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1.
Az MNL 

„Hetedíziglen” 
projektje

Párhuzamos 
tanulási 

lehetőségek, több 
„mélységben”



A "Hetedíziglen" Család - történet -
kutatás projekt egy átfogó, egységes, az 
ország összes megyei levéltárát és az 
Országos Levéltárat - azaz huszonegy 
levéltári intézményt - bevonó, több évre 
tervezett program.
Ennek keretén belül a levéltárak 
egységes oktatóanyaggal, országszerte 
szervezett levéltári órákkal és további 
szakmai eseményekkel készültek.



Az oktatóanyag két korosztályos 
csoportosításban készült:
Az általános iskolásoknak Jakab 
Georgina (MNL SML), Kesztyüsné Csuti 
Judit (MNL FML), Márkusné Vörös 
Hajnalka (MNL VeML), Pál Ferenc (MNL 
VaML) állította össze a tananyagot.



Az oktatóanyag két korosztályos 
csoportosításban készült: 
A gimnazisták és felnőttek számára írt 
csomag pedig Czégé Petra Gabriella (MNL 
BeML), Kis József (MNL BAZML) és Szabó 
Dorottya (MNL OL) munkája.



A levéltári órák 2019. őszén 
elindultak, nagy érdeklődés mellett. 
Minden levéltár – a megyei levéltárak 
és az Országos Levéltár is - önállóan, 
kapacitásukat felmérve indítottak 
előadásokat, kurzusokat, 
konzultációs lehetőségeket.
Ez a 2020-as tavaszi időszakban is 
így lesz: egyes intézmények már 
meghirdették a tavaszi eseményeket, 
erőforrások függvényében ezt 
továbbiak is követik majd.



Az Országos Levéltárban a 2019-es 
őszi időszakban bevezető jellegű és 
„továbbképző” kurzustémák között 
is lehetett választani, igazodva az 
érdeklődők egyéni tudásszintjéhez:

❖ Bevezetés a családtörténet-kutatásba

❖ Hogyan fogjunk családfakutatáshoz?

❖ A levéltári kutatás előkészítése: előzetes 

kutatás online

❖ A Magyar Nemzeti Levéltár egyházi 

anyakönyvi adatbázisa



Az Országos Levéltárban a 2019-es 
őszi időszakban bevezető jellegű és 
„továbbképző” kurzustémák között 
is lehetett választani, igazodva az 
érdeklődők egyéni tudásszintjéhez:

❖ A Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisai

❖ A mormon mikrofilmezés története

❖ Térképek mint a családtörténet-kutatás 

forrásai

❖ Az 1867–1918 közötti kormányiratok, 

képviselőházi iratok kutatása



Az Országos Levéltárban a 2019-es 
őszi időszakban bevezető jellegű és 
„továbbképző” kurzustémák között 
is lehetett választani, igazodva az 
érdeklődők egyéni tudásszintjéhez:

❖ A 16. századi magyar és oszmán 

összeírások 

❖ Ük-ük-ükapám a honfoglalás korában

❖ Az 1828. évi országos összeírás és az 

MNB hitelinformációs jelentései

❖ Vállalati iratok a családtörténet-

kutatásban



A meghirdetett előadásokról és 
eseményekről Facebook oldalunkon 
adunk rendszeresen hírt:

www.facebook.com/hetediziglen.mnl

Ugyanitt rendszeresen számolunk be a 
tanfolyamokon elhangzottakról és 
közöljük az oktatóanyag egyes feladatait 
is.

http://www.facebook.com/hetediziglen.mnl


Ahogy arról már szó esett, a 
Hetedíziglen projektben a Magyar 
Nemzeti Levéltár összes tagintézménye 
részt vesz.

A Facebook oldal jobb oldalán, a 
névjegy menüben található az a 
kapcsolati lista, amely tartalmazza az 
egyes levéltárakban a projekten dolgozó 
munkatársak nevét és elérhetőségét. 



