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1. Témaválasztás 

 

A disszertáció témája a magyarországi születésszabályozás történetének egy kitüntetett tere-

pével, az Ormánságban gyakorolt születéskorlátozással foglalkozik. A téma korántsem új a 

hazai társadalomtörténeti és történeti demográfiai irodalomban, így amire vállalkozok, az a 

technikai lehetőségek nyújtotta többféle és mélyebb rétű vizsgálat. A több látószögből történő 

megközelítés lehetővé teszi a történeti demográfiai folyamatok társadalom- és gazdaságtörté-

neti, valamint kulturális megközelítésű elemzését. Az ormánsági magyarok által gyakorolt 

születésszabályozás jobb megértését szolgálja a völgységi németek termékenységi értékeivel 

való összehasonlítás. A disszertáció célja így a születésszabályozás jelenségének a társada-

lomtörténet-írás széles eszköztárának igénybevételével történő körüljárása. 

 

2. A téma historiográfiája 

 

Az ormánsági születésszabályozás historiográfiája 1845-től, Hölbling Miksa Baranya várme-

gyei főorvos helyiratától datálható, aki már felhívta a figyelmet a megyében gyakorolt szüle-

téskorlátozásra. Az 1869-től rendszeressé váló hazai népszámlálások eredményeinek összeve-

tése inspirálta a 19. század utolsó évtizedeitől kibontakozó egyke-diskurzust, amelynek az 

első világháborúig legfőbb képviselői Széchényi Imre Somogy megyei főispán, Buday Dezső 

Baranya vármegyei árvaszéki ülnök és Nógrády László, a Gyermektanulmányi Társaság elnö-

ke. Közös jellemzőjük, hogy következtetéseik kiterjedtebb kutatásra alapozták. Széchényi – 

többek között – a birtokos parasztság erősebb születéskorlátozására, Buday Dezső a jelenség 

megyei szinten érvényesülő térbeli árnyalataira, Nógrády a korai házasodásra és a születés-

korlátozás szokássá merevedésére hívta fel a figyelmet. A téma – összefüggésben a demográ-

fiai átmenet, diskurzív szinten a trianoni veszteség, majd a német terjeszkedés hatásaival – a 

Horthy-korszakban kapott nagyobb figyelmet, amikor számos cikk, riport, tanulmány, kötet 

jelent meg a születésszabályozás múltjáról, gyakorlatáról, elképzelt jövőbeli hatásairól és 

megszüntetési lehetőségeiről. A legtöbbet hivatkozott írásokká Kodolányi Jánosnak 1927-ben 

írt, „A hazugság öl” című memoranduma, Fülep Lajosnak a Pesti Naplóban 1929-ben megje-

lent cikksorozata, majd Illyés Gyulának 1933-ban írt, a Nyugatban közzétett Pusztulás című 

esszéje vált. Az 1930-as években második felében sorra jelentek meg az ormánsági egykekér-

déssel (is) foglalkozó szociográfiák. Kovács Imre A néma forradalom-ban jelentős részben 

épít korábbi, a kemsei falukutatás során szerzett saját és Fülep Lajos tapasztalataira. Ebben az 

évben jelent az ormánsági Kákics lelkipásztorának, Kiss Gézának az Ormánság néprajzáról, 
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részben demográfiájáról írt monográfiája, majd 1938-ban Hidvégi János vajszlói orvos Hulló 

magyarság című kötete, amelynek központjában az ormánsági egykézés gazdasági háttere és 

erkölcsi vonatkozásai állnak. A hazai termékenység alakulásáról a Központi Statisztikai Hiva-

tal részéről Kovács Alajosnak már 1913-ban jelent meg írása, az egykézés kapcsán a két vi-

lágháború közötti időszakban a parasztság születésszabályozását döntően erkölcsi alapú gya-

korlatnak tekint. Jóval a második világháború után, 1969-ben jelent meg az első, az ormánsági 

születésszabályozás historiográfiáját felvázoló tanulmány Andorka Rudolf tollából. Andorka 

ezt követően feldolgozta és publikálta Vajszló és Besence termékenységének történeti alaku-

lását, amely során az akkor a hazai tudományos életben még alig alkalmazott 

családrekonstitúció módszerével élt. A kezdetben erős állásfoglalása a születésszabályozás 

gazdasági magyarázatáról idővel – kutatásának térbeli kiterjedésével összefüggésben – jelen-

tősen puhult és nála is fontossá váltak a kérdés kulturális meghatározói. Benda Gyula 2001-

ben több pontban kifogásolta Andorka vajszlói és besencei eredményeinek megbízhatóságát 

