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Bevezetés

Kedves Pedagógus!
A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP- 17- 2017- 00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értéke-
lési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljá-
rások	kialakítása,	megújítása”	című	projektjének	„Tematikus	
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó 
tanulási	 formák	módszertani	megalapozása”	című	alprojekt-
jének	keretében	készült.
A családfakutatás manapság újra kedvelt tevékenység-
gé	 vált,	 de	 a	módszerek,	 terminológia	megfelelő	 ismere-
te	nélkül	nehéz	belekezdeni	és	hiteles	adatokat	gyűjteni.	
A 7 és 14 éves, valamint a 15 és 18 év közötti korosztály-
nak szóló két iskolai kiadvány a családfakutatás rejtelme-
ibe,	 szakszerű	módszereibe	 vezeti	 be	 a	 diákokat.	 Ehhez	
elengedhetetlen	a	pedagógusok	előzetes	felkészítése.	Ezt	
a felkészülést szolgálja ez a módszertani segédanyag. 
A	kézikönyv	 fő	célja,	hogy	segítse	a	pedagógusokat	eliga-
zodni	a	családfakutatás	elméletében,	segítséget	nyújtson	a	
kutatások elindításához. Betekintést nyerhessenek a peda-
gógusok	a	 családfakutatás	 történeti	 hátterébe,	megismer-
jék	a	családfakutatás	alapfogalmait	(pl.	genealógia,	rokoni	
ágak	stb.),	módszertani	alapjait	és	egyéni	forrásait	(pl.	csa-
ládi	dokumentumok,	fotók,	memoárok	stb.).	Fontos	része	a	
kiadványnak a levéltári kutatás menetének megismerése és 
a családfakutatással kapcsolatos ingyenes és térí téses adat-
bázisok,	családfakészítő	programok	bemutatása.	
A kiadvány végén a kiadványok feladataihoz magyarázó út-
mutató, illetve egy szakirodalmi jegyzék található, amely 
segítheti	 a	 további	munkát	 és	 a	 pedagógusok	 sikeres	 fel-
készülését.
A	kiadvány	ráirányítja	a	figyelmet	arra	is,	hogy	a	családfa
kutatás	 lehetőséget	 ad	 a	 játékos,	 kreatív	 feladatokra,	
	tanórai	és	tanórán	kívül	munkákra,	valamint	az	iskolai	be-
szélgetések	során	közösségépítő	erőt	is	jelent.	
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I.  A CSALÁDFAKUTATÁS  
ALAPFOGALMAI,  
TÖRTÉNETI HÁTTERE

Ez a fejezet az általános iskolás és a középiskolás kiadvány 
I. fejezetéhez kapcsolódóan nyújt segítséget.  

A családfa fogalma, jellemzői

A	családfa	a	család	múltbéli	történetének	őrzője.	Grafikus	
ábrázolása	 bemutatja	 az	 egymással	 vérségi	 kapcsolat-
ban	álló,	egymást	követő	nemzedékeket,	több	évszázadra	
vissza	menően.

A családfa részei:
• apai ág: az apa családja,
• anyai ág: az anya családja.

A családfa ágai:
• egyeneság: az egyik rokon közvetlenül a másiktól 

származik,
• oldalág:	legalább	egy	közös	felmenő	rokonuk	van,	de	

nem egyeneságon kapcsolódnak. 

A családfa fokai:
• Apa	(1.	 fok)	szülei	az	apai	nagyszüleink:	nagyapa	és	
nagyanya	(2.	fok).	Nagyapa	édesapja	a	dédapa,	édes-
anyja	a	dédmama	(3.	fok),	a	dédapa	édesapja	az	üka-
pa,	édesanyja	az	ükmama	(4.	fok),	az	ükapa	édesapja	
a	szépapa,	édesanyja	a	szépmama	(5.	fok).

• Anya	 (1.	 fok)	 szülei	 az	 anyai	 nagyszüleink:	 nagyapa	
és	 nagyanya	 (2.	 fok).	 Nagyanya	 édesapja	 a	 dédapa,	
édesanyja	 a	 dédmama	 (3.	 fok),	 a	 dédapa	 édesapja	
az	 ükapa,	 édesanyja	 az	 ükmama	 (4.	 fok),	 az	 ükapa	
édesapja	a	szépapa,	édesanyja	a	szépmama	(5.	fok).