2.
A FamilySearch

és a 
MyHeritage
használata

Alapvető kutatási 
praktikák



Az előadás itt következő törzsanyagát a 2019. szeptember 
21-én az Országos Levéltárban lezajlott Kulturális Örökség 
Napjain megtartott előadásom jelentette. A teljes anyag 
elérhető az alábbi oldalon: 
https://prezi.com/p/cap9xfforvgb/

Egyúttal rövid kisvideókat is készítettem az előadáshoz, 
ezek a youtube.com-on érhetőek el: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5veMMJjjZ8O
rUvZiqqgM7qoSykofxrp

https://prezi.com/p/cap9xfforvgb/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5veMMJjjZ8OrUvZiqqgM7qoSykofxrp


A FamilySearch keresési funkciója: az online 
kutatás indexelt, részben indexelt és lapozós
böngészéssel átnézhető anyagokon át vezet. 

2.1.

2.3.
A MyHeritage használata: a máshol (is) 
fellelhető adatok rögzítésére szolgál, 
letölthető családfakészítő programmal, vagy 
online felületen.

2.2.
Adatrögzítés a FamilySearch-ön: „biztonsági 
másolat” készítése – logikusan ott, ahonnan 
az adatok is származnak?



A FamilySearch a mormon egyház – az Utolsó Napok 
Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza – által fenntartott 
családfakutató oldal, mely 1999-ben jött létre. Az 
egyház által fenntartott családkutató központok 
világszerte számos irodát tartanak fenn, az ott elérhető 
tájékoztatás alapja az a több mint négymilliárd név, 
melyet  FamilySearch oldal tartalmaz.

A FamilySearch oldala angol nyelvű, amelyhez (egyelőre) 
nincs magyar nyelvű menü. Ezért az alábbi 
információkat, tapasztalatokat azoknak ajánlom, akik 
felhasználói szinten tudnak angolul. 

A honlapon ingyenesen lehet regisztrálni.

2.1. A FamilySearch használata:

FS honlap



A honlap szöveges adatbázisait, indexált adatait, 
mutatóit nem szakmabeli és sokszor nem az érintett 
ország anyanyelvét ismerő személyek készítették. Így 
az ott szereplő adatokban gyakran szerepel(het)nek
félreolvasások.

Más esetekben – minthogy az indexelők a régies 
és/vagy számukra idegen nyelvű írással nem tudtak 
zöld ágra vergődni – a felvett adatok hiányosak 
(lehetnek).

2.1. A FamilySearch használata:



A FamilySearch oldalán számos adatbázisba felvitt 
(azaz indexelt) adatot találhatunk, jellemzően a halotti 
anyakönyvek anyagát. 

A keresés megkezdéséhez a Search / Records
menüpontokat kell kiválasztani a felső menüből. A bal 
oldalon a legelső lehetőség, hogy az elhunyt személy 
után keressünk (Deceased Ancestor’s Name).

Ha első keresésre nagy merítéssel kapunk találatokat, 
akkor a találati oldal bal menüjében szűkíteni lehet a 
keresést. Óvatosan kell azonban kezelni a szűrőket: a 
túl szűk szűrés esetenként érdemi találatokat is 
kive(t)het a felsorolásból!

2.1. A FamilySearch használata:



Lehet csonkolással is keresni, így az esetleg tévesen 
indexelt (félreolvasott) neveket nem szűri ki a kereső. 
A csonkolásnak a FamilySearch felületén két fő módja 
létezik:

2.1. A FamilySearch használata:

❖ A * [csillag jel] tetszőleges számú karaktert 

helyettesít, leggyakrabban a ragozott alakok 

megtalálására használható.

❖ A ? [kérdőjel] egy karaktert helyettesít, a 

bizonytalan írásmódú névváltozatoknál lehet igen 

hasznos az alkalmazása.

Lautur* keresés



Ha a keresés találatokat hozott és ki tudjuk választani 
a megfelelőt, akkor a kiválasztott személy nevére 
kattintva külön adatlapot lehet megnyitni, mely 
tartalmazza az indexelt adatokat és az anyakönyv 
indexképét.

Az indexképre kattintva meg tudjuk tekinteni az 
anyakönyv aktuális, digitalizált oldalát (zoomolható
változatban). A digitalizált oldal - mely az eredeti 
anyakönyv fekete-fehér mikrofilmes változatáról 
készült - új ablakban nyílik meg. A lap alján az 
Information lapfül tartalmaz(hat)ja azt a linket, amely 
az adott település anyakönyveit gyűjti össze.

