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Előhang – a téma „mellékhatásairól”
kutatási szenvedély veszélye...

Kérdésfelvetések (1)

Miért aktuális (örökzöld) a téma?
Mi történt az utóbbi időben?

A családkutatás az utóbbi harminc évben egyre erősödött,
a 21. század egyik népszerű történeti trendjévé vált.

Miért aktuális? Az utóbbi 30 évben történt... (1)

Divatos hobbi (1990-es évek)

 Többségbe kerültek a családkutatók a levéltári kutatótermekben
 Néhány „profi” helyett számos „lelkes amatőr” kutató jelent meg a levéltárakban
 Elsősorban mikrofilmeket néztek („mormon” filmezés 1895 előtti anyagát)
 Előzmények: német családkutatók (kitelepítettek) megjelenése a 70-es, 80-as években
 Ortssippenbuch-ok, Familienbuch-ok megjelenése
 Rendszerváltás-szemléletváltás: családkutatás a szocializmus idején kétes
(nemesi felmenők stb.), kollektivizmus helyett individualizmus

Miért aktuális? Az utóbbi 30 évben történt... (2)

Új közösségek, civil szervezetek, vállalkozások (2000-es évek)

 AkUFF (2000) és MACSE (2011) néhány száz, (mára néhány ezer) fővel, intézményesülés
 Családkutató klubok országszerte (gyakran művelődési házakban)
 Településkönyvek kiadása, adatok cseréje, módszertani segítség, találkozók, konferenciák
 Az önkéntesség és ingyenesség elve jellemző volt (szerény anyagi keretek, honlapok, levlisták)
 Piaci elven működő, fizetős családkutató vállalkozások is születtek (ősök, örökösök stb. kutatása)

Miért aktuális? Az utóbbi 30 évben történt... (3)

Az internetes családkutatás kora (2010-es évek)

 A kutatások súlya áthelyeződött az internetes tartalomszolgáltatásokra –
„tömegesség” élménye a kutatási lehetőségekben
 Az interneten az eredeti források is megjelentek (ált. képi változatban)
 Óriási forgalomnövekedés, gyökeresen új technikai-módszertani
lehetőségek, majd jogi nehézségek-problémák (adatvédelem, GDPR)
 Önkéntesség-ingyenesség elve, a működés körülményei átalakulóban,
feszültségek: közösség>> <<tömegesség, személyes találkozás>> <<internetes
fórumok, tagdíjak>> <<kedvezmények, fizetős és>> <<ingyenes szolgáltatások

A jövőben: családtörténeti „szemüveg”
elterjedése? (2020-as évek)

Miért aktuális? (4)

 A korábbi intézményes- és politikatörténeti hangsúlyok után a személyes történelem, a megélt
valóság, az életmód és a személyiségek szerepének fontossága (Biográfiák, családregények, filmek)
 BTK Lendület Családtörténeti Kutatócsoport (előadások Múzeumok Éjszakáján, konferenciák,
bemutatkozások, honlap: families.hu) – tudományos válasz a társadalmi igényekre?
 Családi kapcsolatok, események, ismeretségek, karrierek összefüggései, fontos helytörténeti- és
egyháztörténeti kapcsolódásokkal, DNS-vizsgálatok mint tudományos kutatási alap...

Miért kutatnak családfát az emberek?
Milyen eredményeket remélnek?

Kérdésfelvetések (2)

Az ősök számontartása ősi jelenség, az emberi alapigények egyike, transzcendens háttérrel
és sokféle emberi motivációval (összetartozás, jogok-kiváltságok biztosítása,
személyes érintettség-szenvedély, genetikai vonatkozások...)