• 4	nagyszülőnk,	8	dédnagyszülőnk,	16	ükszülőnk	és	32	
szépszülőnk	van.

• Rokonaink,	 akikkel	 egy	 családba	 tartozunk	 lehetnek:	
vérrokonaink és házassági rokonaink.

A családfa fajtái:
• leszármazási	tábla:	a	legtávolabbi	őstől	 indul,	 lentről	

felfelé halad,
• ősfa	vagy	őstábla:	a	felmenőket	jelöli,	 időben	vissza-

felé halad.
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Mi a családfakutatás? 

A család történetének rögzítése, a család képes és írásos 
krónikájának	 bemutatása.	 A	 családfakutatás	 sok	 infor
mációt	 nyújthat	 felmenőinkről,	 életükről,	 viselkedésük-
ről,	 kapcsolataikról.	 A	 családfakutatás	 során	 egyéni	 és	
 levéltári források mentén rajzolhatjuk meg családfánkat, 
kaphatunk	képet	családunk	sokszínű	történetéről.

Mi a genealógia?

A genealógia, magyarul származástan vagy családtörténet, 
egy olyan segédtudomány, amely a leszármazás kutatásá-
val foglalkozik.
Már	 az	 ókorban	 is	 készíttettek	 az	 uralkodók	 családfát.	
A  római jog már meghatározta a rokonsági fokokat, genea-
lógiai	 alapfogalmakat.	 Kezdetben	 ún.	 	leszármazási	 táblá-
kat	készítettek.	A	középkorban	a	 leszármazás	az	öröklés	
egyik fontos hivatkozási alapjává vált. 
Az egyházi anyakönyvezést a tridenti zsinaton rendelte 
el	 IV.	Pius	pápa	1563ban.	A	Magyar	Királyság	 területén	
csak	 a	 török	 kiűzése	 után	 kezdődhetett	meg	 az	 	egyházi	
anyakönyvek	 vezetése.	 A	 legkorábbi	 kutatási	 adataink	 a	
18.	 század	 elejéről	 származhatnak	 családunk	 esetében.	
	Kivéve	a	nemesi	családokat,	mert	az	ő	őseiket	a	nemesség	
megszerzéséig lehet visszavezetni.

A családfakutatás módszerei

Hagyományos családfakutatói módszerek: egyéni forrá-
sok, tárgyi emlékek feltárása, levéltári források kutatása, 
adatbázisokban	történő	keresés.	Mindezen	adatok	mentén	
készíthető	el	a	családfa.
DNS	alapú	családfakutatás:	A	DNS	teszt	olyan	fizetős	szol-
gáltatás, amely családunk genetikai eredetére és múlt-
jára	 adhat	 választ.	 A	 fájdalommentes	 DNSminta	vétel	
(szájnyálka	hártyából)	 választ	 adhat	 arra:	 mely	 népek	
leszár mazottai vagyunk, milyen a genetikai térképünk és 
földrajzilag	mely	területről	származunk.	A	kiegészítő	teszt	
összefoglalja egészségügyi rizikófaktorokat is.
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II.  AZ ANYAKÖNYVEK  
MINT A CSALÁDFAKUTATÁS  
KIINDULÓPONTJAI

 Ez a fejezet az általános iskolás kiadvány XI. és a közép-
iskolás kiadvány V. és VII. fejezeteihez kapcsolódóan nyújt 
segítséget.  

A	 családfakutatás	 elsődleges	 forrásai	 az	 anyakönyvek,	
amelyek	három	típusba	sorolhatók:

• születési		 (jelölése:	*)
• házassági		 (jelölése:	∞)
• halálozási	 (jelölése:	†)

Akkor	tekinthető	egy	személy	pontosan	beazonosítottnak,	
ha teljes neve, születésének, házasságkötésének helye, 
ideje, és ha már nem él, akkor halálának helye és ideje 
is meghatározható. 1895-ig egyházi anyakönyvek léteztek, 
utána az állami anyakönyvezés a meghatározó. Amennyi-
ben	 a	 család	 őriz	 anyakönyveket,	 érdemes	 ezeket	 meg-
vizsgálni, az adatokat rögzíteni.

