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1.) A családkutatás előzményei

Az ősök számontartása minden nép közösségi emlékezetének jelentős része. Gondol-
junk csak a finn Kalevalára, a magyar Csodaszarvas mondára. A magyar nép eredetének
genezise mellett a honfoglalás óta ott vannak a királyokhoz kötődő mondák. Ezek legko-
rábbi megörökítői a képes krónikák írói. Anonymus, Túróczy és mások lejegyzései - sze-
rencsére a könyvkiadási politikának - a 20. század második felében ismét megjelenhettek,
így az érdeklődők könyvespolcaira kerülhettek. E sorba tartozik a múlt évben megjelent
Kiss Attila szépen illusztrált könyve a História Cumanorum, azaz a Kunok története,
amely e nép előtörténetét és a Kárpát-medencébe való beköltözését mutatja be.

A népköltészetnek mindig része volt a családi legendárium is. A család eredetét, a család
alapítójának nevét, tetteit, a leszármazás levezetését apáról-fiúra örökítették nemzedéke-
ken, évszázadokon át. A család múltjának, az elődök ismerete ugyancsak a közösségi tudat
(bár egy szűkebb közösség, a leszármazottaké) része. Míg a népköltészeti kutatások a 19.
század eleje óta folyamatosan az érdeklődés középpontjában voltak, addig annak család-
történeti anyaga nagy ritkán került nyilvánosságra.

A családtörténeti írott források (elsősorban oklevelek, összeírások) összegyűjtése a kö-
zépkorban és az újkorban is elsősorban a nemességre volt jellemző. Gondoljunk csak a
családi levéltárakra, amelyek nagy részét ma már az Országos Levéltár és más közgyűjte-
mények őrzik határon innen és túl. Például a középkori Magyarország levéltári forrásainak
adatbázisa a Zsigmond-kori oklevéltár 1387-1420 évek közötti anyagát tartalmazza.1 A
fennmaradt birtoklevelek, a birtok adományozásának kihirdetési gyakorlata is mutatja, hogy
az emlékezetnek maga a király, az adományozó is nagy jelentőséget tulajdonított. Minden
okmány korabeli kihirdetése számos méltóság jelenlétében történt éppen azért, hogy
később is legyenek olyan emberek, akik tanúsíthatják a birtoklás jogosságát. A nemesség
igazolásánál a 18-19. században a Királyi Könyvekbe történt bejegyzés, az eredeti kiadott
nemesi levél, annak másolata és a tanúvallomások egyaránt bizonyító erővel bírtak. Sze-
rencsére a Királyi Könyvek fennmaradtak és ma már DVD-n is olvashatók az Országos
Levéltár és az Arcanum kiadásában.2 A Jászkunságban azonban illő megemlékezni arról,
hogy a családkutatás számára a Királyi könyvek anyagát a kisújszállási származású Illéssy
János főlevéltáros Pettkó Bélával rendezte és a jegyzéke 1895-ben nyomtatásban is meg-
jelent.3 Eredetileg ezeket a dokumentumokat Bécsben őrizték. A magyar és erdélyi udvari

1 A középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisa. Arcanum CD-ROM
2 Illéssy gyűjtemény. A Magyar Országos Levéltár családtörténeti cédulagyűjteménye. Arcanum Digitéka, illetve Királyi

Könyvek 1647-1683, 1682-1703. 1740-1767, Erdélyi Királyi Könyvek 1581-1610. 1614-1635, 1630-1656. Arcanum
3 Illéssy János - Pettkó Béla: A Királyi Könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség czim, előnév és honosság adományo-

zásoknak 1527-1867. Bp., 1895.
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kancelláriák anyagát 1872-ben adták át a Belügyminisztériumnak, majd onnan került az
Országos Levéltárba. A nemesítési iratok, melyek megyénként és azon belül településen-
ként vannak rendezve mikrofilmen ma is tanulmányozhatók e közgyűjteményben. A nemes-
ség kihirdetése egyébként a megyei közgyűléseken (esetünkben a jászkun kerületi köz-
gyűlésben) történt. A kihirdetést a lakóhely szerinti, a származási hely szerinti és a szom-
szédos megyéknél kérték a családok képviselői. így a Nagykunságba beköltözött nemes-
leszármazottak dokumentumaira gyakran Szabolcs, Szatmár, Zemplén vagy Pest megyé-
ben bukkanhatunk. Ez azért is fontos, mert a Jászkun Kerületekben az egyéni nemességet
nem ismerte el a jog, mivel a kollektív (területi lakóhelyhez kötött) jászkun kiváltság volt
érvényben 1876-ig. A 18. század elején, közepén beköltözöttek nem is kérkedtek az egyéni
nemességükkel. Majd csak a 18-19. század fordulóján, sőt a 20. század elején fordul elő
gyakrabban, hogy keresik a nemes levelüket. Sőt, napjainkban is többen tudni vélik, hogy
a „kutyabőr", a nemesi irat a múzeumban van, de ez legtöbbször csak családi legenda. A ne-
mesijogok elvesztését gyakran a „kutyabőr" eltűnésével magyarázzák, amelyhez különbö-
ző történeteket fűznek.4

Ugyancsak a családkutatás előzményeiként tarthatjuk számon a 19. századi helytörténet-
kutatók munkásságát. Közülük is kiemelkedők Gyárfás István kutatásai. Az 1870-es évek-
ben megjelent „Jászkunok története" című négy kötetes munkája reprint kiadásban ma is
ott van a legtöbb könyvtár polcain.5 A helytörténeti kiadványok, a szakirodalom más for-
rást is felhasznál egy-egy település, táj lakosságának bemutatásához. így a különböző népesség-
összeírások (1715, 1720, 1828. évi országos összeírások, nemesi összeírások, adózók név-
jegyzéke, gazdasági és katonai összeírások stb.). Ma már ezek nagy része is hozzáférhető
az Országos Levéltár honlapján6 illetve az Arcanum kiadásában megjelent CD és DVD
lemezeken.7

