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Indexelés

• Mutató, jelzés vagy jegyzék, ami egy meglévő 
vagy mással összehasonlított állapotot, irányt 
jelez, illetve egy szempontot tükröz.



Indexelés

• Mutató, jelzés vagy jegyzék, ami egy meglévő 
vagy mással összehasonlított állapotot, irányt 
jelez, illetve egy szempontot tükröz.

• A cél: a kutatók (azaz egymás) munkájának 
segítése, a családi kapcsolatok keresésének 
megkönnyítése.



Indexelés régen



Indexelés - ahogy mi csináljuk



Indexelés
• Nem cél az anyakönyvi oldal tartalmának teljes 

leképezése.
• Az eredmény nem kész családfát kínál, az egyes 

személyekhez tartozó kapcsolatok megkeresése 
és felépítése a kutató feladata.

• Aki egy adott személy esetében kíváncsi a  
részletekre, megtalálja a rekordhoz linkelt FS 
képen.



Mit indexelünk?

• elsősorban neveket (névváltozatokat) és dátumokat. 
• Továbbá minden olyan információt, ami segíti a kutató 

munkáját, így például a névváltoztatást, az 
örökbefogadást, a természetes apát, utóházasságot stb.

• A megjegyzés mezőben: hősi halott, születés (esküvő, 
halál) külföldön, ha névváltoztatásnál az apa (anya) 
neve is megváltozott, stb.

• Mire fog rákeresni egy kutató? Mi segítheti számára a 
találatok szűkítését?



Mit NEM indexelünk?

• életkort, vallást, továbbá a címeket, rangokat, nemesi 
előneveket, az utóbbiakat a megjegyzés mezőben 
tüntethetjük fel (*)

• továbbá foglalkozást, lakcímet, a halál okát, talált 
ismeretlen holttesteket (*), a bejegyzés dátumát

• semmilyen okmány azonosítót (örökbefogadás, BM 
leirat, főispáni utasítás száma, kelte), analfabétizmust, 
kolera elleni újraoltást, stb.

* kivétel: egyházi anyakönyvek



Családnevek indexelése
• A családneveket úgy indexeljük, ahogy az 

anyakönyvben szerepelnek (tilos minden 
feltételezés, egységesítés, stb.)

• A feltételezhető elírásokat és névváltozatokat a 
megjegyzés mezőben jelezhetjük.

• Idegen eredetű ill. régies neveknél használhatjuk 
a diakritikus jeleket tartalmazó karaktereket, de 
ez nem kötelező, csak javasolt (ä, č, ț, ł, stb.)



Keresztnevek indexelése
• Csak az első keresztnevet indexeljük (*)
• Nem használjuk

o a régies formákat: Ignácz, Francziska, Mártha, stb
o a beceneveket: Julcsa, Örzse, Trézsi, Náncsi, Emer

• Javítjuk a hibásan használt neveket
o Apolló(nia), Szerafin(a), Marcel(la)

• Használ(hat)juk
✓ a zsidó utóneveket: Tini, Pepi, Betti, Hani
✓ a nem egyértelműen azonosítható (bece)neveket: Fáni 
✓ a névváltozatokat: Teréz, Terézia, Verona, Veronika, Rozina, Róza, Rozália
✓ minden olyan nevet, ami nem fér bele az előző kategóriákba :o)



Neve másként, igazabban, recte, alias…

• Jelenleg ezeket a 
megjegyzésekhez írjuk

• Javaslatunk: ezeket a 
neveket a családnév 
után, zárójelbe téve írjuk 
be: Bajer (Tilleman)



Ragadvány- és tapadéknevek

• Gyakoriak ott, ahol sok azonos nevű család élt.
• Bár ezek hivatalosan nem a családnév részei, de több településen 

beírták az anyakönyvbe.
• Az esetek döntő többségében eltűntek a múlt század során.
• A kutatást viszont nagymértékben segíthetik, ezért azt javasoljuk, 

hogy ezeket is rögzítsük a családnévnél, a megkülönböztetés 
végett kis kezdőbetűvel: Vince füttyents



Jogi háttér 1946-ig



Házasságon kívül születettek
• A házasságon kívül született gyerek az anya családnevét kapta, 

akkor is, ha egy férfi elismerte az apaságot.
• Ha egy férjezett asszony szült egy másik férfitól gyereket, akkor 

annak családneve a törvényes apáével egyezett meg, akkor is, ha a 
biológiai apa a gyereket elismerte magáénak.

• Az indexelés során mindkét esetben beírjuk az apa nevéhez a 
biológiai apának a nevét. A megjegyzés mezőbe betesszük a 
„természetes apa” szöveget.

• Kiegészítés: ha egy özvegy nő szült gyereket férje halálát követő 300 
napon belül, akkor a gyerek az elhunyt férfi családnevét kapta, azon 
túl az anya családnevét.



