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Településkönyv 
 

Nehéz magyarul egy szóval megnevezni azt az adatbázist (angolul Family Book), 

melyet Magyarországon a műfaj német gyökerei miatt Ortssippenbuch (OSB), 

Ortsfamilienbuch (OFB), vagy Familienbuch neveken ismerünk. A hazai kutatók ezen 

kifejezéseket szinonimaként használják, s magyarul – közmegegyezés nélkül – települési 

családkönyv, települések családkönyve, falukönyv, településnévkönyv, településkönyv vagy 

családkönyv névvel illetnek. 

Az egyszerűség kedvéért itt településkönyvként beszélünk arról a családfakutatók által 

készített, önkényesen megszabott időhatárra vonatkozó anyakönyvi adatokból, területi alapon 

összeállított adatbázisról, mely különleges helyet foglal el a már Magyarországon is egyre 

szaporodó (többnyire on-line, de legalább is web alapú) anyakönyvi adatbázisok sorában. 
 

Miután a családfakutatás nem önálló tudományág, ezért tartalmát és felépítését 

tekintve nincs a kereteit kijelölő zsinórmérték megadva. Nincsenek tekintélyes személyek, 

tudományos vagy civil szervezetek által létrehozott és a kutatók széles körében elfogadtatott 

protokollok, eljárásrendek vagy szabályok. Márpedig egy településkönyv összeállítása is – 

módszertanát tekintve – családfakutatás, de annyiban speciális, hogy a kutatás határait nem 

egy név vagy egy dinasztia, hanem egy határozott földrajzi régió (a választott település és 

annak egyház- és közigazgatási határai) szabják meg. Emiatt – mint ahogy a családfák is –, 

minden kiadvány egyedi, s a szerzők műveltségét, alaposságát, értékkészletét, tudományos 

igényét, szorgalmát, történelmi és helytörténeti ismereteit, idejét, pénzügyi és egyéb 

energiaforrásait tükrözi. Ugyanakkor a használhatósága vagy megbízhatósága is változó lehet. 

Kérdés, hogy lehet-e, kell-e, vagy szabad-e szabályokat alkotni, melyek elfogadásával a 

településkönyvek magas színvonala általánosítható lenne, vagy érdemes inkább értékelni a 

szerzői kreativitásból adódó sokszínűséget?! 
 

Definíció 
 

A településkönyv egy adott település (és fíliái) anyakönyveinek időrendben összeírt 

adatait ABC rendbe sorolt családokba rendezi. 

Az összeállított névsor általában patriarchális, azaz a családfőnek tekintett férfiak neve az 

ABC besorolás alapja, de lehetne a névsor matriarchális vagy vegyes is.  

Szerkezeti alapja a klasszikus cédulázás: egy cédula (személyi karton) egy család minden 

adatát tartalmazza. A „cédula” terjedelme elvileg korlátlan, adott családhoz bármennyi 

megjegyzés, kép, videó, film, térkép, ábra, táblázat, stb. csatolható. Az így kialakult cédulák 

alfabetikus összefűzése adja ki magát a könyvet (adatbázist). Azonos nevűek között a kor 

dönti el a névsorban elfoglalt helyet. Az így kialakított végső sorrend végül a családok 

sorszámozásával zárható le. Természetesen a cédulázás folyamatát ma már nem kell kézzel 

végezni. 

A lassan önálló műfajjá váló településkönyvet határozottan el kell különíteni a genealógusok 

körében szintén családkönyvként ismert, időben sokkal korábban, de csak protestáns 

egyházkerületek településein, svájci és német mintára megjelenő anyakönyvi adatbázistól. 

Ezek a helyismeret és adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében létrejött, az anyakönyvek 

mellett párhuzamos vezetésű családkönyvek több-kevesebb teljességgel tartalmazzák egy 

adott település lelkésze által összeállított családok névsorát. A családkönyv keletkezés-

történetéről, kutatási lehetőségekről itt olvasható több információ: 

http://www.macse.hu/society/csaladkonyv_CSK.php 

  

http://www.macse.hu/society/csaladkonyv_CSK.php
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A településkönyvek haszna 

 

Az összeállításával járó teher vállalását többnyire lokálpatriotizmus magyarázza, pedig 

kutatói szempontból fontosabbak azok a szakmai előnyök, melyek a létező anyakönyvi 

adatbázisok közül egyedüliként a településkönyvekkel érhetők el. 

Az anyakönyv kritikai feldolgozásával létrehozott településkönyv több, mint az adott 

településen élő családok rokoni kapcsolatrendszerének külön-külön történő feltárása. 

A település teljes személyi állományának összefoglalása ugyanis  

 

➢ Átsegíthet az egyéni kutatások holtpontjain.1 

➢ Segíti azon kutatókat, akik saját családkutatásuk során az adott településre vetődnek. 

➢ Önzetlen, a múltról szóló, de a jövőnek mintegy viszonzásképpen vagy hálából végzett 

cselekedet, mely társadalomtudományi (helytörténeti, néprajzi, demográfiai, szociológiai, 

stb.) értéket teremt, s az adott településen mintegy megszemélyesíti a történelmet.  

➢ Hozzájárul az eredeti iratok állagmegóvásához. 

➢ Feltárja vagy pontosítja a településre/ről történő migrációs mozgásokat (betelepítés, 

elnéptelenedés, a munkát vagy életteret keresők, menekülők, az alapvetően vándorló 

életmódot folytatók, ki-, és áttelepítések) és a társadalmi megrázkódtatások hatásait 

(természeti katasztrófák, járványok, gazdasági válság, háborúk, stb.). 

➢ Valószínűsíti vagy rámutat az anyakönyvek hiányosságaira és téves bejegyzéseire, 

vagyis képes elkülöníteni, ill. felmutatni a (feltételezett) valódi adatot. 

Téves, hiányos vagy hiányzó anyakönyvi adatra bőven talál minden kutató példát. A 

jelenség hátterében az a tény áll, hogy a felekezeti anyakönyvek nem a mai értelemben 

vett közhiteles okiratok. Az anyakönyvi adatokat távolról sem a családfakutatók kedvéért 

jegyezték fel. Az egyházi közigazgatás nem ért el olyan hatékonysággal minden lelket a 

településen, mint a ma ismert polgári közigazgatás (s az sem 100%-os). A rendszerint 

túlterhelt adminisztráció a bejegyzéseket tollszárral, nehezen olvasható vagy 

olvashatatlan kézírással, olykor rövidítéseket használva, a tulajdonneveket (település-, 

vezeték- és keresztnevekre is értve) változó formában rögzítve végezték, végül pedig az 

adatok jellemzően bemondás alapján és/vagy utólag, akár több napos vagy hetes 

késedelemmel kerültek regisztrálásra. Természetes tehát, hogy ezekben az iratokban 

helytelen adatok is szerepelnek. Ezt a hiány-, ill. hibafeltárást vagy azok valószínűsítését 

az anyakönyvi adatbázisok közül egyedül a teljes adatállományt feldolgozó 

településkönyv éri el! A kritikai feldolgozás során ugyanis megismerhetők az adott 

bejegyző (plébános) egyéni bejegyzési szokásai, olykor sajátos rövidítéseket használó 

egyedi latinja, sztereotip formamondatai, ismételt hibái, stb. Az összes bejegyzés 

ismeretében kialakult összkép birtokában olvashatóbbá, vagy értelmezhetőbbé válik az 

eredeti anyakönyv is a felhasználó számára. 

➢ Különleges jelentőséget kapnak az úgynevezett egyadatos anyakönyvi adatok. Ilyen adat 

vagy 

o házasságon kívüli születést jelöl 

o téves beírás (mely aztán vagy feltárható és korrigálható, vagy nem) 

o ha az illető – bármi okból – csak egyetlen genealógiai esemény erejéig jelent 

meg a településen 

  

                                                 
1 lásd ennek igazolását Wéber György: „Quo vadis családfakutatás” Matrikula II.évf. 3. szám, 2012, 43.old. 

http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2012-3.pdf  

http://www.macse.hu/matrikula/Matrikula-2012-3.pdf
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Utóbbi családok (személyek) teljes genealógiai adatállományának összeállítását az 

anyakönyvi adatbázisok közül egyedüliként a településkönyvek sorától lehet remélni! 

Márpedig ilyen „jövő-menő” családok meghökkentően nagy számban találhatók minden 

településen, s aligha akad olyan kutató, akinek ne lennének ilyen felmenői! Már tetten 

érhető ez a folyamat a település be (vagy újra) népesedése idején, de – ezerféle okból – 

az azt követő időkben is. 

➢ Tisztázza a kettős (vagy többes) vezetéknév használat anomáliáit. A megkülönböztető 

ragadványneveket nyilván a gyakori vezetéknevet viselők egymástól történő könnyebb 

elkülönítése iránti igény alakította ki. Ezek megjelenése az anyakönyv bevezetése előtti 

időre nyúlik vissza, s alkalmasint máig hatóan eléri célját, mert a családkutatóknak 

gyakran segít a helyes felmenői vonal kiválasztásában. Káoszt, s ezzel a 

családkutatóknak gyakran kutatási holtpontot a kettős vezetéknevek egy településen 

belüli elszaporodása, az egy vezetéknévhez rendelt másodvezetéknevek számának 

emelkedése, s azok következetlen cserélgetése hozott. Azaz – hogy csak a kettős 

vezetéknevek lehetséges variációinál maradjunk –, az anyakönyvekben addig csak „A” 

néven előforduló egyén előbb hol „AB”, hol „AC” ragadványnevekkel fordul elő, 

később már csak „B”, vagy „C”, végül – horribile dictu! – „BC” vezetéknevekkel 

bukkan fel, s az „A”, vagy „AB” nevekre „érzékeny” kutató a többi változatot figyelmen 

kívül hagyva elakad az adott vonal feldolgozásában. A minden adatot feldolgozó 

településkönyv a kettős vezetéknevek egyenkénti számbavételével feltárja azok 

kialakulási idejét, a névönállósulás körülményeit, a többi vezetéknévvel való kapcsolatát, 

a teljes feldolgozottságból adódó információtöbblet birtokában rámutat a helyes 

genetikai vonalra, ill. a személyek közötti lehetséges összefüggésekre, javítja vagy 

pontosítja a demográfiai statisztikai adatokat, s eredményesebbé teszi az egyéni 

családfakutatást is. 

➢ Adott adatra nézve felmutatja vagy kizárja az alternatívákat, vagyis nagyobb 

biztonsággal használ helyes adatot a felhasználó. Ismert jelenség, hogy a kutatók 

szívesen elfogadják az elsőnek megtalált adatot valódinak, ha az adat amúgy teljesíti az 

előzetes elvárásaikat. (Vagyis nagyjából ott és kb. akkor bukkan fel, ahol és amikorra 

várta.) De hogy van-e az anyakönyvben még más olyan adat is, ami szintén teljesítené az 

elvárást, már legtöbbször ellenőrizetlen marad. A településkönyv ennek a – pár perc alatt 

elvégezhető – kontrollnak a lehetőségét nyújtja a felhasználónak. 