Az ősök számontartásának „ősisége”

Motivációk: miért kutatunk? (1)

 Neolit kultúrákban temetkezés a lakóházak alatt, ókori Rómában viaszképmások gyűjtése, Fajjúm –
múmiaportrék, később ősgalériák kastélyok falain, Biblia és más szent szövegek származási felsorolásai...
 Birtokok, kiváltságok, oklevelek - jogbiztosítás
 Az emberek általában több nemzedéket is fel tudtak sorolni emlékezetből, nem annyira kutatták, inkább
„továbbmondták” őseiket

Transzcendens vonatkozások

Motivációk: miért kutatunk? (2)

 Megkerülhetetlen kérdés a „kapcsolat” a felidézett-számon tartott ősökkel: hol vannak,
hogyan viszonyuljunk hozzájuk?
 A világfa, életfa ősi vallási szimbólumok, ezek a fák a kozmosz tartóoszlopai,
közlekedést biztosítanak a világok között
 A családfa eredete is szimbolikus, túlmutat önmagán, egy válasz-lehetőség a „helyünk a világban” kérdésre

Racionális (gyakorlatias) motivációk

Motivációk: miért kutatunk? (3)

 Mi minden öröklődik? (Mozgás, szokások, hang, tehetség is...)
„Húsba vágó” hasonlóságok: betegségek előfordulása
 Alzheimer kór szűrése anyakönyvi adatbázissal a délnémet és cseh-morva határvidéken
(2000-es évek elején), vagy az Apatinból elszármazott amerikai család (Illich-Frech) kutatásai
fiatal elhalálozások, tüdőbetegségek kapcsán...
 Meglepetések, szembenézések: mit hallgatott el a nagyi?

Társadalmi „hiánytünetek”

Motivációk: miért kutatunk? (4)

 Elmagányosodó „egyéniségek”, közösségek és közösségi eszmék válsága (atomizált társadalom)
 Gyakori mozgás, költözés (stabil háttér, otthon, hozzátartozók hiánya)
 Alapvető emberi kapcsolatok, a család válsága (demográfiai mélypont, gyökértelenség)
 Identitáskeresés, ösztönös lépések a közösségi élmény irányába? (múlt és rokonkeresés)

Motivációk: miért kutatunk? (5)
közösségteremtés

összetartozás

számítógép-használat

felnőttképzés

önkéntesség

segítségnyújtás
aktivitás

motiváltság

Családkutatás mint
„csodafegyver”?

önképzés

hasznos időtöltés

nagy érdeklődés

hagyományok ápolása
kötődés a szülőföldhöz

folyamatos tanulás

korosztályok közeledése
 A kutatók számára elsősorban (siker)élmény, közéleti-művelődésszervezői szempontból „csodafegyver”
„Nem csupán neveket, adatokat, hanem életutakat keresek. Az ősök megélt világát, körülményeit,
döntési helyzeteit. Egy családfa soha nincs készen, sem a múlt sem a jövő felé nem zárható le, de
megeleveníteni és a részévé válni maga a kutatás sine qua non-ja.”
Részlet egy MACSE-tagsági jelentkezés szövegéből, 2019.11.13. (1975-ben született hölgy)

Kérdésfelvetések (3)

Milyen módon történhet a kutatás?
Mire alapozhatjuk ismereteinket?

Családi emlékezet, interjú (oral history), hagyatékok, levéltári források (anyakönyvek, hivatali jellegű,
jogbiztosító iratok), internetes adatgyűjtések (közlönyök, sajtó, hirdetések, gyászjelentések,
temetői sírkőfeliratok stb. adattengere).

Emlékezet, családi hagyaték

Mire alapozhatjuk ismereteinket? (1)

 A kutatás általában családi-rokoni beszélgetések során kapott adatok segítségével kezdődik, és gyakran
családi élmények-kötődések (pl. szeretteink elvesztése) motiválják
 Családi hagyatékok írásos információi sajnos veszendőek, a kontextus nélküli emlékek zöme elpusztul
(helyhiány, érdektelenség stb.)
 Digitális emlékmentő szolgáltatások (vállalkozások) megjelenése...