2.1. A FamilySearch használata:

FS találatok



A megtalált anyakönyvek „környezetében” érdemes a 
digitalizált lapokat tovább pörgetni, hogy pl. születési 
anyakönyv esetén pár év ugrással testvéreket, halotti 
anyakönyvek esetén pedig családi halálozásokat 
találjunk.

Ha már egyszer eljutottunk az adott település 
anyakönyveinek gyűjteményes oldalához, akkor ott 
további típusú és/vagy felekezetű anyakönyvekben is 
érdemes böngészni.

Ezt a gyűjteményes oldalt tehát célszerű könyvjelző 
segítségével elmenteni.

2.1. A FamilySearch használata:

Böngészés



Olykor a keresést finomítani kell, vagy épp teljesen 
átalakítani annak érdekében, hogy megtaláljunk egy 
indexelt (de más névváltozatot használó) bejegyzést.

Ilyenkor érdemes a kereszt-, de akár vezetéknevek 
különböző nyelvi változataival is próbálkozni. Az 
egyes felekezeti anyakönyvekben használt nyelvek 
egyértelműen kötődnek az adott valláshoz. (Egy 
protestáns anyakönyvben például nagyon kis eséllyel 
fogunk latin nyelvű bejegyzést találni.)

2.1. A FamilySearch használata:

Róka E. keresés



Ha olyan adatra keresünk, amely nem adott találatot 
a név beírásával, még fellelhető lehet az információ –
igaz, nem indexelve –, az anyakönyvek szkennelt
változatának böngészésével. Erről volt az előbb szó, az 
egyes településekre vonatkozó adatbázisok, 
gyűjtemények említésekor. 

A településekre vonatkozó gyűjtemény külön is 
elérhető, ha a Search menüben a Catalog menüpontot 
kiválasztva megadjuk a keresett helység nevét (Place). 
Az elmúlt száz évben „országot váltó” települések 
esetén minden névváltozat ugyanarra az oldalra 
vezet.

2.1. A FamilySearch használata:

Fülek keresés



A Search / Records menüpont lapon a jobb oldali laprész 
egy olyan interaktív világtérképet tartalmaz, amelyen 
országokra lehet szűrni. 

Az így összeállított, egyes országokra vonatkozó 
gyűjtemények indexelése és digitális közzététele 
folyamatos. A felsorolásnál érdemes tehát nézni a 
feltöltött képanyag mennyiségét és az utolsó módosítás, 
feltöltés dátumát.

A még nem indexelt magyar gyűjteményeknél (Image-
Only Historical Records) találjuk a „Browse through ... 
images” linket. Ide kattintva elérhetővé válik az Országos 
Széchényi Könyvtár nem indexelt gyászjelentés-
gyűjteménye (Hungary Funeral Notices, 1840-1990).

2.1. A FamilySearch használata:

Mikeszka J.



Az adatrögzítési munka szerepe nemcsak azért nagy, 
mert lehetőséget biztosít arra, hogy a családtagok között 
megoszthassuk, hanem mert egy káresemény – például 
az iratok megrongálódása vagy megsemmisülése –
esetén az információ mégis fennmarad az utókornak.

Mivel az online kutatás egy részét a FamilySearch
kereső oldalán végezzük, érdemes megfontolni, hogy az 
adatokat a FS Family Tree menüjében rögzítsük.

De: az itt rögzített adatoknak csak addig „gazdája” a 
felhasználó, ameddig a rögzített személynél nincs 
halálozási adat megadva. Amint a halálozás rögzítésre 
kerül, az elhunyt személy adatai bárki által 
szerkeszthetővé válnak! 

2.2. Adatrögzítés a FamilySearch-ön:

FS Family Tree



A MyHeritage Family Tree Builder magyar menüvel 
rendelkező asztali program, mely Windows-on és 
macOS-en is fut. Regisztrációt követően az alkalmazás 
összeköthető a MyHeritage online felületével is. 

A MyHeritage sokoldalú felület, ahol számos 
életeseményt lehet rögzíteni, és sok fájlt és képet lehet 
feltölteni. Az adatok rögzítésébe, a családfa közös 
szerkesztésébe a rokonokat is bevonhatjuk.