A magyar családkutatás legismertebb alakja Nagy Iván. E 19. századi Nógrád megyei
származású kutató hihetetlen nagy anyagfeltáráson - köztük a családokkal folytatott leve-
lezésen - alapuló, ma is hozzáférhető és közismert, nélkülözhetetlen munkája nyomtatás-
ban és DVD-ROM-on is olvasható." Hasonlóan forgatott könyv a Kempelen Béla: Magyar
nemes családok 11 kötetes műve. E két jelentős mű és még számos családtörténeti és a csa-
ládi címereket bemutatott mű olvasható a Családtörténet, heraldika, honismeret című elek-
tronikus kiadványban.* A DVD illetve CD lemezekre azért hivatkozók gyakran, mert ma
már nem szükséges Budapestre utazni azért, hogy az eredeti forrásokat mikrofilmen meg-
nézhessük, vagy a könyveket kézbe vegyük, hiszen ezen elektronikus kiadványok besze-
rezhetők és otthon a saját számítógépen is olvashatók. Ennyit változott a világ néhány év,
évtized alatt.

Visszatérve a kutatókra, kutatásokra, feltétlen számításba kell vennünk a Magyar Heral-
dikai és Genealógiai Társaságot és annak kiadványát, a Turult, amely 1883-tól jelenik meg

4 Lásd: Őrsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században. Bp. 1990. 137-139. p.
5 Gyárfás István: Ajászkunok története 1-IV. kötet. Kecskemét - Szolnok - Budapest, 1872-1885.
6 Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum DVD Könyvtár IV.; vagy: http//:www.vfmk.hu
7 Az 1715. évi országos összeírás. Arcanum DVD; Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban Arcanum CD
8 Nagy Iván: Magyarország családai. I—XIII. kötet. Pest, 1859., Bp. 1987 (reprint)
9 Arcanum DVD könyvtár IV.
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és az Országos Levéltárban kapható. Számos család történetét bemutató írás olvasható
benne.1"

A szakirodalom minden anyagára itt most nincs módunk kitérni, de Kállay István figye-
lem felhívását megismételjük: „Ha nemzeti múltunk értékeit meg akarjuk őrizni, ez nem
képzelhető el a családok történetének kutatása és feltárása nélkül. ... Ez pedig a kutatók
szélesebb köreinek a kötelessége."" Utalt arra is, hogy Baán Kálmán és Szentpétery Imre
egy időben szorgalmazta a nemesség kutatása mellett a polgárok, parasztok, sőt munkások
családtörténeti kutatásainak beindítását is. „A családnak, mint a nemzet legkisebb hordozó
egységének története része a nemzeti történelemnek ('A család: kis haza'), adatai fontosak
lehetnek a történelem egyéb ágai számára is." E szemlélet irányítja a hivatásos családkuta-
tókat, mikroközösségek társadalomkutatóit napjainkban is.

2.) A családkutatás jelentősége napjainkban

A 19. század végén, a 20. század elején tehát népszerű volt a családkutatás. A szocialista
korszakban intézményét, kiadványát megszüntették, a kutatást háttérbe szorították. Elvét-
ve foglalkoztak kutatók e témával és csak nagyritkán jelent meg publikáció. Az 1970-es
években Szabó István szolnoki történész foglalkozott egy jászdózsai család genealógiájá-
val.12 A Béziek egyik karcagi leszármazottja 1976-ban írta meg a saját családja történetét.13

Szabó László és Őrsi Julianna ezidőtájon indított társadalomnéprajzi kutatásai révén egyre
nagyobb figyelem fordult Jász-Nagykun-Szolnok megyében a családtörténeti kutatásra. A
kunszentmártoni múzeum szervezésében 1977-ben egy konferencia is megvalósult, ahol
történészek, néprajzosok, demográfusok mutatták be saját kutatásaikat.14 1978-ban Somlai
Péter szociológus vezetésével folyt Karcagon egy családkutatás, amelyet két évtized múlva
is megismételtek. Eredményeiket egy 1979-ben Karcagon megrendezett tanácskozáson és
kiadványokban adták közre.15 Az 1970-es évektől kezdve Őrsi Julianna elkötelezett kuta-
tója lett a családoknak, kisebb és nagyobb vérségi és lokális közösségeknek. írásai közül
csak a Karcagról szóló könyvét, a Túrkeve monográfiájába írt írását és a „Családok, famí-
liák, nemzetségek" című kötetet említjük meg.16 Őrsi Julianna Túrkevén 1997-ben szerve-
zett egy tanácskozást és kiállítást az Alföldön élő családkutatóknak. 2003-ban „Neves nagy-

10 A Turul 1883-1950. évfolyamai elektronikusan is hozzáférhető a Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum DVD
Könyvtár IV. lemezén.

11 Baán Kálmán (Kóczy László és Gazda István kiegészítésével): Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944.
Bp. 1984. Kállay István előszava.

12 Szabó István: Egy jászdózsai család geneológiája. In: Szabó László szerk.: Jászdózsa és a palócság. Eger - Szolnok, 1973.
33-115. p.

13 Bézi István János: Egy kun parasztcsalád története (a Béziek). Karcag, 1976. (kézirat)
14 Barna Gábor - Szabó László (szerk.): Az anyakönyvek, mint a történeti kutatások forrásai. In: Múzeumi Levelek. 35-36. sz.

