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Bevezetés

A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értéke-
lési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljá-
rások kialakítása, megújítása” című projektjének „Tematikus 
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó 
tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt-
jének keretében készült.

A család története, a család képes és írásos krónikája, a csa-
lád múltbéli történeteinek megőrzője a családfa. Lényegében 
olyan, mint egy kirakójáték, izgalmas nyomozás. Hozzásegít-
het a múltunk feltárásához, megértéséhez, de ahhoz is, hogy 
egyes tulajdonságainkat, személyiségjegyeinket megismer-
jük, megértsük. Önismeretünk javulhat azáltal, ha tisztában 
vagyunk őseink történetével, ismerjük gyökereinket, de se-
gíthet a rokonokkal való kapcsolat felvételében is.

Ha nem ismerjük családunk történetét, múltját, gyökereinket, 
a kapaszkodónk is kevesebb lehet az életben. A családhoz, 
közösséghez tartozás pedig a legszebb és legnemesebb ér-
zések egyike. A Honnan jöttem? Ki vagyok? kérdések idővel 
szinte mindenkiben megfogalmazódnak, s ha megtaláljuk 
a választ ezekre a kérdésekre, segítséget, útmutatást kap-
hatunk akár a jövőnkre nézve is. A családfánk, családunk 
történetének ismerete egy olyan hasznos tudás, amelyet 
többféle képpen is felhasználhatunk: erőt meríthetünk, tanul-
hatunk és okulhatunk is belőle.

Jelen munkafüzetben olyan érdekes ismereteket és feladato-
kat gyűjtöttünk össze, amelyekkel a 7 és 14 év közti diákok 
betekintést nyerhetnek a családfakutatás rejtelmeibe, mód-
szertanába, hasznába és fontosságába. Mindemellett fontos 
cél az is, hogy a játékos feladatok elvégzése után a diákok 
akár további kutatásokat is folytassanak a témában, valamint 
saját családjuk körében is tovább szőjék a történeteket.

Sütő András író gondolataival kívánunk mind a diákok, mind 
pedagógusaik számára jó munkát és értékes kikapcsolódást:

„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a 
család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek. 
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebez-
hetőbb minden tekintetben. Némelykor épp legutolsó mene-
dék... A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető 
a titok: az együvé tartozás tudata.”
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I. A CSALÁDFA FOGALMA, JELLEMZŐI

Mi a családfa?
Amikor apa és anya találkozott, egymásba szerettek, majd összeházasodtak. 
Két család, anya és apa családja egyesült. Mindannyiunknak van családfája. 
Mindenki családfája egyedi és különleges. A családfa segítségével több évszá-
zadot is vissza tudunk menni az időben.

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

ISKOLAI FELADATVÉGZÉS

Miből áll a családfa?
Családfánk két részből áll: 

   apukánk családja (apai ág),
   anyukánk családja (anyai ág).

A családfánk egyedi arculatot mutat, akár több 
évszázadra is visszavezethető.

APAI ÁG

ANYAI ÁG
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II. SZÉCHENYI ISTVÁN CSALÁDFÁJÁNAK ELEMZÉSE

AJÁNLOTT TAGOZAT: felső

ISKOLAI FELADATVÉGZÉS

Az alábbi ábrán Széchenyi istván családfájának egy részét mutatjuk be:
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Tanulmányozd az ábrát! Írd le a válaszaid!

Milyen ágai vannak a családfának?

Milyen adatokat tüntetnek fel rajta?

Hogy hívták Széchenyi István szüleit?

Hány gyermeke született Széchenyi Istvánnak?

Hogy hívták Széchenyi István gyermekeit?

Hány testvére volt Széchenyi Istvánnak?

