
Beszámoló	a	Szolnoki	Családkutató	Klub	2021-es	évének	eseményeiről	
	

A	2021-es	év	jó	részében	ismét	alkalmazkodnunk	kellett	a	Covid	járvány	éppen	aktuális	
hullámához,	a	járványügyi	előírásokhoz.	Az	év	elején	az	oltások	megjelenésével	felcsillant	a	
remény,	hogy	hamarosan	visszatérhetünk	régi	életünkhöz.	Késő	tavasztól	a	védettségi	
igazolvánnyal	rendelkezők	számára	valóban	enyhültek	az	előírások,	de	így	sem	tarthattunk	
minden	klubtársunk	számára	elérhető,	személyes	jelenlétű	klubfoglalkozásokat.	Ezek	az	
összejövetelek	csak	a	járványügyi	szabályok	teljes	feloldása	után	váltak	lehetővé.	
Ugyanakkor	a	covid	járványnak	köszönhettük	az	egyik	legkomolyabb	változást	a	csoport	
életében:	a	klubfoglalkozások	online	közvetítését,	ill.	az	azokról	készült	felvételek	
internetes	elérhetőségét.	Ez	a	lehetőség	nagy	segítséget	nyújtott	azok	számára,	akik	a	
járvány	vagy	a	távolság	miatt	nem	tudtak	személyesen	megjelenni	az	összejöveteleken.		
Ezúton	is	köszönjük	a	közvetítések	megszervezését,	a	műszaki	feltételek	biztosítását	az	
ANKK	munkatársainak.	
	
1.	Az	év	első	foglalkozása	január	19-én	volt,	internetes	előadás	keretében.	Az	előadás	a	
MACSE	Zoom	csatornáján	hangzott	el	2021.	január	13-án,	ennek	felvételét	nézhettük	meg.	
Téma:	Családfák	készítése,	egy	családtörténet	megírása		
Előadó:	Ari	Ilona	klubvezetőnk.	
	
Nagyon	jó	összefoglalót	hallhattunk	a	családkutatás	folyamatáról,	a	családfa	készítéséről,	ill.	
egy	családtörténet	összeállításának,	megírásának	fázisairól.	Mindenki	kaphatott	jó	
ötleteket,	szempontokat	kutatási	munkájához,	akár	kezdő,	akár	már	gyakorlottabb	
személyről	van	szó.	
Néhány	rövid	gondolat	az	előadásból:	

• A	kutatás	kezdetekor	érdemes	meghatározni	a	célt:	egy	személy,	egy	család,	esetleg	
egy	település	adataira	vagyunk	kíváncsiak.	Célszerű	arra	is	gondolni,	hogy	mekkora	
nyilvánosság	számára	készítjük	munkánkat.	

• A	családfa	elkészítésének	sok	példáját	láthattuk.	Különböző	formájú	családfák,	
kézzel	rajzolva,	számítógépes	programmal	készítve,	egyéni,	kreatív	megoldásokat	
alkalmazva.	
Bemutatásra	került	Szalai	Katalin	oklevélgrafikus	néhány	munkája	is.	

• A	családtörténet	megírásához	is	hasznos	tanácsokkal	látott	el	bennünket	az	előadó.	
Szó	esett	a	szerkezetről,	a	források	pontos	megjelölésének	fontosságáról,	a	
mellékletekről	és	a	hivatkozások	rendszeréről	is.	
Nagyon	fontos	az	adatvédelmi	szabályok	betartása	a	nyilvánosságra	hozatalkor.	
	
	

Az	előadás	a	következő	linkre	kattintva	megnézhető.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=uRNxHs0kxGI	
	
	
	
2.	Második	foglalkozásunk	február	19-én	volt.	Ekkor	is	az	internet	segítségével	nézhettük	
meg	egy	korábbi	előadás	felvételét.	
Téma:	A	családfakutatás	lehetőségei	járvány	idején	
Előadó:	Mlecsenkov	László	történész,	családfakutató	
	



Ez	alkalommal	nagyszerű	összefoglalót	hallhattunk	az	internetes	kutatás	lehetőségeiről.	
Nagyon	sok	web-oldal	szóba	került	az	előadás	során,	amelyek	ismerete	segíthet	a	kezdő	
kutatóknak	és	a	kutatásban	holtpontra	jutottaknak	egyaránt.	
A	teljesség	igénye	nélkül:	
	

• https://www.familysearch.org/hu/	
• https://www.arcanum.com/hu/	
• https://macse.hu/society/adattarak.php	
• https://mnl.gov.hu/csaladtorteneti_kutatas	

	
A	következő	honlapokon	képi	anyagot	kereshetünk.	
	