A készülő/készített családfa többféle nézetből is 
megjeleníthető, a szerkesztés alatt lévő anyagot pedig 
biztonsági mentéssel tárolhatjuk. Lehetőség van a 
családtagok térképen történő elhelyezésére,
GEDCOM adatok importálására is.

2.3. A MyHeritage használata:

MyHeritage



Az online felület arra is lehetőséget ad, hogy egy 
felhasználó több privát családi honlap készítésére is 
vállalkozzon. Hátrány ugyanakkor, hogy csak 250 főt 
lehet a MyHeritage-en ingyenesen rögzíteni – ez igaz 
az online és az asztali programos változatra is.

Ha a felhasználó vállalja az előfizetést, a program 
egyezéseket automatikusan keres más családfákban 
és indexelt állományokban is.
Létezik hozzákapcsolt automatikus ellenőrzési 
funkció és kutatást segítő online adatbázis is (de ezek 
mind díjkötelesek).

2.3. A MyHeritage használata:



Fizetős természetesen a programhoz kapcsolódó, 
gyakran reklámozott DNS-kutatási lehetőség is. Itt 
nyálminta postai elküldése  után (felületesen) 
feltérképezik, hogy őseink melyik földrészről 
származhattak. Az eredményeket a rendszer feltölti és 
automatikusan keresni kezd potenciális rokonok 
után a más felhasználók által elkészített DNS-
vizsgálati anyagokban.

A DNS kutatás elterjedéséről, jelentőségéről, 
családtörténeti vonatkozásairól és esetleges 
buktatóiról több cikk született már magyarul is. 
Mielőtt belevágnánk, érdemes utána olvasni. Létezik 
ilyen témában létrehozott Facebookos zárt csoport is. 

2.3. A MyHeritage használata:



3.
Adatbázisok és 

segédletek 
online

Hasznos internetes 
felületek az MNL 

honlapján és 
további oldalakon



A Magyar Nemzeti Levéltár honlapjáról 
elérhető kutatási segédletek és adatbázisok3.1.

3.2.

3.3.

A MACSE honlapján elérhető adattárak: 
https://macse.hu/society/adattarak.php

További online adatbázisok: a Matricula.hu, a 
RadixIndex, az ADT és a Fortepan

https://macse.hu/society/adattarak.php


Az MNL honlapján a közös intézményi oldalon és a 
tagintézményi levéltárak saját weboldalain is tudunk 
böngészni.

Az Országos Levéltár (MNL OL) honlapján olvasható 
például a lényegesebb genealógiai kérdésekkel, a 
kutatás módszertanával és a legfontosabb 
szakirodalmakkal is foglalkozó tájékoztató, Berkes 
József nyugalmazott főlevéltáros munkája.
https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato

A tanulmány a középső Menüből érhető el, a 
Családtörténeti kutatás című bevezetés végére 
kattintva.

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

MNL OL / Cst.

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato


Az MNL OL oldalmenüjéből további kiegészítő 
segédletek is elérhetők a Levéltári kisokosban:

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

❖ az anyakönyvekben található latin, szlovák, német 

kifejezések gyűjteménye, személynevek listája;

❖ a régi mértékegységek (darab-, hossz-, súly-, térfogat-, 

vagy űrmértékek) átváltását segítő összeállítások;

❖ a feudalizmus kori összeírások latin kifejezéseinek 

feloldását segítő lista;

❖ oszmán segédletek: török naptár feloldása, segédlet az 

arab betűvel lejegyzett tulajdonnevek átírásához, a 

budai vilájet szandzsákjainak összeírásának segédlete.

MNL OL Kisokos



Szintén az MNL OL oldaláról érhető el (könnyebben) az 
Aktakaland blog, a felső menüből a Kutatási 
információk almenüt lenyitva.

A blogon olvasmányos formában ismerkedhetünk meg 
egyes levéltári munkákkal, adatbázisokkal, vagy a 
levéltári élet kiemelkedő szereplőivel:

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

„Blogunkon kutatóinkat egy olyan utazásra invitáljuk, melynek során 

megismerkedhetnek a levéltári kutatás alapjaival, megkezdett kutatásokhoz új 

támpontokat adunk, közben bemutatva gyűjteményeinket, adatbázisainkat. 

