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Családtörténeti kutatások és családfakészítés 1. 

2020.02.07. / 2 hozzászólás 

Írta: Szilassi Andrea 

 

Ez a cikk egy hosszabb olvasmány! A tartalomjegyzék megmutatja, milyen témákat érintek, a 

linkeken keresztül pedig közvetlenül eljuthatnak a kiválasztott részekhez. A második rész, a 

következő cikkben a családfakutatást – családfakészítést segítő webhelyeket, továbbá a DNS 

vizsgálattal megismerhető információkat mutatja be. (rövidesen ez is megjelenik) 

Miről szól ez a fejezet? 
• Bevezetés, indíttatás 

• Milyen hagyományos források találhatók a közvetlen környezetünkben? 

• Nyomtatott és DVD alapú adattárak 

• Hivatalos dokumentumforrások  (állami és egyházi anyakönyvek) 

Bevezetés 
Mindenki életében eljön egyszer az az idő, amikor foglalkoztatni kezdi családjának históriája. A 

felmenőkről szóló történeteket, a családi emlékeket fontos lenne őriznünk, ápolnunk és 

továbbadnunk rokonainknak!  Mindazonáltal jó, ha ismerjük a kutatás módjait, ha nem élnek már 

felmenőink, vagy megfelelően tájékozott családtagjaink. Azért is hasznos megismerni a kutatás 

lehetőségeit, hogy a felmerülő problémák, nehézségek ne szegjék kedvünket, és végül a befektetett 

munkánk eredményes legyen.  

2019 őszén két olyan előadást is tartottam a NetNagyi Klub és az EzüstNet Egyesület programjain, 

ahol a fenti téma volt napirenden. Nagy várakozás és élénk érdeklődés kísérte mindkét eseményt, 

https://www.netnagyiklub.hu/2020/02/07/csaladtorteneti-kutatas-es-csaladfakeszites/#comments
https://www.netnagyiklub.hu/2020/02/07/csaladtorteneti-kutatas-es-csaladfakeszites/#bev
https://www.netnagyiklub.hu/2020/02/07/csaladtorteneti-kutatas-es-csaladfakeszites/#otthon
https://www.netnagyiklub.hu/2020/02/07/csaladtorteneti-kutatas-es-csaladfakeszites/#offline-adattarak
https://www.netnagyiklub.hu/2020/02/07/csaladtorteneti-kutatas-es-csaladfakeszites/#hivatalos-forrasok
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ezért úgy gondoltam, írásban is megosztom gondolataimat, tapasztalataimat ezekről a dolgokról. 

Hasznos lehet, mivel a családfakutatás sokakat érdekel, ugyanakkor gyakran bonyodalmas, 

nehézségekkel tűzdelt és hosszú folyamat – legalábbis Magyarországon. Ugyanakkor a digitális 

világ számos lehetőséget kínál, amelyeket szintén érdemes felderíteni. E szövevényes ügyek 

kibogozásában sokat segíthet az idősebb korosztály emlékeivel, történeteivel – és nem is csak a 

szűk családi körből! Mindemellett a családfakészítés jó alkalmat kínál az idősek és fiatalok 

együttműködésére, ha a családfa digitális formában készül. 

 

Közvetlen környezetünk forrásai 

 
Amint azt a bevezetőben is említettem, a legkézenfekvőbb megoldás a családtagok, rokonok 

megkérdezése lenne. Előfordulhat azonban, hogy még a kiváló emlékezettel megáldott rokon sem 

emlékezik olyan alapadatokra, hogy például hol és mikor születtek nagyszüleink, akikről pedig oly 

sok anekdotát, történetet tud mesélni. Problémát jelenthet az is, ha csak az anyai vagy az apai ágról 

tájékozottak, a másik ágról nem. Már pedig ezek az információk, továbbá a vallási hovatartozás 

egyaránt szükséges a továbblépéshez. 

A családi iratok között – jó esetben – megtalálhatók a születési, házassági és halálozási anyakönyvi 

kivonatok és gyászközlemények. Ezek fontos kiindulópontot jelentenek a családfa összeállításához. 

A fotók között találhatunk temetőkben készülteket is, melyeken a családi síremlék felirata szintén 

információforrás, még ha néha tévedések, elírások is szerepelnek rajtuk. Az általános gyakorlat 

azonban az, hogy a költözések során a lomok mellett az írott családi emlékektől szabadulunk meg 

leggyorsabban. Ahol pedig költözés nem történt,  ott többnyire a padlásra kerülnek a múlt írott 

emlékei: a családi levelezés, régi iskolai értesítők, bizonyítványok, fényképek. (Habár fényképek 

csak a XIX. század elejétől készültek.) A fotók szerencsés esetben nem jutnak ilyen mostoha sorsra, 

amennyiben megragadják a nézelődők figyelmét. Mivel azonban rengeteg felhalmozódhat belőlük 

az évtizedek során, ezért az elhalálozások után, a lakások kiürítésekor gyakran megválnak ezektől 

is. 

Összefoglalva tehát: mind az elbeszélt családi történelem, mind a 
környezetünkben fellelhető dokumentumok gyűjteménye erősen hiányos. 
Nem úszhatjuk meg az alapos kutatómunkát! 
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Egy születési okmány 1938-ból. A kép forrása: www.darabanth.com 

 

Nyomtatott és DVD alapú adattárak 

 
Kész családfákat szinte kizárólag nemesi családokról adtak ki könyv 

formájában, ezért kicsi az esélyünk, hogy érdemi segítséget 

nyújtanak ezek az egyszerű származásúak számára. Mindazonáltal 

itt van két, többkötetes genealógiai adattár, melyeket az Arcanum 

Kft digitalizált és közzétett: Nagy Iván: Magyarország 

családai és Kempelen Béla: Magyar nemesi családok című kötetei. A 

kiadónak megjelent egy DVD alapú adatbázisa is 2003-ban, amely 

kb. 50 kötetet tartalmaz digitalizálva a családtörténet, heraldika és 

honismeret témakörben. Részletek. A DVD Windows 10 operációs 

rendszeren is működik. Megjelentek még könyvek híres emberek 

leszármazottairól, például Petőfi Sándorral kapcsolatban. Habár a 

DVD-ben lehet személynevekre is keresni, mindazonáltal leginkább 

régi forrásokat tartalmaz, így nem valószínű, hogy képesek leszünk 

hasznosítani. 