• https://fortepan.hu/	
• https://gallery.hungaricana.hu/hu/	
• https://dka.oszk.hu/	
• https://mandadb.hu/	

	
A	továbbiakban	kitért	az	előadó	az	egyházi	anyakönyvek	és	iratok	hozzáférési	
lehetőségeire,	valamint	a	határon	túli	területeken	elérhető	levéltári	anyagokra	is.	
További	hasznos	linkek:	

• KSH	http://konyvtar.ksh.hu/index.php?s=kiadvany_sajat#kiad_helysegnev	
• névváltoztatások	https://www.radixindex.com/hu/adatbazisok/3	
• hadisírok		https://hadisir.hu/adatbazisok	
	

Az	előadás	második	részében	az	előadó	saját	József	Attila	kutatását	mutatta	be	számunkra.	
	
Ennek	az	előadásnak	a	teljes	felvétele	megtekinthető	a	következő	linken:	
	
https://www.facebook.com/100010263278469/videos/1150965808588851	
	
	
3.	Harmadik	foglalkozásunk	időpontja	március	19.	
Téma:	Miért	népszerű	a	családtörténet	kutatás?	
Előadók:	Ari	Ilona	és	Kónya	Zsuzsanna	
	
Az	összejövetel	még	mindig	online	formában	jött	létre	a	korlátozó	intézkedések	miatt.	Az	
előadás	anyaga	később	felkerült	az	internetre,	így	bármikor	megtekinthető.	
	
A	legfontosabb	témakörök	a	következők	voltak.	
Indítékok:		
Az	emberek	a	legkülönbözőbb	célból	kezdik	el	a	családkutatói	munkát.		
Íme	néhány	példa:	

• Ősök	megismerése.	
• Nemesi	származás	bizonyítása.	
• Családfa	készítése.	
• Örökösök	felkutatása	
• Betegségek	esetleges	halmozódása	a	felmenők	között.	
• Élő	családtagok	felkutatása.	



• Pályázatírás.	
	

	
Hogyan	kutassunk?	
Ebben	a	részben	módszertani	tanácsokat	kaptunk	az	előadóktól.	
	
Mire	jó	a	családkutatás?	
A	családkutatásnak		több	olyan	hozadéka	is	van,	amelyekre	nem	is	gondolunk,	amikor	
belekezdünk	ebbe	a	tevékenységbe.	Néhány	példa:	

• élő	családtagok	egymásra	találnak,		
• családi	találkozók	szerveződnek,	
• hasonló	érdeklődésű	társakra,	barátokra	találunk,	
• történelmi,	helytörténeti	ismeretekre	teszünk	szert.	
	

Mitől	lesz	igazán	eredményes	kutatói	tevékenységünk?	
	
A	családkutatást	általában	mindenki	egyénileg	kezdi	el.	Azonban	előbb	–	utóbb	érdemes	
valamilyen	csoporthoz	csatlakozni,	ahol	segítséget,	tanácsokat	kaphatunk,	információkat	
gyűjthetünk	munkánk	folytatásához.	A	közösségeknek,	az	együtt	végzett	munkának	
nagyon	nagy	szerepe	lehet	a	sikeres	családkutatásban.	
Néhány	ilyen	csoportról	tettek	említést	az	előadók:	

• www.macse.hu	
• https://www.akuff.org/index.php	
• Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület Mezőtúr 

https://www.facebook.com/Mez%C5%91t%C3%BAri-Helyt%C3%B6rt%C3%A9neti-
Gy%C5%B1jtem%C3%A9nyt%C3%A1r-Bodoki-Fodor-
Helyt%C3%B6rt%C3%A9neti-Egyes%C3%BClet-332855346870365 
Az egyesületen belül működik a családkutató csoport Mezőtúron. 

• http://www.agoraszolnok.hu/klubok/csaladkutatok_klubja/ 
https://www.facebook.com/groups/1298785610241550 
 
 

	Az	előadás	felvétele	a	következő	linkre	kattintva	nézhető	meg:	
	
https://www.youtube.com/watch?v=7gl6VnY82fs	
	
4.	Áprilisi	összejövetelünkön	élő,	online	előadást	nézhettünk	végig.	
	