Törvényesített gyerekek
• A törvényesítés (minket érdeklő) egyik hatása: a gyerek megkapja a 

természetes apa családnevét.
• A törvényesítés történhetett utóházassággal vagy királyi (kormányzói) 

kegyelem folytán.
• A törvényesítés feltétele, hogy a gyerek születési anyakönyvébe mind az 

apai elismerés, mind a szülők házasságkötése be legyen jegyezve (a királyi 
kegyelem önmagában törvényesít).

• A gyerek az utóházasság megkötésének pillanatában ipso jure törvényessé 
válik.

• Indexelése: ha a törvényesítés a gyerek 14 éves kora előtt történik, akkor a 
gyerek családnevéhez az apa családnevét írjuk. Egyéb esetben meghagyjuk 
az anya nevét, az apa nevét a névváltoztatás cellába írjuk. Mindkét 
esetben a megjegyzés oszlopba beírjuk a „törvényesítve” szót.



Törvényesítés bemondás alapján?



Törvényesítés bemondás alapján?

A természetes apa Papp Gábor... 
az anyakönyvvezető előtt a 
gyermeket tőle származottnak 
elismeri és így törvényesítetett.
1919. máj. 13. 

UB. 71/1920

Az .... állami anyakönyvvezető előtt 
1919. ápr. 17-én felvett nyilatkozat 
alapján bejegyeztetik, hogy a 
gyermeket Lengyel Lajos... a 
magáénak elismerte és kérte, hogy e 
gyermek törvényesíttessék és a 
Lengyel névre átírassék.
1919. máj. 1.
A széljegyzet utolsó része "és kérte 
hogy a gyermek törvényesíttessék" 
mint törvényellenes feljegyzés 
töröltetik.
1920. ápr. 15.



Változás 1946-tól



Örökbefogadott gyerekek

• Örökbefogadás esetén a gyerek vagy saját családi nevét tartja meg, 
vagy az örökbefogadóét veszi fel, avagy mindkét nevet egymáshoz 
kapcsolva viseli. A döntést az anyakönyvben általában feltüntetik.

• Gyakori eset, amikor a természetes apa fogadja örökbe a gyereket. 
Ennek oka lehet: meghalt a mama, nem akarnak összeházasodni, 
esetleg az, hogy utóházassággal történő törvényesítés nem 
lehetséges (pl. a gyerek születésekor a nő még házasságban élt)

• Indexelése: A gyerek (vőlegény, menyasszony) névváltoztatása 
oszlopba írjuk a megváltozott nevet, az eredeti nevet változatlanul 
hagyjuk. Az örökbefogadó(k) neve a gyerek örökbefogadása 
oszlopba kerül



A kulcsszavak megfelelő használata

• nincs – ha az anyakönyvben az adott rovatban nem 
látunk adatot (egyházi indexelésnél a cellát üresen 
hagyjuk)

• ismeretlen – ha az anyakönyvben ez szerepel

• halva született

• névtelen – utónevet (még) nem kapott gyerekeknél

• volt – özvegy (elvált) elhunytak házastársánál 
használjuk, mikor nem tüntették fel a házastárs nevét



„nincs” vs. „ismeretlen”

A kulcsszavak helyes használatával az ellenőrzést segítjük!



„névtelen”

utóneve: még nem kapott Sándor



Az objektív buktatók – amit látunk

• Anyakönyvi másodpéldányokkal dolgozunk. 

• Sok bejegyzést írásbeli bejelentés alapján 
tettek meg, esetleg több áttételen keresztül.

• Kifakult oldalak, rossz minőségű kép.

• A kézírás…



Feltehető hibák a másodpéldányban



Feltehető hibák a másodpéldányban



Rossz minőségű képek



Kontraszt és gamma korrekció



Negatívba fordítás - Invertálás



… és amit mi látunk rosszul

• Ne dönts elhamarkodottan egy (kétes) név 
olvasatáról, próbáld meg újra vagy később.

• Próbálj hasonló nevet (betűt) találni a filmen, 
a feldolgozásban vagy az adatbázisunkban.

• Figyelmesen olvasd el a gyakran apró betűkkel 
írt széljegyzeteket.



Tanácsok

• Első lépésben nézz át több oldalt, ismerkedj meg a 
kézírással, az egyes betűk írásmódjával!

• Ha bizonytalan vagy egy-egy betű kiolvasásával, akkor 
keress egy másik nevet, ami segít a döntésben.

• Mindig nézd meg az egész oldalt, nehogy figyelmen 
kívül hagyj egy széljegyzetet!

• Ha szükséges, nagyíts rá egy-egy névre.

• Tarts pihenőt! (fejnek és szemnek – és a derekadnak)



Ne hagyd, hogy becsapjon az agyad

A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eigyk tnuamálny aítllsáa
sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit
rdeeözndenk el a btűek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és 
az uolstó bteű a hlyéen lygeen. Ha a tböbrie a lgnoeyabb
özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn
ovasalthó mraad. A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi
agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.