Annál is inkább, mert véletlen névelírások és szándékos névváltoztatások (pl. 
magyarosítás) következményei is előfordulnak szép számmal az 
anyakönyvekben, tehát nem tudhatjuk teljes bizonyossággal, hogy több 
generációval korábbi felmenőink pontosan milyen nevet viseltek.  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-nemes-csaladok-1/
https://www.arcanum.hu/hu/product/ADVDK4/
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/02/1300498.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/02/dvd4.jpg?ssl=1
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Hivatalos dokumentumforrások 
• Levéltárakban őrzött anyakönyvek 

• Egyházi anyakönyvek keresztelésekről, bérmálásokról, házasságokról, halálozásokról 

• OSZK gyászközlemény-gyűjteménye 

Az anyakönyvekben való tájékozódáshoz szükséges pontosan ismerni a keresett személy nevét, 

lakóhelyét, vallását, születésének, házasságkötésének, vagy elhalálozásának helyét, időpontját. Egy 

fővárosi születésű személynél még a pontos kerületet is ismerni kell az eredményes kereséshez. 

Ha biztosan tudjuk, hogy a keresett személy mikor és hol született vagy halt meg, akkor 

fordulhatunk a területileg illetékes levéltárhoz.  Sajnos azonban az anyakönyvek névmutatókkal 

nem rendelkeznek, így az anyakönyv hosszadalmas átnézése vezet csak eredményre. Annál is 

inkább, mert a kézzel írt dokumentum általában régies írásmóddal, néha idegen nyelven írott. 

A Magyar Nemzeti Levéltár családtörténeti kutatásokkal kapcsolatos tájékoztató kiadványa fontos 

olvasmány mindenki számára, aki a levéltári forrásokból kíván tájékozódni. A tájékoztatóból csak 

néhány dolgot emelnék ki. 

Állami anyakönyvezés csak 1895. október 1. óta van érvényben. Az ennél 
korábbi születések – halálozások csak az egyházi anyakönyvekben lettek 
regisztrálva, vagyis ezek alapján kutathatók. Ezekről azonban mikrofilmes 
adatbázis készült az amerikai mormon egyház finanszírozásával.  

Fontos tudni, hogy ezek köre csupán a jelenlegi Magyarország településeire vonatkozó egyházi 

anyakönyvek. Habár a Trianon előtti, történelmi Magyarország területéről is található valamennyi 

digitalizált anyakönyv a Felvidékről (Csallóköz), a Délvidékről (Bácska) és az Őrvidékről 

(Burgenland), de ezek nem teljes körűek! Sajnos a trianoni terület-elcsatolások miatt sokan vannak 

olyanok, akiknek külföldi levéltárakban kellene kutakodniuk őseik után. 

 

https://mnl.gov.hu/mnl/ol/csaladtorteneti_kutatas
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/02/csaladi-emlekezet-e1581064189492.png?ssl=1
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2005-2012 között, a Magyar Bálint által vezetett Oktatási Minisztériumnak volt egy Családi 

Emlékezet című projektje. Ennek során családfakészítő szoftvert is elérhetővé tettek a program 

honlapján, és forrásokat is kutathatóvá tettek. A programba a középiskolás diákokat is be 

kívánták vonni. A weblap sajnos már évek óta megszűnt. 

 

Tájékozódás a levéltár online adatbázisaiban 
Vannak ugyan online elérhető adatbázisok a Magyar Nemzeti Levéltár üzemeltetésében, amelyek 

hozzáférhetőek bárki számára. Csakhogy ezek régi, történelmi dokumentumok digitalizált verziói 

alapján készültek, így alig nyújtanak használható forrást a mai kor emberének. Ezek között elérhető 

a már említett, mormonoknak köszönhető mikrofilmes anyakönyv-adatbázis, de csak az 1802-

1895-ig tartó időszakra. Mint fentebb már említettem, pontosan ismerni kell a keresett személy 

vallását is az eredményes kutatáshoz. A következő egyházak anyakönyvei szerepelnek a mikrofilm-

adatbázisban: 

• római katolikus, 

• görög katolikus (unitusok, egyesültek) 

• görög keleti (óhitű, ortodox, pravoszláv) 

• református (helvét) 

• evangélikus (ágostai hitvallásúak) 

• izraelita (zsidó, ezen belül ortodox és neológ) 

• baptista 

• unitárius (antitrinitáriusok) 

• nazarénus kisegyház és felekezet 

Az online hozzáférhetővé tett mikrofilm anyakönyvekben nem lehet 
anyakönyvezett személyek nevére ráakadni a keresővel, ugyanis kizárólag a 
digitalizálást végző személyek nevére érkezik találat.   

 

Az ún. hierarchikus keresőben először településnevet kell választani, majd egyházi felekezetet, 

ezután pedig az anyakönyv típusát, azon belül pedig egy időszakot kell megjelölni. A kapott 

eredményből a legfontosabb információ az anyakönyv azonosítója lesz, tehát messze vagyunk még 

a céltól! Ezt követően a területileg illetékes levéltárhoz kérelmet nyújthatunk be, hogy magunk, 

esetleg meghatalmazottunk átböngéssze azt a bizonyos anyakönyvet, hogy ráakadjon a keresett 

személy pontos adataira. 

A Hetedíziglen program keretében a levéltárak ingyenes tanfolyamokat kínálnak azok számára, akik 

forrásaik kutatásának módját szeretnék alaposabban megismerni. Kiállításokat is rendeznek még, 

bemutatva a rendelkezésükre álló lehetőségeket. Ez a videó segít a mikrofilmes adatbázisban való 

kutatásban. 

 

https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/csaladtortenet
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Családtörténeti kutatások, családfakészítés 2. 

2020.05.23. / 0 hozzászólás 

Írta: Szilassi Andrea 

A téma folytatásában azokról az online és digitális forrásokról írok, amelyeket jómagam ajánlok az 

ezzel foglalkozó érdeklődőknek. (Az előző cikk ide kattintva elérhető.) 