➢ Legtöbb esetben – éppen az előző pontban vázolt alternatívák megjelenítése miatt –, 

lehetővé teszi az egyébként kutatási holtpontot jelentő házasságon kívül szült nők 

felmenőinek feltárását. Így – legalább nőágon – folytatható az egyéni vérvonal kutatása. 
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Történeti visszatekintés 

 

A franciák és a németek vitatkoznak arról, melyikük készítette az első 

településkönyvet. Tény, hogy mindkét országban több évszázados hagyománya van az 

anyakönyvi adatbázisok létrehozásának2. A magyar kutatók a német példát követik, ahol a II. 

világháborút követően terjedt el a településkönyv készítése. Ezt a példát vették át a 

Magyarországról kitelepített németek a konszolidációt követő években, hogy felmutassák, 

megőrizzék azt a – betelepítésük óta kialakult és kényszerből hátrahagyott – 250-300 éves 

szociokulturális miliőt, mely az ő kitelepítésükkel a legtöbb településen megszűnt létezni. 

Ezért a legtöbb, a történelmi Magyarország településeit feldolgozó településkönyv az egykori 

német lakta régiókra koncentrálódik (erdélyi Szászság, Bánság, Bácska, dél-Baranya). Ezek 

közös jellemzője, hogy a település lakosait felsoroló névsor előtt a szerzők a be- és a 

kitelepítést is részletező helytörténeti összefoglalást adnak. Munkájukat a nagy 

hagyományokkal (tapasztalatokkal, könyvtárral, fórumokkal, segédanyagbázissal, standard 

településkönyv író programmal, szakcikkekkel, technikai eszközökkel, stb.) rendelkező és 

tőkeerős civil szerveződések segítik.3 

 

Hogy Magyarországon melyik volt az első hazai szerzőtől megjelent településkönyv, 

egyelőre nem tudni, ám baranyai viszonylatban biztosan, de hatását tekintve talán országosan 

is illik megemlíteni Ferdinand Hengl munkásságát. 

Az elmúlt évtizedek alapján tény, hogy az átlag magyar kutató jellemzően 

magányosan végzi munkáját, egyedül kénytelen megoldani minden felmerülő nehézséget a 

nehezen olvasható szövegek megfejtésétől és az adatbázis felépítésétől kezdve a szerkesztésig 

és kiadásig. Az utóbbi két évtizedben látszik e tekintetben lassú elmozdulás. Először a 

legendás Radix-fórum működtetésével, majd a német anyaegyesületnek tekintett AKdFF 

mintájára 2000-ben létrehozott Magyarországi Németek Családkutató Egyesülete4, végül a 

Magyar Család-történet Kutató Egyesület5 2011-es megalakulásával. 

Sajnos azonban a nagy tapasztalattal rendelkező településkönyv írók némelyike 

továbbra is kerüli ezeket a közösségeket. De az egyesületek is felfejlődő fázisukban tartanak 

(a Radix-fórum közben megszűnt), kevesen vannak, nincs vagy (relatíve) kicsi a könyvtáruk, 

tőkeszegények, a témában született vélemények, tapasztalatok, szakcikkek megjelenése ritka, 

s valódi segítséget egy kezdőnek ezek alig nyújtanak. Mégis elmondható, hogy ma már nincs 

egyedül a „bajban” egy kutató, ha belép a jelzett (vagy hasonló céllal létrejött) közösségek 

valamelyikébe. Ha könyvíró programhoz (még) nem is, de mások által megszerzett 

tapasztalatokhoz, fordítási segítséghez, szerkesztési ismeretekhez, publikációs, vagy kiadási 

lehetőséghez hozzájuthat. 

 

Forrásai 
 

Településkönyv készítésével tulajdonképpen családfa-, ill. helytörténet kutatáshoz 

készül másodlagos forrás. A hitelesség érdekében a településen élő összes felekezet eredeti 

anyakönyve az adatbázis alapja. A klasszikus hármas (keresztelési, házassági, halotti) mellett 

ide értjük a bérmálási, a jegyességi és az iskolai anyakönyveket, az áttértek és megtértek 

listáját, valamint a vegyes házassági anyakönyveket is – ha vezettek ilyeneket az adott 

településen. Ezt természetesen kiegészítheti az anyakönyv másolatainak, vagy fotókópiáinak 

feldolgozása. 

                                                 
2 http://wiki-de.genealogy.net/OFB  
3 lásd pl. a http://www.genealogienetz.de/, vagy a http://wiki-de.genealogy.net/ weboldalakon megszerezhető információkat! 
4 Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforser = AKuFF; lásd www.akuff.org 
5 MACSE; lásd www.macse.hu 

http://wiki-de.genealogy.net/OFB
http://www.genealogienetz.de/
http://wiki-de.genealogy.net/
http://www.akuff.org/
http://www.macse.hu/
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Ezen kívül tetszés szerint felhasználható minden olyan egyházi vagy világi – jellemzően 

helytörténeti – irat, amely a feldolgozott településsel kapcsolatba hozható személyekre utal.6 

Fontos, hogy minden felhasznált forrás egy összesített listán megjelenjen! 

 

A kutatás időigénye nehezen határozható meg. Részben függ a feldolgozandó (ill. 

rendelkezésre álló) anyakönyvi adat mennyiségétől, mely szorosan összefügg a település 

méretével, az anyakönyvezés megkezdésének idejével és a kutatási időhatárok 

kiterjedtségével. Másrészt függ a feldolgozás módjától (pl. a választott programtól, ill. annak 

mélységi ismeretétől), ill. a feldolgozó tapasztaltságától (mind a programkezelést, mind a 

forrásolvasást, mind egy adatbázis építés szerkezeti ismereteit illetően), a napi időráfordítás 

mértékétől, segítség bevonásának lehetőségétől, stb. A forrásokból történő adatbevitel 

gyorsítására szinte minden feldolgozási mód esetében akad lehetőség. Pl. a gyakran ismétlődő 

kifejezések alkalmas rövidítése, melyet a kész anyagban néhány kattintással lehet becserélni, 

vagy az Excell táblába történő adatbevitelt könnyítik az aktuálisan nem használt oszlopok 

elrejtése, az ismétlődő kifejezések automatikus felugrása, stb. 

 

A megjelent településkönyvek kritikája 
 

Településkönyvekkel szemben megfogalmazott legsúlyosabb tartalmi kritika, hogy a 

szerző nem dolgozza fel a jelzett település anyakönyvének minden adatát, hanem valamilyen  

szempont (pl. vallási vagy nemzetiségi hovatartozás, feldolgozási sebesség növelése, 

publikációs méret csökkentése, értelmezési nehézségek, stb.) alapján válogat a források 

adataiból. Ez tudományos szempontból aggályos, ugyanis nem lehet felhasználói 

célközönséget meghatározni, nem tölti be az adatbázis egyetlen funkcióját sem, ráadásul az 

ilyen félkész kiadvány a tapasztalatlan felhasználóknak hamis biztonságérzetet nyújt. 

 

A feldolgozás adattartalma 
 

Bár ez a cikk alapértékként kívánja bemutatni a teljes adatfeldolgozást, értelmes 

megfontolás után létezhet ez alól kivétel. Például az anyakönyvi sorszám feldolgozása 

értelmetlennek tűnik. A sorszám a személyek azonosításában, vagy családba sorolásában nem 

segít. Ráadásul gyakran lehet találkozni téves, hiányos, utólagos anyakönyvi sorszámmal, 

vagy sorszámot nem kapott bejegyzéssel, miközben a feldolgozásra kerülő anyakönyvi 

adatokat minden program képes számolni. Így elegendőnek tűnik a sorszám egyenkénti 

ismertetése helyett a Bevezetőhöz csatolt demográfiai statisztikák ismertetése. 

 

Speciális eset, és megosztja a kutatókat a felekezeti anyakönyvben szereplő halálokok 

szerepeltetésének kérdése. Bár kétségtelenül ez is anyakönyvi adat, de számos érv szól 

amellett, hogy ezek az adatok ne szerepeljenek az adott személynél, hanem egy összegző 

indexben kerüljenek bemutatásra. A kegyeleti okok mellett ezt az a tény is indokolja, hogy a 

halálokként megjelölt betegségnevek a korabeli lakosság egészségügyi helyzetének 

elemzésére alkalmatlanok, s miután sokszor pontatlanok, vagy általánosságot tartalmaznak, 

ezért nehéz lenne ezeket az adott személy életrajzi adalékaként elfogadni. A felekezeti 

anyakönyvet vezetők nem egészségügyi szakértők adatait, hanem a hozzátartozók közlései, 

esetleg laikus „halottlátók” beszámolói alapján saját ismereteiket – gyakran sztereotip módon 

                                                 
6 Pl. összeírások [urbariumok, adóösszeírás, status animarum, iskolai névsorok, háborús veszteséglisták, temetői névsorok, haláleseti felvételi 

ívek, stb.], 

 képviselőtestületi jegyzőkönyvek, levéltárban őrzött végrendeletek, szentszéki bírósági iratok, káptalani és vizitációs jegyzőkönyvek, a 

Historia Domus, holttányilvánítási peranyagok, káderlapok, dispensatiók iratanyaga, 

más települések - elsősorban a szomszédos, vagy a migráció másik végpontját jelentő települések – anyakönyvi adatai, helyi korabeli 

sajtóhírek, helytörténeti kiadványok, céhjegyzékek, szaknévsorok, stb. 
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– rögzítették 7 . Gyakori, hogy a halálok kizárólag a plébános önigazolása a provideálás 

elmaradására. (Így értsd pl. a „hirtelen holt”, vagy a „véletlen holt”, „gutaütött”, stb. 

bejegyzéseket!) De az „önerőnek által” elhalt egyén beszámíthatóságát utólag kétségbevonó 

megjegyzéstípus8 is inkább a hátramaradottak felé gyakorolt gesztusa lehetett a plébánosnak 

(ti. így szentelt földben volt eltemethető a halott), semmint pszichiátriai szakvélemény. 

Legtöbbször diagnózis helyett csak tünetek szerepelnek halálokként, s sokszor nem is lehet 

kikövetkeztetni, milyen betegséget jelenthetett a korabeli (latin vagy reformkori magyar, 

rövidített, esetleg az írásmódtól olvashatatlan) bejegyzés. Ezért az ezzel a véleménnyel 

egyetértők szerint ennek az anyakönyvi adatkategóriának elsősorban néprajzi értéke van 9. 

Ugyanakkor az ellenvélemény szerint a halálok a többivel egyenértékű, s összességében 

többletinformációt hordozó anyakönyvi adat lehet, s különösen statisztikai összegzéssel 

(adattisztítással) alkalmas lehet egy adott település egészségügyi változásainak bemutatására.  