Téma:	Újra	a	Familysearch	kutatásról	
Előadó:	Balláné	Fazekas	Ilona		
	
Az	előadás	első	részében	megtudhattuk,	hogy	Ilona	klubtársunk	mikor	és	hogyan	került	
kapcsolatba	a	családkutatással.	
Első	lépésként	szeretett	volna	elkészíteni	egy	családfát	a	felmenőiről.	Ehhez	segítségként	a	
www.myheritage.hu	oldallal	ismerkedett	meg,	majd	a	következőkben	felhívták	a	figyelmét	a	
www.familysearch.org/hu	oldalra,	ami	a	későbbiekben	nagy	segítségére	lett	a	kutatásban.	
	
Ez	utóbbi	oldal	használatát	mutatta	be	előadásában	lépésről	lépésre.	



	
Egy	konkrét	személy	keresésén	keresztül	ismerkedhettünk	meg	az	oldalon	való	
tájékozódással,	a	különböző	lehetőségekkel.	
A	használat	közben	szó	esett	a	különböző	anyakönyvekről,	azok	fellelhetőségéről,	a	rájuk	
vonatkozó	kutatási	szabályokról	is.	
Teljesen	kezdő	kutatók	számára	bemutatásra	került	klubunk	és	az	ÁNNK	már	híressé	vált	
sorozata	a	Kis	füzetben	nagy	segítség	a	családkutatáshoz	című	kiadvány.		

	
Ez	az	előadás	is	elérhető	az	interneten	a	következő	linken:	
	

	
https://www.youtube.com/watch?v=sqgGLkirHc8	
	
5.	Májusi	klubfoglalkozásunkat	a	járványügyi	korlátozások	enyhítésével	végre	személyes	
találkozásként	bonyolíthattuk	le!	
	
Téma:	Újra	a	Familysearch	kutatásról	2.		
Előadó:	Ari	Ilona	klubvezetőnk	
	
Nem	lehet	elégszer	hallani	a	Familysearch	lehetőségeiről!		
Ebben	az	előadásban	további	ismeretekre	tehettünk	szert	a	családkutatók	által	talán	
leggyakrabban	használt	oldal	lehetőségeiről.		
A	bevezetőben	klubvezetőnk	megvilágította	számunkra	az	oldal	létrejöttének	célját,	
történetét,	a	működtető	egyház	néhány	alapelvét.		
Ezt	követően	megismerkedtünk	a	magyar	levéltárak	állománymentési	törekvéseivel,	
melyek	két	szakaszban,	1960	–	71-ig,	ill.	a	rendszerváltás	környékén	történtek.	Ezekben	a	
folyamatokban	rendkívül	nagy	szerepe	volt	Borsa	Iván	levéltárosnak,	akinek	a	mai	napig	
hálásak	lehetünk.		
	
A	fő	téma	a	mai	előadáson	is	a	www.familysearch.org/hu	oldalon	történő	keresés	volt,	
amelynek	során	néhány	olyan	részletre	is	fény	derült,	amiről	a	korábbi	előadásban	nem	
hallottunk.	
Így	a	két	előadás	tökéletesen	kiegészítette	egymást.		
Fontos	megjegyezni,	hogy	az	oldal	folyamatos	fejlődésen,	szinte	napi	változáson	megy	
keresztül.	Így	azok,	akik	korábban,	esetleg	évekkel	ezelőtt	kutattak	a	weboldalon,	meglepve	
tapasztalhatják	az	adatok	rendkívüli	bővülését,	a	magyar	nyelvű	felületet,	új	szolgáltatások	
jelenlétét.	
	
Az	előadás	végén	bónuszként	klubvezetőnk	elérhetőséget	biztosított	számunkra	egy	olyan	
linkhez,	amelynek	segítségével	letölthetővé	válik	181	db,	a	családkutatásban	remekül	
felhasználható	könyv.	Ezt	a	linket	dr.	Hatvany	Csaba	MACSE	tagnak	köszönhetjük.		
	
https://www.familysearch.org/library/books/records/picture?search=hungarian&sort=_s
core&perpage=50&page=1&fulltext=1&&refine%5BLanguage%5D%5B%5D=Hungarian&r
&&refine%5BAccessLevel%5D%5B%5D=Public&r&	
	
Tanácsok	a	könyvek	letöltéséhez:	



	

	
	