Az első részben olyan sablonokra, szoftverekre hívom fel a figyelmet, amelyek felhasználásával 

látványos családfát készíthet az, aki már rendelkezik elegendő adattal és fényképpel. Azoknak is 

ajánlható még ez a megoldás, akik túl bonyolultnak tartják a regisztrációt és az online szerkesztést 

egy komplexebb szolgáltatásokat nyújtó webhelyen.  Szó esik még az internetes kutatás 

nehézségeiről is, majd ajánlok néhány hasznos honlapot, kiemelve a nagy családtörténeti 

webhelyeket, ahol sokféle szolgáltatás érhető el a regisztrált felhasználók számára. Ennek során 

kitérek az ingyenes és előfizetéses használat előnyeire és hátrányaira is. Végül a  DNS vizsgálattal 

megismerhető, etnikai eredetre vonatkozó információk körével zárul a cikk. 

Miről szól ez a fejezet? 
• Családfa ötletek azoknak, akik már rendelkeznek elég adattal az elkészítéshez 

• Költségkímélő megoldások ugyanennek a körnek 

• Az internetes kutatás nehézségeiről 

• Genealógiai honlapok, címtárak 

• Családtörténeti webhelyek forrásadatokkal, egyéb szolgáltatásokkal 

• Eredetkutatás DNS vizsgálattal (DNA) 

 
A kép forrása: www.vamosrayos.com 

Családfa ötletek azoknak, akik már rendelkeznek 
elég adattal  

Amikor elég sok információ áll rendelkezésünkre, olyankor különösen fontos, hogy minden 

rendszerezve legyen. Hiszen csak így lehet eligazodni a nevek és rokoni kapcsolatok  bonyolult 

hálózatában.  Vannak, akik már rendelkeznek elegendő adattal és fotóval egy családfa 

https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#respond
https://www.netnagyiklub.hu/2020/02/07/csaladtorteneti-kutatas-es-csaladfakeszites/
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#elso
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#masodik
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#harmadik
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#gen
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#negyedik
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#otodik
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/02/unique-family-tree-for-wall-preschool-designs-wallpaper-908x908-1.jpg?ssl=1
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összeállításához. Az ő számukra nyitott a lehetőség ebből egy látványos gyűjteményt létrehozni, 

amely lehet digitális, nyomtatható, vagy akár kézzel rajzolt, esetleg papírra, vagy falra festett 

családfa. 

Vannak olyan webhelyek, ahol ezt a munkát megrendelhetjük és elvégzik helyettünk, de 

természetesen ennek ára van. Különféle művészi stílusú, nyomtatott posztereket is készíttethetünk 

ilyen módon, amellyel lakásunkat díszíthetjük, hangulatosabbá tehetjük. Az óriási fotótapéták 

mellett ügyes kezű, amatőr vagy profi festők alkotásai is ábrázolhatnak családfát, amelyeket 

bekeretezett képekkel kombinálhatunk – szintén otthonunkban.  Vamos Rayas 

honlapján láthatunk ötleteket ilyen falra helyezett családfákra. Egy másik honlapon, Natasha 

Sazanova műveiből láthatjuk, hogyan alkot ő fotók alapján vidám hangulatú festményeket családfa 

formákra.  Ezek a festmények nem annyira több generáció bemutatására, dokumentálására 

szolgálnak, hanem inkább a szűkebb család művészi megörökítésére, gyakran ajándékozás céljából 

egy nevezetes évfordulóra.  

 

Forrás: www.vamosrayos.com 

További költségkímélő megoldások 
Mivel a családfa formája szerint egy hierarchikus gráf, különféle diagramszerkesztő programokkal 

is lehetséges mutatós családfát készíteni. Ezek között online alkalmazható és letölthető, asztali 

verzió is van. Ilyen szoftver például a Yed és a Drawio. Ezeket nemcsak hierarchikus, hanem egyéb 

kapcsolati hálózatok és adatok szemléltetésére is alkalmazhatjuk. A legegyszerűbben alkalmazható 

megoldásnak a Microsoft prezentációkészítő szoftverjét, a Power Pointot tartom. Az informatikai 

óriáscég többezernyi kész sablont kínál honlapján különféle célokra. Ha a sablonok között, a Power 

Point programon belül rákeresünk a családfa kifejezésre, mindjárt felkínál párat. Az alábbi ábra 

ezekből kettőt mutat be. Amennyiben ennél általánosabb kifejezést alkalmaznánk, és a család szóra 

keresnénk, akkor még több sablont kaphatnánk. Ezek mindegyike egyszerűen szerkeszthető: a 

neveket helyőrző címkék mutatják, a képeket szintén. 

Az első sablon nem hagy túl nagy terjedelmet a bővülésre, (mivel adott a dia mérete), de 

megtehetjük, hogy  újabb és újabb, üres családfa diákon a család más-más ágát mutatjuk be. A kész 

http://www.vamosrayas.com/
http://www.vamosrayas.com/
https://familytreeforyou.com/family-tree-gallery/
https://familytreeforyou.com/family-tree-gallery/
https://www.yworks.com/products/yed
https://www.draw.io/
https://templates.office.com/
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/05/family-tree-wall-art-wonderfuldiy10.jpg?ssl=1
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diasor levetíthető családi eseményeken, és a Power Point fájl elmenthető pdf dokumentumként is, 

amelyből füzetet vagy posztert is nyomtathatunk az ingyenes Adobe Reader alkalmazással. 

(Mindkettőt ügyesen és pontosan összeilleszti az említett szoftver.) Amennyiben a másik sablont 

választjuk, az infografika nagyobb elágazásokat, több személy megjelenítését teszi lehetővé, mint 

az előző.  

 

Az internetes kutatás nehézségeiről 
Legalább 10 éve nézegetem az online genealógiai forrásokat. Hol több, hol kevesebb időt rászánva, 

de sosem eleget. Ez idő alatt többféle gondot is tapasztaltam. A legérzékenyebb veszteséget az 

jelenti, amikor értékes webhelyek eltűnnek a világhálóról. Mivel eddig sosem jutott elég idő 

mindennek alaposan utánanézni, ezért maradtak befejezetlen kutatási szálak. A hiányzó 

adatbázisok egy jó része valószínűleg csak látszólag tűnt el. Minden bizonnyal csupán megszűnt az 

ingyenes, szabad elérhetőségük, vagyis valamely szervezeten belül, kizárólag engedély birtokában 

kutathatók továbbra is. Ilyen például a történelmi Magyarország világháborús elesetteinek 

adatbázisa. Ide tartozik még a Családi Emlékezet program is, amelyre az előző cikkben is már 

utaltam.  2012. évi “kimúlásáról” tájékoztat ez a jó pár éve rögzített képernyőábra. Úgy gondolom, 

a finanszírozási nehézségeken túl állnak egyéb okok is a szabadon hozzáférhető, magyar forrás 

adatbázisok beszűkülése mögött. 