Szolnok, 1977.
15 Őrsi Julianna - Szabó László (szerk.): Életmód-vizsgálatok az Alföldön. In: Múzeumi Levelek. 37-38. sz. Karcag-Szolnok,

1979.; Somlai Péter: Családmonográfiák. Bp. 1979; Somlai Péter: Húsz év. Családi kapcsolatok változásai a 20. század végi
Magyarországon. Bp. 2002.

16 Őrsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. században. Bp. 1990.; Őrsi Julianna: Adatok Túrkeve demográfiájához
és családtörténetéhez. In: Őrsi Julianna (szerk.): Túrkeve földje és népe. III. kötet. Túrkeve, 2000. 5-50. p.; Őrsi Julianna
(szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. Túrkeve, 2003.

- 7 -



TÁRSADALOMKUTATÁS - ELMELET - MÓDSZER - GYAKORLAT

kunsági családok" címmel ugyancsak kiállítást szervezett.17 201 l-ben pedig Szolnokon va-
lósul meg „A családok helye, szerepe a lokális társadalomban" interdiszciplinális konfe-
rencia a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület szervezésében. Előzmény-
ként meg kell még említenünk egy nyíregyházi és egy veszprémi családtörténeti kutatás
konferenciát, amelyek anyagai hozzáférhetők.18

A családkutatást megkönnyítette a mormonok által szervezett, az egyházi anyakönyvek
mikrofilmezésére irányuló tevékenysége. Ez azonban elsősorban a fővárosban biztosította
az adatbázishoz való hozzáférést, a helybeli kutatást ugyanakkor megnehezítette. Minden-
esetre a rendszerváltás felszabadította az e diszciplína kutatásának korlátait és egyre
nagyobb érdeklődés bontakozott ki a családkutatás iránt. Mára már az országos és megyei
levéltárak alig tudják kiszolgálni az érdeklődőket. Mindenki (idős és fiatal, tanuló, értelmi-
ségi és középosztálybeli) keresi az elődei adatait, a gyökereket.

Miért e nagy érdeklődés a téma iránt? Mi haszna van belőle az egyénnek, a közösség-
nek?

Az érdeklődést felkelthették a különböző településen megjelent monográfiák, könyvek.
Minden közösség, annak tagjai keresik azokat a kötődéseket, amellyel el tudják helyezni
saját múltjukat az országos, a nemzet történetében. Ezek a szálak kapcsolják össze az egyént
a társadalommal. E kapcsolódások teszik lehetővé a történelem, az ország sorsának meg-
értését, értelmezését. A gyökerek segítik, hogy otthon legyünk e hazában. így erősödik a
történelmi tudat. Az egyén identitástudata erősíti a lokális és vérségi közösségeket. Mindez
hozzájárul a magyar kultúra megőrzéséhez. Ez pedig segíti magyarságunk megőrzését a
soknemzetiségű Európai Közösségben.

3.) Nagykunsági családkutatók

A 20. század első felében a nemes családokról megyei feldolgozásokban is jelentek meg
írások. így a Scheftsik-féle monográfia közli Soós Adorján írását „Magyar nemesek a
Jászkunság területén" címmel." Ebben a következő túrkevei családok vannak felsorolva:
Ács, Czihat, damó de Lisznyo, Hajdú, Hodossy, Katona, Kenéz (szalontai), Laczka, Pethő,
Vadász de Gyöngyöshalász. Ugyanebben a kötetben szerepel a „Jászkun Kerületek nemesi
aranykönyve", amely szerint Túrkevéhez köthető még a Bodó, Dosza-Molnár, Földesy,
Kenéz, Mártonfi családok.2" Ebben az írásában Soós Adorján kisújszállási tanár, majd levél-
tárnok felhasználta Illéssy János, Kempelen Béla kutatásait.21 Hasonló névsort állíthatnánk
össze minden jászkun településről.

17 A kiállítás katalógusa is megjelent. Őrsi Julianna: Neves nagykunsági családok. Túrkeve, 2003.
18 Galambos Sándor - Kujbusné Mecsei Éva (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVII. Nyiregyháza, 2006.;

Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Családtörténeti kutatás határon innen és túl. Veszprém. 2009.
19 Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén. In: Scheftsik György (szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

múltja és jelene. Pécs, 1935. 178-225. p.
20 A Jászkun Kerületek nemesi aranykönyve. In: Scheftsik György (szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene.

Pécs, 1935. 225-226. p.
21 Kempelen Béla: Magyar nemes családok I-XI. kötet. Bp., 1911-1932.
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A túrkeveiek, de talán a genealógia iránt érdeklődők számára a Nagykunságon legis-
mertebb családkutató Vadász Pál. Gyöngyöshalászi Vadász Pál jogi végzettségű, túrkevei
és dévaványai földbirtokos volt. 1883-1948 között élt. Háza a Kossuth u. 6. sz. alatt volt,
amely ma a Finta Múzeum kiállítóterme. Az egyik előde Báthori István katonája volt. A
18. században a család Hont megyében birtokos, majd Gyüre és Kisharsány (Szabolcs vár-
megye) nemesei közt találjuk őket a Királyi Könyvekben. Nemességükről, a család erede-
téről Orosz Ernő is ír a század elején a Heves és Külső-Szolnok megyei nemes családok
között." A könyvet - a bejegyzés szerint - Vadász Pál a doktorátusa megszerzésekor kapta
meg, ami arra utal, hogy már ekkor is érdekelte a családtörténet. Az indíttatás családi le-
hetett. Elődei nagyműveltségű emberek voltak. Nagyapja (I. János) 1778-ban külföldi egye-
temekre ment (Basel, Heidelberg, Utrecht), majd abonyi lakos lett. Két fia (II. Pál és II.
János) ügyvédnek tanult. János fiának négy gyermeke született, köztük Károly, aki a túr-
kevei Czihat családba házasodott be, és 1882-ben oda is költözött. Az ő fiuk Pál a család-
kutató levéltáros, Károly-György megyei főjegyző és János-Gusztáv. Megjegyezzük, hogy
a nagyapjuk testvére (II. Pál már 181 l-ben megszerezte az ügyvédi diplomát és Túrkevén
vállalt állást, ahol feleségül vette Pelbárth Erzsébetet.23 Vadász Pálról már korábban írtunk,24