Mire alapozhatjuk ismereteinket? (2)

Levéltári források

 Elsősorban jogbiztosító jellegűek, előnyük az „eredetiség” a családi emlékezet „tévedhetőségével” szemben,
de „körülményes” a használat
 Anyakönyvek (felekezeti, állami, iskolai, stb. lehet eredeti vagy másodpéldány) és kapcsolódó iratok
(felmentések, anyakönyvi javítások, utólagos bejegyzések iratai stb.)
 Népesség- és adóösszeírások, urbáriumok, robot- és zsoldjegyzékek, telekkönyvek, úriszéki, bírósági peres
iratok (egyházi- és világi is)
 Hiteleshelyi- és közjegyzői iratok (nemesi oklevelek, birtokügyek, végrendeletek)
 Egyesületek, alapítványok, testületek iratai (közösségi tevékenység, helytörténet fontossága)

Internetes adatgyűjtések,
szolgáltatások

Mire alapozhatjuk ismereteinket? (3)

 A polgári kor tömeges nyomtatványai ma már az interneten is elérhetők,
nagy előny a könnyű kezelhetőség, de időnként téves adatok is megjelentek...
 Sajtó: közlönyök, hirdetések, reklámok, események (bálok, összejövetelek),
jótékonyság, gyászjelentések... Telefonkönyvek, temetők adatgyűjtései stb.
 Másodlagos források előnyben? OCR (az információk ellenőrzése, alátámasztása néha nehéz)
 Levéltári (kéziratos, eredeti) források lépéshátrányban az interneten
 Utóbbi évek újszerű szolgáltatása a DNS tesztek lehetősége (származás és rokonok keresése)

Mi történhet velem, ha családkutató leszek?
Teendők lépésről-lépésre...

Kérdésfelvetések (4)

Egy-két hónap, egy-két év vagy inkább egy-két évtized? A hivatás születése misztérium (pl. álom...)

Teendők lépésről-lépésre... (1)

Alapok: néhány nap,
néhány hét alatt

 Az első kapcsolati háló feltérképezése nevekkel és hozzávetőleges évszámokkal, helynevekkel:
családi- és rokoni beszélgetésekkel (adatvédelmi okokból így a legkönnyebb...)
 A családfa váza anyakönyvi adatokkal készíthető el, ez gyakran internetes adatbázisok használatával történik
(indexált névmutatók, időnként téves név-olvasatokkal)
 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 15 millió hívővel rendelkezik világszerte, a központ Utah
államban van (USA). Genealógiai gyűjtésük összefügg a halottak leli üdvéért végzett szertartásokkal, az ún.
családi összepecsételésekkel, melyek hitük szerint az örökkévalóságban is érvényesek

Továbblépés: néhány hónap, 1-2 év alatt

Teendők lépésről-lépésre... (2)

 A családfa-váz ellenőrzése, kiterjesztése eredeti anyakönyvi- és egyéb levéltári források segítségével (1895
előtt egyházi anyakönyvek, felekezeti- és helyi illetékesség szerint), esetleg kiadott település- és családkönyvek
segítségével
 Az anyakönyvi kutatások is történhetnek számítógépen (az eredeti források képeinek olvasásával) pl. az MNL
olvasótermeiben, vagy egyházi levéltárak szolgáltatásaival
 Az anyakönyvek segítségével ősök százait-ezreit térképezhetjük fel, ált. a 18. századtól kezdődően,
rendezésükkel benépesülhetnek a családfák, rokoni kapcsolatok sokasága ismerhető fel
 Olvasási és nyelvi nehézségek, szükség lehet a kutató-közösség segítségére...