 

Ugyancsak elérhetetlenséghez vezet az online adatbázisok változó URL címre költözése. Jómagam 

hiába mentettem el számos, remek forrást, amikor a hivatkozások az évek elteltével halott linkekké 

váltak. Erre példaként leginkább Nick M. Gombasch “Hungaryexchange” webhelyét említem, 

amelyet leginkább hiányolok. A történelmi Magyarország szinte teljes területére vonatkozó 

https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/02/csaladi-emlekezet-e1581064189492.png
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/csaladfa-2/
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/csaladfa2-2/
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/csaladfa2/
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/02/hungaryexchange.png?ssl=1
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digitalizált anyakönyvi adatbázisokat tett közzé webhelyén. A 2000-es években találtam rá. Amikor 

elérhetetlenné vált, azt hittem, eltávolították ezt az adatbázist is, ezért megszűnt a webhely. Később 

mégis ráakadtam és rájöttem, hogy csak a címe, elérhetősége változott meg: http előtag helyett 

https előtagot kapott a változatlan domain név. Mivel megváltozott a link, ezért már nem működtek 

a hivatkozások. 2020-ban viszont már ez a https-es webhely is elérhetetlenné vált. Vannak ugyan 

még Nick M. Gombasch  nevéhez köthető, ingyenes webhelyeken elérhető családtörténeti tárgyú 

tartalmak, de ezek 2017 óta nem frissítettek, és nyomába sem érnek annak a webhelynek, amit 

2019-ben még a https://hungaryexchange.com/database kínált. 

Tény, hogy a domain nevek és webhelyek fenntartása, biztonságos üzemeltetése költséges dolog. 

Nem utolsó sorban pedig munkát, (gyakran önkénteset) jelent a honlapok tulajdonosai számára. 

Ebből adódóan hiába szeretnénk a digitális világ értékes tartalmait tartósan használni, nem lesznek 

az örökkévalóságig elérhetőek. 

Genealógiai honlapok és címtárak 
 

Terjedelmi okok miatt nem kívánok minden, az előadásaimon ajánlott honlapot részletesen 

bemutatni ebben a cikkben! Amit a legjelentősebbnek tartok, azt azonban részletesebben is 

bemutatom a következő részben. Magyar nyelvű, genealógiai honlapok összefoglaló címtárát 

találjuk a https://genealogia.lap.hu/ oldalon, érdemes átnézni a listát. Ezen a gyűjtőoldalon találunk 

még hivatkozásokat családfakészítő szoftverek honlapjaihoz is. Mindazonáltal jó, ha tudjuk, hogy 

számos webhely viseli ugyan címében a családfakutás, genealogia, eredetkutatás szavak valamely 

változatát, de ha alaposan megnézzük, akkor kiderül, hogy csupán tevékenységét reklámozza és 

kutatómunkát kínál, vagyis fizetős szolgáltatást nyújt. Önálló kereséshez forrásokat egyáltalán nem, 

vagy csak alig kínál honlapján. Egy kutató bérlése valóban sok munkától mentesíti a megrendelőt, 

de az erre fordított időnek, utazásoknak, jártasságnak jelentős ára van, ezen kívül hosszú időbe 

telik, mire eredmény születik. Nélkülözhetetlen lehet hivatásos kutatókhoz fordulni olyan 

esetekben, amikor az országhatárokon túli anyakönyvekben kellene kutatnunk idegen 

nyelvterületen, az adott közigazgatásban járatlanul, előzetes engedélyekért folyamodva. A digitális 

világban jártas felhasználó azonban inkább kutatna önmaga ingyen a szabadidejében, és online 

forrásokat felhasználva.  

Sajnálatos tény, hogy magyar vonatkozású, szabadon hozzáférhető online anyakönyvi 

forrásokat legnagyobb számban és legjobban rendszerezve külföldi webhelyeken találhatunk, 

de ezek között is vannak magyar nyelven használhatók.  

https://genealogia.lap.hu/
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A kép forrása: https://familytreesandtimelines.com/ 

Családtörténeti webhelyek forrásadatokkal, egyéb 
szolgáltatásokkal 
A legjelentősebb családtörténeti webhelyek (Ancestry.com, MyHeritage) mögött nagyvállalatok 

állnak, kivétel a FamilySearch.org, amelyet egy amerikai egyház működtet. Ezek mind 

együttműködnek számos szervezettel a források elérése és szolgáltatása érdekében. Fejlett 

technológiákat alkalmaznak az adatelemzésekhez és a DNS laborvizsgálatokhoz, ezért tudnak 

sokoldalúbb, eredményesebb tájékoztatást nyújtani. Ebből adódóan ők rendelkeznek a legnagyobb 

felhasználói körrel. Az amerikai székhelyű Ancestry.com van a legrégebb óta e piacon. Magyar 

nyelven ugyanakkor csak a DNS vizsgálatra vonatkozó információs oldaluk olvasható 

itt: https://www.ancestry.com/DNA  

 

https://www.ancestry.com/DNA
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/05/ft02_oak_public_final4-e1565975977553.jpg?ssl=1
https://www.myheritage.hu/
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MyHeritage 
Ez egy izraeli székhelyű, globális nagyvállalat, amelyet  17 éve alapított Gilad Japhet családtörténész 

vállalkozó, egy akkor még kicsiny start-up cég vezetője. Mostanra 430 alkalmazottal működnek 

Izrael mellett Európában és Észak-Amerikában. Webhelyük https://www.myheritage.hu  oldalai 42 

nyelven, köztük magyarul is olvashatók, ami nyilvánvalóan nagy segítséget jelent honfitársainknak. 