és kutatás mihamarabbi újbóli elvégzésére sarkallt. Vállalkozásom ennek az elvárásnak kíván 

eleget tenni. 

 

3. A disszertáció felhasznált forrásai 

 

Elemzésem alapjául az ormánsági Vajszló, Besence, Hirics, Kisszentmárton, Lúzsok, Páprád 

és Vejti, valamint a völgységi Kismányok, Hidas és Mucsfa adatai szolgáltak. A pécsi Bara-

nyai Református Egymásmegyei Levéltárban és a Pécsi Püspöki Levéltárban fellelhető vonat-

kozó egyházi, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában található 

polgári anyakönyvekből építettem fel adatbázisomat. A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya 

Megyei Levéltárában található úrbéri iratok (MNL BAML IV. 1. i.), úrbéri összeírások (MNL 

BAML XI. 605. I. U. 1-3.), központi választmányi iratok (MNL BAML IV. 405.), törvény-

széki iratok (MNL BAML Pécsi Törvényszék iratai) szintén felhasználásra kerültek. A Pécsi 

Püspöki Levéltárban lelhetők fel Hirics, Kisszentmárton, Lúzsok és Vejti úrbéri táblái. A 

Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárában találtam meg a vizitációs anya-

gokat (DRE RL A/1.), a lelkészi és tanítói önéletrajzokat (DRE RL A/4. 81. doboz), a Tolnai 

Református Egyházmegye esperesi iratait (DRE RL A/10. A Magyar Nemzeti Levéltár Óbu-

dai Kutatórészlegében találhatóak a népszámlálási feldolgozási táblák (MNL XXXII-23-H 

sorozat) és az 1828-as regnicolaris összeírás (MNL N26). A Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központ Kézirattárának cédulakatalógusát böngészve találtam rá 

Fülep Lajos egyke-kérdőívére (MTAK KIK Kt. Ms 4593), amely kapcsán úgy érzem, a forrás 
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talált meg engem, semmint fordítva. A kutatáshoz felhasználtam a Néprajzi Múzeum 

EthnológiaiArchivumának közigazgatási tájékoztató lapjait (EA St-gyűjtemény), valamint 

egyéb, helytörténeti vonatkozású írásokat. A vizsgált tér bemutatása során támaszkodtam 

Pesthy Frigyes helységnévtárára is, amely az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában 

található (OSZK KT FM/1 3814/A).  

A kutatás kezdete óta eltelt években jelentős mértékben gazdagodott az online elérhető forrá-

sok állománya. A fent említett anyakönyvek egy jelentős hányada már elérhető a The Church 

of Jesus Christ of Latter-daySaints egyház családkutató honlapján (familysearch.org), vala-

mint a Magyar Evangélikus Egyház honlapján (oskereso.hu). Az evangélikus egyházlátogatási 

jegyzőkönyvek a Hungaricana portálon érhetőek el (library.hungaricana.hu). A kutatás forrá-

sául szolgálnak továbbá a népszámlálási és népmozgalmi kiadványok, helységnévtárak, élet-

rajzi lexikonok és családkönyvek. 

 

4. A disszertáció felépítése és tartalma 

 

A disszertáció kiindulópontja a vajszlói kerület termékenységi értékeinek vizsgálata a demo-

gráfiai átmenet függvényében. A fő kérdés az, hogy melyek azok a fontosabb megállapítások, 

amelyek a termékenységi átmenet szakaszait jellemzik és hogyan illeszthető ezekkel össze az 

ormánsági egykézés kérdésköre, nem hagyva figyelmen kívül a jelenség korábbi kulcsfontos-

ságú történeti demográfiai vizsgálatát, Andorka Rudolf vajszlói és besencei kutatását. A má-

sodik fejezetben már kevesebb, de továbbra is fontos szereppel bír a termékenységi vizsgálat. 

