


Első lépések, hogyan induljunk?

Megakadt kutatás folytatása.



A mai előadás célja:

- tisztázzuk, hogy miért kutatjuk az őseinket?

- mi módon kezdjünk hozzá?

- milyen eredményt várhatunk?



Miről is beszélünk?

Miből fakad a XX.-XXI. századi érdeklődés?

Divat?

Nosztalgia?

Identitáskeresés?



Mielőtt belevágunk:

Kutatásaink során olyan adatokat is fogunk találni, melyekre nem

feltétlenül vagyunk büszkék, melyeket másképpen tartott meg a családi

emlékezet.

Ne feledjük, bárhogy is éltek őseink, az megváltoztathatatlan, Ők is

emberek voltak, akik egy más korban hozták meg döntéseiket.

Tegyünk félre a politikai, vallási, erkölcsi meggyőződésünket és a családi

legendáriumot.

Mi családtörténetet kutatunk, nem ítélkezünk!



Gondolkodjunk, jegyzeteljünk!

Mindig abban a korban kell gondolkodni, melyben éppen kutatunk!

Mindennek oka van!

Helytörténet nélkül nincs genealógiai kutatás!

Vallás szerepe!

Jegyzeteljünk!!!



A genealogiai kutatás forrásai:

• Orális

• Írott (elsődleges, másodlagos)

• Tárgyi



Adatok összegyűjtése:

Idősebb rokonok kikérdezése (támaszkodjunk a saját emlékeinkre is).

Régi keresztlevelek, anyakönyvek.

Biblia belső borítója, családi fotók és azok hátoldala(!), végrendeletek,

önéletrajzok, iskolai bizonyítványok, családi levelek, képeslapok, esküvői

meghívók, periratok, gyászjelentések stb.

Funerális emlékek, temetőregiszterek stb.



Az anyakönyvekről:

• Egyházi és polgári anyakönyvek

• Anykönyvek nyelve

• Katolikus, protestáns, zsidó anyakönyvek

• Állami anyakönyvek

Ne feledjük: a pár száz évvel ezelőtt íródott anyakönyvek nem az utókor 

családfakutatói számára készültek!



A nevek kialakulása, írásmódja

A vezetéknév felvétele nem egy központosított irányítás alapján történt,

hanem lassan, évszázadok alatt kialakult.

1787-ben szabályozták a névváltoztatás kérdését is, ezek után csak királyi

engedéllyel lehetett nevet változtatni és a vezetéknevek apai ágon való

öröklése is ekkortól vált kötelezővé. Zsidó vezetéknevek kialakulása.

1835−1956 közt kb. 300.000 családnév változtatás történt Magyarországon.

Írásmód



Temetők

Mária Terézia 1775. július 17.-I rendelete szüntette

meg a templomok körüli temetkezést.

Keresztény és zsidó temetők

Járványtemetők

Temetőregiszterek



Eddigi adatok rögzítés, ábrázolása

Különböző software-ek

Űrlapok, nyomtatványok

Ősfa vagy családfa

Leszármazási tábla

Jelek a családfán (* oo +)



Hogyan tovább?

www.familysearch.org

Miért a mormonok?

www.macse.hu

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület

http://adatbazisokonline.hu/

Adatbázisgyűjtemény

https://hungaricana.hu/hu/

Közgyűjteményi portál

https://adtplus.arcanum.hu/hu/

Digitális Tudománytár

Az adatbázos érték és nem a fán terem!

http://www.familysearch.org/
https://macse.hu/
http://adatbazisokonline.hu/
https://hungaricana.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/


Összefoglaló:

Miért kezdünk családfát kutatni?

Nem várt eredmények

Gondolkodásmód az adott korban

Kutatás három forrása

Adatok összegyűjtése, kutatás elkezdése otthon

Egyházi és polgári anyakönyvek, nevek, temetők

Adatok rögzítése, ábrázolása



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Eötvös György