Újabb érvük, hogy még a bizonytalan értékű bejegyzésekkel is nyomon követhetők egyes 

magatartás minták (pl. nemzedékeken át visszatérő öngyilkosságok), a rokonházasodásokból 

adódó fogyatékosságok, ill. az örökletes betegségek, különösen a nemhez kötött 

öröklésmenetű kórképek esetén segít(het) a hibás gént hordozó ág felderítésében. 

 

A feldolgozásból általában kimaradó adatok 

 

➢ A szentségkiszolgálók neve. Az egyébként a különböző névtárakból, Historia Domusból, 

templomtörténetből, helytörténeti munkákból általában ismert esperesek, plébánosok, 

káplánok, segédlelkészek, coordinatorok, tiszteletesek, lelkészek, rabbik, vagy esetenként 

a kántortanítók neve a fel-felbukkanó vendégpapokkal együtt működési idejükkel 

felsorolható egy önálló listában.  

➢ A feldolgozó számára olvashatatlan, vagy értelmezhetetlen bejegyzések, megjegyzések, 

rövidítések kihagyása. Ez az egész adatbázis értékét annuláló, elfogadhatatlan megoldás, 

ezek megfejtéséhez segítséget kell kérni, a végképp rejtett értelmű bejegyzésekről külön 

indexben kell beszámolni. 

➢ Házszámok. Bár az 1850-es évek elejétől megjelenő (s általában többször változó) 

házszámok sem alkalmasak legtöbbször személyek azonosítására, a családokba sorolás 

kétes eseteiben olykor döntőnek bizonyulhatnak. 

➢ Keresztszülők és násznagyok. Gyakori tévképzet, hogy a keresztszülők és házassági 

tanúk felsorolása szükségtelen. A keresztszülők a reformátusoknál jószerivel mindig, a 

katolikusoknál (és feltehetően a többi felekezetnél is) pedig általában a szoros oldalági 

rokonság tagjaiból kerülnek ki. De ha nem is rokon, hanem csak egy tisztelt személy, 

akkor is – az ismétlődő szerepvállalások miatt –, számos alkalommal lehetnek segítői a 

családokba rendezés olykor bizonytalan folyamatának. Őket tehát kihagyni a 

feldolgozásból több mint hiba! 

  

                                                 
7 Pl. a gyakran megjelenő „görcs” halálokra legalább tíz szinonimát használtak, melyek közül néhány ma már önálló kórkép. 
8 Lásd az „elmétlen”, „az orvos önkívüli állapotban lévőt állítja”, „beszámíthatatlansága bizonyítást nyert”, stb. 

megjegyzéseket  
9 Egy összegzésben ki lehet térni számos olyan érdekességre, mely valóban színesítheti az adott település kortörténetét. 

Például kategóriák szerint be lehet mutatni a halálokokat (fertőző betegségek, az ezekből kialakuló járványok, háztartási 

balesetek, szervi vagy szervrendszeri kórképek, erőszakos cselekmények, öngyilkosságok, stb.), ezek kialakulásának vagy 

bekövetkeztének általános okai, statisztikai megoszlásuk, milyen eü.-i ellátás segítette az ott élőket (ispotály, helyben vagy 
távol lakó orvos, borbély, sebész, javasasszonyok, bába, stb.), milyen helyi rendelkezések okozták, növelték vagy 

csökkentették a betegségek mértékét, stb. 
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➢ Bizonyos időkben a bejegyző rögzítette egy gyermek elsőszülöttségi státusát. A 

keresztelési anyakönyvben viszonylag ritkán fordul elő, emiatt az adatfelvételkor ez az 

adat nem kap külön oszlopot, de a településkönyv jellegéből fakadóan nem is tűnik 

fontosnak rögzíteni, hisz a könyvből egyébként is kiderül az elsőszülöttség ténye. 

Hasonlóan kényelmetlen kezelni (ezért külön rovatot „üzemeltetni”) a szintén ritka 

„posthuma-posthumus” bejegyzést, mely arra utal, hogy az adott gyermek születésekor az 

apa már nem élt. Ennek ténye egyébként is kiderül a könyvből. 

 

További kritika forrása lehet, hogy a kiadvány mérete és/vagy felépítése miatt a 

keresés nehézkes. Ennek leggyakoribb oka lehet a nyelvismeret hiánya, ill. ha nincsenek 

indexek. Például a németül nem beszélőknek meg kell szokni a történelmi Magyarország 

településeiről kiadott számos könyv német betűrendjét 10 . Vagy fordítva, magyar nyelvű 

településkönyvben a magyarul nem tudóknak meglepő lehet a szoros magyar ABC használata. 

Az indexek hiánya pedig arra kényszeríti a felhasználót, hogy minden új adatért átlapozza a 

teljes kiadványt! [Pl. ha a bábákat szeretné valaki kiírni egy ilyen könyvből, de nincs polgári 

jogállásról vagy foglalkozásokról szóló index, akkor kénytelen a teljes adathalmazt átnézve 

kigyűjteni a bábákat, stb.]  

Végül itt érdemes megemlíteni a településkönyvek elírási, gépelési hibáinak 

következményeit. Ekkora adathalmaznál (egy kisebb település teljes feldolgozása esetén is 

megközelíti az egymilliót az eltéveszthető adatok száma!) óhatatlanul maradnak hibák az 

elkészült műben, mert jellegénél fogva ezek a kiadványok nem lektorálhatók. A szöveges 

részek nyelvhelyessége, vagy a szerkesztés módja, stb. ellenőrizhető, de a rögzített adatokat 

senki nem képes egyenként kontrollálni! A megmaradt hibák közül a felhasználók egy része 

számára nyilvánvaló lesz a gépelési hiba. Pl. egy magyar felhasználó Disgyőr településnév 

alatt nyilván Diósgyőrt fog érteni. De a nyelvet nem beszélő felhasználót ez könnyen 

megzavarja. (Mondjuk Brazíliából a magyar térképet nézve, ha van Győr, van Diósgyőr, miért 

ne lehetne Disgyőr is?) Más hibák viszont – különösen a logikai ellentmondást nem hordozó 

dátumtévesztések –, az összes felhasználót megtévesztik, aminek következménye lehet a 

leminősítő kritika. Érdekes trükk ezzel kapcsolatban a dátumok számmal kiírt ma divatos 

angolszász formája (nn.hh.éééé.) helyett a hónapokat kiírt rövidítéssel (jan., febr., stb.) 

használni. Míg ugyanis egy 09-et 08-ra elírva a hiba észlelése nélkül értünk augusztust a 

dátumban, addig, ha a szept.-t el is írjuk bárhogy, az szeptember marad a világ minden részén. 

Az évszámokkal és a hónapok számozott napjaival azonban ilyen trükköt nem lehet 

alkalmazni. Bár a számítógépes feldolgozásban a szoftverek megóvnak a hibák javától, 

téveszteni ott is lehet. Törekedni kell tehát az adattévesztések, gépelési hibák elkerülésére. 

Megjegyzendő azonban, hogy ez a hibatípus minden átírással készülő anyakönyvi adatbázisra 

jellemző, vagy igaz lehet. 

  

                                                 
10 Éppen a német kutatási dömping hozta felszíne a problémát, hogy a magyarul nem tudó, talán Magyarországon sose járt 
németországi kutatók a magyar település-, vezeték- és olykor keresztnevek írásmódjával nincsenek tisztában, s ez nyomot 

hagy a munkájukban is! 
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Nevek uniformizálása 
 

 Klasszikus dilemma, mely megosztja a genealógusokat, pedig erre sem ok, sem 

szükség nincs. Természetesen a forrás eredeti alakját a feldolgozás során meg kell őrizni, és 

be kell mutatni, ugyanakkor az egyszerűség, a tömörség és az indexálás miatt elkerülhetetlen 

a nevek egységesítése. De még a forráshűséghez mereven ragaszkodóknak is nehéz eredeti 

alakban kezelni a rövidített, kis kezdőbetűvel írt vagy becézett neveket. Az eredeti alak 

bemutatható az illető személy „Megjegyzés” részében, és/vagy külön indexben általában is 

felsorolhatók a névváltozatok. Másfelől pedig szakítani kell azzal az általános hiedelemmel, 

hogy egy településkönyv névsora az illető valódi nevét tartalmazza. El kell fogadni – és erre a 

Bevezetőben fel kell hívni a figyelmet –, hogy a szövegtörzsben szereplő név csak az adott 

adatbázisban történő azonosításra való, csak a kereshetőség alapját jelenti, nem többet. Ezzel 

az illető valódi nevének meghatározását az adatközlő – a teljes anyakönyvi adatbázis és az 

összes névváltozat felmutatásával – a felhasználóra bízza.  

A nevek uniformizálása technikai értelemben egy ú.n. törzsnév (vagy gyökérnév) 

meghatározását jelenti, amelyhez hozzárendelhetők a névváltozatok. Szükséges lehet 

egységesíteni településnevet, vezetéknevet és keresztnevet egyaránt. 

 

Településnév esetén ez a gyökérnév praktikusan a könyv szerkesztésének idején 

érvényes közigazgatási név lehet, bár a mai Magyarország határain kívül eső magyar 

települések esetén ezt az elméletet olykor nehezen fogadják el a kutatók. Ez esetben a község- 

és egyéb helynevekről megalkotott 1898. évi IV. tc.11 által rendezett településnév lehet a 

gyökérnév (bár ez számos esetben logikátlan és bizonytalanságot szül. 12 ). A települési 

névváltozatok pedig rendszerint a beolvadás/kiválás folyamatából, ill. a különböző nyelvek 

eltérő, szinonim és olykor csak a nép által használt elnevezéseiből fakadnak. A településnév 

meghatározását követően annak pontos földrajzi meghatározásáról alább, az indexek között 

esik szó. 

Keresztnevek esetén kézenfekvőnek tűnik a mai alak használata, azon a nyelven, 

amelyen a könyv is készül. Ha ilyen alak nincs, akkor a közismert idegen nyelvi, vagy a 

forrásokban leggyakrabban felbukkanó alak lehet gyökérnév. Gyakori jelenség a nevek 

különböző nyelvi alakjának következetlen használata. A kérdést nem mindig egyszerű 

eldönteni. Pl. a latin Barbara vagy Ursula magyar alakja a Borbála és az Orsolya, de ma már 

mindkét név latin alakja önállóan is szerepel a magyar utónév szótárban. Vagy viszonylag 

könnyen magyarítjuk a latin Joannes-t (a német Johannes-t) Jánosra, mely viszont a szláv 

nyelvekben Ivan, ami (Iván alakban) ma már szintén önálló magyar név! (És természetesen a 

példákat lehetne még sorolni.) A nyelvi variációkon kívül a névváltozatokat növelik (az 

olykor az eredeti forrásban is megjelenő) becézett alakok, melyek némelyike – ráadásul – 

mára szintén önállósult (pl. Zsuzsanna-Zsuzsa, Katalin-Kata, Rozália-Rózsa, stb.). 

