között a mellékelt táblázat mutatja (a mai országterületre vetítve).

Magyarország népessége (fõ, %)4

Nemzetiség 1495 1715 1784 1880 1900 1910

Magyarok 990 000
95,9%

1 176 000
79,5%

2 103 000
79,0%

4 402 364
82,4%

5 890 999
85,9%

6 730 299
88,4%

Németek 17 000
1,6%

136 600
9,2%

291 900
11%

606 363
11,3%

604 751
8,8%

553 179
7,3%

Szlovákok n. a. 37 700
2,5%

130 400
4,9%

199 788
3,7%

192 227
2,8%

165 317
2,2%

Horvátok 1200
0,1%

58 900
4%

71 700
2,7%

59 251
1,1%

68 161
1%

62 018
0,8%

Egyéb 23 800
2,4%

70 800
4,8%

66 214
2,4%

75 598
1,5%

98 277
1,5%

101 301
1,3%

Összesen 1 032 000 1 480 000 2 663 214 5 343 364 6 854 415 7 612 114

A Gubica, Kubitza, Gubitza, Gubicza családnevek a szláv nyelvcsaládhoz tartoznak. Hajdú Mihály
Orosháza XVIII. századi személynévrendszere címû munkájában a „Gubica; 1777: Kubitza, 1785:
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Gubitza” családneveket szlovák eredetûnek jelölte.5 A heurisztikából ismert, hogy a sváb nyelvterülete-
ken a G/K hangok átjárása gyakori, így a Kubica/Gubica név használata is ezzel magyarázható.

Magyarország területén a Kubicza, Gubicza családok több helyen telepedtek le. Az anyakönyvek-
ben a családnevek bejegyzése több módon, bemondás alapján történt. Több esetben egy családon belül
is különbözõ módon történt az anyakönyvi bejegyzés.

Neves Kubicza családok
A Magyar Országos Levéltár kiadványaiban tovább kutatva nagyon sok adatot, információt találtam

a Kubicza családokra vonatozóan. Trencsén megyében volt a leggyakoribb a Kubicza családnév, itt
több neves Kubicza személyt is találtam.

Kubicza András Trencsénben született 1701. február 06-án.6 Kubicza András fia, Kubicza Miklós
Trencsén vármegyében Kisucza-Ujhely mezõváros fõbírója volt, neki Mária Terézia 1741-ben nemesi
címet adományozott.7 A nemesi cím adományozásának leírásában található, hogy Kubicza Miklós a
sziléziai tartományban harcolt.

Feltételezésem szerint az 1730-as években Sziléziából Olaszfaluba érkezõ Gubicza családok rokoni
kapcsolatban voltak a Sziliéziához közeli, Trencsén vármegyében élõ Kubicza András (Trencsén,
1701) ágával. Ezt a feltevést támasztja alá, hogy a Kubicza, Kubica családnevek egyformán gyakoriak
Lengyelország sziléziai medencéjében, valamint Trencsén és Nyitra térségében is.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban, a ban és az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentéseiben
nagyon sok családhoz kapcsolódó adatot találtam.

A Kubicza, Gubicza családokban többen magas állami tisztséget töltöttek be, így Kubicza Pál
1824-ben Ivanóczon született, Trencsén vármegye fõispánja, a fõrendi ház tagja és a családhoz tartozó
Gubicza Ferenc (Bakonyszentlászló, 1870–1945), aki 1922–1932 között, két ciklusban volt országgyû-
lési képviselõ.8 Több egyházi személy adatait is felleltem, többek között Kubicza István (1820–1867)
Köpösdön (Nyitra megye) kanonok és fõesperes; Gubicza István (Újkígyós, Békés vármegye,
1846–1940) plébános; Gubicza Antal (1899–1973) Balatonfüreden esperes, pápai kamarás volt.9

Betelepítések és a jobbágyság élete Olaszfaluban
Az 1700-as évek elején a sziléziai, heinrichaui ciszterci apátság élesztette újra a zirci apátságot és te-

lepítette be Zircet és környékét. 1733-ra épült fel az egyemeletes monostor – közvetlenül a mai temp-
lom melletti szárnyak – és 1748-ra készült el a templom. Az apátság falvaiban, így Olaszfaluban is fel-
épültek a majorok, a templom, a plébánia és a lakóházak.10