így most csak az újabb összefüggésekre hívjuk fel a figyelmet. A testvére János valószínű-
leg abba az Abonyi (valódi nevén: Zsarályi Márton) családba házasodott be, azaz vette fe-
leségül Abonyi Teréziát, akinek az apja a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a nagyapja
Abonyi Lajos (írói álnéven) a Kisfaludy és a Petőfi Társaság tagja volt. Vadász Pál és
Károly testvére pedig a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja volt.

Látható tehát, hogy Vadász Pál olyan kapcsolatrendszerrel rendelkezett, amely segítette
őt a kutatásaiban. Ezt ki is használta. Rendszeresen kutatott a Magyar Országos Levéltár-
ban, a Nemzeti Múzeumban, Gyulán, Dévaványán, Gyomán, Hódmezővásárhelyen, Nagy-
kőrösön, Karcagon, Kisújszálláson, Mezőtúron és számtalan levéllel kereste fel azokat a
földbirtokosokat, potentált embereket, akiktől valamilyen adatot remélt. Fennmaradt néhány
levele, például, amit Bay Ferenc nyírmadai földbirtokosnak írt, akitől azt kérte, hogy leg-
alább egy hétre fogadja és bocsátsa rendelkezésére a 300 levélből álló családi levéltárát.25

Úgy tűnik, hogy a néprajzos Györffy Istvánnal is jó kapcsolatban volt. Elsők között ol-
vasta az 1922-ben megjelent Nagykunsági krónikát.26 Ebben az időben már lelkesen gyűj-
tötte a családtörténeti adatokat. Az egyik' helyen megjegyzi „a n/eme/s Szigethi Gy/örffy/
cs/alád/... mely Nádudvarrul 1768- ment oda (mármint Karcagra)... s amelybűi való Istv.
Dr. Nemz/eti/ Muz/eum/ Ig/azgató/ őr, a néprajzi Múzeumban, a Nagykunsági krónika
(Karcag, 1922. őszin: Nagy és Kertész könyvnyomda) írója, ki sok érdekes adatát volt
szives velem is közölni, miért is neki itt is köszönetet mondok."27 Majd széljegyzetben
leírja a Györfry család eredetét.

22 Orosz Emö: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.
23 Soós Adorján: Magyar nemesek a Jászkunság területén. In: Scheftsik György (szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

múltja és jelene. Pécs, 1935. 222. alapján. A részletesebb kimutatást lásd: Kempelen Béla: Magyar nemes családok. XI.
kötet. In: Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum. DVD Könyvtár IV.

24 Lásd: Orsi Julianna: A kisvárosi értelmiség szerepvállalása a lokális közösségekben. In: Őrsi Julianna (szerk.): Kulcsembe-
rek. Túrkeve, 2002. 11-13. p.!

25 A varsányi anyag fénymásolatát Vitális Sándor kisújszállási lelkésztől kaptuk, melyet utólag is köszönünk.
26 GyörfTy István: Nagykunsági krónika. Karcag. 1922.
27 Kisebb családok: Vadász. OL. P szekció 695. 162. MOL.
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Vadász Pál anyaggyűjtése kiterjedt a tizedjegyzékekre csakúgy, mint az anyakönyvekre
vagy a történeti szakirodalomra. Igen értékes abból a szempontból is, hogy a jobbágyok és
a nemesek neveit is egyaránt számba vette, és mindenütt feljegyezte a forrást. A forrás fel-
használásánál az okoz nehézséget, hogy nem jelöli, miként kapcsolódik a más települések
forrása a túrkevei családokhoz. Adatfeltárása azonban értékes abból a szempontból, hogy
olyan évszázadok névanyagát is összegyűjtötte, amelyből kevés adattal rendelkezünk. Az
évtizedek alatt olyan hatalmas anyagot halmozott fel, hogy már nem volt képes átlátni és
így nem is született belőle összefüggő feldolgozás sem a saját, sem a túrkevei családokra
vonatkozólag. Szerencsére kéziratos anyagát Dankó Imre az 1950-es évek elején felküldte
az Országos Levéltárba, kisebb részét a Néprajzi Múzeumba, amely ma is tanulmányoz-
ható. Anyagának feldolgozása azonban nem kis erőfeszítést igényel a kutatótól, aki erre
vállalkozik. Nemcsak a szertelen jegyzetelésben rendet tenni nagy feladat, de az írás olva-
sása is nehézségekbe ütközik. Mindenesetre egy szakdolgozat már született Vadász Pálról
az ELTE Történettudományok Segédtudományai Tanszékén.28

Talán Vadász Pál anyagával való foglalkozás is inspirálta Dankó Imrét, hogy a túrkevei
ragadványneveket összegyűjtse és közzétegye.2'