A legtöbb problémát, vitát és érzelmi töltést azonban a vezetéknevek egységesítésének 

kérdése hordozza. Mert a vezetéknév olyan, az egyénnek történelmi gyökeret jelentő, az 

őseitől öröklött, az identitása részét jelentő, így a legapróbb részletekig védendő személyes 

adat, mely a másoktól való megkülönböztetés mellett olykor vallási, nemzetiségi 

hovatartozást, társadalomba betöltött pozíciót is jelezhet – alkalmasint stigmaként! Miután 

azonban a feldolgozáshoz választott megoldás végül az ABC besorolás alapja lesz,  

  

                                                 
11 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6700 (elérés 2014.10.30.) 
12 Kápolnai Iván, dr.: A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi 
Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján. (1898-1913) In: Statisztikai Szemle, Budapest, 75. évf., 1997 

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1997/1997_08-09/1997_08-09_767.pdf (elérés 2014.10.30.) 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6700
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1997/1997_08-09/1997_08-09_767.pdf
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valamilyen koncepciót mindenképpen ki kell alakítani az adatfeltöltés megkezdése előtt. 

Belátható azonban, hogy érdemes az egységesítés mellett dönteni. Csak a magyar és 

mindössze négybetűs Tóth vezetéknévnek legalább még tíz13 (anyakönyvi példákból vett!) 

alakja létezik. Nem túlzás tehát állítani, hogy a hosszabb, és/vagy nemzetiségi neveknek (a 

magyar ABC-ben nem is használt betűivel) kezelhetetlenül sok változata lehet –, nem is 

beszélve a hallás utáni lejegyzett fonetikus alakok számáról! A gyökérnév meghatározásánál 

nem feledhető azonban az sem, hogy éppen az eredeti alakról az évek során lassan lefűződő 

névváltozat önállósul(ha)t új vezetéknévvé. Gyökérnévnek egyébként a ma ismert vagy 

használt formát, a nemzetiségi írásmódot, kihalt nevek esetében a közismert vagy a 

forrásokban legtöbbször előforduló alakot érdemes választani. 

Az anyagfeldolgozás elején el kell dönteni, hogy az évekig tartó feldolgozás során végig 

milyen módon hivatkozunk a család szereplőire. A családfő hivatkozási neve lehet az apa, a 

férj és családfő. Az anya egyik szerepéből adódóan lehet feleség is. Logikailag – miután egy 

cédulán (törzslapon) egy család adatai szerepelnek, vagyis a két főszereplő a családalapító férj 

és feleség –, a „férj” és „feleség” tűnik helyesnek, de szabály e tekintetben sincs. 

 

A jó településkönyv 
 

Ennek, és a hasonló tárgyú cikkeknek nem lenne létjogosultsága, ha minden szerző a 

várható buktatók és lehetséges alternatívák előzetes ismeretében kötne kompromisszumot 

saját könyve megírása, szerkesztése vagy publikálása során. Félő azonban, hogy ez a 

megelőző tudatosság hiányzik a szerzőkből. Ezért minden szabályalkotási szándék nélkül 

érdemes talán összegyűjteni az elfogadható minőségű településkönyvek legfontosabb (és még 

bizonnyal bővíthető) jellemzőit. A jó településkönyv ismérve, hogy  

 

➢ Forrásai az elsődleges források eredeti iratai (pl. az eredeti anyakönyv) vagy azok 

egyértelműen olvasható fotókópiái. 

➢ Adott helyen (pl. egy A4-es vagy B5-ös méretű lap nyomtatási felületén, az adatbázis 

felugró „céduláján”) átlátható formában elfér egy család minden szokásos adata. Vagyis a 

családfő, a feleség(ek) és a gyermekek szokásos három genealógiai adata dátummal és 

településnévvel, valamint a foglalkozás vagy polgári jogállás, ill. a vallási-nemzetiségi 

identitás. A többi adat és egyéb információk a családot követő „Megjegyzés” részei 

lehetnek. Azaz jól „el lehet menni” az adatokon, vagyis egy adott család adataiból az 

illető házaspár fel- és lemenői a könyv további részein könnyen megtalálhatók. 

➢ A vállalt időintervallumon belül a település teljes anyakönyvének minden (a fíliákra, 

minden nemzetiségre, felekezetre és az ú.n. „egyadatos” genealógiai eseményekre is 

kiterjedő) adatát feldolgozza. Ezen túlmenően meríthet más forrásokból is. 

➢ A forrásokat minden esetben feltünteti. 

➢ Bevezető számol be a kutatás céljáról, okáról, nehézségeiről, specialitásairól, a 

szerkesztési elvek részleteiről, az adatbázis felépítéséről, vállalt hiányosságairól, stb. 

➢ A képek, táblázatok, rajzok sorszámmal és megnevezéssel (címmel) rendelkeznek, mely 

alapján külön jegyzék is felsorolja őket a forrásukkal vagy jogtulajdonosukkal együtt. 

➢ Használati útmutatója tárgyszerűen leírja, milyen módo(ko)n lehet az adatbázisban 

eligazodni, adott személyt megkeresni, vagy tőle továbblépni. 

➢ Nem szükséges helytörténettel a könyv méretét növelni akkor, ha a település már 

rendelkezik történeti összefoglalóval, és ahhoz képest új információt a szerző 

összefoglalása nem nyújtana. 

  

                                                 
13 Tot, Toth, Totth, Tót, Tótt, Tótth, Tott, Tótt, Toót, Toóth 
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➢ A szövegtörzsön kívül különféle aggregátumokat tartalmaz 

 

o Tartalomjegyzék 

o Rövidítések jegyzéke. Rövidíteni szinte bármit lehet és a méret (kiadási költség) 

érdekében sokszor érdemes is, bár a könnyű kezelhetőség és érthetőség érdekében a 

megfelelő arányt érdemes keresni. A genealógiai események klasszikus 

szimbólumainak használatán túl a településneveket, a „Megjegyzés” rész visszatérő 

kifejezéseit, akár a keresztneveket, stb. Ha van rövidítés, akkor kell egy ehhez rendelt 

feloldó index is. Általában igaz, hogy a vezetékneveket nem rövidítjük. 

o Családnevek jelentése. Többségében nemzetiségeket felsoroló településkönyvek 

inkább érdekes, mint – genealógiai értelemben – értékes, de a tapasztalatok szerint a 

felhasználók által annál inkább kedvelt szolgáltatása. 

o Irodalomjegyzék. A könyv elkészítéséhez a forrásokon kívül felhasznált szakirodalom 

alkalmas módon történő felsorolása. 

o Különböző indexeket. 

 

Lényegük a minél több szempont szerinti kereshetőség megteremtése. Indexálni az 

ismétlődő vagy kategorizálható adatokat érdemes, de hogy ki milyen szempontok szerint 

állítja fel ezeket a kategóriákat, ill. végső soron milyen indexek összeállítását tartja fontosnak, 

az a kutatói szabadság része. Alaphelyzetben „kötelező” a településindex, és a házastársi 

index. Azaz lehessen keresni a házastárs, ill. a migrációs vonal másik végén lévő települések 

alapján is személyeket. A házastársi indexet feleslegessé teszi a teljes személyi állomány 

önálló indexe – ha a szerző ezt a megoldást részesítette előnyben. További indexek készítése 

színesíti az adatbázist, és emeli annak értékét. A névsorban szereplő személyek azonosító 

sorszámozása voltaképp csak itt nyer értelmet: az indexek adott rekordjánál elegendő ezeket a 

sorszámokat felsorolni, vagyis sorszámok használata az indexekben takarít meg helyet. 

 

▪ Házastársi index. Patriarchális alapú névsor esetén a megházasodott vagy gyermeket 

szült asszonyok, matriarchális lista esetén a házasságot kötött vagy gyermeket nemzett 

férfiak névlistája. 

▪ Személyek indexe. Felsorolja a könyvben előforduló összes nevet, és annak a könyvön 

belüli feltalálási helyét.  

▪ Településindex. Két irányban is képet rajzol a települést érintő migrációs mozgásokról, 

vagyis válaszol a „Honnan jöttek?” és a „Hová kerültek?” kérdésekre is. Településekkel 

kapcsolatban három index készíthető. Az egyik a migrációs településhez köthető 

személyek listája (sorszámai). A másik a település pontos földrajzi azonosítása. Ennek 

érdekében a mai közigazgatási nevükön listába szedett településekhez lehet rendelni az 

ország-megye-postai irányítószám-névváltozat adatokat. Végül, ha a névsorban 

helytakarékossági okból a településneveket (kettő-négyjegyű szám- vagy betű) kód 

helyettesíti, akkor a kódok feloldó indexét el kell készíteni. 

▪ Keresztszülők indexe. Ennek fontosságáról már volt szó az általában kimaradó adatok 

között (6.old.) 

▪ Házassági tanúk (násznagyok) indexe. Személyek azonosításában vagy családokba 

rendezésében kevéssé jelentős a szerepe, mert gyakran nem rokonok, hanem barátok, 

munkatársak, ismerősök, üzletfelek, tekintélyes közszereplők, stb. töltötték be a pozíciót.  
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De színesíti a személyek adatlapját, felmutatja a közkedvelt násznagyokat, felhívhatja a 

figyelmet településközti családi kapcsolatokra, megléte a teljes feldolgozottság érzetét 

sugallva növeli a könyvvel szembeni bizalmat. 

Amennyiben készült (ill. a választott program készített) „Személyek indexe”, akkor a 

keresztszülők, násznagyok és házastársi indexek ismételt felállítása indokolatlan. 

▪ Azonosít(hat)atlanok indexe. Minden településkönyvben „keletkeznek” olyan 

személyek, akiket az adott feltételekkel vagy nem lehet egyetlen családhoz sem sorolni, 

vagy egyszerre többhöz is lehetne, de önállóan szerepeltetni őket a névsorban logikátlan 

volna. Ők jellemzően adatszegény vagy gyakori vezetéknevet viselő halotti anyakönyvi 

adatok, ill. olvashatatlan vezetéknevű személyek. Pl. „elhunyt Balogh János egy éves 

József nevű gyermeke”, vagy „elhunyt Juhász Pál leánykája”, vagy „meghalt Példa 

Miklós kicsiny fiacskája”, „meghalt £ĳŋáζώلىڟeri Róza 76 éves hajadon”, stb. 