Hogy hívták Széchenyi István feleségét?
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III. A CSALÁDTÖRTÉNET KUTATÁS ALAPJAI

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Keressetek anyával vagy apával régi családi képeket otthon! 
Keresd meg a legrégebbit!
Nézd meg a képek hátulját is, lehet, hogy rá van írva egy dátum vagy név. Ha 
megtaláltad a legrégebbi képet, kérd meg apát vagy anyát, meséljen arról, 
kik vannak a képen. Mikor készült? Hol készült? Mi történt, amikor a képet 
készítették? Írd le, mit találtál, milyen történeteket hallottál!

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső
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Ragaszd a képkeretbe annak a családi fotónak a másolatát, amelyik a legjobban tetszett!
Írd le, miért ezt választottad, kik vannak a képen, mikor készült és hol!
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Keress otthon régi levelet, dokumentumot (igazolvány, anyakönyvi kivonat, meghívó, 
keresztlevél, levelezőlap stb.)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen dokumentumokat találtatok?

Ki írta?

Mikor írta?

Kinek írta?

Írd le és ragaszd be a számodra legérdekesebb dokumentum másolatát!
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IV. A CSALÁDFA RÉSZEI

ISKOLAI FELADATVÉGZÉS

   Apa szülei az apai nagyszüleink: nagyapa és nagyanya. Nagyapa édesapja a dédapa (3. fok), a 
dédapa édesapja az ükapa (4. fok), az ükapa édesapja a szépapa (5. fok).

   Anya szülei az anyai nagyszüleink. Nagymama anyukája a dédmama (3. fok),  
a dédmama édesanyja az ükmama (4. fok), az ükmama édesanyja a szépmama (5. fok).

   4 nagyszülőnk és 8 dédnagyszülőnk van.
   Rokonaink: akikkel egy családba tartozunk. Lehetnek: vérrokonaink és házassági rokonaink.

Tanulmányozzátok közösen az alábbi általános családfát!

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

NAGYAPÓS NAGYANYÓS

Én

Apa

Unoka

Dédunoka

AnyaAPÓS ANYÓS

Nagyapa Nagyanya

Dédapa Dédanya

Ükapa Ükanya

Szépapa Szépanya

Nagybácsi

UnokatestvérSÓGOR

...

...

Nagynéni

Lánytestvér Fiútestvér

UnokaöcsUnokahúgFiúgyerek Lánygyerek

SÓGORNŐFELESÉG FÉRJ

MENY VŐ
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Milyen ágai vannak a családfának?

Kik a felmenők és kik a lemenők?  
Írj néhány példát!

A családfa alapján írj néhány példát a Ti családotokból, keresztneveket feltüntetve  
(Pl. Jocó papa, Erzsi mama stb.).



14

V. CSALÁDI ÖRÖKSÉGÜNK

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Milyen tulajdonságokat, adottságokat öröklünk a családunktól?
Írásban összegezd a kérdésekre válaszaid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdezd meg apát, anyát, kire hasonlítasz külsőleg!

a) A külsőnket:

Nézz meg régi fényképeket, mit gondolsz, melyik családtag kire hasonlít?

Nézd meg magad a tükörben! Milyen a szemed színe, testalkatod, hajad színe, magasságod?

Mi a vércsoportod?

Milyen ételeket szeretsz enni?



15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi az, amiben jó vagy?

b) Az adottságainkat:

sport:

nyelvek:

művészeti ágak (zene, festészet, kézművesség, írás stb.):

kreatív dolgok (varrás, barkácsolás, sütés-főzés, szerelés stb.):

 Felnőttként milyen foglalkozásokban tudod elképzelni magad? 

Kire hasonlítasz a külsőd és az adottságaid alapján leginkább a családból és miért?

Mik a kedvenc tevékenységeid?



JÓMAGAM

NAGYANYA

NAGYAPA

TESTVÉR

ANYA
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Az összegyűjtött információk és személyes 
tapasztalataid alapján színezd ki és díszítsd az 
alábbi ábrákat! 