Életforma: rendszeres adatgyűjtés,
évtizedes kutatások

Teendők lépésről-lépésre... (3)

 Azonosított őseinkhez rengeteg kapcsolódó-kiegészítő adatot gyűjthetünk pl. az
interneten (időnként előfizetős oldalakon), pl. Arcanum ADT szolgáltatás, Hungaricana
portál, MACSE adatbázisai, stb.
 Az így gyűjtött adatok általában újabb kutatási témákat generálnak, a munka
rendszeressé válik (különleges források felismerése)
 Az évtizedeken át kutatók általában nem türelmetlenek: „Hátuk mögött eleik népes
táborával, otthonosan helyezkednek el az idő országútján...” – új történelem-szemlélet,
összefüggések felismerése

Teendők lépésről-lépésre... (4)

Módszertan, érdekességek...

Úton a kutató-közösség felé?
 Nyelvi, terminológiai, történeti kérdések-problémák sorával találkozhatunk, melyek megoldásában
elsősorban a többi kutató (ill. ritkábban történész-nyelvész szakemberek) segíthetnek
 Az ősök hatványozódása miatt az őstáblákon gyakran vannak átfedések, jó esélye van a kutatói adatcserének
 Elakadó ágak, rejtélyek (bevándorlás, elvándorlás, vallásváltoztatás stb.) gyakran egyéb források-iratok
keresésével oldhatók meg, s a helyszínek felkeresése is szükséges-hasznos lehet
 Indexelés-mutatózás felmerülő igénye, nagy teljesítmények (bejegyzések milliói), de csak a kutatók kb. 510%-a vállalkozik rá (ők viszont igyekeznek népszerűsíteni ezt a tevékenységet)
 Teljes szövegű adatbázis, anyakönyvi feldolgozás még ritkább, ez a tudományos feldolgozás alapja lehetne
(finomabb kapcsolati hálók, számos érdekes kérdés, pl. ikerszülések stb.)

Tudományos szemléletváltás,
kutatási nehézségekkel

Teendők lépésről-lépésre... (5)

 Változik az ismeretszerzés módja, az önképzés, a kutatásokhoz kapcsolódó folyamatos tanulás lép előtérbe,
jelentősen átformálva az iskolákban kapott tudást
 Az „alulról” építkező történeti megismerésnek kialakulatlan a módszertana, a felkészítés általában
családkutató kapcsolatrendszerek segítségével történik, nagy kérdés, vajon intézményesül-e a jövőben?
 Kutatási konfliktushelyzet: személyes adatok védelme, vagy a megismerés-kutatás szabadsága lesz fontosabb
hosszú távon? Élők és/vagy holtak „jogai”, szenzitív adatok értelmezése történeti léptékben számos problémát
vet fel (kutatási időhatárok, vallás, betegség stb.)

Mit tehetnek a családkutatókért a
gyűjteményi intézmények?

Kérdésfelvetések (5)

A gyűjtemények és családkutatók kapcsolatának lépcsői: megkérdezni, meghallgatni,
figyelembe venni, összefogni, képezni, együtt dolgozni...

Minimum vagy maximum?

Mit tehetnek a gyűjtemények? (1)

 A kutatási esetek 70-90%-át adó családkutatások megkülönböztetett kezelése
általában már megvalósul (kutatási tájékoztatók, speciális segédletek,
forrásismertetők formájában)
 Az intézmények közötti koordináció-összefogás sokáig hiányzott, még mindig sok
az adósság (pl. anyakönyvi kataszter a történeti Magyarország területéről, GISTA
Hungarorum?, kutatási lehetőségek összehangolása stb.)
A Hetedíziglen projekttel a kutatók képzése is megkezdődött 2019-ben (MNL,
országos) Közös konferenciák, sőt közös munkára irányuló kísérletek is voltak már, de
további lépésekre volna szükség a partnerség jegyében (képzés, szolgáltatások,
digitalizálás)...

