
A családkutatás kezdése. Adatok, információk, dokumentumok, fényképek összegyűjtése, 
rögzítése, rendszerezése. Ki van a fényképen? 

 

Kik azok, akik még nem vágtak bele a családkutatásba, vagy még csak az elején tartanak?  
Mi a cél? Nem merev kategóriák, sokszor menet közben változik: 

• Családfa készítése pl. ajándék születésnapra 
• Családtörténet megírása (Ehhez is kell családfa, legalább ősfa) 
• Rokonok megkeresése, családtalálkozók szervezése 
• Más történeti munkák (Egy nevezetesebb ember pályájának megörökítése, Szolnok 

vezetése 2014. szeptember 1-jén, a város napján Hubay Ferenc közel másfél 
évszázaddal ezelőtti érdemeit méltatva és elismerve emléktáblát avatott, és a 
Városháza Dísztermét róla nevezte el. nem midig családtag. Helytörténet. Pályázatok) 

 
Első lépés a gyűjtés, de nem lehet befejezni, végigvonul egész munkánk során  

• Mit gyűjtsünk össze? A levéltárakról, anyakönyvekről itt nem szólunk.  
o információt (interjúk családon belül, barátok, ismerősök, stb.) Rögzítsük! 

Forráskritika, ha lehet, többektől kérdezzünk! Helyi sajtó, könyvtár helyismereti 
részlege, kiadványok,stb.  

o dokumentumot, iratot, anyakönyvi kivonatot, iskolai bizonyítványt, esküvői 
meghívót, végrendeletet, gyászjelentést, önéletrajzot, éttermi számlát, 

o fényképek, később bővebben  
o Családi biblia Elisch Erzsi  

• Iratok rendezése, feldolgozása, jegyzetek 
o Általános elvek: mindenkire érvényes módszer nincs, az összegyűjtött anyag 

terjedelmét, jellegzetességeit, a kutató lehetőségeit figyelembe vevő módszert 
mindenkinek magának kell kialakítani. Tanulhatunk másoktól. Eligazodás, 
visszakereshetőség, forrás pontos megjelölése ebből tudjuk beírni a hivatkozást. 
A kutatás előre haladtával lehet, hogy módszert kell változtatnunk. 

▪ füzetbe írás 
▪ cédula katalógus, átcsoportosítható  
▪ dossziéba rendszerezve, lefűzve 
▪ számítógépbe, Excel táblába, Pl. az adatokat családonként, időrendben  
▪ programok segítségével, Ahnenblatt 

• Fényképek Elisch Erzsi: Hogyan kezdjünk hozzá a képen lévő személy beazonosításához 
(fénykép felirat, fényképész adatok, beállítás, ékszerek, ruházat, egyenruha, népviselet, 
haj, bajusz, szakáll viselet...) 

• Gyakorlati példa képeknél: egy-két képről kitalálni, hogy 
o melyik korban készülhetett,  
o hány éves lehet a képen szereplő személy 
o összehasonlítás fiatalkori és idősebb kori fényképével (vajon ugyanaz a személy 

van a képen?) 
o iskolai csoportképek 
o mi lehet a foglalkozása a képen szereplő személynek 
o katonaképen korszak, alakulat, rang 

 
Hátha érdekel valakit:  
http://gondy-egey.derimuzeum.hu/ 
32000 portré érhető el névre kereshetően a Múzeum honlapján, egy 1862-1903 között 
működő debreceni fényképész műterem hagyatékából. ("Hashtag-elve" van: 
helyszínberendezés, ruhaviselet, szőrzet és hajviselet, stb. alapján) 

http://gondy-egey.derimuzeum.hu/
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MEGFEJTÉS
Horváth Tamástól: 

A fotó a Bach korszakban vagy a hatvanas évek 
legelején készülhetett. A mérnök polgári 
foglalkozás volt, itt munkahelyi öltözékben 
látható. A hajviselet még a reformkor végére 
emlékeztet, a felöltő inkább németes 
félmagyar zsinórzattal, megjelenik már a 
láncos zsebóra és a puha szárú csizma.