NAGYANYA

NAGYAPA

TESTVÉR

TESTVÉR

APA

17



ZÁGRÁB

BÉCS

TATABÁNYAGYŐR

KISMARTON

GRAZ

MARBURG

ALSÓLENDVA

VARASD

BELOVÁR

VERŐCE

ESZÉK

VUKOVÁR

ZOMBOR

SZABADKA

NAGYKIKINDA

NAGYBECSKEREKÚJVIDÉK

TEMESVÁR

ARAD

DÉVA

GYULAFEHÉRVÁR

FOGARAS

SEGESVÁR

CSÍKSZEREDAMAROSVÁSÁRHELY

KOLOZSVÁR

NAGYVÁRAD

DÉS

BESZTERCE

NAGYBÁNYA

SZATMÁRNÉMETI
MÁRAMAROSSZIGET

HUSZT

MUNKÁCS

KASSA
ROZSNYÓ

RIMASZOMBAT

LOSONC

KOMÁROM

ÉRSEKÚJVÁR

NYITRA

NAGYSZOMBAT

POZSONY

SZOMBATHELY
VESZPRÉM

SZÉKESFEHÉRVÁR

KAPOSVÁR SZEKSZÁRD

PÉCS

SZEGED

KECSKEMÉT

SZOLNOK

EGER
SALGÓTARJÁN

MISKOLC

NYÍREGYHÁZA

DEBRECEN

BÉKÉSCSABA

ZALAEGERSZEG

BUDAPEST
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VI. CSALÁDOM LAKÓHELYEI

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Jelöld be a térképen a településed, ahol szüleiddel, testvéreiddel élsz!
Jelöld be a térképen – a határon túli településeken is –, ahol családtagjaid, rokonaid élnek!
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VII. CSALÁDOM ADATAI

OTTHONI FELADATVÉGZÉS

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

Rögzítsd családtagjaid adatait!



TESTVÉREK NEVE HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE HALÁLOZÁS IDEJE
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NAGYSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK

SZÜLŐK

A TESTVÉREIM

ÉN

UNOKATESTVÉREK UNOKATESTVÉREK

NAGYNÉNIK
ÉS NAGYBÁCSIK

NAGYNÉNIK 
ÉS NAGYBÁCSIK
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VIII. SAJÁT CSALÁDFÁM

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

OTTHONI FELADATVÉGZÉS

Készítsd el a családfád!
Az alábbi rajzon az összegyűjtött adatok alapján 
állítsd össze a családfád!
Amikor a családfát készíted, először Te, a szüleid, 
nagyszüleid, dédszüleid legyenek rajta!



NAGYSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK

SZÜLŐK

A TESTVÉREIM

ÉN

UNOKATESTVÉREK UNOKATESTVÉREK

NAGYNÉNIK
ÉS NAGYBÁCSIK

NAGYNÉNIK 
ÉS NAGYBÁCSIK
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IX. CSALÁDI EMLÉKEK

AJÁNLOTT TAGOZAT: felső

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Családi összejövetel keretében keresd fel rokonaidat és kérd 
meg őket, meséljenek családi történeteket!
Jegyezd le a legérdekesebbeket!

Jártál-e már őseid szülőföldjén, egykori lakóhelyén?
Jegyezd le tapasztalataid, történeteid ezzel kapcsolatban!
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A magyarországi könyvtárakban ingyenesen hozzáférhetők azok az adatbázisok, amelyek régi újságokat tar-
talmaznak. Ilyen, jól használható adatbázis az Arcanum (www.arcanum.com). Keresd fel a helyi könyvtárat, 
és gyűjtsd ki az adatbázis segítségével azokat az újságokat, amelyek a születésnapodon, szüleid, nagyszü-
leid születésnapján jelentek meg! Milyen érdekes adatokat találtál? Foglald össze kutatásod eredményeit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISAKDÍSZ

SISAKKORONA

SISAK

SISAKTAKARÓ

CÍMERPAJZS

CÍMERÁBRA

JELMONDAT
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Rajzoljuk meg családunk címerét!
Egy kis segítség: 

   a címer részei: pajzs + sisak + sisakkorona + sisaktakaró
   címermezők: különféle színekkel bevonhatók (vörös, kék, fekete, 

bíbor, zöld)
   címerábrák: ezek a mezőkben helyezkednek el, lehetnek címer-

képek (emberek, tárgyak, állatok, növények) vagy mesteralakok 
(geometriai alakzatok)

   magyar címerek jellemzői: gyakoriak a páncélos ábrázolások, 
az oroszlán, a sas megjelenítése, liliom és rózsa feltüntetése, 
valamint a csillag, a félhold, a nap ábrázolása.

