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Mély megrendüléssel értesültünk Bolvári Csaba tagtársunk hirtelen haláláról. 

 

Csaba 2005 óta volt tagja az egyesületnek. Alig volt találkozó, melyen nem vett részt, mindig 

precízen, az elsők közt jelentkezett. Ahol csak tudott segített a találkozók előkészületei munkálataiban, 

a könyvkölcsönzés mindig embert próbáló lebonyolításában, a rendkívüli precízségével, amely minden 

téren megmutatkozott, megküzdött ezzel a feladattal. Általában az utolsók között távozott a 

rendezvényeinkről, sok jóízű szakmai beszélgetést folytattunk, volt, hogy estébe nyúlóan. Fontos volt 

neki az egyesület, nem volt kérdés, hogy ha csak tudott, akár messzi találkozókra is eljött gépkocsival, 

mindig felajánlva, hogy elhoz más tagokat is, akik útba esnek. 

Ő maga is szervezett AKuFF-találkozót szülőfalujában, Császártöltésen, ahol nagyon gazdag program 

várta a résztvevőket. 

Szakmáját tekintve eredetileg villamossággal foglalkozott, de a később a pénzügyőri pályára lépett. 

Szabadidejét a hobbijainak szentelte, teljes életet élt. 

A legfőbb szenvedélye a családfakutatás volt. Tudását szívesen adta tovább mind gyerekeknek, 

mind a kezdő családfakutatóknak. Ha egy-egy császártöltési adatért fordult hozzá valaki, biztos lehetett 

abban, hogy egy részletes, magyarázatokkal ellátott leszármazási táblázatot vagy ősfát kapott. Mindig 

vele volt laptopja, mely kimeríthetetlen tárháza volt a tudásnak, hiszen mindent, amit kutatott, 

digitalizált, adatokat mentett le és rendszerezett. 

2017-ben a császártöltési sváb családok feltérképezéséért „Császártöltés Község Közéletéért” 

kitüntető díjban részesült. Régóta készült, hogy az egyesülettel karöltve kiadja a község családkönyvét, 

de a teljességre törekedett, és az általa alkalmazott excel-alapú adatbázisban újabb és újabb adatok 

kerültek bele, hiszen gyűjtötte a Császártöltésről más településre elszármazott családok adatait is, e 

célból az AKuFF könyvtárában levő rengeteg családkönyvet aprólékosan végigböngészte. Reméljük, 

életének e fő műve egy szép napon ki lesz adva, ezáltal is őrizve emlékét. 

Amióta a németországi Angeli-nemzetség-figyelemmel a császártöltési Angeliekre-Magyarországon is 

tartott találkozót, rendszeresen részt vett ezeken. Idén elkészítette az Angeli család szerteágazó 

családfáját is, hiszen ide családi kötődése is volt, de a máshol élt Angelieket is számontartotta.  

Kutatási eredményeit az AKuFF Hírmondóban is megjelentette, a rá jellemző precízségre és 

önzetlen segíteni akarásra az is jellemző, hogy a cikkeit mindkét nyelven, magyarul és németül is 

megírta, megkönnyítve ezzel a szerkesztők munkáját. 

Rendszeresen járt a Kalocsai Egyházmegyei Levéltárba, részben kutatni, részben a levéltár 

rendezvényein másoktól új ismereteket szerezni, saját ismereteit előadásokban továbbadni. 



Tudásvágya a helytörténetre is kiterjedt. A 90-es évek óta folyamatosan kutatta lakóhelye 

történetét, megszerzett ismereteit publikálta, kutatótársaival 2015-17 között három könyvet jelentettek 

meg Császártöltés történetéről. 

A helyi tánccsoport aktív tagjaként évtizedekig ápolta a német nemzetiségi hagyományokat. 

Előfordult, hogy egy AKuFF találkozóról sietett egy-egy vidéki fellépésükre. 

A tánccsoportban lelte meg a társát is a magánéletben, Rita is sokszor eljött vele AKuFF-

találkozókra. Általa Csaba családot is kapott, sőt, unokákat. 

Rövid élet adatott neki, de igen gazdag örökséget hagyott maga után. 

Egyesületünknek és a magyarországi németségnek is pótolhatatlan veszteség a halála. 

Tapasztalt, nagytudású és segítőkész családfakutatót, jó barátot veszítettünk el.  

 

Nyugodj békében, Csaba! 

 

 
Knollné Bakonyi Andrea  

Dr. Pencz Kornél 

Ziegler Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