Ez a vizsgálat összekapcsolja az anyakönyvi adatbázist egy kulcsfontosságú, az 1848 előtti és 

utáni telekhányadokat összevető forrás adataival. A forráshoz tapadó elemzés tanulságait az 

első fejezet termékenységi számításainak beemelésével tesztelem. A fejezet célja így a társa-

dalmi csoportok szerinti termékenységi sajátosságok többkörös megvizsgálása. A harmadik 

fejezet a születésszabályozás néhány kulturális magyarázatának vizsgálata. Először – építve a 

második fejezet tanulságaira – felekezeti alapon kívánom megvizsgálni a termékenységi kü-

lönbségek alakulását, így külön a reformátusok és a római katolikusok körében. A vizsgálat-

hoz tartozik a társadalmi és felekezeti mező összesimítása és családi alapú vizsgálata. Ezután 

a születésszabályozás módját kívánom megvizsgálni: a termékenységi átmenet kapcsán meg-

állapítható szakaszok során vajon milyen technikai eszközök segítségével volt vagy lehetett 

kivitelezhető a születésszabályozás? A fejezet lezárásaként a családnagyság és az iskoláztatás 

kapcsolatát kívánom feltárni. Igaz-e, hogy az egyke gyermekre több gondot fordítottak és így 

a tanulmányi eredményei messze fölötte volt a nagyobb családból származó diákokénál?  
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A 4. fejezetben ismét túlsúlyba kerül a demográfiai vizsgálat. Amellett hogy a fejezet egy 

eddig csak alig használt forrástípust, a németországi kutatók által összeállított 

Ortsfamilienbuch-ot is felhasználja, rámutat arra, hogy milyen kulturális és regionális vonat-

kozásai lehettek a születéskorlátozásnak a 19‒20. században. 

 

5. A disszertáció eredményei 

 

A születésszabályozásról folytatott értelmiségi diskurzus irányította rá a figyelmet az ormán-

sági egykézés jelenségére. Ennek köszönhető, hogy számos elemzés, megfigyelés, kortárs 

benyomás került rögzítésre, melyek egy része meghökkentően pontos képet adott a születés-

szabályozás módjáról. Az első fejezet demográfiai elemzése igazolta Andorka Rudolf azon 

megállapítását, hogy az Ormánságban már a termékenységi átmenet előtt is éltek a születés-

szabályozás módszerével. Vizsgálatom annyiban árnyalta megállapítását, hogy rámutatott 

annak az 1790 és 1941 között megváltozó mechanizmusára, amennyiben az eredmények arra 

engednek következtetni, hogy a 19. század utolsó harmada előtt a családok a születések közöt-

ti idő nyújtásával igyekeztek csökkenteni a gyerekszámot, majd a századforduló idejétől egyre 

erősebben érvényesült a kívánt gyerekszám elérése utáni leállás. A kívánt gyerekszám döntő-

en kettő és kevésbé egy gyermek vállalását jelentette. Andorka Rudolf kiemelte, hogy a szüle-

tésszabályozás a 18. század végétől alakult ki. Ezzel kapcsolatban az adatok arról győztek 

meg, hogy a 18. század végére a születésszabályozás normává vált a vizsgált közösségben. 

Andorka Rudolf előtt a 18. század végén megjelenő születésszabályozás gondolatát Kiss Géza 

kákicsi lelkész fogalmazta meg. Elemzési logikájának kritikája rávilágított, hogy Kiss csupán 

számítási hiba miatt datálta ekkorra és nem korábbra a jelenség időzítését. Mind Andorka, 

mind Kiss Géza kikapcsolta viszont a kérdés vizsgálatából az ormánsági nagycsalád, mint 

együttélési szerkezet fontosságát.  