Közös szolgáltatások

Mit tehetnek a gyűjtemények? (2)

 Az egyházi levéltárakban már több mint 7 millió digitális képfelvétel készült a forrásokról, a jövő az
összehangolt szolgáltatások irányába mutat...
 A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) segíti a kis intézmények közös internetes
megjelenését, elérhetőségét
 matricula.hu – e-kutatás a magyarországi egyházi levéltárakban (források)
 arca.melte.hu – egyházi levéltárak közös segédlete (iratok ismertető leírása adatbázisban)

Digitalizálás (KFL 2009-2019)

Mit tehetnek a gyűjtemények? (3)

 A kutatói igényekre-erőforrásokra épülő, tömeges digitalizálás a kis intézményekben is lehetséges, a Kalocsai
Főegyházmegyei Levéltárban már tíz éve folyik (1,7 millió képfelvétel)
 Fontos a sorrend, a prioritások: anyakönyvek (eredeti, másodpéldány, katonai, bérmálási, áttérők stb. is),
akv-i iratok (javítások, felmentések), összeírások, alapítványi iratok, helytörténeti jegyzőkönyves
dokumentumok stb. – mielőbbi szolgáltatás, egyszerű technikai megoldások
 Határon túli területek (pl. a történelmi Bácska) gondozása-gyűjtése hiánypótló lehet

Anyakönyvek közelebbről:
a forrástípus elemzése

 Milyen célból, kinek készültek az anyakönyvek?
 Mióta és hogyan vezették őket?
 Milyen típusai voltak, mit találunk bennük?

Kérdésfelvetések (6)

Anyakönyvek definíciós lehetőségei:
kinek, mi célból készültek?

A forrástípus elemzése (1)

 Jogi, államigazgatási szemlélet: az anyakönyv az egyes személyeket (állampolgárokat) meghatározó, igazoló
adatok legfontosabb nyilvántartása, szigorúan védett (korlátozott betekintés, hivatalnok kezelés)
 Egyházi szemlélet: szakrális események személyekhez köthető dokumentálása a vallási közösség életében
(nem születési, hanem keresztelési, körülmetélési stb. feljegyzések), elsősorban a saját közösségnek szól
 Történelmi-kutatói személet: az anyakönyv az életrajzi- és egyéb tudományos kutatások szempontjából
hasznos, sőt nélkülözhetetlen személyi adatok gyűjteménye (minél szabadabb felhasználás)

Az egyházi anyakönyvezés kora:
három évszázad (1587-1895)

A forrástípus elemzése (2)

 1895 előtt az ún. bevett (történelmi) felekezetek anyakönyveztek: katolikus, református, evangélikus, görög
keleti (ortodox) és izraelita anyakönyvezés (korlátozottabb jogú, elismert felekezetek, pl. nazarénus, baptista
anyakönyvezés közvetve, konfliktusokkal)
 Az anyakönyvezés kialakulásában a reformációnak döntő szerepe volt (Kassa 1587, Sopron ev. 1624,
Zalakomárom ref. 1624, Kőszeg kat. 1633), intézményesült elkülönülés, közösségek hovatartozása, identitása
 Sokfajta anyakönyv-típus: a keresztelési (születési), házassági és temetési (halotti) anyakönyveken túl
fontosak a bérmálkozási-konfirmációs könyvek, továbbá az áttértek-megtértek és a jegyesek könyve is.
Időnként katonai anyakönyvek és családösszeírások is előfordultak, és a névmutató-indexek is nagyon
hasznosak, hiánypótlók lehetnek (mindezekkel a vallási közösség életét kísérték, ill. működését segítették)

Rovatok és másodpéldányok –
állami szabályozási kísérletek

A forrástípus elemzése (3)