Az	előadás	felvétele	a	következő	linkre	kattintva	érhető	el,	mindenki	utólag	is	megnézheti:	

https://www.youtube.com/watch?v=Czc7EdMESg0	
	
6.	Júniusi	foglalkozásunk	17-én	zajlott	le,	az	előadó	távoli	helyszínen	tartózkodása	miatt	
online	kapcsolaton	keresztül.	Az	egész	covid	járványnak	ez	a	legjobb	hozadéka	csoportunk	
számára.	Így	pl.	Budapestről,	vagy	más	helyszínről		is	be	tudtunk	kapcsolódni	a	
foglalkozásba:	hallgathattuk	az	előadást,	valamint	a	szolnoki	helyszínen	zajló	beszélgetést	
is.	
Téma:	Néhány	jó	tanács	az	anyakönyvek	kiolvasásához	
Előadó:	Zotter	Ferenc	
	
Az	előadás	bevezetőjeként	rövid	bemutatkozást	hallhattunk	az	előadótól.	Megtudtuk,	hogy	
hosszú	évek	óta	dolgozik	különböző	anyakönyvek	feldolgozásával,	ún.	indexelési	munkát	
végez,	így	valószínűleg	igazán	sok	kiolvasási	nehézséggel	találkozott	munkája	során.		
Ezeket	a	tapasztalatokat	osztotta	meg	velünk,	segítséget	nyújtva	a	gyakorlatlanabb	kutatók	
számára.	
Különböző	anyakönyvekről	készített	fotókon	keresztül	láthattuk	a	problémás	írásokat.	
Buktatók	az	anyakönyvek	tanulmányozása	során:	

• leggyakrabban	másodpéldányokkal	dolgozunk,	így	már	a	másolásnál	
előfordulhatnak	elírások,	hibás	adatok,	

• a	fotók	minősége	gyakran	kívánnivalót	hagy	maga	után,	
• hibás	nevek	kerülnek	az	anyakönyvekbe	(félrehallás,	elírás,	stb.),	
• latin	nyelvű	bejegyzések,	
• a	kézírás	olvashatatlansága.	
	

Ezek	a	buktatók	nem	csak	kiolvasási	nehézséget	jelenthetnek,	hanem	komoly	adatvesztést	
vagy	hibás	következtetéseket	is	a	kutatott	személyekkel	kapcsolatban.	
Ha	ellentmondásokba	ütközünk	a	kutatás	során,	több	irányból	kell	megközelítenünk	az	
adott	személyt,	gyakran	több	anyakönyvben	is	kutatva.	
Egyéb	forrásokat	is	igénybe	vehetünk	a	kérdések	tisztázásához.	Például	

• a	MACSE	adatbázisait,	



• a	Google	keresőoldalát,	
• a	Facebook	oldalait,	
• telefonkönyveket,	
• a	FS	adatbázisait,	
• szótárakat.	

	
Az	előadás	további	részében	nagyon	sok	képen	nézhettük	végig	az	összetéveszthető	betűket	
és	rengeteg	tanácsot	kaptunk	ezek	megkülönböztetésére.	
	
A	teljes	felvétel	a	következő	linken	érhető	el	minden	érdeklődő	számára:	
https://www.youtube.com/watch?v=mrccQhnDGvo	
	
7.	foglalkozásunk		július	16-án	volt.	
Téma:	Magyarország	nemesi	családjai	III.	rész	
Előadó:	Kis	Krisztián	Bálint	történész	
	
A	járványügyi	korlátozások	teljes	feloldása	után	végre	minden	érdeklődő	klubtársunk	
megjelenhetett	ezen	a	foglalkozáson.	Tekintettel	a	korábbi	hónapok	nehézségeire	ill.	a	
közelgő	évfordulós	kiállításra	úgy	döntött	a	klub	vezetősége	és	tagsága,	hogy	ebben	az	
évben	nem	tartunk	nyári	szünetet.	Így	örömmel	üdvözölhettük	Kis	Krisztián	Bálintot,	aki	a	
korábbi	előadás	sorozatát	folytatta	a	mai	alkalommal.	
	
A	bevezetőben	az	előadó	felhívta	figyelmünket	egy	általunk	nem	feltétlenül	ismert	
előadására,	amely	a	Trianon	100	éve	címet	viseli.		Ezt	az	előadást	a	következő	linkre	
kattintva	lehet	megtekinteni:	
	