Ha	nincs	a	birtokunkban	anyakönyv,	a	következő	lehetősé-
gek közül választhatunk:
1.		Ha	a	keresett	személy	1895.	október	1je	előtt	szüle-

tett, házasodott, hunyt el, akkor anyakönyve a Magyar 
Nemzeti	Levéltárban	digitálisan	hozzáférhető.

2.		Az	 alábbi,	 ingyenes	 adatbázison	 keresztül	 elindulva	
 lehet megkezdeni a kutatást: 
https://www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm	
anyakonyvek

3.		Az	 adatbázisban	 a	 mikrofilmen	 őrzött	 anyakönyvek	
lelőhelyét	 találhatjuk	meg,	 ennek	alapján	 indíthatjuk	
meg a keresést.

4.		Ha	megtaláltuk	a	keresett	adatot,	be	kell	 jelentkezni	
a levéltári kutatáshoz az info@mnl.gov.hu email címen 
vagy telefonszámon: 061-437-0667.

5.		Ha	1895.	október	1je	utáni	–	ekkortól	vezetik	be	az	
állami anyakönyvezést - a születés, házasságkötés, 
halálozás dátuma, akkor a területileg illetékes levél-
tárat kell felkeresni. A kutatás menete megegyezik a 
fentebb	leírtakkal.

6.  Az állami anyakönyvek másodpéldányai jól kutathatók 
még	 az	 ún.	 FamilySearch	 családtörténeti	 adatbázis-
ban.	 Használata	 ingyenes,	 de	 regisztrációhoz	 kötött.	 
Elérhetősége:	https://www.familysearch.org/hu/

A	Magyar	Nemzeti	Levéltár	családtörténeti	kutatóprogram-
járól	és	a	lehetőségekről	az	alábbi	linken	tájékozódhatnak:
https://mnl.gov.hu/csaladtorteneti_kutatas  

19. századi keresztelési anyakönyv részlet

https://www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek
https://www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek
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III.  A CSALÁDFAKUTATÁS  
EGYÉNI FORRÁSAI

Ez a fejezet a középiskolás kiadvány V. fejezetéhez kap-
csolódóan nyújt segítséget.  

A	 családfakutatásban	 a	 különböző	 anyakönyveken	 kívül	
számos egyéni forrás is felhasználható. Fontos ezen forrá-
sok	hitelességének,	pontosságának	szem	előtt	tartása.

Forrástípusok:
• a	 családi	 legendáriumban	 fennmaradt	 történetek,	 ame-
lyek	javarészt	szájhagyomány	útján	öröklődnek,	de	akár	
írásos	rögzítése	is	fellelhető	(pl.	családi	memoárok)	

• anyakönyvi kivonatok, keresztlevelek
• esküvői,	keresztelőmeghívók
• gyászjelentések
• fennmaradt	családi	biblia,	imakönyvek
• családfák
• sírkövek,	 feliratok,	 emléktáblák	 vagy	 azokról	 készült	

fotók, képek
• képeslapok
• fényképek, fényképaláírások
• naplók, levelezések
• címereslevelek
• tagsági okiratok
• katonai iratok
• tárgyi	emlékek	(használati	eszközök,	pl.	textíliák,	csaj-
kák,	keresztek,	rózsafüzérek	stb.)