A majorokban élõk munkája a legelsõ idõkben csupán a talajtörés volt. Ez a folyamat két csoportra
osztható, az erdõirtásra és a talajszárításra, így a majorok is a nekik kijelölt feladatok szerint létesültek a
folyók kiöntési területén, vagy kisebb patakok mentén, az erdõségek közelében. Az erdõirtást a ciszte-
rek favágással, illetve tûz segítségével végezték. Az erdõégetésnél mindig gondosan kiválasztották,
hogy mely terület talaja és fekvése lehet alkalmas szántóföldi mûvelésre. Az erdõt égetés elõtt nyiladé-
kokkal elhatárolták, hogy a tûz ne terjedhessen tovább. Sok ilyen nyiladék fennmaradt, melyeket az
esõk azóta tovább mélyítettek. Az erdõt a szélén gyújtották meg, amely így befelé égett, s a tûz kihu-
nyása után eltávolították a megmaradt tuskókat és gyökereket. A hamu a földet megtrágyázta, amit ökör
vontatta vasekével szántottak föl, minthogy ez a frissen igénybe vett erdõtalaj még elég kemény volt.
Egyszerre annyi területet fogtak égetés alá, amelybõl egy egész dûlõ kijöhetett, így az adott terület ne-
megyszer nevében õrizte meg az égetés emlékét.
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A betelepült lakosság megélhetési forrása kezdetben az erdõ volt: faeszközöket készítettek, szenet
égettek, majd az irtásföldeken földmûveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak. Kertgazdálkodásukban
a gyümölcs- és káposztatermesztés volt jelentõs. Ez utóbbi nemcsak a kedvezõ éghajlat- és talajvi-
szonyok, hanem a német táplálkozási szokások miatt kapott nagy szerepet. A megnövekedett lakosság
igényelte a helyi iparosság jelenlétét, megjelentek a faluban a kézmûvesek. A falu határában halastava-
kat hoztak létre. E tavak gátjait is felhasználták az 1720–1787 közötti újjáépítéskor: 11 malmot, illetve
halastó-gátat építettek az apátsági birtokon.

Olaszfalu katolikusokkal történõ betelepítését, az új népesség jogviszonyait az apátság és a telepe-
sek között 1732. november 18-án kötött szerzõdés rögzítette, melyben a jobbágyok gazdálkodását és
adózását szabályozták. Összességében kedvezõ viszonyokat teremtett a közösség megerõsödése, a falu
fejlõdése szempontjából.11 Ez a szerzõdés elõnyös volt számukra: szabadmenetelt kaptak, a földesúri
szolgáltatások magas pénzadóból és robotból álltak ugyan, de semmiféle dézsmával nem tartoztak.

A jobbágytelek (1525–1848 között) a jobbágyok használatában lévõ, úrbéri terheket hordozó föld. A
jobbágyok a telek nagysága szerint egész-, fél-, negyed-, nyolcadtelkesek vagy zsellérek voltak. Alap-
elv volt, hogy a nyolcadtelkes jobbágy is akkora föld birtokában legyen, hogy abból családját eltarthas-
sa és kötelezettségeinek megfelelhessen.12 A telkesjobbágy gazdálkodásának alapja a földesúri birtok-
hoz tartozó megmûvelt jobbágytelek (sessio) volt, amelynek nagysága a XVIII. században is 30–50
holdat tett ki. A lélekszám növekedésével a teleknagyság osztódott. Egyre több volt a fél vagy negyed
telken gazdálkodók száma.13

A Leitold családok betelepítése
Barnag elsõ okleveles említése 700 évvel ezelõttrõl való, 1526-ban már két településrészét említik

Barnag és Kys-Barnag néven. A török idõkben a környék minden településéhez hasonlóan elnéptelene-
dett, a megmaradt lakosság a nagyvázsonyi vár biztonságot nyújtó falai köré menekült. A felszabadító
harcok befejezõdése után az elnéptelenedett falvak, birtokok és az elvadult természet visszahódítására
elõbb a földbirtokosok, majd az állam ösztönzésére elsõsorban németországi területekrõl érkeztek tele-
pesek Magyarországra.

Barnagra feltehetõen 1729-ben érkezett 12 rajnai frank (katolikus) telepes család. A barnagi néme-
tek több mint két és fél évszázada élnek-éltek együtt a falu nyugati felében lakó református magyarok-
kal, akik a hagyomány szerint az 1710-es években az Alföldrõl érkeztek a református felekezet szem-
pontjából szórványvidéknek számító Veszprémi-fennsíkra.14 1735-ben már Német Barnag és Magyar
Barnag falvakról tesznek említést a források, Barnag tehát évszázadokon át kétnemzetiségû, két feleke-
zethez tartozó és kétnyelvû település volt.15

A Magyarországra, Barnag községbe betelepült családok közül az elsõ generációhoz tartozó Leitold
Josephus (1727–1787) leszármazottai is mezõgazdasággal foglalkoztak, de életvitelükben hozták szü-
lõföldjük szokásait, melyek évszázadokig fennmaradtak.

