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Zsidó családkutatás konferencia
Szakmai beszámoló
a 204108/01366 számú NKA támogatáshoz

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 2016. december 12-én 350 000 Ft
támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alaptól a „Zsidó családkutatás” című
konferencia megrendezése céljából. Támogatásukat ezúton is köszönjük!
A rendezvényre 2017. február 12-én a Goldmark teremben és a Családkutató központ
helyiségeiben került sor. A konferenciát megelőző alapos felkészülésnek, az igények
felmérésének és a megfelelő fórumokon történő népszerűsítésnek köszönhetően hiánypótló
kezdeményezésünk óriási sikert aratott.
A konferencia részletes programja az alábbi linken megtekinthető:
http://www.mazsihisz.hu/2017/02/11/zsido-csaladkutatas-%E2%80%93-konferencia-agoldmark-teremben-10086.html
Rendkívül praktikus információk tömegével látta el a múltjuk felderítésére vállalkozó
közönséget a már önmagában a lelkesedésével is ösztönző hatású, szakképzett családkutató,
Vándor Károly (Hungarian Roots - Magyar zsidó családkutatás). Hasonlóképpen a
konferencián részt vevő másik hivatásos családkutató, Rapaport Gábor (Probate Research
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Hungary – Magyar Örököskutató Iroda). A Magyar Nemzeti Levéltár szakembere, Kohut Sára
a Kárpát-medence anyakönyvi kataszterének adatbázisáról adott szélesebb körű, hasznos
felvilágosítást. Az ELTE Hebraisztika szakának doktori hallgatója, Drelyó Ágnes pedig
felbomló zsidó közösségekről, eladott zsinagógákról beszélt.

A délutáni workshopok közel mindegyike tejes létszámmal zajlott: az intézmény
látványraktárában Prinner Gábor, a levéltár munkatársa tartott tárlatvezetést. A Családkutató
Központ munkatársai, Gerő Szandra és Udvarhelyi Anikó hasznos és gyakorlati
információkban bővelkedő előadásukban a Családkutató Központ lehetőségeit és a kutatás
általános menetét, módszertanát ismertették azokkal, akik szívesen felkutatnák őseik
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történetét. Az ortodox családokra specializálódott Bacskai Sándor munkájáról mesélt, és
gyakorlati kérdéseket válaszolt meg, melyeket a közönség tehetett fel neki. A Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár igazgatója, Toronyi Zsuzsanna pedig egy, a családkutatás során gyakran
fölmerülő praktikus nehézséget segített leküzdeni a látogatóknak. Bepillantás nyújtott abba,
hogyan

olvassuk

ki

a

régi

dokumentumokban

talált

héber

neveket.
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A rendezvény megfelelő népszerűsítésére nagy hangsúlyt fektettünk. A Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár hivatalos közösségi oldalán az érdeklődő közönséget naprakész
információkkal és emlékeztetőkkel láttuk el. A rendezvényre igényes papíralapú brosúra is
készült.

A konferenciát követően a programot összefoglaló beszámoló készült, amely a Mazsihisz
oldalára is felkerült, továbbá a fotódokumentáció a Levéltár hivatalos oldalán elérhető.
http://www.mazsihisz.hu/index.php?scid=n10162
http://www.milev.hu/blog/zsido-csaladkutatas-konferencia-kepekben
A konferencia a résztvevők visszajelzései alapján remek kezdeményezésnek bizonyult, a
Családkutató Központ dolgozói számára értékes tapasztalattal bírt, továbbá rávilágított a téma
aktualitására. Ezen pozitív tapasztalatok birtokában köszönetünket nyilvánítjuk támogatónk, a
Nemzeti Kulturális Alap felé, és bízunk benne, hogy kezdeményezésünk a jövőben
hagyománnyá válhat!
Budapest, 2017. március 20.
dr. Kunos Péter
ügyvezető igazgató

