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Az előadás forrásairól

 Online kiindulópont, linkgyűjtemény a MELTE honlapján:
matricula.hu/e-kutatás (tartalma frissítendő!) 

 Adatgyűjtés:
2016. szept. kérdőív az akvi kutatásokról – 20 válasz 
>>Levéltári Szemle 2017/1.
2017. jún. kérdőív a kutatószolgálatról – 18 válasz 
>>MELTE konf. 2017.07.04. Debrecen, előadás
2017. szept. kérdések e-kutatásról – 16 válasz
Összesen 25 egyházi levéltár válasza, főként 
egyházmegyei-egyházkerületi, két szerzetesi, három 
határon túli

 Szakmai megbeszélések: országos akvi kataszter (MNL-
OL), Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS)



Kiindulópont: 
levéltári forrásadottságok

 Eredeti anyakönyvek ma is nagyrészt az 
egyházközségeknél, nem levéltárakban

 A levéltárakban őrzött anyakönyvek (66%-ban 
másodpéldányok) és a levéltári akvi kutatások 
ösztönözték az e-kutatás szolgáltatást – kutatói 
„nyomás” fontossága

 1.100 ifm anyakönyv 94%-a katolikus levéltárakban –
másodpéldányok (főként 1895-től, fontos Győr, Kalocsa, 
Szombathely), eredeti-beszállítások (Győr, Pécs)

 Mikrofilm másolatok csak öt intézményben, közel 2 ezer 
tekercs – Győr, Kalocsa, Szombathely mellett 
Dunamellék és Tiszántúl ref. egyházkerületi levéltáraiban 
fontos



Digitális felvételek

 4 millió digitális kép az egyházi levéltárakban, az 
utóbbi 5-6 év gyümölcse (3 mill. kat, 1 prot.)

 Nagyrészt hét intézményhez-projekthez köthetők: 
Kalocsa 1,2 millió, Ev. Őskereső 750e, Vác 600e, 
Pécs 500e, Győr 400e, Veszprém 200e, 
Gyulafehérvár 150e felvétel

 80-90% akvi felvétel (bérmáltak, megtértek, 
katonai akvek is), helytörténet (historia domus, 
vizitáció, testületi jkv.), segédletek (protokollumok, 
iktatók, mutatók) is

 Összesen 15 intézményben (60%) digitalizáltak, de 
a levéltárak többségében tervezik (80%)



Online tartalomszolgáltatások

 8 egyházi levéltárban működik, még kb. 10 helyen 
tervezik

 4+2+? (33%) teljességre törekvő (valamennyi 
felekezeti akv+helytörténet, segédletek) – Kalocsa, 
Győr, Vác már működik, Pécs folyamatban, Ev. 
Őskereső, Tiszántúli Ref. Egyházkerület (1895 
előtti, digitalizált Mikrofilmek jövőben?)

 3+2+7 (67%) kiegészítő akvi- és helytörténeti 
tartalmak, kapcsolódó iratok (összeírások, életrajzi 
források) – Székesfehérvár (lélekösszeírások), 
Veszprém, Gyulafehérvár (másodpéldányok és kb. 
15-20 plébánia anyakönyvei), Jezsuita Lt. és 
Pannonhalma folyamatban, még több is várható...



E-kutatás térképen, érdekességek

 Közös szolgáltatás, MELTE, Matricula: az 1944-45-ös 
évek halotti anyakönyvei, matricula.hu

 Teljes szövegű, átírt anyakönyvi adatbázis, KFL: Kalocsa 
és szállásai (170e bejegyzéssel) – tudományosan 
kihasználatlanul, kalocsa.asztrik.hu

 Egy országos,
ev. projekt:
Őskereső
oskereso.hu
+ MEDiT,
Magyar Evang.
Digitális Tár
medit.lutheran.hu



A kutatások szabályozása

 Akvi kutatások helyben 90-60-30 éves időhatár 
jellemző, online szigorúbbak, kb. 100-75-40 az 
átlag, de nagy a változatosság

 Egyéb iratoknál ált. 50 év volt, de a szabályzatok 
változásaival általában szigorodnak, átlagosan kb. 
1950-1956 táján van a kutatási időhatár (a 
levéltárak többségében a szabályzat az utóbbi 
három évben változott) – online óvatosság

 Változatosság, helyi eltérések jellemzőek szinte 
valamennyi területen, a kutatási korlátozásoktól a 
másolatok készítéséig >> ezzel kapcsolatos előadás 
a MELTE 2017. évi vándorgyűléséről: 
http://archivum.asztrik.hu/?q=node/4364



A kutatások módja, intenzitása

 Egyházi levéltárak kutatószobáiban kb. 2500 
családkutatási eset évente (+ kb. ezer írásos 
adatszolgáltatás), online több mint 30 ezer eset, 
már 6 szolgáltató esetében is (Kalocsa 11e, Győr 
6e, Vác 4e, Ev. Őskereső kb. 5-8e eset)

 Akvi kutatások aránya 3 prot. levéltárnál 60% felett 
(Debrecen, Kecskemét, Sopron),  8 kat. helyen 
70% felett (másutt viszont csak 10-20%)

 E-kutatás: 10-50-szeres kutatási intenzitás-
esetszám, 5-10 ezer képmegtekintés-lapozás 
naponta (helyben ez a forgalom kezelhetetlen 
volna) >> állományvédelmi szempontok...



E-kutatás, egyházi sajátosságok

 Általában kis intézményekben, néhány fővel, 
komoly pályázati háttér nélkül megvalósított 
projektek – „kőleves mesék” (kivétel Őskereső)

 Nem archiválás, kutatói célú másolatok –
szerényebb eszközök, fotózás

 Fizetős szolgáltatások – kutatói áldozatvállalás
>> a projektek egyik lába

 Kutatói regisztráció – díjtalan szolgáltatásoknál is 
>> részletes levéltári kutatói statisztikák

 Levéltáranként kezelt, külön szolgáltatások –
hasonló technikai-szoftveres megoldásokkal, 
időnként szerver-társulással

 Nyilvános magánlevéltárak – jogi nyelven
>> meghatározó tulajdonosi érdekek-vélemények



Az e-kutatás jövője, kérdések

 Párhuzamos szolgáltatások – familysearch, MNL, egyházi 
levéltárak 
>> megtorpanás vagy hasznos kiegészítések?

 Országos (Kárpát-medencei) anyakönyvi kataszter, MNL-
OL kezdeményezés, egyházi levéltárak bevonásával, KDS 
levéltári részében is hangsúlyos
>> kutatóbarát, egységesülő szolgáltatások?

 Új forrástípusok tömeges elérhetősége: körlevelek, 
sematizmusok, iskolai évkönyvek (kétrétegű pdf)
>> KDS része, sikerének függvénye...

 Úton az ingyenesség felé – szaporodó díjtalan tartalmak, 
szolgáltatások >> pótolható lesz-e ez a forrás a kis 
egyházi intézményekben?

 Fenntartói megítélés fontossága, alakulása:
>> az internettől való félelem (veszteség), vagy a 
szolgáltatás sikere (nyereség) lesz a hangsúlyosabb?


