
Minden ember életében elõbb vagy utóbb
eljön az az idõ, amikor foglalkoztatni
kezdi szûkebb és tágabb családjának his-
tóriája. A felmenõkrõl szóló történeteket,
a családi emlékeket mindenkinek kö-
telessége lenne õrizni és továbbadni utó-
dainak! Az idõs emberek – bár feledéke-
nyek lehetnek a hétköznapi teendõket 
illetõen – többnyire remek memóriával
rendelkeznek a távoli múlt eseményei te-
kintetében. Csupán elhatározás, idõ,
megfelelõ alkalom és némi IT-tudás
szükséges a családtörténet feltárásához,
dokumentálásához. Egyébként a népek
olvasztótégelyének is nevezett Egyesült
Államokban, Salt Lake Cityben van egy
kifejezetten családtörténetre specializá-
lódott könyvtár is: http://familyhistory-
library.com/ 

A hazai közvetlen kutatáshoz levéltári
források, anyakönyvek digitalizált máso-
latai is rendelkezésre állnak, szabadon
hozzáférhetõen az interneten. A születé-
si, halotti és házassági anyakönyvek mel-
lett sok egyéb forrás is fellelhetõ. A Ma-

gyar Országos Levéltár 184 adatbázist
bocsát rendelkezésre online 1715-tõl
(http://193.224.149.8/adatbazisokol/
osszes-adatbazis). Habár ezekbõl a feltá-
ró munka bizonyára idõigényes, de
elõny, hogy saját erõvel, önálló idõbeosz-
tással kényelmesen haladhatunk a kuta-
tásban, otthonunkban. Azonban nem
minden forrás ingyenes, vannak fizetõs
adatbázisok is. Szintén nélkülözhetetlen
lehet egyeseknek a világháborús hadifog-
lyok adatbázisa, amely tartalmaz infor-
mációt az elcsatolt területeken elhunyt
katonákról is (http://www.militaria.hu/
had tor tene t i - in teze t -es -muzeum/
adatbazisok).

Létezik családfakutatáshoz készített
DVD-adatbázis is, amely offline használ-
ható. Az Arcanum Kft. által készített le-
mez családtörténet, heraldika és honis-
meret vonatkozásában rengeteg könyv és
egyéb forrás digitalizált anyagát tartal-
mazza. Keresõje kitûnõen használható a
konkrét családnevekre történõ lekérdezé-
sekhez, a célirányos kereséshez. 
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Családfakutatás számítógépes segítséggel

✒✒    Szilassi Andrea

További ajánlat az internetrõl:
• Egy fontos összefoglaló portál: www.genealogia.hu
• Nemzetközi adatbázis. Benne magyarországi anyakönyvek, az elcsatolt részek-
rõl is: https://familysearch.org/
• Zacher András oldala: http://members.chello.hu/zacher.andras/  
• http://csaladfakutato.uw.hu/index.php
• http://www.ittvoltam.hu/csaladfa/default.aspx



A világhálón sokféle családfakészítõ
honlap, illetve letölthetõ alkalmazás ta-
lálható (például www.myheritage.hu).
Jellemzõ rájuk, hogy mutatós és rendsze-
rezett adatokat tartalmazó fát kapunk, il-
lusztrálva arcképekkel, amelyek kitûnõ-
en megmutatják a családi kapcsolatokat
és a még fennálló hiányosságokat. 

Nemcsak a vizuális memóriával meg-
áldott embereknek nagy segítség egy
ilyen ábra – akár félkész állapotban is. Ez
a modell sem nélkülözi azonban a szemé-
lyes kutatómunkát. Mindazonáltal a
Facebookon is megtalálhatók a családfa-
kutatással foglalkozó szervezetek, sze-
mélyek, közösségek.

Végezetül megvásárolt szolgáltatás-
ként is hozzájuthatunk egy részletes és
mutatós családfához, amely átvállalja he-
lyettünk a gondos, aprólékos kutatómun-
kát. Kétségtelen elõnye ennek a megol-
dásnak, hogy leveszi vállunkról az idõ-
és munkaráfordítást, továbbá nem igé-
nyel szaktudást. 

Egyetlen hátránya a fizetendõ szám-
la lesz. Utolsó példám egy amerikai 
webhely, amelyik talán a legprofesszio-
nálisabb e területen: http://www.
dnaancestryproject.com/. ■
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Szalai Katalin és Zacher András munkája

Térképen a világ 
Füredi kiállítás régi és mai 
ábrázolásokból

Nem csak térben, az idõben is kalan-
dozhattak azok a diákok és más ér-
deklõdõk, akik február 10-én részt
vettek a Térképhistória címû kiállítás
megnyitóján a balatonfüredi városi
könyvtárban.

A Kárpát-medencérõl, Magyaror-
szágról és fõleg a Balatonról mutat-
nak be különbözõ ábrázolásokat a
térképkészítés kezdeteitõl napjain-
kig. Mint a vendégeket köszöntõ
Sárköziné Sárovits Hajnalka igaz-
gató elmondta, a kiállított anyag
többségét azok a térképek alkotják,
amelyeket Cserny Tibor címzetes
egyetemi tanár, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kará-
nak tanára, a Magyar Állami Földta-
ni Intézet egykori dolgozója ajándé-
kozott négy éve a könyvtárnak.
A többit Síkhegyi Ferenc címzetes
egyetemi docens, a Magyar Állami
Földtani Intézet nyugalmazott tudo-
mányos fõmunkatársa bocsátotta a
rendelkezésükre. ■

Forrás: veol.hu

Fotó: Gyõrffy Árpád