   Családi címereden megjelenítheted szüleid foglalkozását, saját 
hobbid, külső jegyeid, képességeid vagy jelmondatod.

Készítsd el rajz formájában családod címerét!



27

Nézd meg településed első és második világháborús emlékhelyét! Keress rokonok neveit az emlékműveken!
Milyen adatokat találtál? Jegyezd le!

A közösségi portálok napjainkban sokféle információt tartalmaznak, akár a család történetének feltérké-
pezésében is segítséget nyújthatnak. Keress rá saját családnevedre a közösségi oldalakon, kiterjesztheted 
a keresést szüleid, nagyszüleid nevére is.
Milyen eredménye lett a keresésnek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rendezzünk iskolánkban kiállítást az összeállított családfákból 
és a megrajzolt címerekből!
A kiállított rajzok, képek alá írjátok le néhány mondatban, hogy milyen élménye-
ket, tapasztalatokat szereztetek a családfakutatás során!
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X. CSALÁDOM FILMJE

ISKOLAI ÉS OTTHONI FELADATVÉGZÉS

AJÁNLOTT TAGOZAT: alsó, felső

Nézzetek meg közösen egy-egy részt Gurmai Beáta  
Borka és a varázsruha című rajzfilmjéből!
Milyen saját, családi történetet tudsz felidézni a mese kapcsán?
Írd le ezeket, majd beszéljétek meg közösen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készíts otthon videófelvételt az interjúról 
családtagjaiddal, amelyben ők a család 
történetéről mesélnek!
Rendezzetek filmklubot - játsszátok le és közösen 
vitassátok meg!
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XI. LEVÉLTÁRI KUTATÁS

OTTHONI FELADATVÉGZÉS

AJÁNLOTT TAGOZAT: felső

Ha családfádat tovább szeretnéd építeni és információkra lenne 
szükséged, fordulj a Magyar Nemzeti Levéltár Kutatószolgálatához! 
A levéltári kutatás a Magyar Nemzeti Levéltárban térítésmentes, de 
18 éven aluliak számára szülői vagy tanári felelősségvállalás mellett 
lehetséges.

A levéltári kutatás ajánlott menete:

1.  A családkutatást az anyakönyvek feltérképezésével érdemes kezdeni. 
Az anyakönyveknek három típusa van: születési, házassági, halálozási.

2.  1895-ig egyházi anyakönyvek léteznek, utána állami anyakönyvezés 
a meghatározó.

3.  Ha a keresett személy 1895. október 1-je előtt született, házasodott, 
hunyt el, akkor anyakönyve a Magyar Nemzeti Levéltárban digitálisan 
hozzáférhető.

4.  Az alábbi, ingyenes adatbázison keresztül elindulva kezdheted el a keresést: 
https://www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek

5.  Az adatbázisban a mikrofilmen őrzött anyakönyvek lelőhelyét 
találhatod meg, ennek alapján indíthatod meg a keresést.

6.  Ha megtaláltad a keresett adatot, be kell jelentkezni a levéltári 
kutatáshoz az info@mnl.gov.hu email címen vagy telefonszámon:  
061-437-0667

7.  Ha 1895. október 1-je utáni – ekkortól vezetik be az állami 
anyakönyvezést  – a születés, házasságkötés, halálozás dátuma, akkor 
a területileg illetékes levéltárat kell felkeresni. A kutatás menete 
megegyezik a fentebb leírtakkal.