https://www.youtube.com/watch?v=wK8r3lQa8DU	
	
A	magyar	nemesi	családokról	szóló	sorozat	mai	előadásában	Kis	Krisztián		az	elcsatolt	
részek	híres	családjait	vette	számba,	természetesen	a	teljesség	igénye	nélkül.	Így	szóba	
került	a	Felvidék	egyik	leghíresebb	családja,	az	Aba	nemzetség,	amelynek	gyökerei	egészen	
az	Árpád	korig	nyúlnak	vissza.	Közülük	is	leghíresebb	Aba	Sámuel	(1041	–	1044).	
Kárpátalja	területéről	a	Homonnai	Drugeth	családot	ismerhettük	meg.	Jeles	képviselőjük	
Homonnai	Drugeth	Bálint	(1577	–	1609),	aki	egy	időben	Bocskai	tábornoka.	Török	Bálint	
nagyapjaként	is	számon	tarthatjuk.	Ungváron	a	magyar	tannyelvű	gimnázium	is	az	ő	nevét	
viseli.	
Erdély	területéről	a	Bethlen	családról	hallhattunk,	közülük	is	Bethlen	Gábor	és	Bethlen	
István	került	megemlítésre.	
Délvidék	számunkra	legismertebb	nemesi	családja,	a	Csák	nemzetség	szintén	ősi,	Árpád	
kori	család.	Leghíresebb	tagja	Csák	Máté	(1260	–	1321),	az	ő	életéről,	munkásságáról	is	
hallhattunk	néhány	mondatot.	
Horvátországgal	zárult	a	kör	ezen	az	előadáson.	Itt	élt	a	Zrínyi	család,	amelynek	tagjai	közül	
Zrínyi	Miklós	és	Zrínyi	Ilona	életének	néhány	jelentős	eseményét	idézte	fel	Kis	Krisztián	
Bálint.	
	
A	teljes	előadás	a	következő	linkre	kattintva	tekinthető	meg:	
https://www.youtube.com/watch?v=lPirCFFL3rY&t=163s	
	
	



8.	foglalkozásunk	időpontja	augusztus	13.	
Téma:	Kik	azok	a	kunok?	
Előadó:	Kántor	Éva	történész	
	
Ez	a	találkozónk	igen	jelentős	volt	csoportunk	számára,	ui.	a	megalakulásunk	óta	eltelt	10	
év	100.	összejövetele	volt.	Így	ünnepi	hangulatban	telt	a	foglalkozás.	
Rendkívüli	sajnálatunkra	pont	ennek	az	összejövetelnek	nincs	meg	a	felvétele,	így	csak	az	
ünnepről	megjelent	újságcikket	tudjuk	közölni	az	összefoglalóban.	
Szathmáry	István	írása	az	Új	Néplap	2021.	augusztus	31-i	számában:	
	

“Századik összejövetelével ünnepelte tízéves évfordulóját a családkutató klub 
 
A történelmi nagykun öntudattól a közösséget teremtő	munkáig 
 
Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Családkutató Klubja ebben az évben ünnepli 
megalakulásának tízéves évfordulóját. A jubileumi év egyik eseménye a minap megtartott századik 
klubfoglalkozásuk volt. 
Az eseményen –melynek vendégeit Ari Ilona, a családkutató klub vezetője köszöntötte, 
gördülékeny levezetésében Póta Sándor és Ujlaki Csaba, a kulturális központ munkatársai 
működtek közre – a jelenlévők először Kántor Évának, a karcagi Győrffy István Nagykun Múzeum 
történészének Kik azok a kunok? címmel tartott előadását hallgathatták meg e megyei népcsoport 
múltjáról és jelenéről. A történész asszony egy rájuk jellemző mondásból, a konok kunok szólásból 
kiindulva ismertette Ázsiától a Kárpát-medencéig ívelő útjukat, majd itteni évszázadaik fontosabb 
adalékait. Örökségükről szólva még azokkal is több érdekes információt osztott meg, akik, mint e 
sorok írója is, beleszülettek a Nagykunság világába. 
Például nem sokan tudják, hogy ősi kutyafajtánk, a komondor is quman dur-ként nevével 
bizonyítja, hogy ő is Kötöny kán népével érkezett mai hazájába. De volt szó a kun önérzetet tápláló 
önmegváltásról, a redempcióról is, amikor a szolgaságot nem tűrő kun elődök hatalmas áldozatot 
vállalva a maguk erejéből váltották meg a Habsburgok által elkótyavetyélt földjüket. 
Megismerhettük a Nagykunság napjainkban is erősödő hagyományőrzését, újjászülető 
népművészeti örökségét, és nem utolsósorban a legfontosabb nyelvemlék, a Kun Miatyánk 
megőrzésének históriáját is. 
Az előadás felemelő része volt a Nagykunság tudósainak Németh Gyulától, Györffy Istvántól, 
Mándoky Kongur Istvánon, Baski Imrén át Bartha Júliáig ívelő sorának bemutatása, vagy a 
természettudományok terén kiemelkedőt alkotó karcagi Nobel-díjas Herskó Ferenc és a szintén 
Nobel-díj-várományosként is említett kisújszállási Karikó Katalin nevének felidézése is. 
Ezt követően Ari Ilona klubvezető tekintette át a családkutatók elmúlt tíz évének történetét, 
fotókkal idézve fel e hosszú időszak főbb eseményeit, köszönetet mondva mind a kulturális 
központ, mind az eseményen Csönge Attila igazgató és a munkájukban kezdettől fogva 
közreműködő dr. Cseh Géza nyugdíjas főlevéltáros által képviselt levéltár munkatársainak őket 
segítő hozzáállásáért. Szintén itt mondott köszönetet Molnár Lajos Milán ANKK-igazgatónak, aki 
nélkül ma nem működne Szolnokon az ország talán legeredményesebb családkutató csapata. 
Mint elmondta, Molnár Lajos Milán igazgató nem csak kitalálta, elindította a klubot, hanem azóta is 
feltétlen támogatását élvezi a családkutatók közössége. Az igazgató válaszában többek között a klub 
emberi közösséget teremtő munkáját emelte ki. Ő az ország kulturális központjainak vezetőivel 
tartott találkozóin rendre elmondja, hogy munkájukhoz mennyi értékkel járult hozzá ennek a 
tevékeny közösségnek a léte. 
A múltat áttekintve külön kiemelte dr. Fülöp Tamás korábbi levéltár-igazgatónak, jelenlegi 
kecskeméti egyetemi rektornak, a klub létrejöttéhez, munkájához nyújtott pótolhatatlan segítségét, 
továbbá azt a tényt, hogy Máthé György esperes-plébánostól kezdve Horváth László 
múzeumigazgatóig hány támogatót sikerült megnyerniük az induláshoz. Amint elmondta, a klub 
szervezésének ötletével jókor voltak jó helyen.  