 Az egyházi anyakönyvek adatainak jelentőségét nyilvántartási szempontból már a 18. sz-ban felismerték,
Mária Terézia korától rendszeres állami rendelkezések az őrzésről, kivonatokról, információs tartalomról
 II. József az egész monarchia területére érvényes anyakönyvi szabályzatot adott ki, majd az 1827. évi XXIII.
törvénycikk elrendelte a törvényhatósági másodpéldányok készítését a keresztelési, házassági és halotti
könyvekről (évente beszolgáltatják, időnként harmadpéldányok is az egyházi központnak), 1868-tól az
anyakönyvező lelkészeket állami tisztviselőnek is tekintik, büntetőjogi felelősséggel
 Nyelvek terén a latin és a magyar használata kiemelkedő (1895 előtt kb. 90 %-os, a maradékon a német,
héber, szerb, román, ószláv és ruszin nyelvek osztoznak (katolikus elsősorban latin, református magyar,
evangélikusoknál latin, magyar, német)

A forrástípus elemzése (4)

... az élet „tükre”

Adattartalom és szabályozás...
 Az anyakönyvek vezetését az egyházi elöljáróságok is rendszeresen ellenőrizték, a kapcsolódó szabályozások
valójában gyakran az életet, a vallásos magatartást szabályozták (pl. bábák vallása, szerepeltetése, esküje,
keresztszülők megválasztása, vegyes házasságokkal kapcsolatos eljárások stb.)
 Kezdetben jegyzőkönyv (protocollum, narratív, elbeszélő bejegyzésekkel), később anyakönyv (matricula),
táblázat a 18. sz. derekától fordult elő, és 1826 után vált rendszeressé >> egységesebb, nyomtatott űrlapok, de
adatközlés mélységének szabadsága...
 A bejegyzések információs tartalma kezdetben egyszerűbb, de később is előfordul pontatlanság, ill.
elhagyásos rövidítések (pl. származási hely, lakhely ismételgetése)
 Nevek egységes írásmódjával kapcsolatos igények csak nagyon későn, a 19. sz. végére stabilizálódnak,
másod- és harmadpéldányok eltérései is jellemzőek...

A bejegyzések tartalma –
tárgyi csoportosításban

A forrástípus elemzése (5)

 Az egyházi anyakönyvi bejegyzések célja, hogy az adott személlyel kapcsolatos szertartást-eseményt az adott
közösséghez rendelve, térben és időben meghatározzák
 Személyre jellemző, őt azonosító adatok (érintett személy neve és szülők, házastárs adatai)
 A közreműködő személyek, tanúk adatai (keresztszülők, bérmaszülők, házassági tanúk, szolgáló lelkész)
 A megjegyzések tartalma változó, utólagosak és bővebbek is lehetnek (pl. bába neve, később házasság
dátuma, esetleg névváltozás, rendkívüli események stb.)
Tartalom-típust tekintve ezek nevek, időpontok, földrajzi helyek, foglalkozás-társadalmi helyzet, vallás, halál
okok-betegségek meghatározásai, változatos helyeken, sokféle rovatban (strukturált adatbázist nem könnyű
készíteni a teljes tartalomból)...

Anyakönyvek a számok tükrében

A forrástípus elemzése (6)

 Az 1895 előtti, eredeti egyházi anyakönyvi állomány döntő része (80-90 %-a ma is az anyakönyvezés
helyszínén, az illetékes egyházközségeknél található Magyarországon) a kutatás döntő részben, az esetek több
mint 90 %-ában digitális felvételekkel az interneten, ill. a mikrofilm-felvételek használatával történik
A Trianon után határon túl került egyházi anyakönyvi állományt általában államosították, ezek anyakönyvi
hivatalokba, levéltárakba kerültek (az utóbbi években részben visszaadták-visszaadják őket az egyházaknak)
 A másod- és harmadpéldányok figyelembe vétele, összesítése a kutatások szempontjából sajnos nem történt
meg, ezekről gyakran külön kell/érdemes tájékozódni (az anyakönyvi állomány kb. kétharmadához már vannak)
 3238 anyakönyvező egység 3,3 millió felvétel, 7 millió oldalnyi dokumentum, 2/3 kat., 1/5 ref., kevés index!