Ajánlott irodalom a kutatáshoz:

Jakab Georgina - Kesztyüsné Csuti Judit – Márkusné Vörös 
Hajnalka – Pál Ferenc (szerk.) (2019):  
Hetedíziglen. A családtörténet kutatásról általános iskolásoknak.  
Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár

https://mnl.gov.hu/mnl/keml/hirek/hetediziglen

Jó szórakozást,  
jó kutatást kívánunk  

Mindenkinek!
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XII. ÚTMUTATÓ A ROKONI KAPCSOLATOKHOZ

Vérrokonság
Egyenes ági

szülői rokonság (felmenői ág – apai ág, anyai ág)
1. fok – szülő: apa, anya 
2. fok – nagyszülő: nagyapa, nagyanya
3. fok – dédszülő: dédapa, dédanya 
4. fok – ükszülő: ükapa, ükanya 
5. fok – szépszülő: szépapa, szépanya 
6. foktól – ős, előd vagy felmenő: ősapa, ősanya

leszármazási rokonság (lemenői ág)
1. fok – gyerek: fiúgyerek, lánygyerek
2. fok – unoka: fiúunoka, lányunoka
3. fok – dédunoka: fiúdédunoka, lánydédunoka
4. fok – ükunoka: fiúükunoka, lányükunoka
5. fok – szépunoka: fiúszépunoka, lányszépunoka
6. foktól – leszármazott, utód vagy lemenő: fiúutód, lányutód; fiúleszármazott, lányleszármazott

Oldalági
testvér:

•  fiútestvér vagy fivér
•  báty/bátya: valakinek az idősebb fiútestvére
•  öcs: valakinek a fiatalabb fiútestvére
•  lánytestvér vagy nővér (ez utóbbi csak az idősebb lánytestvért jelenti)
•  nővér vagy néne: valakinek az idősebb lánytestvére
•  húg: valakinek a fiatalabb lánytestvére
•  unokaöcs, unokahúg: valaki testvérének a fia vagy lánya
•   unokatestvér: szülők testvérének gyermeke (unokafivér és unokanővér, illetve valaki unokabátyja, unokaöccse, 

unokanénje vagy unokahúga)
•   másodunokatestvér vagy dédunokatestvér: nagyszülők testvérének unokája
•   harmadunokatestvér vagy ükunokatestvér: dédszülők testvérének dédunokája
•   negyedunokatestvér vagy szépunokatestvér: ükszülő testvérének ükunokája
•   ötödunokatestvér: szépszülő testvérének szépunokája stb.
•   nagybácsi (valaki nagybátyja vagy nagybácsikája): szülő fiútestvére, szülő lánytestvérének férje

Rokonok
•   nagynéni (valaki nagynénje vagy nagynénikéje): szülő lánytestvére, szülő fiútestvérének felesége
•   ángy (valaki ángyja vagy ángyókája): szülő fiútestvérének felesége
•   nagy-nagybácsi: (valaki nagy-nagybátyja vagy nagy-nagybácsikája): nagyszülő fiútestvére
•  nagy-nagynéni: (valaki nagy-nagynénje vagy nagy-nagynénikéje): nagyszülő lánytestvére
•   dédnagybácsi: (valaki dédnagybátyja vagy dédnagybácsikája): dédszülő fiútestvére
•   dédnagynéni: (valaki dédnagynénje vagy dédnagynénikéje): dédszülő lánytestvére
•   üknagybácsi: (valaki üknagybátyja vagy üknagybácsikája): ükszülő fiútestvére
•   üknagynéni: (valaki üknagynénje vagy üknagynénikéje): ükszülő lánytestvére
•   szépnagybácsi: (valaki szépnagybátyja vagy szépnagybácsikája): szépszülő fiútestvére
•   szépnagynéni: (valaki szépnagynénje vagy szépnagynénikéje): szépszülő lánytestvére
•   ősnagybácsi: (valaki ősnagybátyja vagy ősnagybácsikája): ősszülő fiútestvére
•   ősnagynéni: (valaki ősnagynénje vagy ősnagynénikéje): ősszülő lánytestvére
•   másodnagybácsi, unokabácsi vagy unokanagybácsi (valaki unokanagybátyja vagy unokanagybácsikája) szülő 