A disszertáció második fejezetében a társadalmi rétegződés szerint vizsgálom a termékenysé-

gi magatartást. A fejezetben a társadalomtörténetben alkalmazott alulról történő építkezéssel 

alkottam meg a társadalmi csoportjaimat és ezekhez kapcsolva vizsgáltam a termékenység 

alakulását. A vizsgálat igazolta a birtokos parasztok születésszabályozásának markáns voltát 

és rámutatott a fertálybirtokosok erősebb születéskorlátozására, a nagyobb telkesekkel szem-

ben. A termékenységi és reprodukciós vizsgálatok következtében sikerült rámutatni, hogy a 

születéskorlátozás minden egyes társadalmi csoportnál megjelent, függetlenül a csoportok 

idővel változó összetételétől. Finom különbségek mutathatók ki felekezeti bontásban, de a 

tényleges reprodukciós értékek tekintetében az eltérés a megszült és felnőtt gyerekek tekinte-
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tében nem vagy csak alig haladja meg az egy gyermeknyi különbséget. A társadalmi vizsgálat 

három nagy csoportot különített el: a földművesekét, a kisiparosokét és az alkalmazottakét. 

Átmeneti megélhetésű csoportként jelentek meg a kisiparos földművesek, a kisiparos keres-

kedők. Időlegesen megtelepedőként jelentek meg az értelmiségiek. A társadalmi rétegződés 

vizsgálata során a legnagyobb hangsúlyt a földművesek kapták, amit a velük való foglalkozás 

terjedelme is igazolt. Az 1813-as és 1855-ös vajszlói birtokhasználati‒birtoktulajdoni össze-

vetés nemcsak a negyedtelkesek körében erősebb születéskorlátozás tényére mutatott rá, de 

arra is, hogy az eddigre felbomló nagycsaládi szerkezet öröklési mechanizmusa a 

negyedteleknél nagyobb birtokok esetén szükségszerű esetben (így elsősorban vők öröklése 

esetén) még működött. Kiss Z. Géza megállapítása, amely szerint a 18. század végére tehető a 

nagycsaládi szerkezet felbomlásának kezdete, ezáltal is alátámasztást nyert. 

A harmadik fejezetben a kulturális magyarázatok oldaláról közelítem meg a születésszabályo-

zás jelenségét. A vallásosság előtérbe állításával fontos szerepet kapnak a lelkészi jelentések. 

A helyi vizsgálatok nem mutatnak releváns különbséget a református és a római katolikus 

családok születésszabályozásában, még ha megállapítható, hogy a római katolikusok termé-

kenységi értéke kissé magasabb a reformátusokénál. A második fejezetben tett megállapításo-

kat ezek a vizsgálatok ellenőrzik és megerősítik, valamint a foglalkozás szerint nem elemzett 

családokra is kiterjesztik és igazolják. Sokkalta kényesebb és intim területre vezet át a szüle-

tésszabályozás technikai kivitelezésének vizsgálata. Megállapítható, hogy a 20. század elejére 

már professzionalizálódtak a bábák és az orvosok, emellett elkezdtek terjedni a preventív vé-

dekezést elősegítő eszközök. A terjedést visszaigazolja a termékenységi átmenet során való-

színűsített váltás is, amikor a 19‒20. század fordulóján a termékenységi időszakok nyújtásáról 

a gyerekszám-specifikus születéskorlátozásra való átállás körvonalazható. A magzatelhajtás 

kapcsán megismert eljárások és eszközök illeszkednek Gémes Balázs országos gyűjtésébe, 

ezen a téren nem beszélhetünk tájjellegű specifikációról. Ugyancsak a harmadik fejezetben 

vizsgáltam meg az iskolai teljesítmény és a gyerekszám, azon belül a születési sorrend kap-

csolatát. A korábbi elképzeléseket cáfolva arra a megállapításra jutottam, hogy az egy gyer-

mek vállalása az 1898 és 1915 között Vajszlón tanuló elemi iskolás diákok esetében nem járt 