Györffy Lajost is a családtörténet iránti érdeklődés, a családban uralkodó elődök tiszte-
lete indította el a kutatói útján. Először egy irodalmi feldolgozást akart készíteni a Vincze
elődökről, de Györffy István arra biztatta, hogy török nyelvismeretét használja ki, és a
török deftert fordítsa le. így született meg az 157l-es török adóösszeírás névanyaga, amely
az egyik legkorábbi teljes lakossági összeírás a Nagykunság falvainak lakóiról.3" Ugyan-
csak értékes Botka János közlése is az egri vár 1577-1579-es összeírásából.31

Az összeírások sorába tartoznak a 18. századi redempciós névjegyzékek, melyeket Őrsi
Julianna publikált.32 Kutatásait azonban a helyi közösségekre kiterjesztve komplex módon
végezte, végzi, így szinte minden tanulmányában van valamilyen a családkutatás szem-
pontjából értékes adat.33

A túrkevei Honismereti szakkör az 1970-es évektől működött, amelynek tagja volt többek
között Györffy Lajos és Talpalló Piroska is. A szakkör az országos és megyei honismereti
pályázatokon keresztül kapcsolódott be az önkéntes gyűjtő mozgalomba. A kiírt pályázati
témák inspirálták a szakkör tagjait egy-egy pályamű elkészítésére. Mire azonban orszá-
gosan is felfigyeltek a családkutatás jelentőségére a szakkör már befejezte működését, de
tagjai továbbra is nyitottak maradtak a néprajzi, helytörténeti témák iránt. így kerülhetett
be a Túrkeve monografikus kutatásának stábjába Hagymási Sándor, Szilágyi Károly és
Talpalló Piroska az 1980-as években. A kutatást Őrsi Julianna múzeumigazgató vezette, a

28 Az információ! Pandula Attilától kaptuk.
29 Dankó Imre: A Túrkevei család- és ragadványnevek társadalmi vonatkozásai. In: Magyar Nyelvőr, 77. (1953) 375-387. p.
30 Györffy Lajos: Adatok az Alföld törökkori településtörténetéhez (Az 1571-es török defter fordítása). Szolnok, 1956. A

szerző élete vége felé a későbbi deftert is lefordította. Az azonban elveszett és így nem került kiadásra.
31 Botka János: A Nagy- és Kiskunság az egri vár 1577-1579. évi összeírásában. In: Zounuk 2. Szolnok, 1987. 205-251. p.
32 Őrsi Julianna: A redempció szerepe a Jászkunság fejlődésében. Melléklet. In: Bellon Tibor - Őrsi Julianna: A Jászkunság

összefogása. Karcag, 1996. 9-56. p. + mellékletek
33 Őrsi Julianna bibliográfiáját lásd: www.kulturaeskutatas.hu; vagy www.fintamuzeum.hu honlapokon!

- 1 0 -



A CSALÁDKUTATÁS ALAPJAI

programot Túrkeve város finanszírozta. E kutatás indította el Talpalló Piroskát a családku-
tatás irányába, bár anyagát nem itt, hanem önálló „Ki kicsoda" kötetekben publikálta."

P. Debreczeni Julka bár nem Túrkevén végezte a kutatásait, de a túrkevei őseire vonat-
kozó adatokat kereste, így joggal tarthatjuk számon munkásságát. Anyaggyűjtése - Őrsi
Juliannán és Talpalló Piroskán keresztül - bekerült a túrkevei kutatói vérkeringésbe. Jelen-
tősége nem csak abban rejlik, hogy nagymennyiségű levéltári és anyakönyvi adatot hozott
a felszínre, hanem abban is, hogy egy-egy családhoz eljuttatta a rájuk vonatkozó adatokat
így biztatva őket is további anyaggyűjtésre.35 R. Kis István tanár azért kutatta és írta meg
a családja történetét, hogy az unokáknak is átadja ismereteit.36 Kurucz János nyugdíjas ta-
nár karcagi és kisújszállási (közismert és kevésbé ismert) családok nyomába eredt. Meg-
írta egy nagykun kapitány, egy jegyző családjának történetét." Majd egyre inkább beleme-
rült a saját családja és annak rokonsága családtörténetének kutatásába. Kiírta az anyaköny-
vi adatokat, felkereste a rokonokat, fotókat, írásos dokumentumokat, címermásolatokat és
visszaemlékezéseket gyűjtve tőlük.(Hasonlóan kereste fel a rokonokat, mint Kun László
parasztember az 1970-es években a Kun család családfája megrajzolása céljából.38) Egy
írásában az egy évtizedes kutatási eredményeit publikálta.3' Majd több kötetet adott közre.40

A legújabb, Nagykunságon megjelent könyv a karcagi Varró családot mutatja be.41

Hogy a fent említett hívatásos kutatóknak, a Finta Múzeum igazgatóinak, az országos
gyűjtőmozgalomnak, a kiállításoknak, kiadványoknak mennyi szerepe volt a családkutatás
elterjedésében a Nagykunságon, ma már nehéz kideríteni. Mindenesetre több családfa,
leszármazási tábla készült, amelynek egy része csak a rokonság körében ismert, más része
azonban nyilvánosságra került.

A családkutatás egyik figyelemre méltó eredménye a Vincze családhoz (Györfry Lajos
múzeumigazgató anyai elődei) köthető. A Vincze család évszázadokon át megőrizte csalá-
di irattárát, melyet Karcagi Gáborné Vincze Marica beadott a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Levéltárba. Bizonyos anyagokat ő is feldolgozott42, de segítette Pozsonyi Zoltán levél-
tárost is a családi hagyaték teljes feldolgozásában, aki azután tovább folytatva a kutatáso-

234 Talpalló Piroska: Túrkevei ki kicsoda? Túrkeve, 2000.; Talpalló Piroska: Túrkevei képes kicsoda 2. Túrkeve, 2007.; Talpalló
Piroska: Túrkevei képes ki kicsoda? Túrkeve, 2010.