fiúunokatestvére
•   másodnagynéni, unokanéni vagy unokanagynéni (valaki unokanagynénje vagy unokanagynénikéje): szülő 

lányunokatestvére
•   harmadnagybácsi: szülő fiúmásodunkatestvére
•   harmadnagynéni: szülő lánymásodunkatestvére
•   másodunokaöcs, másodunokahúg: (valaki unokatestvérének a fia vagy lánya)
•   harmadunokaöcs, harmadunokahúg: (valaki másodunokatestvérének a fia vagy lánya)
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XIV. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

Házassági rokonság
A házasság során kialakuló rokoni viszonyok megnevezése:

•   férj, feleség
•   sógor: testvér férje, illetve a házastárs fiú testvére
•   sógornő: testvér felesége, illetve a házastárs lánytestvére
•   após (ipa vagy ipam): házastárs apja
•   anyós (napa vagy napam): házastárs anyja
•   nász (uram), nászasszony: gyermekének az apósa, anyósa
•   meny: fiúgyermek felesége
•   vő: lánygyermek férje

Egyéb kapcsolatok
•   keresztszülő, keresztkoma, keresztanya, keresztapa: a keresztelendő gyermeket a szülőkhöz társulva bemutatja a 

keresztségre, majd segíti abban, hogy keresztény életet éljen
•   bérmaszülő, bérmaanya, bérmaapa: katolikusoknál az a hívő, aki tanúja a bérmálás szentség felvételének

XIII. MEGOLDÓKULCS A II. FEJEZETHEZ:

Tanulmányozd az ábrát! Írd le a válaszaid!
Milyen ágai vannak?

egyeneság és mellékágak

Milyen adatokat tüntetnek fel rajta?
születési és halálozási dátumok
szülők, gyermekek, testvérek neve

Hogy hívták Széchenyi István szüleit?
Festetich Júlia és Széchenyi Ferenc

Hány gyermeke született Széchenyi Istvánnak? Hogy hívták őket?  
Hány testvére volt Széchenyi Istvánnak? Hogy hívták Széchenyi István feleségét?

Két gyermeke született: Széchenyi Béla és Széchenyi Ödön.
Négy testvére volt: Lajos, Franciska, Zsófia, Pál.
Felesége neve: Seilern Krescentia.

Aktakaland. Családkutatás blog. 
https://aktakaland.wordpress.com/tag/csaladkutatas/ (2021. 12. 10.)

Berkes József (1999): Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz.  
http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas/mindenkinek/csaladfakutatas/csaladtorteneti_kutatasok.html (2021. 12. 10.)

Bertényi, Iván (szerk.) (2001): A történelem segédtudományai. Budapest, Osiris

Czeizel Endre (1992): Családfa. Budapest, Kossuth

Én és a családom - Rokoni kapcsolatok (2012) 
http://www.e-kompetencia.si/egradiva/MAD2_SREDNJA_SOLA/01_Rokoni_kapcsolatok/index2.html (2021. 12.10.)

Jakab Georgina - Kesztyüsné Csuti Judit – Márkusné Vörös Hajnalka – Pál Ferenc (szerk.) (2019): Hetedíziglen. A családtörténet 
kutatásról általános iskolásoknak. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár

Nagy Iván (1863): Magyarország családai. 10. kötet. Budapest, Ráth Mór

Sütő András (1978): A megtartó család dicsérete 
https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/SUTO/suto00118a/suto00122/suto00122.html (2021. 12. 10.)

Utódja, boldog őse, rokona - vagy ismerőse? (2019) 
https://nyugdijban.sk/2019/10/27/rokoni-kapcsolatok-rokonsag/ (2021. 12. 10.)
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