Ez a portál azért is hasznosabb lehet számunkra, mint a másik, mert az európai és Amerikán kívüli 

országokra vonatkozóan ők rendelkeznek a legnagyobb számú történelmi forrásadattal (10 

milliárd). 106 millió felhasználójuk van, akik 50 millió családfát készítettek eddig 

szerkesztőprogramjuk segítségével. Ezeket a családfákat is lehetséges különféle sablonokból 

választva pdf-ben kinyomtatni. Itt is végeznek DNS vizsgálatot. Ez idáig 95 millióan rendeltek tőlük 

genetikai eredetkutatást – én magam szintén megtettem. 

A korábban már említett technológiai fejlettség egyik formája a Smart Matches – az okos egyezések 

felfedezése. A felhasználók által berögzített személyek adatai alapján gyors összehasonlítások 

történnek számítástechnikai módszerekkel a többi családfa között, majd egyezések esetén 

üzeneteket küldenek az érintett felhasználóknak ezekről. Ők a felülvizsgálatot követően 

dönthetnek úgy, hogy akár egy személyt, akár egy rokoni ágat hozzáadnak egy kattintással 

családfájukhoz. Adatellenőrző is működik a családfaépítőben: ez figyelmeztet bennünket a vélt 

hibákra, következetlenségekre. (Anyakönyvbeli névelírások miatt is megeshet ez.) 

 

A rendelkezésre álló kutatási források 
• Családfák több szervezettől: a MyHeritage gyűjteményén kívül a FamilySearch.org, a Geni 

World Family Tree, Wiki Tree, az Evorton, a Feuchtwanger, a Lincolnshire Pedigrees, a Meitezler 

Ahnentafel Pedigree Chart működtetőitől és egy argentin  családtörténeti adatbázistól 

• Születési, házassági és elhalálozási anyakönyvek, keresztelések dokumentumai 

• Népszámlálási adatok (USA, UK és Írország, Svédország, Dánia, Finnország, Kanada) 

• Be- és kivándorlási iratok, utaslisták 

• Állampolgársági iratok, útlevelek, honosítási dokumentumok 

• Újságok (ausztrál, amerikai, kanadai, holland, zsidó) 

• Választói névjegyzékek (ausztrál, holland, venéz, chílei, argentin, Costa Rica-i, német, görög) 

https://www.myheritage.hu/
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/05/MH-forrasok.jpg?ssl=1
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A használat módja: Próbaidőszak, ingyenes és teljes 
előfizetési csomagok 
Itt is regisztrációval indul a felhasználói tevékenység, amelyhez 14 napon át kiterjesztett 

szolgáltatások járulnak. A gyakorlatban ez a családfaépítő használatát és a kutatásokat jelenti a 9,8 

milliárd történelmi feljegyzésben. Ezen a portálon lehetőség van arra is, hogy fekete-fehér 

képeinket feltöltve, azokat átszínezze egy program. (Természetesen letölthetjük ezeket a 

módosított fotókat.) Ez a szolgáltatás egyébként 30 napig vehető igénybe azok számára, akik 

megmaradnak az ingyenes verziónál. A két hét elteltével a családfa mérete már nem növelhető 

korlátlanul, a kutatásoknál pedig – bár látszanak a történelmi forrásokból kapott eredmények – de 

nem nyithatók meg az egyes találatok a részletekért.  

A teljes csomag előfizetése esetén a kutatás és a családfaépítő használata korlátlanul igénybe 

vehető az okos egyezések és az adatellenőrző működésével. Ez az előfizetés azonban nem foglalja 

magában a DNS vizsgálatot, azt külön kell megrendelni. Jómagam előfizettem egy évre a teljes 

csomagra, és nem bántam meg az erre kiadott pénzt.  

 

Ilyen dobozban érkezett a DNS mintavételhez küldött csomag a MyHeritage-től 

Eredetkutatás DNS vizsgálattal (DNA) 
Megrendelhetjük az interneten keresztül több helyen, például az Ancestry és 

a MyHeritage portáloktól. A küldött mintavételi felszerelés biztosítja, hogy a levett minta sértetlenül 

megérkezzen a laboratóriumba. A nyál alapján szerzett adatok egyébként hozzájárulhatnak majd a 

családfa bővítéséhez is. 

A DNS vizsgálat feltárja az idegenek közötti rokoni kapcsolatokat is, illetve egyértelműen cáfolni 

képes azt. Névazonosságok, apaság megállapítása esetén ez utóbbi is fontos. Az eredményekből 

kimutatható még különféle betegségek genetikai kockázata, mint például a szívbetegségek, 

emlőrák, Alzheimer-kór és a 2. típusú cukorbetegség rizikója. E vizsgálatok további fontos 

eredménye, hogy megmutatja, elődeink milyen földrajzi régióban éltek, vagyis milyen etnikumhoz 

https://www.ancestry/DNA
https://www.myheritage.hu/DNA
https://www.myheritage.hu/DNA


13 
 

tartoztak. Örökölt génjeinken nyomot hagyott valamennyi elődünk etnikai eredete, ezért a DNS 

minták bizonyára legtöbbször vegyes eredményt mutatnak, ezért százalékokban határozzák meg. 

 

Sikertörténetek is olvashatók a honlapon, és persze az egész interneten mindenhol a DNS 

vizsgálatok örömteli következményeiről. https://stories.myheritage.com/ 

Aki megvásárol egy DNS vizsgálatot a MyHeritage-től, az honlapjukon keresztül tájékozódhat, hol 

tart kis csomagjának feldolgozása, miután az beérkezett a laborba. A legfontosabb állomásokról és 

az ereményről emailben is küldenek értesítést. Mindazonáltal van még egy óriási előnye az ilyen 

vizsgálatoknak. Az az eredmény, amit a mintavételt követően küldenek a megrendelőnek, később 

is módosulhat azáltal, hogy más emberek is küldenek be újabb és újabb mintákat az idő múlásával. 

Bekerülhetnek tehát olyan új nyálminták, amelyek alapján új, közeli és távoli rokonok DNS-ei 

kerülnek be az adatbázisba. Ezekről új emailekben értesítik a felhasználókat később is, 

folyamatosan. Akit a részletek is érdekelnek, hogyan történik a MyHeritage laborjában a minták 

feldolgozása, azok számára álljon itt egy videó erről. 