Bejegyzéseink alapjául azok a témák szolgálnak, amelyekre az utóbbi években a 

legtöbb kutatói kérdés érkezett. Interjú-sorozatunkban megvizsgáljuk azt is, 

hogy a 21. század embere mit gondol a levéltári kutatásról. Kalandra fel!”

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/aktakaland_blog

Aktakaland

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/aktakaland_blog


Sok levéltári adatbázis az MNL közös oldaláról is elérhető, 
a felül található menüből, a Szolgáltatások / Adatbázisok
alpontnál (https://mnl.gov.hu/adatbazisok). 

Sok olyan adatbázis, mely valamely online gyűjteménybe 
integrálva lett (ilyen például az AdatbázisokOnline {AOL}, 
vagy a Hungaricana), külön is felsorolásra került. De az 
AOL és a Hungaricana külön is elérhető az MNL oldaláról. 

Vegyük előbb az AOL-t (https://adatbazisokonline.hu/), 
melynek megújult felületét a közelmúltban mutatta be az 
Országos Levéltár. A honlap több módon is csoportosítja 
a levéltári adatbázisokat: gyűjteményekbe, kategóriákba, 
vagy ABC sorrendbe szedve.

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

MNL Adatbázisok

https://mnl.gov.hu/adatbazisok
https://adatbazisokonline.hu/


❖ Mikrofilmezett anyakönyvek, 
❖ Nemesi családok iratai,
❖ Összeírások,
❖ Vármegyei közgyűlések,
❖ Középkori és újkori iratok,
❖ Polgári kori iratok,
❖ 1945 utáni iratok.

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

A gyűjteményes csoportosítás témák szerint teszi 

csokorba az adatbázisokat, melyeket más honlapokról 

összegyűjtött leírásokkal, segédanyagokkal egészít ki.

Az AOL-on emellett kategóriák szerinti rendszerezés is 

elérhető:

AOL



Az előbbi felsorolásból a Mikrofilm anyakönyvek 
gyűjteménye a lekutatottabb. A gyűjteményt az MNL OL 
munkatársai folyamatosan „tisztítják”, egészítik ki.

Az AOL felületén elérhető adatbázist lehet kereső 
funkcióban és hierarchiában is használni. A keresésnél 
számos szűkítő lehetőség közül választhatunk a bal 
menüsorban. A hierarchikus kereső a célzott 
kutatásokat segíti jobban.

Fontos tudni, hogy az anyakönyves kereső otthoni 
használatkor kutatás-előkészítésre szolgál. De ha 
bármely MNL-levéltárban csatlakozunk rá, a találati 
oldal az adatbázisban kiegészül a megfelelő
anyakönyvi másolat képével is.

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

AOL / MF



A korábban említett másik alapvető gyűjtőportál a 
Hungaricana (https://hungaricana.hu/hu/). Itt 
levéltárak, múzeumok, könyvtárak digitalizált tartalmai 
érhetőek el: levéltárakban őrzött egyes oklevelek, úrbéri 
összeírások, közjegyzői iratok, végrendeletek, térképek. 
Rengeteg helyi és országos lap, iskolai értesítők, vagy 
lakcímjegyzékek is ingyenesen kutathatók a honlapon.

A Hungaricana-n található a történelmi térképek 
tudományos, georeferált megjelenítését megvalósító 
Mapire is. A térképek a magyarországi és horvátországi 
levéltárakban lévő kataszteri térképekre és az Osztrák 
Állami Levéltárban található kéziratos katonai 
felmérésekre alapoz.

3.1. Az MNL honlapján elérhető segédletek, adatbázisok:

Hungaricana

https://hungaricana.hu/hu/


Az adattárakhoz való hozzáférés éves tagdíj 
megfizetéséhez kapcsolódik. De külsős felhasználók 
számára is van ingyenes út: megfelelő számú 
anyakönyvi bejegyzés indexelésével lehetőség adódik az 
adatbázisok térítésmentes használatára.

Az itt elérhető szerteágazó, sokrétű tartalmakról a 
MACSE anyakönyvekkel foglalkozó oldalán lehet 
információt gyűjteni. Emellett a MACSE honlapján 
számos segédlet is elérhető. 