▪ Értelmezési nehézségek listája. Azon bejegyzések, amelyek jelentését sem a kutató, sem 

a segítő kollégák nem voltak képesek megfejteni. Ezeket az anyakönyvben elfoglalt 

helyük jelzésével kell felsorolni. Ez a jelenség azonban rávilágít egy érdekes, s látszólag 

nem idevágó szempontra! Nyilvánvaló, hogy egy település feldolgozásába belevágó 

kutató a kutatás kezdetén sokkal több értelmezési nehézséggel fog találkozni, mint a 

több éves kutatásai végén, amikorra belejön a kézírásos szöveg olvasásába, a rövidített 

latin bejegyzések megfejtésébe. Érdemes tehát egyfelől az anyag lezárása után, de a 

publikálás előtt ezekre visszatérni, másrészt érdemes a házassági anyakönyvvel kezdett 

adatfeldolgozást a viszonylag könnyebben olvasható időktől (a tervezett záródátumtól) 

visszafelé haladva megkezdeni! Az így szerzett tapasztalatokkal már sokkal könnyebb 

lesz a második etapban a keresztelési/születési anyakönyvek immár időrend szerinti 

feldolgozása, végül a halotti anyakönyv adatainak feljegyzése már-már csak 

ujjgyakorlattá válik (kis túlzással ☺). 

▪ Felekezeti index. A településen élő domináns felekezeten kívüli vallások képviselőinek 

névlistája (sorszámai). Ebből meghatározható (akár évtizedes bontásban is) a 

többséghez viszonyított aránya, a vegyesházasságok mértéke, stb. 

▪ Nemzetiségi index. A településen élő domináns nemzetiségen kívüli népcsoportok 

képviselőinek listája (sorszámai). Ebből meghatározható (akár évtizedes bontásban is) a 

többséghez viszonyított aránya, az asszimiláció mértéke, stb.. 

▪ Polgári jogállás (vagy foglalkozási) index. A foglalkozások, kézművesek, köznemesek, 

hivatalnokok, közszereplők, helyi értelmiségiek, birtokosok, földművesek, 

napszámosok-zsellérek, egyházszolgák, csavargók, egyházi és világi notabilitások, 

katonák, stb. neveit (sorszámait) listázza. Összesítve jól ábrázolja a település társadalmi 

felépítését, belső szerkezetét, a domináns megélhetési lehetőségeket, ezek időbeli 

változásait (fejlődést vagy hanyatlást), stb. 

▪ Ikerszületések indexe. A családok azonosításában nincs szerepe, „csak” demográfiai 

vagy néprajzi színfoltja az adatbázisnak. Ha már a teljes adatbázisból látszik, érdekes 

lehet az ikerszületések arányát a normál születések számához, vagy az ikergyermekek 

mortalitását-házasodását a normál születettekhez képest felmutatni. Divatos elképzelés 

az ikrek fogantatásában valamilyen külső körülményt feltételezni, ha az ikerszülések ú.n. 

„subokban” történnek, vagyis váltakozó hosszúságú szünetek után rövid idő alatt több 

ikerszülés is történik. Az elmélet hívei a szülés idejéből feltételezett fogantatási időkben 

keresnek valamiféle szabályosságot, vagy a fogantatásra befolyásoló erővel bíró külső 

körülményt. Az ikrekkel kapcsolatos általános érdeklődés tárgya egy adott dinasztiában 

generációkon át ismétlődő ikerszülésekben megnyilvánuló öröklésmenet feltárása.  
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Önmagában az anyakönyvi adatokkal nem lehet meghatározni az ikrek közötti egy- ill. 

kétpetéjűség arányát. Becsülni azonban lehet: minden kétnemű ikerpár biztosan 

kétpetéjű, és nagyjából ugyanennyi lehet a kétpetéjű egyneműek száma is, a többi 

egypetéjű.  

▪ Leányanyák indexe. Felsorolja a házasságon kívül gyermeket szült nőket (Esetleg a 

hozzájuk kapcsolható adatokkal együtt: a gyermek genealógiai adatait, stb.) Külön 

indexben történő szerepeltetése koncepció kérdése, akár beilleszthetők a fő névsorba is. 

Ekkor a névsor szerkezeti felépítése vegyessé válik, ha alapjában patriarchális volt! Az 

index „Törvénytelen gyermekek és leányanyák” elnevezése részben hamis, részben ma 

már megszégyenítően hangzik. Itt csak az egyszerűség kedvéért és nem értékítéletként 

használjuk a rövid megfogalmazást. Házasságon kívül hajadonok vagy özvegyek 

szülhettek gyermeket. A teljes anyakönyvi adatbázis ismeretében rendszerint 

megállapítható – kivéve talán a gyakori nevet viselők esetében –, melyik család 

gyermeke vagy kinek az özvegye az anya, emiatt olykor következtetni lehet a gyermek 

lehetséges apjára is. Érdekes megfigyelések tehetők a két főszereplő – a gyermek és az 

anya – tekintetében is. A nem teljes családba született gyermekek mortalitása 

rendszerint magasabb a teljes újszülött populációhoz képest, s ennek kézenfekvő oka a 

közösségben megbélyegzett anya kétségbe ejtő (anyagi és pszichés) helyzete, 

szeretetlensége lehet. Azonban az anyák sorsa is érdeklődésre tarthat számot. Ha nem 

lett az „esetnek” végzetes vagy végleges következménye (öngyilkosság, vagy a 

gyermeket utólag törvényesítő házasság), akkor – az elítélő közösségi hangulat ellenére, 

bármilyen meglepő is –, rendszerint megindult egy normalizálódási folyamat. Ennek 

kimenetele természetesen függött a nő szándékától (voltak, akik „életvitelszerűen” 

szülték a törvénytelen gyermekeket), a gyermek esetleges halálától, a nő életkorától, 

vagyonától, az apa pozíciójától (házas, vagyonos?), ill. szándékától, stb., stb.. Ezek a 

nők jobbára tehát férjhez mentek. Igaz, a szokásosnál később köthették első 

házasságukat, jellemzően néhány évvel nagyobb korkülönbséggel, mint az átlag 

hajadonok, és jellemzően csak a „másodvonalból” válogathattak maguknak férjet. 

Vagyis obsitos katonák, özvegyek, többgyermekes özvegyek, rokkantak, kevésbé 

vagyonosak közül vagy a társadalmi ranglétra alsóbb részéből. Érdekes vizsgálat lehet a 

katolikus egyház hozzáállása a „leányanyákhoz”. Mintha lett volna egy időpont 14  – 

egyházi rendelet vagy szabály, főpapi direktíva, stb. megjelenése? –, ahonnan kezdve 

megváltozik az ügy egyházjogi kezelése. Addig alig bukkannak fel az anyakönyvben 

leányanyák, de annál több olyan család adatai jelennek meg, akiknél a szülők esketési 

ideje ismeretlen, s mindössze egyetlen gyermek születéséről tudósítanak (1.sz.kép).  

  

                                                 
14 A kiskunmajsai anyakönyvi adatok alapján ezt az időpontot talán az 1830-as évek második felében kell keresni. Míg ugyanis az 1738-től 

íródott anyakönyvekben 1829.dec.31.-ig (tehát 90 év alatt!) összesen 89 „leányanya” került bejegyzésre, addig az 1830-as évtizedben 39, az 

1840-es évtizedben a település lélekszám növekedését messze meghaladó módon már 85, és az utolsó vizsgált évtizedben (1850.jan.1. – 

1860.dec.31.) 148 az „illegitim” gyermeket szült nők száma! Azt talán mégsem gondolhatjuk, hogy az emberek 1830 előtt erkölcsösebbek 

voltak! 
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 Huszka Mihály      Sz: 

*        K: 

+ 

∞        T: 

Fekete Erzsébet       Sz: 

*   +     K: 

Gy: 1.Borbála *1761.okt.11. Majsa 

K: 1.Varjú András és Kovacsics Ilona 

1.sz. kép Leányanya, ahol ismert a gyermek apja, vagy egy genealógiai adat erejéig a településen tartózkodó család?  

 

Olyan, mintha egy más településen házasságot kötő párnak születik itt egy gyermeke, 

majd azonnal továbbállt volna – s mindez tömegével történne. Vagy olyan (és ez talán 

értelmesebb magyarázat), mintha a bejegyző tudná – és az anyakönyvbe a világ 

legtermészetesebb dolgaként be is írná –, a házasságon kívül született gyermek apjának 

nevét is. Életszerű feltevés ez, lássuk be, egy zárt közösségben nyilván a legtöbb 

esetben tisztában volt a nő környezete is a gyermeke apjának személyéről, a plébános 

pedig a keresztelendő gyermeknek szolgálta ki a szentséget, az ő érdekeit nézte! 

Ugyanakkor nehéz ezeket az eseteket azoktól elkülöníteni, akik tényleg csak a gyermek 

születése erejéig jelentek meg az anyakönyvekben. Ebben az időben az 

anyakönyvekben talán csak azok a „leányanyák” jelennek meg, akiknek ténylegesen 

sikerült eltitkolniuk „bűnös kapcsolatuk” személyét. Aztán megváltozik a jelenség, és 

szintén két dolog történik: egyfelől az egyadatos családok jószerivel eltűnnek, másfelől 

az egyházi szigor nyomán az anyakönyvekből eltűnik az apa neve, ugyanakkor – talán 

máig tartóan? – megjelenik az „illegitim” ítélet. Talán az egyházi szigor mértéke az 

egyes plébánosok emberségétől (is) függött, később viszont rigorózus protokoll írta elő 

a tennivalókat. Az apák felelősségéről valahogy sose esett szó. Ezt a folyamatot 

társadalmi rétegzettség szerint bemutathatja a szerző ezzel az indexel – ha van szándéka 

erre.15 

▪ Áldozatok indexe. Az I. és II. világháborús, szabadságharcos hősök, elhurcolt vagy 

kitelepített áldozatok, idegen honból érkezett katonák anyakönyvekből megismerhető 

névsora a kegyeleti megemlékezések alapját jelentik. 

 

Felvetődik a kérdés, hogy településkönyv készítésére akad-e ellenérv? Talán elfogult a 

vélemény, hogy nem lehet komoly érveket felsorakoztatni annak érdekében, miért ne 

készítsünk településkönyvet. Két ellenérv ugyan említhető – az átírás során óhatatlanul 

elkövetett „adathamisítás”, ill. a kezdetekkor kilátástalanul nagynak tűnő feladat. Csakhogy 

ezek pl. a – szintén nagyon fontos, hasznos és szerencsére mostanság divatos – anyakönyvi 

adatok indexálására is igazak! 

  

                                                 
15 Számos elérhető társadalomtudományi összefoglalás adhat ehhez mintát a kutatónak. 



 14 

Kutatási határok 

 
A mettől-meddig kérdése is legitim. Ha a választott település polgári anyakönyveit van 

lehetőség a macse indexálós rendszerébe (http://www.macse.hu/databases/hu/default.aspx) 

feldolgozni, akkor annál jobb és gyorsabb megoldás nem létezik anyakönyvi adatbázis 

létrehozására. Ugyanis a polgári anyakönyvek már közhiteles dokumentumok, adattartalmuk 

genealógia szempontból teljes és általában helyes (a kivételekkel nem példálózunk!), s a 

javításuk sem oldalszéli macskakaparás. Ráadásul az indexálást a macse összeköti az eredeti 

anyakönyv FS képével is. Vagyis általában nincs értelme energiát ölni a településkönyvi 

feldolgozásba. 