35 A Debreczeni Julkával készüli interjút lásd: Őrsi Julianna: A családkutatás rejtelmei - Beszélgetés Debreczeni Julkával. In:
Jászkunság. 2008. Í-A. sz. 29-34.

36 R. Kiss István: Vázlatok a Kiss (Rofi) Kiss, R. Kiss) család múltjából. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák -
nemzetségek. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban. Túrkeve, 2003. 73-86. p.

37 Kurucz János: Kisújszállás két történelmi családja. Kisújszállás, 1998,; Kurucz János: A Nagykunságban „lakozott" Laczka
család. Karcag, 2002. Itt jegyezzük meg, hogy ez utóbbi munkával Őrsi Julianna nyomdokain haladt, aki már 1999-ben
közre adta Laczka János és családja történetét. Lásd: Őrsi Julianna: Laczka János élete és kapcsolata nagykunsági környe-
zetével. In: Rideg István (szerk.): Laczka János emlékezete. Karcag, 1999. 123-220. p.

38 Erről lásd Őrsi Julianna: Családtörténeti kutatások a Nagykunságon. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák -
nemzetségek. Túrkeve, 2003. 9-28.; Uő.: Neves nagykunsági családok. Uo.: 29-48. p.!

39 Kurucz János: Tíz év a családtörténet kutatásának varázsában. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetsé-
gek. Túrkeve, 2003. 49-72. p.

40 Kurucz János: Terebélyes családfánk a kun-magyar erdőben. I-II. Karcag, 2005; Kurucz János: Római katolikus családok
„a karcagi reformátusok tengerén". Karcag, 2009.

41 Bíró Endre - Varró Anikó: Karcagi pillanatok. A Varró család. Karcag, 2010.
42 Karczagi Gábomé: Szemelvények a Felsővályi Vincze családéletéből. In: Őrsi Julianna: Családok - famíliák - nemzetségek.

Túrkeve, 2003. 87-98. p.
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kat más levéltári anyagokban is és figyelembe véve a szakirodalom eredményeit, módsze-
reit egy kiváló családtörténeti munkát tett le az asztalra kandidátusi értekezésként. Halála
után, 2010-ben jelent meg „A Felsővályi Vincze család története" címmel.43

4.) A családkutatás forrásai

Már az előzőekben is számos forrást érintettünk, de most szedjük számba őket!

A) írott források:

a.) Hivatalos iratok: oklevelek (birtokadományozás), adóösszeírások, népesség-
összeírások, tanácsi jegyzőkönyvek és iratai, végrendeletek, büntetőperek. A tanúkihallga-
tási jegyzőkönyveknél a tanuk neveiből, életkoruk, foglalkozásukból, lakóhelyükről is fontos
adatokat nyerhetünk. Valamennyi irat lehet bármely nagykun város anyagában, a Nagykun
Kerületeknél és a Jászkun Kerületeknél. 1876 után a Jász-Nagykun-Szolnok megye anyagá-
ban. A városi, a kerületi, a megyei anyag a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban van
elhelyezve. Az országos összeírások lelőhelye az Országos Levéltár. Az egyházi anyaköny-
vek eredeti példányai a helyi egyházközségeknél, az állami anyakönyvek a városházán ta-
lálhatók. Az anyakönyvek másolatai példányai a megyei levéltárban vannak. Meg kell je-
gyeznünk, hogy a legújabb szabályozás értelmében az állami anyakönyvek 20. századi ku-
tatása korlátozott. Az egyházi anyakönyvek mikrofilm másolatai 1895-ig az Országos Le-
véltárban találhatók.

b.) Családi feljegyzések, naplók, visszaemlékezések, levelek, anyakönyvi kivonatok,
adás-vételi szerződések, családi biblia, emlékkönyvek, fotók, fotóalbumok. Az e típusú
iratokra leggyakrabban a rokonságban bukkanhatunk rá. Nagyritkán kerültek be közgyűj-
teményekbe (levéltár, múzeum). Elsősorban 20. században keletkezett dokumentumok ezek.
Véletlenül azonban előkerülhet egy-egy megőrzött 18-19. századi irat is. 19. századiak
azok a bibliák, amelyeknek az elejére vagy a hátuljára beírták a leszármazottak születési,
házasságkötési, halálozási adatait. A református egyház Hit, remény és szeretet című sok-
szor megjelent könyvének elején e bejegyzésekre biztatva külön lapokat is befűztek. Né-
hány 19. században - több személy kézírásával - készült családi krónikát is megőriztek az
utódok. Ugyancsak ritkán találhatunk nemzetség-táblát, leszármazási táblát, megrajzolt
családfát is egy-egy idősebb rokonnál vagy annak hagyatékában.

A fotók akkor segítenek bennünket, ha van, aki beazonosítsa a rajta látható személyeket,
vagy a hátuljára, az album lapjára név, évszám vagy bármi más rá van írva. A tablóképek
a kapcsolatrendszert segítenek rekonstruálni. Ide sorolhatjuk a videofilmeket és CD vagy
DVD-ROM-okat is. Újabban készülnek családi naptárak is, azaz a családtagok fényképét
teszik fel egy-egy hónap lapjára.