 

 

https://vimeo.com/189511362  

 

https://vimeo.com/189511362
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/05/sikertortenetek.jpg?ssl=1
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Megsárgult, régi fényképeink életre kelhetnek 

2022.03.29.   

Írta: Szilassi Andrea 

A MyHeritage webhelyről már írtam korábban Családtörténeti kutatások és családfakészítés 

2. című cikkemben. Ezúttal a felhasználóiknak nyújtott, különleges képszerkesztési 

szolgáltatásaikról írok. Ezek némelyike már régebb óta rendelkezésre áll, de vannak újabb 

lehetőségek is. 

Fekete-fehér digitális képek színezése 
A regisztrált felhasználók feltölthetik a webhelyre fekete-fehér, szépia színezésű, vagy megfakult 

színű fotóikat.  Ezután a MyHeritage In Color szolgáltatás segítségével, rövid idő elteltével 

megtörténik a színek helyreállítása. Az ennek alapjául szolgáló alkalmazást, a DeOldifyt Jason Antic 

és Kana Kelley fejlesztették – kizárólagosan a MyHeritage számára.  A szoftvert több millió valós 

fotó felhasználásával képezték ki, melynek során gépi algoritmusokat alkalmaztak, hogy felismerje 

és restaurálni tudja környezetünk szerteágazó színvilágát. Ugyancsak előnyös tulajdonsága még a 

MyHeritage In Colornak, hogy egyidejűleg a képek élesítését is elvégzi. 

Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek teljes csomagra vonatkozó előfizetéssel, maximálisan 

10 képet tudnak színesíteni. Az előfizetéssel rendelkezők számára nincsenek korlátok e tekintetben. 

A módosított képek letölthetők és megoszthatók másokkal, akár a közösségi portálokon is. 

 

Színezés előtt és után 

 

Képek töredezettség-mentesítése, feljavítása 
A legújabb, itt igénybe vehető képjavítási technológia a töredezett, szemcsés képek helyreállítása. 

Amikor egy fotót feltöltünk a MyHeritage oldalunk képei közé, a rendszer azonnal érzékeli, ha 

találhatók ilyen típusú hibák is a képen. A helyreállításra kattintva elindul egy enyhe javítás. Ilyen 

esetekben lehetőség van a csavar ikonra kattintva kiválasztani a teljes körű helyreállítást. Ebben az 

esetben hatékonyabb lesz képhibák eltávolítása. 

https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#myheritage
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#myheritage
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2020/05/Cousins-horz.jpg?ssl=1
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A kép kinagyításával jobban láthatóvá válik a különbség. 

 

És végül egy másik képszerkesztő programmal eltávolítva az arcon látható sérülésnyomok 

 

 Másik, itt elérhető és fölöttébb hasznos képszerkesztő a Photo Enhancer, amely a Remini fénykép-

javítási technológiáját alkalmazza. Ez a szolgáltatás a regisztrált felhasználók számára biztosított. 

Fekete-fehér, szépia árnyalatos és színes képekkel egyaránt használható. A fényképjavítás során az 

alkalmazás megsaccolja, milyenek lehettek a fényképen szereplő arcok a valóságban, majd az 

elmosódott, rossz felbontású, vagy pixelhiányos képek fókuszát kiemeli. Mivel a javítás eredménye 

egy algoritmus által adott szimuláció, ezért annál jobb lesz a végeredmény, minél élesebb volt az 

eredeti kép. A feljavított fotók letölthetők és megoszthatók – akár a közösségi hálózatokon is. A 

MyHeritage előfizetői korlátlan mennyiségű képet módosíthatnak, a többi felhasználó lehetősége 

néhány fotóra van korlátozva. 

https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2022/03/Scan_Pic0005-Comparison.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2022/03/nagymama.jpg?ssl=1
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Az első részen az eredeti fotó látható, a másik felénél már megtörtént a javítás. 

A fotó Mezőberényben készült az 1940-es években. 

 

Ugyanez a fotó utólag feljavítva és színezve 

Fotók animálása 
Amikor már csak szeretteink fotói maradnak meg számunkra, olyankor sokat jelenthet, ha a 

szeretett személy fotója megelevenedik előttünk. A Deep Nostalgia funkció ezt a célt szolgálja. A 

MyHeritage a D-ID cégtől licenceli felhasználóinak. A feltöltött képet előbb feljavítják, mert a 

különféle arcgesztusok létrehozásához nagyobb képfelbontásra, élesebb kontúrokra van szükség. 

https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2022/03/feljavitas.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2022/03/In_secondary_school-Enhanced-Colorized.jpg?ssl=1
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A végeredmény egy animált fotó lesz, amelyen a személy pislog, a fejét mozgatja és arca egyéb 

mimikát is mutathat. Sokféle arcgesztus van, amelyet a látványtól függően alkalmaznak. 

Mindazonáltal az így létrejött animált fotó nem hiteles, csupán egy ügyes technológiai szimuláció 

eredménye. A videó fájl letölthető és megosztható másokkal. A fotóanimáló program fekete-fehér 

és színes képekkel egyaránt alkalmazható. Ezt a szolgáltatást is csak regisztrált felhasználók 

használhatják. A teljes előfizetéssel rendelkezők korlátlan mennyiségű képet animálhatnak, a nem 

előfizetők csak párat, és a fényképük jobb alsó sarkában egy vízjeles logó látható. 

 

Majerik Lajos, anyai nagyapám 

Érdemes tudni, hogy a MyHeritage honlapja szerint kizárólag a saját szerverein tárolja a 

felhasználók által feltöltött fotókat, és nem osztja meg azokat másokkal. 

Deep Story 
A legfrissebb újdonság a MyHeritage-től, hogy családfánk valamely tagjáról egy képet kiválasztva, 

megelevenedhet a személy a Deep Story szerkesztőt alkalmazva. Ez az élő történetmesélés akkor 

lesz igazán hiteles és érdekes, ha már létrehoztuk családfánkat a portálon, amelyből az adatokat 

meríti a program. A Deep Story alkalmazásával a feltöltött fotón látható személy különféle 

arcgesztusokat mutat, és beszél hozzánk. Az elhangzó történet a webhelyen készített családfánk 

egyes személyei, azok képei alapján, továbbá a hozzájuk fűzött információkból bontakozik ki. 