A honlap felső menüjében fellelhető Gyászjelentés 
almenü további adatbázisokat is bemutat, csakúgy, 
mint a Kutatás főmenü Segédletek alpontjában 
szereplők.

3.2. A MACSE honlapján elérhető adattárak:

MACSE



A magyarországi egyházi levéltárak és egyházközségi 
irattárak digitalizált anyakönyvi anyagainak közös 
internetes információs felülete, a https://matricula.hu/
több egyházi levéltár által őrzött iratanyag digitalizált 
változatáról ad felvilágosítást és elérési útvonalat.

A honlapon fellelhető levéltári adatbázisok önszerveződő 
módon, egymástól függetlenül – bár olykor egymástól 
inspirálódva – alakultak ki, működnek és külön-külön 
feltételekkel kutathatóak.

A honlap térképes funkcióját általános tájékozódásra is 
lehet használni, amennyiben az egyes egyházak
területi tagozódása iránt érdeklődünk.

3.3. További online adatbázisok: a Matricula.hu, a 

RadixIndex, az ADT és a Fortepan:

Matricula

https://matricula.hu/


A matricula.hu-n jelenleg az alábbi egyházi levéltárak 
képviseltetik magukat:

3.3. További online adatbázisok: a Matricula.hu, a 

RadixIndex, az ADT és a Fortepan:

❖ az evangélikus Őskereső adatbázisa,

❖ a Győri Egyházmegyei Levéltár,

❖ a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár,

❖ a Jezsuita Rend M. Tartományának Levéltára,

❖ a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár,

❖ a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár,

❖ a Pécsi Egyházmegyei Levéltár,

❖ a Székesfehérvári Püspöki és Szk. Levéltár,

❖ a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár,

❖ és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár.



A RadixIndex kilenc adatbázisa több mint ötmillió 
adatban való szavas keresést tesz lehetővé. Ezek közül 
a vezetéknevek és a helységnevek indexe ingyenesen 
böngészhető, amely nagy segítség lehet akkor, ha –
akár más adatbázisokban, portálokon – névváltozatokra 
próbálunk rákeresni.

A neveket tartalmazó rekordok nagy része csak 
előfizetéssel érhető el, de a leggyakoribb 
vezetéknevekről vezetett jegyzék térítésmentesen 
megtekinthető. 

https://www.radixindex.com/indexhu.htm

3.3. További online adatbázisok: a Matricula.hu, a 

RadixIndex, az ADT és a Fortepan:

Radix

https://www.radixindex.com/indexhu.htm


Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) a 
kutatásokhoz alapinformációkat tartalmazó nyomtatott 
források – újságok, tudományos folyóiratok, lexikonok, 
könyvek – gyűjteménye.

Több tízmillió oldalt tartalmaz, amelynek tartalmában a 
folyóirat, vagy a kötet minden szava kereshető.

Az Arcanum Adatbázis Kft. korábban merevlemezen 
rengeteg adatbázist és kiadványt jelentetett meg. Ezek 
egy része is elérhető online, mások pedig 
megvásárolhatók.

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

3.3. További online adatbázisok: a Matricula.hu, a 

RadixIndex, az ADT és a Fortepan:

ADT+

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


Kutatásaink során számos adatot gyűjthetünk 
családtagjainkról, de felmerülhet, hogy vizuális 
formában is el tudjuk „képzelni”, milyen volt az életük. 

A Fortepan ingyenes, folyamatosan bővülő digitális 
„képparkja” ebben nyújt nagy segítséget. Használatával 
megeleveníthetjük őseink földjét, életmódját, életük 
egyes elemeit, mesterségüket – még akkor is, ha nem 
pontosan ők szerepelnek a talált képen. 

A Fortepanon évkör szerint, de kulcsszavakkal is lehet 
keresni. Minden bekerült kép címkéket kapott, hogy a 
keresés könnyebb és átfogóbb legyen.

http://www.fortepan.hu/

3.3. További online adatbázisok: a Matricula.hu, a 

RadixIndex, az ADT és a Fortepan:

Fortepan

http://www.fortepan.hu/


4.
A „European 

Digital 
Treasures” 

projekt

2020-as terveink: 
önkéntesség



A European Digital Treasures (Európa

Digitális Kincsei) egy új, a Creative Europe

részfinanszírozásában megvalósuló nemzetközi levéltári 

projekt, melyet Magyarország részéről a Magyar Nemzeti 

Levéltár koordinál és 2022 őszéig tart.