A foglalkozás végén a kulturális központ meglepetéssel is szolgált a jelenlévőknek. Az ünnepi 
alkalom résztvevőinek átadott emléklap mellett Pintér Zsuzsanna közművelődési szakember, akinek 
ezen az összejövetelen adták át tiszteletbeli klubtagsági igazolványát is, háziasszonyként két 
munkatársa segítségével az erre az alkalomra sütött hatalmas torta elfogyasztására invitálta meg a 
vendégeket. 
Az ünnepségen Ari Ilona klubvezető lapunknak is felidézte az indulásról és az elmúlt tíz évről 
őrzött emlékeit. 
– Azt hiszem, annak idején hályogkovács módjára úgy vágtunk bele a munkába, hogy nem 
terveztünk ilyen hosszú távra. Előttünk állt egy feladat, amit felvállaltunk, és nekikezdtünk a 
megvalósításának. Először a családkutatás fázisain végigmenve előadásokat hallgatunk meg, s 
közben jöttünk rá, hogy milyen sok mindenről tudunk közösen szót ejteni. 
Gyorsan kialakult körülöttünk egy mag, és úgy emelkedett nyolcvan fő fölé az aktív klubtagjaink 
száma, hogy a kiadott tagsági igazolványok száma közben a másfél százat közelíti. De a lényeg az, 
hogy eközben sikerült olyan emberek közösségévé válnunk, akik szívesen vannak együtt. Az 
időközben bekövetkezett járvány különösen megmutatta, hogy mennyire fontos számunkra ez a 
személyes jelenlét – tette hozzá Ari Ilona. 
A klubvezető arról is beszélt, hogyan születtek meg kiadványaik. 
– Úgy kezdődött a publikálás, hogy a jól sikerült klubfoglalkozásunk mondanivalójának lényegét 
jegyzetekben is megőriztük, és innen már egyenes út vezetett azok közkinccsé tételéhez, a kötetek 
megjelentetéséhez – mondta lapunknak Ari Ilona, majd azt is elárulta, milyen érzés volt neki a 
századik előadás népes közönségén végigtekinteni. – Fantasztikus. Nagyon régóta ebben a tíz évben 
élek, és csodálatos volt számomra átélni azokat az élményeket, melyeket a családkutatás és a klub 
adott nekem. 
– A családkutató klub ötlete Molnár Lajos Milán igazgatóé volt, és annak idején az engem a már 
másfél éve létező mezőtúri családkutató csapat működését ismerő dr. Fülöp Tamás akkori levéltár-
igazgató ajánlott a klub vezetésére – mesélt arról Ari Ilona, hogyan került kapcsolatba ezzel a 
tevékenységgel. 
– Elsőre megrettentem a feladattól, hiszen hogy jövök én műszaki emberként megfelelő képzettség 
és tapasztalat nélkül egy ilyen csoportot vezetéséhez? 
De volt kikre támaszkodnom, például Molnár Lajos Milán igazgatóra. Ha kitaláltunk valamit, soha 
nem azt kérdezte, hogy mibe kerül, hanem azt mondta: legyen! Így születhettek meg az országban 
egyedül azok a nagy sikert aratott kiadványaink, melyek ma a családkutatók segédkönyveként 
szolgálnak. De a levéltárnak is sokat köszönhetünk. 
Dr. Fülöp Tamás igazgató mindig olyan feladatok elé állított, melyeket éppen át tudtam vinni, és 
megedzettek menet közben. Volt például, hogy az egyik levéltári napon Romsics Ignác professzor 
után kellett előadást tartanom, ami nem csekély kihívást jelentett. Dr. Fülöp Tamás más 
munkakörbe kerülése óta is patronál bennünket, de általában magát a családkutatást is. Szerencse, 
hogy az utódja, Csönge Attila igazgató, aki ugyan más ember, de mégis ugyanúgy támogat 
bennünket, vele is kiváló az együttműködésünk.” 
 