együtt a kiváló tanulmányi eredménnyel, sőt, éppen a harmadik születési számú (és ezzel 

együtt sokszor harmadik, ritkábban második élő) gyermek esetében állapítható meg a többi-

ekkel szembeni kiemelkedő tanulmányi eredmény. A kutatás bár térben és időben erősen kor-

látozott, megállapításában cáfolja az iskoláztatás fontosságának az egykézés mögött húzódó 

szerepét. 
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A disszertáció negyedik fejezete a vajszlói kerületi eredményeket veti össze a kismányoki 

kerület evangélikus sváb népességének termékenységi magatartásával. Az összevetést a dis-

kurzusok etnikai megkülönböztetése, tehát a német terjeszkedésétől való félelem éppúgy dik-

tálja, mint Benda Gyulának a földrajzi táji eltérések tesztelésére vonatkozó megjegyzései. A 

völgységi sváboknál is megjelenő születéskorlátozás bár nem olyan mértékű, mint az ormán-

sági magyarok esetében, a 19‒20. század fordulója felé közeledve egyre inkább ahhoz igazo-

dó tendenciát mutat. Az idősebb nők magasabb gyermekvállalási hajlandósága ugyanakkor a 

közösség számára magasabb reproduktivitást biztosított. 

 

6. A disszertáció témakörében megjelent publikációk 

 

‒ Az Ormánság örök avagy egy diskurzus lezáratlansága (Kováts Zoltán: Az Ormánság 

népesedés-története, 1720-1990). Demográfia 55 (4) 328-330. 

‒ Az ormánsági „egyke” és toposza: Az Ormánság népesedése 1895 és 1941 között. Demo-

gráfia 56 (2-3) 195-213. 

‒ Demográfiai válság az Ormánságban: Családrekonstitúciós eredmények a vajszlói anya-

könyvi kerületből. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat 2013 (54) 104-117. 

‒ „Találomra feljegyzek egy-két adatot”: Illyés Gyula Pusztulás című esszéjének kontextu-

sai. In: Bóna László, Hajdú Anikó (szerk.): Nemzet és kisebbség: Társadalomtörténeti válto-

zások a XIX-XX. században = Národ a mensina. Sociálno historické zmeny v XIX-XX. storoci. 

Komárom: TéKa Társulás, 2014. 221-234. 

‒ „A másik részük nyomtalanul elmúlt a semmiben…”: A besencei református anyaköny-

vek családrekonstitúciós vizsgálata az 1787 és 1948 közötti időszakra vonatkozóan. In: Őri 

Péter (szerk.): Szám- (és betű)vetés. Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. Budapest: KSH 

Népességtudományi Kutatóintézet, 2014. 191-206. 

‒ „Az éjtszakák arra valók, hogy álmodjunk egy verőfényes szép napról”: Gyenis János 

ormánsági lelkipásztor élete és működése. In: Deáky Zita, Smid Bernadett (szerk.): Emlék, 

emlékezet, életút. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 214. 166-175. 

‒ „Szántani lehet, de vetni nem muszáj”: A Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészeinek és 

tanítóinak jelentése az egykézés módszeréről és erkölcsi kihatásairól, 1934-ben. In: Smid 

Bernadett (szerk.): Minden dolgok folytatása: Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára. 

Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2015. 363-380. 

‒ Magzat a méhből: Magzatelhajtás a két világháború közötti Magyarországon. In: Gyimesi 

Emese, Lénárt András, Takács Erzsébet (szerk.): A test a társadalomban: A Hajnal István Kör 
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Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi sümegi konferenciájának kötete. Budapest: Hajnal 

István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. 267-281. 

‒ Glockenklang von Hidas: Gesellschaftlicher/historicher/demographiser Ausschnitt. In: 

Kövér György, Keller Márkus, Sasfi Csaba (szerk.): Krisen/Geschichten in mitteleuropä-

ischen Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studienzum 19./20. Jahrhundert. Wien: 

Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Balassi Institut Collegium Hungaricum, 

Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2015. 281-

308. 