43 Pozsonyi Zoltán: A Felsővályi Vincze család története. Karrierek és konfliktusok egy nagykun família életében (1745-1867).
Bp., 2010.
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B.) Nyomtatott termékek. Könyv, újság, gyászjelentés, esküvői meghívó, digitális adat.
A helytörténeti kiadványokban bármely témában rábukkanhatunk valamelyik ősünkre. Az
újság is eléggé összetett forrás. A legbővebb információt a nekrológok adnak. Az elődök
közéleti szereplésére csakúgy fény derülhet, mint gazdálkodási, vállalkozási adataira. A
gyászjelentések, esküvői meghívók, születési értesítések összegyűjtése szokásban volt,
amelyekből nemcsak időpontokra, de rokonsági összefüggésekre is kaphatunk adatokat.
Hasonló jelentősége van az újsághirdetéseknek is. (Pl. Új Néplap, Karcagi Hírmondó,
Kisújság, Kisújság, Túrkeve stb.)

C.) Tárgyi emlékek. Ide bármilyen, az elődöktől megmaradt tárgy besorolható. Emlék-
tárgy, ajándék, saját készítésű tárgy, viselet, használati eszköz, munkaeszköz. Különösen
hasznos, ha valaki tud a tárggyal kapcsolatban információkat is adni. A tárgyakon szereplő
monogramok, évszámok is útba igazíthatnak. A ház vértelkén, a mestergerendán is ott
lehet az egykori tulajdonos neve, monogramja. Nem megszokott, de a síremlékeken
szereplő adatok is segítséget nyújthatnak az informálódásban.

D.) Szóbeli közlés, szájhagyomány. Célszerű felkeresni a rokonság idősebb tagjait és
elbeszélgetni velük családjukról, elődeikről. Van olyan, aki csak a saját emlékeit, élmé-
nyeit tudja megosztani a kutatóval, de van olyan is, aki a szülei, nagyszülei elmondásait is
közvetíti felénk, tehát szájhagyomány útján több generációra visszamenőleg is gyűjthe-
tünk anyagot. Ezeket a beszélgetéseket legcélszerűbb magnóra vagy videóra venni és ké-
sőbb lejegyezni. Célszerű az archiválásra is gondolni akár képről, akár filmről, akár hang-
anyagról van szó.

Látható tehát, hogy mennyire széleskörű az a forrásanyag, amely segítheti a családtör-
ténet iránt érdeklődőt a kutatásban.

5.) A családkutatás módszere

Már az előzőekből is kiderül, hogy a komplex módszert ajánljuk, amely egyaránt jelent
történeti források feltárását, adatok gyűjtését, néprajzi anyag (interjúk, visszaemlékezések,
tárgyi anyag) összegyűjtését. Fontos, hogy forrásanyagunkat pontosan adatoljuk (kitől, hol
mikor, honnan származik). Adatainkat tárolhatjuk cédulákon, lejegyzett és digitális formá-
ban is. Ma már lehetőség van adatbázis építésére is. Ebben segít az Internet is. A google.hu
honlapon a családkutatásra vagy a konkrét családnévre is kereshetünk adatokat, informá-
ciókat.

6.) A források feldolgozásának lehetőségei

A legtöbb, saját családját kutató személy azzal a céllal indítja az adatgyűjtését, hogy
megrajzolja a családfáját. A füzetbe felírt adatokból, fénymásolatokból aztán összeren-
dezve valóban lesz egy családfa vagy egy leszármazási tábla, nemzetség-tábla. A kettő
közötti alapvető különbség, hogy a családfánál a lap alján kezdve felfele a törzsből nőnek
ki az ágak és az azokon lévő levelek alkotják a lombot. Itt nem biztos, hogy az azonos
generációk egy szintre kerülnek, de a vérségi vonal levezetése szemléletes lehet. Ebben az
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esetben csak a konszangvinikus rokonok kerülnek fel a fára, azaz a házastársak nem.
Egyéb adatra is kevés hely van. A családfa egyetlen nagyméretű papírra készül el. Gyakran
igen impozáns látvány. (Ilyen családfákat láthattunk a „Neves nagykunsági családok"
című kiállításon 2003-ban Túrkevén, 2011-ben Szolnokon.)

A leszármazási tábla vagy nemzetségtábla ezzel szemben ellenkező irányú. Itt is a közös
ősből indul ki, de onnan (fentről) lefelé halad. Itt az oldalágak azonos generációja egy
szinten van megrajzolva. Függőleges és vízszintes vonalakkal lehet a generációkat össze-
kötni ezzel is jelezve a leszármazási rendet. Egy-egy nevet kiemelve újabb és újabb táblá-
zatot lehet felrajzolni. Mindig vissza kell utalni az első táblázatra, hogy melyik generáció
melyik tagjának a leszármazottját kívánjuk a továbbiakban nyomon követni. A leszárma-
zotti táblázatokba rendszerint egyéb információk is belekerülnek (házastárs neve, szüle-
tési, halálozási házasságkötési adatok stb.). Ilyen leszármazási táblákat is láthattunk az
említett kiállításokon. A leszármazási táblákon gyakran használják a téglalap alakú ikont,
hogy az egy személyhez tartozó adatok jól elváljanak.