Mi az elhunyt hölgy családneve?



Mi az elhunyt hölgy családneve?



Mi az ara anyjának keresztneve?



Mi az ara anyjának keresztneve?



Mi a feleség családneve?

Trenesein von Globan ? 



Összetéveszthető betűk

nem Sehvarez…

… és nem Kifs

lendületes kézírás…



Összetéveszthető betűk



Összetéveszthető betűk



Összetéveszthető betűk



Azok a fránya gót betűk…(kurrentschrift)



Azok a fránya gót betűk…(kurrentschrift)

(és amikor vegyesen használják a kétféle folyóírást…)



Széljegyzetek



Széljegyzetek



Széljegyzetek

életben van…



Széljegyzetek

családneve ezentúl Kovács

családneve nem változik



Széljegyzetek
Szajlai Flórián még a bejegyzésnek 
az anyakönyvvezető által történt 
aláírása előtt bejelentését oda 
módosította, hogy ő mint 
törvénytelen születésű egyén a 
természetes atyja nevét használja, 
de a reá vonatkozó anyakönyv 
szerint valódi neve édes anyja után 
Kelemen Flórián és így az általa 
most bejelentett elhunyt gyermek 
sem Szajlai, hanem Kelemen 
Sándor.



Széljegyzetek

...feljegyeztetik, hogy a Válóczy
Györgyre, mint természetes 
atyára vonatkozó bejegyzések 
töröltetnek és ismeretlen 
tartózkodású Kovalcsik Pál, aki 
Zsélyben 1866 év körül 
született napszámos lakos mint 
törvényes apa bejegyeztetik.



Széljegyzet egy 1920-as születésnél



Széljegyzet egy 1920-as születésnél

Az örökbefogadásra vonatkozó bejegyzést törlöm. Az apa Akocs József .
A gyerek családi neve Akocs.
1954.dec.14.
A kunszentmiklósi kir. járásbíróság végzése szerint az atya 1917. dec. 31-én 
hősi halált halt.
Az atyára vonatkozó adatokat törlöm.
Az anya családi neve nem "S. Nagy", hanem csak "Nagy"...
1938. feb. 14
A gyermeket Akocs József örökbefogadta. Családneve ezentúl Akocs.
1948. máj. 14.

Figyeljünk a bejegyzések időbeni sorrendjére is!



Az Excel és a sablon néha túl okos



Önellenőrzés a munka végén
• Futtasd le az ellenőrző programot, a jelzett hibákat javítsd ki.
• Nézd át a bizonytalannak ítélt neveket, próbáld meg ismét 

kiolvasni.
• Segítséget jelenthet:

▪ Próbáld kimondani a nevet
▪ Ha már dolgoztál az adott helységben, nézz utána korábbi 

indexeléseidben (családnévlista) 
▪ MACSE (vagy az FS) adatbázis, a név bizonytalan részeinél 

használd a helyettesítő jeleket (wildcard)
▪ Szűrés



Önellenőrzés - szűrés



Önellenőrzés - szűrés



Kész? Küld el nekünk a munkádat!
• e-mail címek:

egyhazi.indexeles.macse@gmail.com

macse.indexing@gmail.com

• 1 e-mail = 1 feldolgozás

• Ha feldolgozást küldesz be, akkor a leveled tárgya a fájl 
neve legyen, az „indexelésem terméke”, „ezzel is kész 
vagyok” stb. tárgyú leveleket nehéz nyomon követnünk.

• Kérdésed van? Filmszámot kérsz? Bármi más? A leveled 
tárgya „Kérdés”, „Filmszám kérés” stb. legyen.

mailto:egyhazi.indexeles.macse@gmail.com
mailto:macse.indexing@gmail.com


Megpróbálnád? Hidd el, menni fog!

• Jelentkezz az előzőekben említett-mail címek 
valamelyikén, vagy vedd fel a kapcsolatot az 
illetékes project menedzserrel.

• Javaslom, hogy első körben indexelj kb. 100 sort és 
küldd el nekünk elő-ellenőrzésre (a levél tárgya: 
„elő-ellenőrzés”). Ezt soron kívül átnézzük, az 
esetleges hibákra felhívjuk a figyelmedet.

• Az eredmény? Bővülő adatbázis, számodra is 
könnyebb kutatás



„Mélységes mély a múltnak kútja”

• Hol éltek, mit csináltak elődeink?

• Hol volt Kutyabagos vagy Ragyogó? 

• Foglalkozások: füstfaragó, drótos, csapó, 
alafás…

• Betegségek: aszkór, idétlenség, vörös, derme…

• Latin: agilis, auriga, sciarius, relucta vidua, uxor



A végére érve szeretnék köszönetet mondani

- minden résztvevőnek a figyelméért, 

- valamint mindazoknak, akik segítettek 
abban, hogy ez az előadás létrejöhessen.

Kérdések?


