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A Magyar Nemzeti Múzeumban havi rendszerességgel tartott felol-
vasóülések mellett, az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is szerve-
zett az MHGT kirándulást. Június 1-jén Pozsonyba látogattunk, ahol 
a Belváros műemlékei mellett, Pozsony Város Múzeumát tekintet-
tük meg, majd a Kecske-kapu melletti temetőben tettünk sétát. Ezt 
követően, július 25-én, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület-
tel közösen, Bécset kerestük fel, ugyancsak Pandula Attila elnök ve-
zetésével (és Hunyady László tagtársunk szervezésében). A csoport 
a bécsi Hadtörténeti Múzeumban és Magyarország Nagykövetségé-
nek (az egykori Magyar Kir. Kancelláriának) épületében, valamint 
a Szt. István székesegyházban tett élményekben gazdag látogatást.

Sor került idén konferencia szervezésére is. Az MHGT 2019. 
november 11-én, Családok, címerek, történetek címmel, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Dísztermében rendezett konferenciát. Az egész 
napos rendezvény programján három-három címer- és családtani 
előadás, valamint a családtörténeti kutatások aktuális helyzetéről 
folytatott pódiumbeszélgetés szerepelt.

Idei rendes közgyűlésünket május 20-án tartottuk, az MHGT 
székhelyén. Az elnök beszámolójában kitért a nemzetközi kapcso-
latokra, a Társaság jelképeinek és szabályzatainak kérdésére, a Nem-
zeti Címerbizottság munkájára, a tagság létszámának növelésére, és 
a Társaság könyvtárának gyarapítására. A pénztárnok ismertette a 
2018. évi gazdálkodás adatait, s előterjesztette a 2019. évi költségvetés 
tervezetét. A Társaság bevételeinek növelését, az SZJA 1%-ok fogadá-
sára való regisztrációt, a könyvtár gyarapítását, a felelős gazdálkodás 
fenntartását, és a pénzügyi tartalék-képzést indítványozta. A köz-
gyűlés tárgyalt az őszi konferenciáról is. Ezután a felügyelőbizottság 
elnöke (Tasnádi Zsolt) tartotta meg beszámolóját. A beszámolókat 
a közgyűlés jóváhagyta, a költségvetést módosítás nélkül elfogadta. 
Szóba került még a közeljövőben megalapítandó Radvánszky-díj 
szabályzatának kidolgozása, valamint a Turul folyóirat helyzete is.

Az Alapszabály által előírt négy elnökségi ülés, az érdeklődő 
MHGT tagok részvételével, szabályszerűen folyt le. Az elnökséget 
az adminisztratív ügyek mellett leginkább a megalkotandó szabály-
zatok (Alapszabály, SZMSZ, kitüntetések szabályzata, adatvédelmi 
szabályzat, jelképek rendezése) ügye kötötte le. A február 8-i ülés fő-
ként a működési támogatásra benyújtandó 2019. évi (NEA) pályá-
zattal foglalkozott. Az április 12-i ülésen a Közgyűlés előkészítésé-
ről, a Társaság jelképeiről és az MHGT gyűjteményeiről (levéltár, 

könyvtár) esett szó. A június 25-i ülésen az őszi konferencia szerve-
zésével foglalkoztunk. Az október 3-i elnökségi ülés pedig ismét a 
konferenciával, a 2020. évi (NEA) működési pályázattal, valamint 
a Magyar Történelmi Családok Egyesületével kötendő együttmű-
ködési megállapodással. Ezen kívül minden ülésen tagfelvételre, és 
sok kisebb ügy tárgyalására került sor.

Az MHGT tagsága a 2019. január 6-i állapot szerint 126 rendes 
és egy tiszteletbeli tagból állott. Jelenleg (2019. november 22-én) a 
Társaságnak 153 rendes és egy tiszteletbeli tagja van. Így a rendes 
tagok létszáma 2019. évben 27 fővel növekedett, ami a Társaság jö-
vőjét illetően kedvező fejlemény.

Az elmúlt években folytatott felelős gazdálkodás eredményeként 
a Társaság vagyona számottevően gyarapodott, ám bevételei és tar-
talékai még mindig jelentősen elmaradnak attól a színvonaltól, mely 
a hatékonyabb, és az MHGT eredeti célkitűzéseihez mérten, széle-
sebb körű működéshez szükséges volna. Az őszi konferencia mint-
egy negyed millió forintos rendezési költségét kizárólag a Társaság 
pénztárából fedeztük. Habár ez erőforrásainkat jelentősen igénybe 
vette, az elnökség további konferenciákat kíván szervezni, egy-két 
éves rendszerességgel. Ez azonban csakis a Társaság anyagi helyze-
tének további megerősítése révén lehetséges. A Társaság, a pénztár-
nok szorgalmazására, kisebb összegű biztonsági tartalékot képzett, 
ami a pénzügyi egyensúly megőrzéséhez némi segítséget nyújthat.

A Társaság adminisztrációja a korábbi évtizedek gyakorlatához 
képest jelentősen javult. A Társaság működése az Alapszabálynak 
megfelel, a tisztségviselők ügyintézési és dokumentációs teendői-
ket stabilan ellátják, ám ebben is még további fejlődést remélhetünk. 
Legsürgetőbb feladat az új weboldal elkészítése.