A projekt fő irányvonala a levéltári anyagok minél szélesebb 

körű, zömmel digitális formára hagyatkozó bemutatása, a 

levéltárak útjának egyengetése a 21. század digitális

kihívásai felé. A közös kezdeményezés alapnyelve az angol 

(https://www.digitaltreasures.eu/), de minden részt vevő 

ország saját anyanyelvét is integráljuk.

https://www.digitaltreasures.eu/


2019-2020-as évben a projekt nemzetközi

konzorciuma a három digitális, úgynevezett

transzmédia kiállítást hoz létre, melyek igen széles témákkal 

foglalkoznak.

A szakmai konzorcium tajai a Portugál, a Norvég, a Máltai és a 

Magyar Nemzeti Levéltár, a Spanyol Levéltári igazgatóság, 

az ICARUS és a Cork Institute of Technology.



A három koiállítás anyaga már összeállt,

jelenleg a tartalmak megírása, fordítása és a

katalógusok előkészítése folyik.

❖ Az első kiállítás Európa kialakulását mutatja be.



❖ A második kiállítás a menekültek, európai

migráció és szolidaritás témakörét járja körül.

❖A harmadik kiállítás pedig európai felfedezéseket

mutatja be.



A kiállítások 2021-en indulnak vándorútjukra,

hogy körbejárják Norvégiától Ausztrián és

Magyarországon át Portugáliáig, Spanyolországig és Máltáig a 

konzorcium levéltári partnereinek kiállítóhelyeit. 

Magyarországon az MNL Országos Levéltárának Bécsi kapu 

téri főépülete ad majd otthont a három kiállításnak, 2021 és 

2022 nyara között.

A projektről 2019-ben készült egy online prezentáció,

mely az alábbi oldalon érhető el (angol nyelven): 

https://prezi.com/p/bb4g0grnipn_/european-digital-

treasures-project-in-2019/.

https://prezi.com/p/bb4g0grnipn_/european-digital-treasures-project-in-2019/


A European Digital Treasures projekt ezek

mellett számos további tevékenységet is lefed,

így például a kiállításokhoz kapcsolt oktatási tevékenységeket, 

közönségtalálkozókat, applikációkat és online játékot is. 

A közelmúltban a projekttel kapcsolatban online kérdőívet is 

közzétettünk, kifejezetten a 60 év feletti, aktív nyugdíjas 

korosztály számára. A cél annak felmérése (volt), hogy 

bevezethet-e az MNL irat-átírásra alapozó önkéntességi 

munkát az ún. „ezüstgeneráció” bevonásával.



Az önkéntes együttműködésre a sokak által

kutatott, digitálisan már meglévő 1828-as

országos összeírás anyagát szemeltük ki. A (digitális) iratanyag 

feldolgozása mindeddig levéltári kapacitáshiányba ütközött. 

(Ez nem csak a feldolgozók hiányát, de a bevitt adatok 

ellenőrzésére befogható szakemberek túlterheltségét is jelenti.)

A European Digital Treasures projekt keretében szeretnénk 

önkéntes munkába hívni az irat-átírásban már nagy 

gyakorlatot szerzett felhasználókat. A projekt lehetőséget

biztosít arra is, hogy egy software segítségével a bevitt

adatok ellenőrzése automatizáltabb legyen.



Emiatt a közeljövőben több találkozót is

szervez az MNL, amelynek keretén belül

először összegyűjtjük a gyakorlott, önkéntességbe szívesen 

bekapcsolódó irat-átírókat. Ezt követően irányítva, de közösen 

kidolgozzuk azt a feltételrendszert, amely keretén belül a 

munka elkezdődhet. A 2020-as év során időről-időre olyan 

zártkörű találkozókat tartunk ezután, ahol ellenőrizni lehet az 

átírás aktuális problémáit és eredményeit.

Minden olyan érdeklődő, időt levéltári önkéntességre

áldozni tudó jelentkezését várjuk, aki rendelkezik

paleográfiai gyakorlattal.
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