 

Feldolgozásra kiválasztásnál valószínűleg döntő tényező marad az érzelmi elköteleződés, 

vagyis az a település kerül feldolgozásra, amelynél a kutató maga is érintett, amelyhez 

valamelyik ágán genealógiai eseménnyel kötődik. 

Amennyiben alternatívák is felmerülnek, akkor érdemes olyan települést választani, 

 

➢ ami nincs még feldolgozva, vagy a feldolgozás minősége kritizálható 

➢ ahol korán felállt a plébánia, ill. korán megindult az anyakönyvezés, mert ezzel egy 

kisebb régió genealógiai helyzetét fel lehet tárni, s a kutatást más kutatók könnyebben 

folytatják a fíliákból később önállósult plébániákon. 

➢ megvannak, hozzáférhetők és jól olvashatók az anyakönyvek. Itt a könnyű 

hozzáférhetőség alatt az otthonkutatást lehetővé tevő megoldásokat értjük (pl. on-line 

elérés, vagy otthoni filmolvasó, stb.), mert településkönyvet nem lehet 

közgyűjteményeket kezelő intézmények nyitvatartási ideje alatt elkészíteni.  

 

Gyakori, hogy a kutatás térbeli határai egyes személyek vagy csoportok esetében túlnyúlnak a 

kutatott településen. A külterületek lakói16, ill. a ki- és bevándorlók anyakönyvi adatai közül 

különösen a környező településekkel meglévő ezerszálú kapcsok tárhatók fel könnyen, de a 

világhálón on-line elérhető anyakönyvek (anyakönyvi adatok) és az önzetlen kutatótársak 

segítségével gyakran a világ bármely részére elsodródott egykori lakosok vagy azok 

leszármazottai nyomait is sikerül(het) felkutatni. 

A kutatás időbeli határainak megválasztását is különféle célok motiválhatják. Általában 

érdemes a kutathatóság törvényi határáig, de legalább a polgári anyakönyvezés megindulásáig 

feldolgozni az anyakönyveket. A hazai településkönyveknek példát adó német feldolgozások 

jellemzően 1945-tel zárulnak, mert a kitelepített németek a kitelepítésig akarták megőrizni azt 

a szociokulturális milliőt a jövőnek, ami nekik a kommunista rémuralomig a hazát jelentette. 

Akadhat azonban néhány egyedi szempont. 

Például a majsai anyakönyvek feldolgozása 1860-nal befejeződik, mert a későbbi 

anyakönyvek jól olvashatóak, adatgazdagok, az ekkorra már rutinná vált ellenőrzéseknek 

köszönhetően vagy hibátlanok, vagy a feltárt hibákat a „Megjegyzés” rovatban javították, 

végül pedig a KFL17 jóvoltából bárki számára on-line (azaz olcsón és otthoni környezetből) 

elérhetőek. Igaz ugyan, hogy a feldolgozásból származó általános előnyök ezzel részben 

elvesznek, de a település mérete miatt aránytalanul sok energiába kerülne a feldolgozás.  

  

                                                 
16 Pl. Jakabszállás egyik – attól keletre eső – pusztájának esetében. A Majsa által megvásárolt, ahhoz így külterületi részként 
tartozó birtok földrajzilag viszonylag távol, mintegy 35 km-re található Majsától, melyet a korabeli anyakönyvek 

Jakabszállás, Jakabmajsa vagy Majsajakab néven említenek (mai neve Kunszállás). Bár a településen élők jogilag 

Kiskunmajsához tartoztak (legtöbbjük onnan is érkezett ide, így egy majsai településkönyvnek ők is alanyai), de egyházi 

szentségkiszolgálást gyakran a sokkal közelebb (16 km) lévő Kiskunfélegyházán vettek igénybe. A félegyházi 
anyakönyvekből viszont könnyen komplettálható ezen családok majsai adatai. 
17 Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár Matricula-Historia-Online szolgáltatása (http://archivum.asztrik.hu/) 

http://www.macse.hu/databases/hu/default.aspx
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Ebben az esetben az 1860 utáni adatok feldolgozásához a lényegesen gyorsabb indexálás is 

elegendőnek látszik. 

Ugyanakkor, például ha a német kitelepítéseket, a szlovák lakosságcserét vagy a bukovinai 

székelyek áttelepítését (és hasonló sorsot) elszenvedett települések feldolgozási intervalluma 

nem éri el az említett történelmi eseményeket, akkor az innen elszármazottak (leszármazottai) 

jó eséllyel nem veszik meg a kész könyvet! Márpedig a várhatóan eladható példányszám 

komolyan befolyásolja a kiadás költségeit, ill. a minimálisan elvárt nullszaldó elérésének 

esélyét! 

A kutatás céljától függő tér- és időbeli meghatározásra jó példa a közép-alföldi Regionális 

Családkönyv 18 . Ebben a szerzők a kutatási területüket több településre (egy régióra) 

kiterjesztették, de az időkorlátot nagyon rövidre szabták. Céljuk a választott települések török 

utáni, de még a redemptio előtti népmozgásainak bemutatása, ezért a kutatást 1750-el lezárták. 

 

Végül a példákat csak folytatva, de nem befejezve, – különösen kisebb település 

esetén, ahol amúgy is „mindenki ismer mindenkit” – érthető igénye lehet a szerkesztőnek és a 

könyv készületeiről tudomással bíró lakosságnak, hogy a kutathatóság törvényi határa és a 

szerkesztés lezárása között megismert, vagy önként megadott (törvénnyel védett 19 ) 

genealógiai adatok is szerepeljenek a könyvben. Azonban ez esetben adatvédelmi okokból 

minden jogképes természetes személynek külön adatközlő lapot kell kitöltenie, melyen a 

szerepeltetni kívánt (ill. a már meghalt felmenőinek, gondviselésére bízott fiatalkorú, ill. 

korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen leszármazottai) adatain kívül nyilatkoznia 

kell arról, hogy a védett adatok közlésébe – előzetes tájékoztatást követően – beleegyezik.20 

Ilyen célú lakossági megkeresést érdemes az alább tárgyalt előjegyzés gyűjtésével összekötni. 

Látható tehát, hogy számos tényező befolyásolhatja a kutatás tér- és időbeli mértékét. 

Általában igaz, hogy a kiválasztott település meghatározott időintervallumába eső összes 

meglévő felekezet anyakönyvét érdemes feldolgozni. A lényeg talán az, hogy a kutatás e 

tekintetben is egy előzetes koncepció mentén történjen, ne menet közben kelljen a földrajzi- 

és időhatárokat módosítani. 

 

Az adatbázis lezárását követő marketing tevékenység 
 

A kész anyag közzétételével kapcsolatos feladatokról is beszélni kell, mert az erre 

történő felkészülés olcsóbbá, könnyebbé és sikeresebbé teheti a kiadást és a terjesztést. 

Webes megjelenés esetén a helyzet egyszerű, maga a szoftver biztosítja a publikációs 

felületet, és minden különösebb reklám nélkül az ebből élő cégek a megjelenést követő első 

néhány órában már le is töltik az egész anyagot saját használatra. A közösségi fórumoknak 

köszönhetően magánfelhasználók körében is gyorsan terjed a híre, és az elérés az egész 

(szabad nettel rendelkező) világon folyamatos. 

Könyv kiadásával járó feladatokat azonban ma Magyarországon a szerző sem tudja 

teljes mértékben áthárítani, neki magának is részt kell vállalni a nyomtatás előkészítésében, a 

költségek előteremtésében, a terjesztésben. Még akkor is, ha tisztán magánkiadásról a 

biztosan veszteséget okozó magas költségek miatt beszélni sem érdemes. 

  

                                                 
18 Kurucsai Pál – Wéber György: Regionális családkönyv, (http://www.macse.hu/society/hirek.php?id=170) 
19 Anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 
20 Érdekes tapasztalat, hogy míg néhányan mereven elzárkóznak egy ilyen adatbázisban való szerepléstől, sokan a világért ki nem hagynák a 

lehetőséget! 
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A kiadási procedúrát nyilván egy (családkutató, vagy helyi) civil szervezet vagy 

önkormányzat vállalja magára. A szerző kiadáshoz hozzájáruló legelső lépése, hogy a 

kéziratot a kiválasztott nyomda által kezelni képes formátumban készíti el. (Word 

dokumentumból számos nyomda nem végez nyomtatást, vagy csillagászati áron konvertálja!) 

Érdemes tehát még az adatfeldolgozás megkezdése előtt tájékozódni a nyomdában kezelhető 

fájlformátumokról! 

 

Nyomdakiválasztással (árajánlatok összevetése) meghatározásra kerül az 

előteremtendő összeg nagysága. Ez szorosan összefügg a példányszámmal és a könyv 

méretével. Vagyis a szerzőnek és a kiadónak meg kell határozni a fajlagos költségek 

csökkentése érdekében minél nagyobb, de még biztosan eladható mennyiségű példányszámot. 

A szerzőnek pedig – még az adatfeltöltés megkezdése előtt – ki kell alakítania azt a 

legtömörebb formát, amely még olvasható betűnagysággal21 a legkisebb helyen elfér. Ehhez 

legokosabb tájékozódni a már elkészült könyvekben a családok felépítéséről, méretéről, ill. az 

adatfeldolgozási lehetőségekről. Itt „ahány ház, annyi szokás!”, de egy példát megmutatunk.  

 
 

 Hunyadi András közrendű     Sz: Hunyadi József és Smidegh Anna 

*1803.nov.30. Majsa  +1840.dec.30. Majsa    K: Kulcsár Rozália 

∞1825.nov.14. Majsa       T: Stopor János és Smideg Mihály 

Németh Anna       Sz: Németh János és Pásztor Ilona 

*1806.aug.2. Majsa  +1875.márc.19. Majsa   K: Mészáros Veronika 

         2∞1841.jún.28. Harkai János özvegy 

Gy: 1.Anna *1827.márc.15. Majsa +1827.ápr.5. Majsa 

2.Mária *1829.szept.6. Majsa  +1831.aug.1. Majsa 

3.Rozália *1831.aug.20. Majsa  +1831.szept.1. Majsa 

4.Ilona *1832.szept.28. Majsa    ∞1852.nov.9. Juhász János 

5.István *1834.aug.16. Majsa  +1835.márc.22. Majsa 

6.András *1836.szept.11. Majsa +1841.ápr.6. Majsa 

7.István *1840.aug.19. Majsa  +1840.aug.20. Majsa 

K: 1. és 3.-5.Csábi Erzsébet; 2.Butty Katalin; 6.Butty Gergely és Csábi Erzsébet; 7.Butty Pál Gergely és Csábi Erzsébet 

A férj neve Anna, Rozália, mindkét István, és András gyermek *akv.-ben Hunyadi Ruskó András. A feleség neve Anna, Mária, Rozália és 

Ilona gyermek *akv.-ben Verbunk Anna, első István és András gyermek *akv.-ben Német Verbunk Anna.  