Kezdésnél ezúttal is megtörténik a fényképek feljavítása a látványosabb eredmény érdekében. 

Igazán hasznos funkció az is, hogy az első megtekintés után módosíthatjuk  a narratívát, amelyet 

esetleg a nyersfordítás, névhasználatbeli különbségek és a toldalékok hiánya miatt szükségesnek 

tartunk. Ezután ismét megtörténhet a fotó módosítása, majd létrejöhet egy újabb, szívünknek-

lelkünknek kedves videó felvétel felmenőinkről.  

A MyHeritage-nél készítettek egy videót, amelyben Abraham Lincoln beszél családjának 

történetéről, a fenti technológiát alkalmazva. Megtekinthető itt:  

http://www.myheritage.hu/
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2022/03/Majerik-Lajos.jpg?ssl=1
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https://youtu.be/kEtiajHLmQY  

Családfakészítő alkalmazás számítógépre 

2021.09.23. / 0 hozzászólás 

Írta: Szilassi Andrea

 

2020-ban két írásomat is közöltem családtörténeti kutatásokkal és családfakészítéssel 

kapcsolatban. (Lásd az oldal alján a linkeket.) Honlapom forgalmi statisztikája azt mutatja, hogy 

azóta is számottevő érdeklődés mutatkozik e cikkek iránt. Ezekben részletesen írtam a hazai 

levéltárak digitalizált forrásainak kutatásáról és egyéb adatbázisokról, továbbá bemutattam 

néhány, erre a témára specializálódott webhelyet. Második cikkemben foglalkoztam a legnagyobb 

kelet-európai forrásadattal rendelkező, magyar nyelven is elérhető MyHeritage webhely 

szolgáltatásaival is, érintve benne a DNS vizsgálat alapján történő eredetkutatást is. 

Ebben a cikkben egy olyan családfakészítő alkalmazást fogok bemutatni, amely teljesen ingyenes, 

és nemcsak a próbaverzió tekintetében! Windows operációs rendszereken alkalmazható, és igen 

sokoldalú szolgáltatásokat nyújt a felhasználóknak. Ha pedig a folyamat végére értünk, és 

berögzítettük a rendelkezésre álló adatokat, akkor egy mutatós, nyomtatható családfa sablon 

kitöltésével lakásunkban is megjeleníthetjük felmenőinket, vagy akár egy emlékkönyvbe, 

kiadványba is beszerkeszthetjük családfánkat, vagy akár csak bizonyos ágait. Ugyancsak látványos 

megoldást jelenthet, ha családfa mintájú festményt készíttetünk szobánk falára, majd ezt 

dekoráljuk ki a nevekkel és a família fotóival. Erre is találunk számos mintát az interneten. 

Nyomtatható családfa sablonok 
A “family tree templates” keresőkérdés számos menthető, nyomtatható sablont eredményez, 

amelyekből válogathatunk, vagy ötletet meríthetünk. Az alábbi képgaléria csupán néhányat 

tartalmaz ezekből. Tudnunk kell azonban, hogy  képfájlokról van szó, ezért nem alkalmasak arra, 

hogy a név- és képadatokat számítógéppel berögzítsük az ábrára. Kézírással viszont személyre 

szabott családfa készíthető belőlük, ha ismerjük a szükséges információkat. Szerkeszthető családfa 

sablonokról itt nem, de a második cikkemben írtam.  

 

https://youtu.be/kEtiajHLmQY
https://www.netnagyiklub.hu/2021/09/23/csaladfakeszito-alkalmazas-szamitogepre/#respond
https://www.myheritage.hu/
https://www.netnagyiklub.hu/2020/05/23/csaladtorteneti-kutatasok-es-csaladfakeszites-2/#masodik
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https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/ingyenes-csaladfa-sablonok/66fd4b46b96bf7a33db2bf16b2450c78.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/ingyenes-csaladfa-sablonok/359p-.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/ingyenes-csaladfa-sablonok/family-tree-template-18.jpg
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https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/ingyenes-csaladfa-sablonok/family-tree-template-12.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/ingyenes-csaladfa-sablonok/family-tree.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/ingyenes-csaladfa-sablonok/7f4ddc06eb8d8e337142bceabc6eafaf.jpg
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My Family Tree applikáció 
Ez egy ingyenes alkalmazás, amelyet Windows operációs rendszerű gépekhez 

fejlesztett a Chronoplex Software. Letölthető a Microsoft Store webáruházból. A 

szoftver angol nyelvű, de persze az internetes fordítóprogramok sokat segíthetnek a 

nyelvet nem értő felhasználóknak. Az alkalmazásról részletesebben tájékozódhatunk 

a fejlesztő webhelyéről. Más genealógiai webhelyek ingyenes szolgáltatásaival 

szemben itt nincs a családfa méretére vonatkozó és egyéb korlát. Különösen értékessé teszi még e 

szoftvert az, hogy importálni tudjuk a programba az előzőleg, más családfakészítő webhelyeken 

készített családfánkat minden adattal, fotóval, forráshivatkozással együtt. Ezek az ún. GEDCOM 

fájlok. Ehhez persze előzőleg az adott webhelyen exportálni kell családfánk adatait egy GEDCOM 

fájlba. Ezt a műveletet például a MyHeritage webhelyen a következőképpen tehetjük meg: 

 

Fontos leszögezni mindjárt az elején, hogy  mit NEM várhatunk a 
szoftvertől! A családtörténet kutatásához NEM nyújt segítséget, NEM 
rendelkezik ilyen jellegű adatbázisokkal. Kizárólag az általunk berögzített 
adatokat rendszerezi és szolgáltatja – azt azonban sokoldalúan, a rokonsági 
viszonyok pontos ábrázolásával és jól áttekinthetően teszi. Családunk 
történelmének információit azonban más forrásokból kell összeszednünk.  

Családfaépítés a My Family Tree alkalmazással 
A program indításakor megjelenő ablakban válasszuk ki, hogy új családfát szeretnénk létrehozni, 

vagy a máshol már összeállított GEDCOM fájlunkat fogjuk importálni, majd tovább bővíteni. 