‒ Születéskorlátozás az Ormánságban: Az egyke Vajszlón és Besencén. In: Pap József, 

Tóth Árpád, Valuch Tibor (szerk.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Buda-

pest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2016. 317-334. (Rendi Társadalom- 

Polgári Társadalom; 28.) 

‒ „A kiket a kenyér kényszerített falura”: A Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészeinek vé-

leménye a kisipari munkáról 1934-ben. In: Hajdú Anikó (szerk.): Multietnikus világok Közép-

Európában, 1867-1944. / Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867-1944. Nyitra: 

TéKa Társulás, 2016. 45-62. 

‒ Gyermekvállalás a Völgységben és az Ormánságban: A kismányoki és a vajszlói kerület 

termékenységtörténetének elemző összehasonlítása (1790-1894). Korall: Társadalomtörténeti 

Folyóirat 68. 49-71. 

‒ Tér és idő Kiss Géza életútjában és életművében: A lelkészi, a néprajzi és a társadalom-

kritikusi szerep értelmezése. In: Vonyó József, Csukovits Enikő, Gyarmati György (szerk.): 

Személyiség és történelem: a történeti személyiség: A történeti életrajz módszertanikérdései. 

Budapest; Pécs: Kronosz Kiadó; Magyar Történelmi Társulat; Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára, 2017. 405-421. 

 

7. A disszertáció témakörében tartott előadások 

 

‒ A parasztéletforma csődje és egy paraszti nemzet víziója a kései modernitás korában. A Magyar 

Szociológiai Társaság Emlékkonferenciája a 100 éve született Kovács Imre tiszteletére.  ELTE 

Társadalomtudományi Kar, VII. emelet, Kari Tanácsterem, 2013. március 10. Előadás címe: 

„Terjeszkedő német tenger – haldokló magyar falu‖. Fókuszpontok Kovács Imrének az egyke- 

‒ MTAELTE Válságtörténeti Kutatócsoport konferenciája, Budapest, ELTE BTK Doktori 

Kiválósági Központ, 2013. június 27. Előadás címe: Az "ormánsági egyke" és toposza. Demográfiai 

folyamatok az Ormánságban 1895—1941 között és az egykézésről folytatott diskurzus a két 
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világháború közötti Magyarországon 

‒ A test a társadalomban. Sümeg, 2013. augusztus 23. Előadás címe: Magzat a méhben. 

Magzatelhajtási perek Baranya megyében a két világháború között.  

‒ Hely, Identitás, Emlékezet. PPKE BTK Sophianum, Budapest, 2013. október 5. Előadás címe: 

―Egyke‖ – kulcsszó az Ormánsághoz.  

‒ Nemzet és kisebbség. Társadalomtörténeti változások a XIX—XX. században. Eszterházy 

Károly Főiskola, Eger, 2014. március 13. Előadás címe: „Makug esznek, isznak, dúskálnak, mi mek 

csak gürcölünk, koblálunk.” 

‒ Környezettörténet, természeti katasztrófák, járványok. Az ELTE BTK Történelemtudományok 

Doktori Iskola Művelődéstörténeti Programjának műhelykonferenciája. 2014. június 12. Előadás 

címe:Nyavalyák, gyengeségek és más halálokok. Az anyakönyvi haláloki bejegyzések összehasonlító 

elemzése.   

‒ European Population Conference 2014. Budapest, Corvinus Egyetem, 2014. június 28. Pakot 

Leventével (KSH NKI) Előadás címe: Socioeconomic and cultural determinants of fertiity 

transition: a comparative micro-level study from Western and Southern Transdanubia (Hungary), 

19th and 20th centuries.  

‒ MTA—ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport Műhelykonferencia. Budapest, ELTE BTK 

Főépület, 2014. június 30. Előadás címe: Hidasi harangszó. Német és magyar együttélés a két 

világháború közötti Hidason.  

‒ A vidéki élet és a vidéki társadalom Magyarországon. A Hajnal István Kör konferenciája. 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2014. augusztus 28—30. Előadás címe: Születéskorlátozás az 

Ormánságban.  