9.	foglalkozás	időpontja	szeptember	1.	
	
	

	



Amint	a	meghívóból	is	látszik,	kilencedik	összejövetelünket	a	jubileumi	kiállítás	
megnyitására	időzítettük.	
Az	ünnepség	első	részében	vendégeink	köszöntötték	a	tagságot.	Néhány	mondatban	
méltatták	a	klub	létrejöttét,	működését,	közösségteremtő	erejét.	
A	beszédek	után	megtekinthettük	a	kiállítást.	
10	év	kutatómunkájának	egy	részét	gyűjtöttük	össze	és	mutattuk	be	a	széles	közönség	
számára.	Igyekeztünk	olyan	anyagokat	válogatni,	amelyek	a	téma	iránt	kevésbé	érdeklődők	
számára	is	különlegességeket,	érdekességeket	jelenthetnek.	Így	készültek	makettek,	tablók,	
családfák,	fotóösszeállítások.	
Sajnos	erről	a	foglalkozásról	sem	készült	videó	felvétel,	így	meg	kell	elégednünk	egyik	
tagtársunk	fotóival.	
Az	ünnepségen	készült	fotókat	a	következő	linkre	kattintva	lehet	megtekinteni:	
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.298135498747328&type=3	
A	kiállítás	részletes	ismertetőjére	decemberi	foglalkozásunkon	került	sor,	a	prezentáció	
elérhetőségét	ott	találhatja	meg,	aki		részletekre	is	kíváncsi.	
	
10.	foglalkozásunk	időpontja	október	15.	
	
Téma:	Indexelési	folyamat	a	MACSE-ban	
Előadó:	Zotter	Ferenc	
	
Családkutató	klubunkból	néhány	fő	tagja	a	MACSÉ-nak	is,	sőt	részt	vesznek	az	egyik	
legfárasztóbb,	ugyanakkor	talán	leghasznosabb	tevékenységben,	az	anyakönyvek	
indexelésében	is.	Erről	a	folyamatról	hallhattunk	Zotter	Ferenc	előadásában.	
A	bevezetőben	megismerkedtünk	a	fogalommal,	az	indexelési	folyamat	alapvető	lépéseivel,	
fő	céljával.	
Az	indexelt	adatok	rendkívül	hasznosak	a	családkutatók	számára,	hiszen	segítségükkel	
könnyebbé	válik	a	felmenők,	rokonok	azonosítása,	akár	egy	családtörténeti	könyv,	családfa	
elkészítése	is.	Nem	kell	végiglapozni	az	anyakönyveket,	hiszen	a	keresőbe	beírva	a	nevet,	
azonnal	megjelennek	a	legfőbb	adatok,	sőt	az	anyakönyv	megfelelő	oldalának	fotója	is.	
Mely	adatok	kerülnek	indexelésre	a	folyamat	során?	
Név,	dátum,	névváltoztatás,	örökbefogadás,	vagy	például	(ahol	tudható)	a	természetes	apa	
személye	is.	
Az	előadás	további	részében	megtudhattuk	azt	is,	hogy	mely	adatok	NEM	kerülnek	
indexelésre,	valamint	megismerkedhettünk	az	anyakönyvi	bejegyzésekre	vonatkozó	
legfontosabb	jogszabályokkal	is.	
Végül	meghallgattuk	az	előadó	hosszú	évek	alatt	szerzett	tapasztalatait	(példákkal	
alátámasztva),	amelyeken	keresztül	ízelítőt	kaptunk	a	leggyakoribb	tévesztési	
lehetőségekből.	
Az	előadás	teljes	felvételét	a	következő	linken	tekinthetjük	meg:	
https://www.youtube.com/watch?v=aUBKUt6DI1k	
	
	
11.	foglalkozás		időpont:	november	19.	
	