Az anyakönyvek nehezen olvashatóak, helységenként, plébániánként eltérõek és különbözõ nyelven
(latin, magyar) íródtak. Az adatokat bemondás alapján rögzítették, így a családneveket is különbözõen
jegyezték fel. A Leitold családnevet például Leitold – Leithold – Leitoldt – Leitolt – Laitold – Láitolt –
Lajtolt formában jegyezték be az anyakönyvekbe.

A keresztelési anyakönyvekben az 1800-as évek végéig az anyának csak a keresztnevét rögzítették.
A Magyarországra érkezõ telepesek a német nyelvterület akkor gazdaságilag legfejlettebb vidékei-

rõl érkeztek, ahol a korszerû árutermelõ gazdaság már megszokott volt. A magyar parasztság ekkor
még a naturálgazdálkodás szintjén mozgott, meglehetõsen távol állt tõlük a jövevények árutermelõ, ra-
cionális gazdálkodása.

A Vázsonyi-medence sváb falvainak lakói szorgalmas, okosan gazdálkodó, fõleg szõlõtermelõ és ál-
lattenyésztõ gazdák voltak. A Németbarnagra és Vöröstóra érkezõ telepesek a környék legmódosabb
német településeivé váltak, melynek alapját a szõlõmûvelés és a Stájerországba irányuló borkereskede-
lem alapozta meg. A borért cserébe visszafelé épületfát hoztak, amely az építkezésükben és tárgyi kul-
túrájában is nyomot hagyott. A Balaton-felvidéki német falvakhoz tartozó szõlõhegyek autonómiát él-
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veztek. Birtokosai (jobbágy, polgár, földesúr) hegyközségekbe tömörültek, az articulusok mindenkire
kötelezõen elõírták a hegybéli rendet.16

A kutatási eredmények visszacsatolása
Az adatok feldolgozása során felvetõdött a kérdés, hogy a ma élõ családokhoz hogyan juttassam

vissza a feldolgozott adatokat? Hogyan hasznosítsam az információt? A családok adatait , leszármazási
táblákban, családtörténeti bemutatókban dolgoztam fel, melyek a – www.csaladfa.info – honlapon lát-
hatók.

A visszacsatolás másik módja a családi találkozók
szervezése. Bakonyszentlászlón 1998–2013 között a
Soós, illetve Gubicza családoknak összesen hat családi
találkozót szerveztünk. A Gubicza családok III. talál-
kozóját 2016 augusztusában rendezzük meg.

A találkozókon 160–180 fõ gyûlt össze a rokonság-
ból az ország egész területérõl. Az összefogásnak szép
példája: 2006-ban, az I. Gubicza találkozón határoztuk
el, hogy a Gubicza Antal (1842–1933) és neje, Kovács
Eleonóra (1846–1914) által 1914-ben Bakonyszent-
lászlón állíttatott kõkeresztet felújíttatjuk, amely
összesen száz család támogatásával 2007-ben megva-
lósult.

A Leitold családok kutatását – gyermekeim édesap-
jának, Leitold Ferencnek (1933–1977) családját –
2005-ben kezdtem el. Az elsõ adatokat a családhoz tar-
tozó Molnár László (1928–2010), Vöröstó utolsó kán-
tortanítója adta. Az I. Leitold családi találkozót
2010-ben rendeztük meg Vöröstón és Barnagon, ahol
183 fõ vett részt. A II. Leitold családi találkozó
2015-ben került megrendezésre.

Az áganként, ötévenként megrendezett családi ta-
lálkozók közös szentmisével kezdõdnek. A szentmisét
követõen a bakonyszentlászlói temetõbe együtt megy

ki a rokonság, ahol a déd-, és ükszülõk sírjaira virágokat helyeznek el a családok legfiatalabbjai. A csa-
ládi találkozók már beépültek a falu programjába. A központi ünnepélyen a polgármester köszönti a ta-
lálkozóra érkezett rokonságot. Az unokák mûsorral készülnek a találkozóra, majd a családtörténeteket
prezentációban mutatom be, melyet a résztvevõk mindig nagy érdeklõdéssel, örömmel fogadnak. A kö-
zös ebédet követõen nagy beszélgetések alakulnak ki és örülünk az együttlétnek.

A feldolgozott családkutatási eredményekbõl írások jelentek meg és a családtörténetek feldolgozá-
sát elõadásokban mutatom be.17

A családtörténeti kutatás a múltat a jelennel és a jövõvel köti, kapcsolja össze. A családtörténetek ré-
szei a helytörténetnek, a helytörténet része a honismeretnek, történelmünknek.

Munkám során megváltozott a viszonyom a történelemhez, a társadalomtudományokhoz. Más
szemmel olvasom és hasznosítom a történeti, a helytörténeti írásokat.

Célom elõsegíteni az õsök tiszteletét, a családok összetartozását. Erõsíteni az összetartozás érzését
az egyes családokon belül és az ágak között is, amelyre még szélesebb körben is nagy szükség van.
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