 

2. sz. kép. Példa egy család felépítésére                                                 Részlet Wéber György: Kiskunmajsa és fíliái családjai 1738 – 1860, kézirat 

 

A 2.sz. képen egy család „cédulája”, vagyis a család – éppen teljes – adattartalma az 

általában egyébként használt formákhoz nagyon hasonló formában látható. Adott 

körülmények között 22  a legkevesebb sort felhasználó, áttekinthetően szellős, még jól 

olvasható, kellően informatív és könnyen értelmezhető megoldás. Oldalaként átlag öt 

családdal számolva egy 10000 családos adatbázis elfér 1000 lapon. Vagyis legalább két 

kötetes (2x 500 lapos) lesz a kiadvány aggregátumok nélkül. 

A nyomdai költség a választott papírmérettől is függ. Ugyanis a nyomdák eltérő 

gépekkel dolgoznak, így eltérnek a számukra legolcsóbban nyomtatható papírméretek is, s az 

átállásuk költséges. Ezért a kutató vagy az adatbázis feltöltésének megkezdése előtt 

tájékozódik az adott nyomda legolcsóbb papírméretéről (és ez szabja meg a család 

formátumát, ill. a papír méretét), vagy adott papírmérethez keresi a legolcsóbb nyomdát. 

A kiadó e célra szánt tőkéjén felüli költségek fedezetére (némi kedvezmény ígéretével 

és a példányszám pontosabb becslése érdekében) előfizetőket lehet gyűjteni a településen élők, 

az onnan elszármazottak, vagy az érdeklődők körében. Egyúttal célzott reklámtevékenységet 

kell indítani (ehhez meg kell határozni a célcsoportokat!), és szponzorokat kell keresni.  

  

                                                 
21 Az általánosan használt Times New Roman betűtípus esetében ez a 8-as nagyság 
22 Times New Roman 8 betűstílus és nagyság, a rövidítések lehetőség szerinti kerülése, egy genom teljes bemutatására törekvés, 1,5 cm külső 

és 3,5 cm-es kötésmargók, A4-es álló papírméret 
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Utóbbiak lehetnek helyi vagy környékbeli cégek, a településről elszármazott cégtulajdonosok, 

kulturális-helytörténeti egyletek, az érintett felekezetek egyházai, az önkormányzat (a fíliáké 

is). Az anyagi hátteret (kulturális, nemzetiségi, önkormányzati, állami vagy európai uniós) 

pályázati források is biztosíthatják, vagyis profi pályázati anyagot kell (tudni) összeállítani. 

Reklámot aktívan (vagyis költséges módon, azaz előre tervezett költségvetésből) kell 

készíteni, nem elég az ismerősök, családtagok és üzletfelek körében cirkuláló szóbeszéd. 

Hírverést természetesen lehet és kell is adni a könyv készületeinek, de fontos a vásárlási 

lehetőséggel egybekötött helyi bemutató reklámozása, majd megtartása is. Az itteni 

érdeklődés arányos lesz a könyv sikerének mértékével, a jól szervezett bemutatón el lehet érni 

az összes bevétel felét is! Valami olyasmit kell tehát előre reklámozni, aminek létrehozása a 

reklámok hatékonyságától is függ!  

 Reklámfelület lehet elsősorban a helyi média (írott és elektronikus), amelyekben a 

direkt reklám mellett a szerzővel-kiadóval készített interjúk még hatékonyabbak lehetnek 

(kapcsolatrendszer a helyi média meghatározó személyeivel!). Reklám maga az előfizetés 

gyűjtése is, de lehetőség van a közösségi médiákon, a külföldi és hazai szakmai szervezetek 

fórumain, levelező listákon, postai úton, utcai felületeken, és helyi kulturális (falunap, búcsú, 

szüreti bál, fesztivál) rendezvényeken szervezett bemutatkozó-ismertető beszélgetésekkel, stb. 

eljuttatni az információt a közönséghez. Nem kevés, de megtérülő energiába kerül a 

településről elszármazottak felkutatása, ők alkalmasint kitűnő vásárlóerőt jelenthetnek. 

Szintén megtérülő költség lehet a „gyémántszponzoroknak” adott tiszteletpéldány is. 

Mindezen összetett feladatokkal a szerzőnek a kiadóval közösen kell megbirkóznia, érdemes 

tehát lehetőségeit felmérni és kapcsolatrendszereit már a könyv írása közben e szerint 

alakítani! 

 

Könyv vagy adatbázis? 
 

 A cikk eddig következetesen településkönyvet említ, holott minden esetben adatbázis 

is szerepelhetne meghatározásként. 

Alapvető kérdés, hogy a településkönyv (adatbázis) szerzője milyen formában kívánja a 

művét publikálni! Nem vitás, hogy ma már az egyetlen elfogadható válasz az adatbázis. 

 

Vagyis az anyakönyvi adatok valamelyik adatkezelő programba feltöltve valamilyen 

számítástechnikai formátumban kerül a felhasználókhoz. Ha ezt a megoldást önkényesen 

modernnek nevezzük, akkor talán nem hiba az egyszerűség kedvéért konzervatív 

megoldásnak hívni a papír alapú nyomtatott publikálást. Az az érv, miszerint a genealógia 

iránt az idősebb generáció érdeklődik, márpedig ők kevéssé mozognak otthonosan a web 

világában, így ők a hagyományokhoz ragaszkodva a könyvformát részesítik előnyben, – 

valamelyes igazságtartalma ellenére – hamis, és az idő múlásával okafogyott is lesz. A 

felhasználóbarát adatbázisok kezelőfelületét épp úgy találták ki, hogy maga az adatbevitel 

néhány óra alatt megtanulható legyen! És nyugat-európai kollégáink idős nyugdíjasokként is 

vidáman gépelik be az eléjük tárt „ablakokban” az adatokat! 

Sokkal fontosabb érv az elfogult felhasználók körében meglévő könyvszeretet, a 

könyvek iránti érzelmi kötődés! Sokaknak szerzőként és olvasóként is fontos a polcról 

levehető, bőrkötésű (de legalább keményfedeles!), nyomda-ragasztó-friss papír szagú, saját – 

és hát igen, hagyományos, ha tetszik konzervatív – könyv. Ennek felépítését és szerkezetét 

átlátják, és az oda-vissza lapozva „mazsolázás” örömét fel nem cserélnék semmi pénzért egy 

üres keresőablakért, amelynek használathoz előre kell tudni, mit akar megtalálni! 
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Tartja magát tehát a nézet, miszerint az írott publikációk értéke megmarad, a netes megjelenés 

ezt csak kiegészítheti, de fel nem váltja sosem. Mindazonáltal a forrásfeldolgozás klasszikus, 

kézzel végzett, cédulázásos formája ma már nem vállalható. Érdemes ezért összeszedni a két 

publikációs lehetőség előnyeit és hátrányait, az adatbázis építésének technikai 

feltételrendszerét, illetve megvizsgálni a két módszer előnyei összegzésének lehetőségét. 

 

A könyv formátum melletti elsődleges érv – az érzelmi kötődés mellett –, az 

adathordozó több száz éve kipróbált megbízhatósága. Megfelelő minőségű papírra nyomtatott 

kellő példányszám gondos tárolásával biztosak lehetünk abban, hogy az információ akár ezer 

évig is megmarad. Kétségtelen hátránya, hogy ez az információ csak korlátozottan lesz 

elérhető: birtokolni kell egy példányt belőle, és olvasni kell tudni az adott nyelven. 

Ezzel szemben az elektronikus adathordozók élettartalmáról nincsenek elegendő 

tapasztalataink. A laikus számára a követhetetlenül gyorsan fejlődő számítástechnika területén 

aggályos a ma használt, különböző kiterjesztésű fájlok ill. adathordozók jövőbeni 

kompatibilitásának kérdése is. Cserébe az információ elérése – bár működő infrastruktúrához 

kötött – még azonos időben is gyakorlatilag korlátlan számban megvalósul. 

 

Egy könyv sok energiával és lassan állítható össze, kiadatása és terjesztése nehézkes 

és drága, sokat lehet hibázni az adatátírás folyamán, és a kész könyv lezárt adatbázisnak 

számít. Bővíteni, kiegészíteni csak lokálisan és korlátozottan – de leginkább egyáltalán nem – 

lehet. 

Ezzel szemben az adatbázis elkészítése olcsó, feltöltése több nagyságrenddel is 

gyorsabb lehet, hisz a kutatónak minden adatot csak egyszer kell feltöltenie, sőt, 

tulajdonképpen csak ez az egyetlen feladata. A monoton de egyszerűen végezhető 

adatbevitelhez pedig könnyen találni segítő kezeket. Minden egyéb munkát (a statisztikától az 

indexek létrehozásán át a helyesírás ellenőrzéséig) a program automatikusan (ill. a beállítás 

mértékéig) elvégez. A kutatónak nem szükséges ismernie a program (pláne a hardver 

eszközök) teljes működését, nem kell értenie a cédulázás alapjait, nem kell összegző-elemző 

írásokat alkotnia, nem kell tudnia az indexálás rejtelmeit, és – megdöbbentő –, de még írni 

sem kell tudnia (csak gépelni)! 

A gép a beállított gyökérnevekkel létrehozza a különféle névindexeket, nincsenek kiadási és 

terjesztési költségek, ill. feladatok, a szoftver a nyelvi hibákon túl a logikátlan 

adatkapcsolatokra is figyelmeztet. Ráadásul az adatállomány bármikor bővíthető, korlátlan 

példányban örökíthető, sőt, a neten mindenki számára könnyen és gyorsan elérhetővé tehető! 

Az azonos programmal írt adatbázisok összefűzhetők, közös adataikat a program (beállítás 

után) önállóan összefésüli. A különböző programok közötti átjárást a „közös nevező”, vagyis 

egy speciális fájlformátum jelenti, amelyből a másik program képes olvasni az adatokat. 

Programválasztásnál arra (is) kell tehát figyelni, hogy képes legyen a konverziós szabványok 

valamelyikét (GEDCOM, XML, stb.) kezelni. 

A folyamatos adatfeltöltés mellet már kis mennyiségű adat is publikálható, az adatfeltöltés 

feladata megosztható. Az elkészítési idő fontos szempont lehet az idősebb kutatók körében, 

hisz ők is szeretnék még látni a munkájuk eredményét! Nem utolsó szempont az sem, hogy a 

könyv mondanivalóját színesítő statikus lehetőségekkel (képek, ábrák, táblázatok) szemben a 

digitális média prezentációs lehetőségei kiegészülnek (mozgókép, hang), változatosak 

(honlaptól a projektorig), interaktívak, dinamikusak, színesek, a könyv kétdimenziós 

lehetőségeihez képest szinte „életre kelnek”! 
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A meglepetések és a csalódás elkerülése érdekében nem árt néhány olyan hátrányra is 

felkészülni, melyeket a vitathatatlan előnyökért cserébe kénytelen a felhasználó fizetni. 