Amennyiben rendelkezünk más webhelyen készített családfával, mindjárt szemléletesebb lesz 

megismerkedni az alkalmazás lehetőségeivel. Javaslom mindenkinek, előbb tanulmányozzák át, 

milyen menüpontok találhatók a szoftverben! Szintén hasznos előkészület, ha a Help menüből 

megnézünk két, híres családra vonatkozó mintát (Samples). Ezeken keresztül megismerhetjük, 

milyen formai és technikai megoldásokkal találkozhatunk az alkalmazásban.  

https://chronoplexsoftware.com/myfamilytree/index.htm
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2021/09/1.abra_-1.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2021/09/mft-logo.jpg?ssl=1
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Kiválóan használható a program személyekhez kapcsolódó, különféle szempontú lekérdezésekre 

(Reports)! Számos beállítást alkalmazhatunk annak érdekében, hogy milyen információkat és 

hogyan mutasson meg a személyeknél. Beállíthatjuk például azt is, hogy a nevek megjelenítése a 

magyar gyakorlatnak megfelelő legyen. Lehetőségünk van még arra is, hogy DNS vizsgálatok 

eredményét is hozzáadjuk egy adott személy adataihoz. Különlegessége még a programnak, hogy 

nemcsak az általunk használt gregorián naptár alapján választható ki a születési és halálozási idő, 

hanem 27 más naptárrendszer alapján is (pl.: héber, kopt, örmény, izlandi, egyiptomi, japán, koreai, 

stb.) 

A My Family Tree alkalmazás menürendszere 

 

  

  

https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/Fajl-menu.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/tabla-menu.jpg
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https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/Csalad.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/Szemely.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/Jelentes.jpg
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A menüsoron kívül találunk még egy eszköztárat, amelyet az adatrögzítés és az információk 

áttekintése közben is használni fogunk. Az ikonok jelentése (balról jobbra):  

 

https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/Eszkozok.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/temak.jpg
https://www.netnagyiklub.hu/wp-content/gallery/myfamilytree-screens/help.jpg
https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2021/09/tools.jpg?ssl=1


25 
 

• Dátum megjelenítése, szerkesztése 

• Hány személyből áll a családfa? 

• Előző személy (ha valaki ki van jelölve éppen) 

• Következő személy (ha valaki ki van jelölve éppen) 

• Ugrás az elsődleges személyhez 

• Felmenők táblája 

• Tábla beállításai 

• Csavar ikon: nyomtatás, exportálás pdf-be, kép exportálása, másolat mentése, exportálás 

GEDCOM fájlba. 

Az alábbi ábra egy személy kapcsán a beállítási lehetőségeket és a munka folytatásának további 

lépéseit mutatja. 

 

Családfa nézetek 
Amikor elkészültünk felmenőnk és családtagjaink adatainak berögzítésével, tanulmányozhatjuk 

áganként vagy teljességében is a családfát. Választhatjuk a családunk, leszármazottjaink szerinti 

nézetet, vagy akár a felmenőinkre vonatkozót. Ezek a családfák ugyan nem olyan mutatósak, mint 

a fenti sablonok, de mégis értékesebbek, hiszen az adatokat összefüggésükben kezeli a program a 

forrásadatok csatolásával együtt. Természetesen az is beállítható, hogy hány generációt mutasson 

meg az ábra a családra vonatkozóan. Hasznos időtöltést, eredményes munkát kívánok a vállalkozó 

kedvű családfaépítőknek! 

 

https://i0.wp.com/www.netnagyiklub.hu/wp-content/uploads/2021/09/adatok2.jpg?ssl=1
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Ingyenes online genealógiai kurzus a MyHeritage 

honlapján 

2022.03.28. / 0 hozzászólás 

Írta: Szilassi Andrea 

Ezt a tanfolyam mindazoknak ajánlható, akik családtörténet kutatásával szeretnének foglalkozni – 

lehetőleg otthonukból, kényelmesen – és alaposabban meg akarják ismerni az online elérhető 

forrásokat. Ingyenes, de regisztrálni kell a részvételhez. A videós kurzus angol nyelvű. Vannak 

letölthető szöveges oktatóanyagok is. (Akinek nyelvi segítségre lenne szüksége, az megpróbálkozhat a 

mikrofon segítségével történő, hangalapú, okostelefonos fordítással is. A letöltető szöveges 

dokumentumok fordítása pedig nyilván egyszerűbb feladat.) 

A MyHeritage tudásbázisának oldalán elérhetővé vált egy 40 leckéből álló, összesen 5 órás, 

otthonról elsajátítható online tanfolyam kezdőknek. A “Bevezetés a genealógiai kurzusba” című 

tanfolyam a következő dolgok ismertetésére vállalkozik: 

• Hogyan építsük fel családfánkat online? 

• Kutatás őseink után történelmi feljegyzések alapján 

• Különféle technikák a családfa készítéséhez 

• A DNS-vizsgálat előnyei a genealógiai kutatásban 

A tanfolyam lépésről lépésre végigvezeti a családfa felépítésének folyamatán, és fontos segítséget 

nyújt a rendelkezésre álló források felhasználásához. A leckék során kutatási technikákkal, bevált 

gyakorlatokkal és egyéb hasznos eszközökkel ismerkedhetünk meg. Segít elkerülni a gyakori 

buktatókat, amelyek zsákutcába sodorhatják a kevésbé jártas felhasználókat. A tanfolyamot nem 

kötelező végig venni, és időbeli kötöttségek nélkül, bármikor végezhető. 

A kurzus tematikája 
• Bevezetés 

• Családtörténeti bemutatkozás 

• Családfák. A családfa építőkövei 

• Felfedezések 

• Családi fotók 

• A családtörténeti kutatás hasznos eszközei 

• Történelmi feljegyzések és kutatás bennük. 

• Történelmi feljegyzések elmentése 

• A történelmi feljegyzések fajtái 

• DNS-vizsgálat családtörténeti kutatáshoz 

• Genetikai genealógia 

• Etnikai becslés és genetikai csoportok 

• Zárás: Mi legyen a következő lépés? 

 https://education.myheritage.com/courses/genealogy-for-beginners/  

https://www.netnagyiklub.hu/2022/03/28/ingyenes-online-genealogiai-kurzus-a-myheritage-honlapjan/#respond
https://education.myheritage.com/
https://education.myheritage.com/courses/genealogy-for-beginners/
https://education.myheritage.com/courses/genealogy-for-beginners/
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