Tudományos feldolgozásoknál még gyakran találkozunk azzal a szemlélettel is, hogy az
EGO-ból kiindulva (0 generáció) + jellel felfele haladnak az elődök jelölésénél (+1, +2,
+3 generáció stb.), - előjellel lefelé haladnak az utódok jelölésénél (-1, -2, -3 generáció
stb.). Amennyiben nem a név számít, csak a nem, a gyerek- vagy a lélekszám, akkor fér-
fiak esetében háromszög, nő esetében kör az egyezményes jel. A vérrokon esetében telített
a szimbólum, a házassági rokon esetében üres. A házassági kapcsolatokat = jellel jelölik a
kutatók. Ilyen jelzéseket alkalmazott Bodrogi Tibor vagy Őrsi Julianna publikációiban.44

Természetesen egyéni megoldások is szóba jöhetnek. Eddig egy eredeti ötlettel találkoz-
tunk, ami kivitelezhető és szemléletes megoldást ad. Az ős neve középre került és koncent-
rikus körökbe az egyes generációk kijjebb és kijjebb. így a szaporodó utótoknak is van
hely. (Kun család - Karcag)

Ugyancsak szemléletes egy másik megoldás is. A készítője azt akarta szemléltetni, hogy
melyik rokon leszármazottai hová költöztek el. Egy térképen jelölte be az adott települé-
seket, oda nyilakat rajzolt jelezve a származás irányát. A településekhez pedig oda scennelt
a leszármazottakról egy-egy fényképet adatolva. (Kelemen család - Túrkeve) Ugyanezt
fontos egyéb dokumentummal is el lehet készíteni. Az így létre hozott művek szemléltet-
hetnek előadást, kiállítást, de a böngészésre is alkalmas.

Amikor már annyi egyéb anyag is összegyűlik, amelyet érdemesnek tartunk feldolgozni,
közölni akkor készülnek el a dolgozatok, pályamunkák, könyvek. Ezekre ugyancsak talál-
hatunk egyéni megoldást, mint azt tette a karcagi Kurucz János több könyvében.45 Kiadvá-
nyai alapvetően genealógiai szemléletűek. Minden fejezetben felsorol 2-3 generációt egy
ágból kiindulva, és azután írja az ott szereplő személyekről az információkat. Egy-egy
egység itt is kapcsolódik az előzőhöz. A két helyen szereplő egyén és a születési, halálo-
zási, házasságkötési, esetleg foglalkozási adatok az útbaigazítók.

44 Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése. Bp., 1997.; Őrsi Julianna: Karcag társadalomszervezete a 18-20. szá-
zadban. Bp. 1992.

45 Kurucz János: Terebélyes családfánk a kun-magyar erdőben. I—II. kötet. Karcag, 2005.; Kurucz János: Római katolikus
családok „a karcagi reformátusok tengerén". Karcag, 2009.
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A CSALÁDKUTATÁS ALAPJAI

A tudományos művek egyéb információkat is tartalmaznak. Azokban már sok esetben
elemzések, tipizálások, életpálya nyomonkövetések, a rokonsági rendszer és a lokális
kapcsolatrendszerek működésének a vizsgálatára is sor kerül. A horizontális és a vertikális
szemlélet úgy van jelen egyszerre, hogy a mikroközösséget (család, rokonság) elhelyezi a
tágabb környezetében és általánosít, következtetéseket von le, elvonatkoztat a konkrét
személyektől. Erre példa Pozsonyi Zoltán már említett műve vagy Őrsi Julianna: A Laczka
család története és egyéb publikációi.46

A visszaemlékezés kötetek kiadása is dívik. Ezek gyakran egy-egy pályamű átdolgozá-
sából születnek. Gyakran történelmi események kapcsán rajzolja fel a szerző a saját élet-
pályáját, (háború, forradalom). Máskor az egyéni életút bemutatása kerül középpontba. (Erre
példa Kárpáti Jenő vagy Nagy Jenő írásai).47 A regénnyé formált emlékek már egy újabb
műfaj sajátosságait hordozzák magukban. Itt utalnunk kell Körmendi Lajosnak, a Nagy-
kunság írójának irodalmi hagyatékára.

A Jászkunságban először Jászberényben volt családi találkozó a redetnpciós ünnepsé-
gek keretében. Muhoray György összehívta az összes Muhoray nevűt a világ minden
tájáról. A művelődési ház nagytermében tartották a rendhagyó programot, ahol a szervező-
kutató egy több lapos genealógiai táblázatot is átadott a vendégeknek. A Kiskunságban is
olvastunk hasonló összejövetelről az újságban a kiskunhalasi monografikus kutatás kap-
csán. A Nagykunság székhelyén, Karcagon eddig három család rendezett családi találko-
zót: a Béziek, a Kerekesek 2010-ben, a Disznósok, pedig 2011-ben. Ez utóbbin módunk
volt részt venni. Anélkül, hogy minden részletre kitérve leírnánk a rendezvényt, megje-
gyezzük, hogy a fényképezés, filmezés, beszélgetés mellett a hozott birkapaprikás és süte-
mények között volt egy „családfa-torta" is. Többen hoztak fényképeket, könyveket, leszár-
mazástáblát, hogy megmutassák egymásnak. Ez az új ünnep jó alkalom az ismeretség,
rokonság elmélyítésére.

Összegezve a fentebb leírtakat megállapíthatjuk, hogy a Nagykunságon nagy hagyomá-
nya van a családkutatásnak, csakúgy, mint az írásbeliségnek. A helyi értelmiség mellett
más foglalkozásúak is érdeklődnek a családjuk múltja iránt. Kutatási eredményeiket a leg-
különbözőbb formákba (műfajba öntve) jelenítik meg, teszik közkinccsé ezzel is bővítve
saját és embertársaink ismeretét és erősítve a rokoni szálakat, emberi kapcsolatokat.

46 Őrsi Julianna: A Laczka család története. I—III. In: Jászkunság, 2008. 1-2. sz. 5-24., 2008. 3^1. sz. 5-28., 2009. 1^4. sz.
5-21. p. Őrsi Julianna: Jegyzőgenerációk. A helyi értelmiség szerepe a mezővárosi fejlődésben, (kiadás alatt.

47 Kárpáti Jenő: Keserves. Karcag, 2006; Nagy Jenő: Széljárta mezők. Sopron, 2010.
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