‒ Ormánsági kutatótábor. Drávafok, 2015. január 15. Előadás címe: Az Ormánság 

népesedéstörténete 

‒ ELTE Történeti Kollégium. Budapest, ELTE BTK, 2015. március 20. Előadás címe: Hidasi 

harangszó.  

‒ Magyarország története a kora újkortól a legújabb korig. Tudományos konferencia 

doktoranduszoknak és doktorjelölteknek. Szeged, 2015. május 8. Előadás címe: „„be nagy 

örömmel tudnék és szeretnék lenni a romai cath világra nézve ugyan az, ki vala egykor a 

reformátusokra Pázmán Péter‖ A Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészi állománya (19-20. század) 

‒ Modernizációs folyamatok multietnikus nemzetállamokban. Mentalitás-, társadalom- és 

művelődéstörténeti megközelítések – Modernizačné procesy v multi-etnických národných štátoch. 

Zmeny v mentalite, sociálne, kultúrnedejiny a prístupy. Nemzetközi doktorandusz-konferencia, 

Budapest, MTA TTI 2015.május 19. Előadás címe: „A kiket a kenyér kényszerített falura‖   
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‒ Nyitott társadalomtörténet. Az ELTE Történeti Intézet Társadalom- és gazdaságtörténeti 

programjának éves konferenciája. Előadás címe: A föld és a gyermek. Jobbágy- és gazdacsaládok 

termékenysége a vajszlói kerületben (17901941).  

‒ Mozgás és átalakulás. A Hajnal István Kör 2016. évi konferenciája. Előadás címe: Térbeli 

mobilitás a vajszlói kerületben 1790 és 1941 között.  

‒ Személyiség és történelem – a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani 

kérdései. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a Magyar Történelmi Társulat és a 

Kronosz Kiadó konferenciája. Előadás címe: Tér és idő Kiss Géza életútjában és életművében.  

‒ Reformáció a Dél-Dunántúlon. A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára XVIII. 

Levéltári Napja. Előadás címe: A Felsőbaranyai Református Egyházmegye református lelkészeinek 

térbeli és társadalmi mobilitása (18551933).  

‒ Az Új Nemzeti Kiválósági Program 2016/2017. évi ösztöndíjasainak konferenciája. Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, 2017. május 5. Előadás címe: A gyermekvállalás regionális jellemzői a 

19. századi Magyarországon.  

‒ Válságtörténeti zárókonferencia. Az MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport 

zárókonferenciája, 2017. június 28. Előadás címe: Magyar föld, magyar gyerek – sváb föld, sváb 

gyerek.  

‒ Az érzelmek története. A Hajnal István Kör konferenciája, 2017. augusztus 31-szeptember 2. 

Előadás címe: Születésszabályozás a Dél-Dunántúlon – elméleti pozícionálás.  

‒ Márciusi Front 80: sokrétű problémák – újszerű megközelítések. Az MTA Történettudományi 

Intézet Horthy-korszak témacsoportjának szimpóziuma, 2017. december 1. Előadás címe: Az 

ormánsági egyke a források tükrében. 

‒ Reformation in Mittel- und Südost Europa. Reformácia v Strednej Európe. Reformáció Közép-

Európában. Az Eperjesi Egyetem konferenciája, 2017. december 4-7. Előadás címe: A 

Felsőbaranyai Egyházmegye lelkészeinek térbeli és társadalmi mobilizációja 1855 és 1934 között.  

‒ 9th Demographic Conference of „Young Demographers”. Actual Demographic Research of 

Young Demographers (not only) in Europe. Charles University, 2018. február 15-16. Előadott téma: 

BirthControl of a Lutheran German Village in Hungary. 

‒ Populäre Genealogie, Geschichtswissenschaft und Historische Demographie. Az Arbeitskreis 

Historische Demographie konferenciája, 2018. március 16-17. Előadott téma: Child-bearing in the 

Völgység and Ormánság microregions. Comparative analysis of the fertility history of Kismányok 

and Vajszló districts (1790‒1894). 