A továbbiakban a Társaság együttműködési megállapodást kí-
ván kötni hasonló profilú szervezetekkel (Magyar Családtörténet-
kutató Egyesület, Magyar Történelmi Családok Egyesülete, MTA 
Lendület Családtörténeti kutatócsoport). Alapító elnökünk, báró 
Radvánszky Béla emlékére kitüntetést kívánunk alapítani, a tör-
téneti segédtudományok legkiválóbb művelőinek jutalmazására. 
Folytatni tervezzük havi előadás-sorozatunkat, és további konferen-
ciákat szeretnénk rendezni, éves rendszerességgel. Gyarapítani kí-
vánjuk a Társaság kézikönyvtárát, és az adminisztráció könnyítése 
érdekében folyamatosan rendezzük a Társaság iratanyagát. Szeret-
nénk korszerű, internetes felületeken is tájékoztatást nyújtani tevé-
kenységünkről, valamint eleget tenni Társaságunk ismeretterjesztő 
hivatásának, a segédtudományok területén.

Benke Tamás (MHGT, pénztárnok)



E számunk szerzői

Avar Anton levéltáros, PhD-hallgató (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bp.)

Benke Tamás pénztárnok (MHGT)
Cseh Géza ny. főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, Szolnok)
Fricz-Molnár Péter jogi osztályvezető, jogtanácsos (Innovációs és Technológiai Minisztérium, Bp.)
Kunt Gergely egyetemi adjunktus (Miskolci Egyetem)
Pál Ferenc levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára)
Sára Balázs műhelyvezető (ELTE Eötvös József Collegium Germanisztika műhely, Bp.)
Szegedi László genealógus, heraldikus (Rimaszombat, [Rimavská Sobota])
Viskolcz Noémi főiskolai tanár, intézetigazgató (Miskolci Egyetem)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tisztelettel meghívja a  
Családok, címerek, történetek  

című konferenciájára

Időpont és helyszín:
2019. november 11. 10 óra
Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.)

A konferenciát megnyitja
Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum

Köszöntőt mond
Dr. habil. Pandula Attila, elnök, MHGT

Előadások
Levezető elnök: Debreczeni-Droppán Béla főtitkár, MHGT

10.10 Dr. habil. Pandula Attila, elnök, MHGT
egyetemi docens, ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék
◆ A nagyszebeni evangélikus dómtemplom ferula síremlék- 
gyűjteménye heraldikai szempontból

10.30 Dr. habil. Körmendi Tamás, egyetemi docens, tanszék
vezető, ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék
◆ A Kanizsaiak címereslevelei

10.50 Dr. Rácz György, főlevéltáros, egyetemi docens, MNL  
Országos Levéltára, PPKE BTK Medievisztika Tanszék
◆ A kos, a szőke nő, az aranyalma és a csillag. A Hunyadiak 
címeresleveleiről

11.10 – 11.30 Szünet

Levezető elnök: Dr. habil. Pandula Attila elnök, MHGT

11.30 Dr. Lakatos Andor, történész, levéltárvezető, Kalocsai  
Főegyházmegyei Levéltár 
◆ Haynald Lajos (1816–1891) bíboros, kalocsai érsek családja a 
19. században

11.50 Dr. Jakab Réka, főlevéltáros, MNL Veszprém Megyei  
Levéltára
◆ A pápai Neumannok: egy család karriertörténete

12.10 OgoljukBerzsenyi Anett, titkár, MHGT, levéltáros, Buda
pest Főváros Levéltára
◆ Terhes örökség – Elmebetegségek öröklődése és genealógiai 
vonatkozásai

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 Kerekasztalbeszélgetés a családtörténetkutatásról
Moderátor: Dr. Török Róbert, titkár, MHGT 
Dr. Szilágyi Adrienn, Lendület Családtörténeti Kutatócsoport
Kovács Eleonóra, alelnök, MHGT, főlevéltáros, a Magyar Nem-

zeti Levéltár „Hetedíziglen” családtörténet-kutató projekt-
jének vezetője

Dr. Lakatos Andor, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület 
elnök helyettese

Rendezvényünk házigazdája a Magyar Nemzeti Múzeum.
Köszönjük támogatását!



TÁJÉKOZTATÓ

2019-ben az eddigi füzetenkénti 40 oldal terjedelmet 48 oldalra bővítettük, az utolsó füzet 
esetenként lehet ennél is hosszabb. 2019-ben változatlan áron (4 × 750, összesen 3000 Ft) juthat 

hozzá a Turul évi négy számához. A részletekről honlapunkon (http://turulfolyoirat.hu/)  
a Terjesztés fülre kattintva olvashat.

Honlapunkon megtalálhatóak a 2010 utáni füzetek letölthető pdf formátumban. A Turul teljes 
archívumát az Arcanum Digitális Tudománytár (ADTPLUS) -hoz hozzáféréssel rendelkező 

intézmények (könyvtárak, kutatóintézetek) hálózatán keresztül tudja használni,  
vagy egyéni előfizetéssel.

TISZTELT SZERZŐINK, LEENDŐ SZERZŐINK!

A Turul 2020-tól megváltoztatja közlési szabályzatát. A Magyar Történelmi Társulat által 
fönntartott másik folyóirat, a Századok közlési szabályzatát fogjuk alkalmazni. Kérjük, 

tanulmánya benyújtása előtt feltétlenül tájékozódjon a lap közléssel kapcsolatos elvárásairól,  
és a szabályzatban foglaltakat követve készítse el munkáját.

A részletekről Szerzőinknek fülre kattintva olvashat.