Téma:	Régen	minden	jobb	volt?	A	hagyományos	családmodell	és	napjaink	családmodellje	
Előadó:	dr.	Tóth	Olga	
	



Az	átlagember	(beleértve	magunkat	is)	egy	bizonyos	életkor	után	hajlamos	a	címben	
szereplő	kérdést	állításként	hangoztatni.	Ez	az	előadás	rávilágított	arra,	hogy	mennyire	
vigyáznunk	kell	az	ilyen	általánosító	megfogalmazásokkal.	Már	a	téma	meghatározása	is	
rengeteg	kérdést	vet	fel,	melyekre	előadónk	a	bevezetőben	rávilágított.	
Pl.	Mit	hasonlítsunk	össze?	Melyik	kor	családmodelljét	tekintsük	„hagyományos“	
modellnek?	Mi	legyen	az	összehasonlítás	alapja?	
A	család	fogalma,	sztereotípiák	és	a	valóság.	
Az	előadás	végül	3	időszakkal	és	azokon	belül	3	problémakörrel	foglalkozott.	
Az	időszakok:	1910	–	1920,	1970	–	1980,	2010	–	2020	közötti	évek.	
A	kiemelt	területek:		
1.	A	család	összetétele,	struktúrája,	ezek	változása	az	elmúlt	100	évben.	
2.	A	család	funkciói	közül	a	gyerekek	szerepe,	gyermekvállalás,	a	gyerekkor	változása	az	
elmúlt	100	évben.	
3.	A	család	működése,	különös	tekintettel	a	szülői	szerepekre,	a	szülői	szerepek	változása	az	
elmúlt	100	évben.	
Minden	témáról	részletesen	hallottunk	az	előadásban,	egy	–	egy	állítást	adatokkal,	
kutatások	megállapításaival	alátámasztva.	
Különösen	érdekes	volt	korunk	szülői	szerepének	elemzése,	hiszen	az	előadásban	
bemutatott	magatartásformákat	nap,	mint	nap	láthatjuk	kisgyeremeket	nevelő	rokonaink,	
ismerőseink	viselkedésében.	
Az	előadás	összegzése	röviden:	
-					a	család	folyamatos	változásban	van,	
- a	hagyományos	család	fogalma	függ	a	kortól	és	a	társadalmi	rétegtől,	
- a	mai	családoknál	az	érzelmi	funkció	a	legerősebb.	
Aki	meg	szeretné	tekinteni	ezt	a	remek	előadást,	a	következő	linkre	kattintva	megteheti:	
https://www.youtube.com/watch?v=yt8x7U7qw1o	

	
	
12.	foglalkozás		december	10.	
	
Téma:	Ünnepi	évünk	I.	
Előadó:	Ari	Ilona	
	
A	covid	újabb	hulláma	miatt	ezt	az	előadást	ismét	interneten	hallgathattuk	meg.	
Klubvezetőnk	összefoglalta	az	elmúlt	év	két	legjelentősebb	eseményét,	a	100.	foglalkozást,	
ill.	a	jubileumi	kiállítást.		
Mindkét	alkalomról	új	dokumentációkra	is	felhívta	a	figyelmet,	így	érdemes	megtekinteni	
előadásának	prezentációját,	ill.	magát	az	előadást	is.	Mindkettő	a	Facebook	csoportunk	
oldalán	tekinthető	meg.	
https://www.facebook.com/groups/1298785610241550	
	
Sajnos	vissza	kell	görgetni	az	említett	anyagok	megtekintéséhez.	A	dátumok:	2022.	január	3.	
és	2022.	február	8.	
A	prezentáció	megtekintéséhez	rövidebb	út	is	vezet:	a	csoport	oldalán	a	fájlok	között	
február	7-i	dátummal	található.	
Érdemes	megnyitni	a	prezentációt	és	az	előadást	is,	együtt	nézni	a	képeket	és	hallgatni	az	
előadást.	Így	nyújt	tökéletes	élményt	az	év	utolsó	foglalkozásának	megtekintése.	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	