„Ellopják,  majd pénzért árusítják!”. Talán kicsit erős megfogalmazása ez a felhasználók egy 

részét leginkább zavaró problémának, de lényegre törő és tömör. Egyesek elfogadják ezt, hisz 

könyv formában sem lehetne számukra nyereséges a munkájuk, és így legalább széles körben 

felhasználják az eredményeiket. Vannak azonban, akiket zavar, hogy részben a 

szoftvertulajdonos cégek, részben családfakutatással üzleti alapon foglalkozó 

magánvállalkozások munka nélkül jutnak számukra profitot termelő adatokhoz. Az 

adathalászat minden típusú számítástechnikai prezentációt érint, pusztán idő, ill. szándék 

kérdése a védelmen (ha egyáltalán védve van) átjutni. 

Az igaz, hogy a felhasználóbarát adatbázisok feltöltése általában egyszerűen megtanulható. 

Az újra és újra lehívott üres sablon rovatainak kitöltése, legördülő menüsorán a választás, üres 

négyzetekbe ikszelgetés rendszerint átlátható, jól kezelhető, gyorsan végrehajtható. Ahhoz 

azonban, hogy a program nyújtotta számos lehetőség közül a számunkra legmegfelelőbb 

beállításokkal dolgozzon a gép, meg kell ismerni a teljes programot. És miután „mindenható” 

program nincs, a nekünk optimális képességű program kiválasztása érdekében el kell 

mélyülni több (akár az összes) program rejtelmeiben! Márpedig ez időigényes, 

előtanulmányokat, szakismeretet, nyelvismeretet és fiatalos lendületet feltételez! A helyzet 

fordítva, felhasználói oldalról is igaz. Akinek a számítástechnikai affinitásnál több van a 

birtokában (vagyis előzetes energiaráfordítással megszerzett szakértelemmel bír), az egy kész 

adatbázisból is képes előhozni a maximumot. Hasonló lehet az analfabéta és az írástudó 

közötti különbség. Amíg előbbi csak nézegeti a könyv képeit, vagy megriadva használ egy 

gépet, „ami önállóan gondolkodik”, addig az utóbbi könnyedén hozzájut a tárolt információk 

mindegyikéhez. Ez a képesség nem korfüggő, bármikor megszerezhető, de ennek hiányában a 

technika irányítja a felhasználót! 

Technikai kiszolgáltatottság. Az információ jutáshoz – a személyi feltételeken túl –, bizonyos 

technikai alapoknak is teljesülniük kell. Pl. rendelkezésre álló áramforrás (elektromos hálózat), 

működőképes számítógép, a programot felismerő szoftver, a rendszer folyamatos 

karbantartása, (és ezzel együtt – ismét egy személyi feltétel –, a hozzáértő és a jövőben is 

meglévő karbantartó). Fontos érteni, hogy a könyvkiadás (egyszeri ám tetemes) költségeivel 

szembeállított internetes megjelenés „ingyenessége” csak hamis érv! Egy netes adatbázis 

közzétételének is van (alacsonyabb, de élethosszig tartó) költsége, erről weblap tulajdonosok, 

rendszergazdák tudnának pontosan beszámolni! Az adatbázis vírusok és hekkelések elleni 

folyamatosan megújítandó védelme, az alkalmazott szoftverek frissítése, a tárhely 

kapacitásának bővítése, a tárhely bérlése, stb., mind költségbe kerül, nem beszélve az 

adatbázis kezelőinek bérköltségéről. (Itt is igaz, hogy a legdrágább, ami ingyen van!) A 

megjelentetett könyv tehát mint lezárt projekt áll szemben egy időben a végtelenségig kitolt 

permanens feladattal (adatbázis kezeléssel), melyet azzal a reménnyel kell az utókornak 

örökíteni, hogy majd anno éppoly fontos lesz az adatbázis menedzselése, mint a kezdetek 

idején. Melyik tehát a biztosan olcsóbb?? 

 

Alapvetően tehát a hagyományos, papír alapú könyv, illetve a netes adatbázis publikálási 

(vagy párhuzamosan mindkettő) lehetőség közül kell választani, majd a választott forma 

pontos tartalmi felépítését kell kialakítani. A legapróbb részletekig előre kialakított koncepció 

lényeges, és az erre fordított tanulási energia (már megjelent adatbázisok felépítésének 

tanulmányozása, más szerzők tapasztalatainak megismerése, stb.) sokszorosan megtérül 

később, ha majd nem kell újra (és újra) elölről kezdeni a forrásfeldolgozást, vagy ha a 

készterméket látva nincs a szerzőnek olyan érzése, hogy „Ha újra kezdeném, nem így 

csinálnám!” 
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A forma sok tekintetben meghatározó lesz: terjedelem, méret, indexálások mélysége, 

kiterjedtsége (vagyis az adatbázis kereshetősége). Például az egy családhoz gyűjtött adatok 

felépítése (könyv alak esetén) meghatározza az egy sorba beleférő karakterek számát, a 

sornövelő megoldások kihatnak a végső terjedelemre, melynek kiadási költségnövelő 

következményei lesznek. 

De a forma (digitális, vagy könyv alak) magát az adatgyűjtés, ill. forrásfeldolgozás módját is 

meghatározza. 

 

Nem vitás, hogy a klasszikus cédulázós (kézzel, írógéppel, vagy valamely szövegszerkesztő 

programmal [jellemzően Word] végzett) adatgyűjtésnek már régen lejárt az ideje. 

A forrás feldolgozási ideje (a ráfordított energia), ill. a végeredmény használhatósága 

szempontjából a könnyen elérhető, s egyre egyszerűbben kezelhető számítógépes programok 

használata jelenti a megoldást.  

 

Felhasználható programok és szoftverek 

 

Kétségtelenül a legnagyobb dilemma, hogy melyik legyen a választott program! Mert 

nem vitás, választani kell! Az adatbázis használatának nincs alternatívája. Már a Word is jobb 

(de egyébként nagyon rossz) megoldás a kézi feldolgozásnál, de a piac „tele van” 

célirányosan fejlesztett programokkal, és a kutató rendszerint egyedül marad a döntésre. De 

tanácsot adni sem egyszerű, mert egyéni és rendszerint egyértelműen meg sem fogalmazható 

igények, vagy egyéni ízlés teljesítéséhez kell(ene) számos előnnyel, ill. hátránnyal rendelkező 

programok közül „vakon” ajánlani valamit. 

 

A különböző családfa készítő programok profitorientált kapitalista vállalkozások termékei, 

amelyek természetétől idegen a jótékonykodás, és különféle marketingfogásokkal csak még 

nagyobb bizonytalanságot okoznak ajánlataikkal. Az ingyen vagy különböző mértékű 

akciókban árult termékek rendszerint időben és/vagy adatkezelés mennyiségében korlátozott 

felhasználói jogosultságot jelentenek és/vagy elárasztják a felhasználót reklámokkal. A 

program teljes árának kifizetésével hosszú távon, a „kötelezően megvásárolandó” éves 

fejlesztésekkel pedig folyamatosan fizető ügyfelekké válhatunk, miközben a hardver 

eszközöket is időnként meg kell újítani. A hazai genealógusok körében informálisan terjedő, 

de az évek során szerzett tapasztalatok szerint cseppet sem csökkenő félelmek szerint a 

megvásárolt frissítések alkalmasint letöltik az adatbázis új adatait, a vásárlástól való elállás 

pedig esetleg korlátozza vagy lezárja a programot. Általában itt is igaz, hogy a legdrágább az 

lesz, ami ingyen van. Vásárlás előtt érdemes előzetesen tájékozódni tapasztalt 

felhasználóktól23. 

Településkönyv írására leggyakrabban használt programokról itt lehet tájékozódni.24 

 

Amennyiben a kereskedelemben kapható programok bármi okból elfogadhatatlanok, akkor 

vagy kénytelen írni egyet saját igényei szerint (ehhez itt találhat segítséget 25 ), vagy 

felhasználja mások ilyen próbálkozásait.  

 

Az adatbázis és a könyv forma előnyei összegződnek az adatbázisba (vagy táblázatkezelőbe) 

bevitt adatok könyv alakban történő közzétételével. 

  

                                                 
23 http://www.macse.hu/society/szoftver.php#  
24 http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_OFB  
25 http://wiki-de.genealogy.net/Kirchenbuchverkartung_mit_dem_Computer  

http://www.macse.hu/society/szoftver.php
http://wiki-de.genealogy.net/Projekt_OFB
http://wiki-de.genealogy.net/Kirchenbuchverkartung_mit_dem_Computer
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Összegzés 
 

A cikk rövid áttekintést nyújt egy speciális genealógiai adatbázis, a településkönyv 

felépítéséről, hasznáról, az elkészítés buktatóiról, a vele szemben támasztható minimális 

elvárásokról, a szerkesztési és tartalmi alternatívákról, a lehetséges publikációs formákról, a 

kiadási nehézségekről. Ma Magyarországon ez a publikációs forma még kevéssé divatos, 

pedig előnyei alapján nyilvánvaló, hogy a „genealógiai Kánaán” akkor érkezik el, ha minden 

hazai településnek elkészül a településkönyve. 

A szerző reméli, hogy a településkönyveket nem, vagy nem jól ismerők körében 

kedvet csinál, a saját képességeikben, energiáikban bizonytalankodókat pedig a kutatás 

megkezdésére bátorítja ez a cikk. A másik – még fontosabb – remény, hogy a hozzáértők 

körében vitát generál, mert végső soron az új információk, ellenvélemények, kiegészítések, 

javítások is azokat a kutatókat segítik, akik ezt követően vágnak bele a sok kitartást igénylő 

munkába. A viszonylag gyorsan eredményekhez vezető családfakutatás – kicsit öncélú – 

öröme után remélhetőleg egyre több kutató ismeri fel, hogy az igazi genealógiai kihívást egy 

egész település anyakönyvi adatainak az összeállítása jelenti. Településkönyv írása felfogható 

egyfajta törlesztésnek is a saját családfa elkészítéséhez ingyen vagy fillérekért igénybe vett, 

mások által létrehozott adatbázisok használatáért.  

Talán csak a szerző érzi így, de „egy településkönyvet, a sajátját, minden 

családfakutatónak el kell készítenie az életben”! A párhuzamos kutatások elkerülése 

érdekében a történelmi Magyarország településeiről már meglévő anyakönyvi adatbázis listája 

itt olvasható: http://www.macse.hu/society/csaladkonyv_keres.php 

 

 

Bogád 2017. okt.7.       wéber györgy 

http://www.macse.hu/society/csaladkonyv_keres.php