• hang- és videóanyagok

A	tanulóknak	szóló	kiadványban	javasolt	kérdések	segí	tik	
a	családon	belüli	kutatást	
(pl.	Milyen	 vallású	 a	 család,	 a	 felmenők	 között	 voltake	
más vallású családtagok?   
Milyen	nemzetiségű	a	család,	a	felmenők	között	voltake	
más	nemzetiségű	családtagok?	
Jelenleg	hol	él,	korábban	mely	vidékeken	lakott	a	család?).
Egyes kérdések megválaszolása nehézséget okozhat a 
diákoknak, ilyen például a vallásra vagy a  nemzetiségre 
utaló	 kérdések.	 Ezek	 a	 kérdések	 ugyanakkor	 alapvető	
fontosságúak	 a	 családfakutatás	 tekintetében:	 a	 vallási	
hovatartozás meghatározza az anyakönyvi kereséseket, 
a nemzetiségi hovatartozás pedig szintén speciális ke-
resési feltételeket teremthet. A pedagógusnak fontos 
tudatosítani,	 hogy	 ezek	 a	 személyes	 jellegű	 kérdések	
a családfa elkészítéséhez szükségesek. Az egyenesági 
családfát	a	dédszülőkig	levezetve	általában	a	forrástípu-
sok	mentén	el	lehet	készíteni.	A	legtöbb	esetben	a	forrá-
sok pontos adatokat szolgáltatnak: születési, halálozási, 
házasságkötési dátumokat, névmegjelöléseket. A diákok 
a	kiadványok	üresen	hagyott	 táblázatos	 részében	és	a	
családfákon rögzíthetik a megismert adatokat. A magyar 
családtörténetek	esetében	előfordulhat	–	első	sorban	a	
családneveknél	 –	 névváltoztatás	 a	 történelmi	 esemé-
nyek hatására, ezekre is érdemes figyelni a kutatások 
során.
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IV.  A CSALÁDFAKUTATÁS  
LEVÉLTÁRI FORRÁSAI

Ez a fejezet az általános iskolás kiadvány XI. és a kö-
zépiskolás kiadvány VII. fejezeteihez kapcsolódóan nyújt 
segít séget.  

A	szakirodalom	szerint	a	 legfontosabb	 levéltári	 források	
az	anyakönyvek.	Az	anyakönyveken	kívül	léteznek	egyéb,	
jól használható levéltári források is.
Ezek	 kutatása,	 felhasználása	 a	 családfakészítés	 előre
haladottabb	állapotában	ajánlott.	Ezekben	az	irattípusok-
ban	 szintén	 fontos	 életrajzi	 adatokat,	 lakhely	adatokat,	
személyneveket, családtörténeti adalékokat találhatunk.

Levéltári írott források:
• iskolai anyakönyvek, évkönyvek
• megyei, városi, községi iratok
• összeírások, népszámlálási iratok
• urbáriumok	(birtoknyilvántartások)
• katonaállítási lajstromok
• egyházlátogatási jelentések
• birtoklevelek,	telekkönyvek
• periratok
• hagyatéki leltárok, végrendeletek
• árvaszéki, közgyámi iratok, gyámság alatt állók név-

jegyzéke
• céhes iratok, vállalati iratok
• hitelinformációs adatok
• szerződések,	közjegyzői	iratok,	jegyzőkönyvek
• egyéb	írott	források

A	nemességkutatás	forrásai	speciálisak,	szintén	az	előre-
haladottabb	kutatáshoz	ajánlhatók.

Típusai:
• Címeres	nemes	levelek	(pl.	MNL	címereslevelei)
• Királyi	 Könyvek	 (Libri	 Regii)	 –	 a	 király	 nevében	 ki-

adott okiratok
• Nemességet	bizonyító	iratok	
• Nemesi	iratok
• Genealógiai	 táblák,	 XIIIXIX.	 század	 (birtokos	 nemes-
ség	családfái)

• Megyei	 levéltárak	 nemességi	 iratai	 (Acta	 Nobilium	
Comi	tatuum)

• Siebmacher’s	grosses	und	allgemeines	Wappenbuch	
–	A	Siebmacherféle	magyar	czímeres	könyv

20. századi, jól használható forrástípusok:
• utaslisták
• útlevelek, útiigazolványok
• népszámlálási	adatok	(1941)
• népösszeírás	lakásívei	(1945)
• kitelepítési	névjegyzékek	(194648)
• felvidéki	kitelepítettek	névjegyzékei	(1946)
• kuláklisták 

A levéltári kutatás módszertanához mindezeken kívül 
ajánljuk	az	alábbi,	az	 interneten	keresztül	elérhető	blog
oldalt,	 melyet	 a	 Magyar	 Nemzeti	 Levéltár	 üzemeltet:		 
Aktakaland.	Családkutatás	blog.	
https://aktakaland.wordpress.com/tag/csaladkutatas/ 
(2022.	02.	10.)
Az	Aktakaland	oldalon	az	alábbiakkal	ismerkedhetünk	meg:	

• a levéltári kutatás alapjaival
• a	már	megkezdett	kutatás	további	lehetőségeivel
• a	Magyar	Nemzeti	Levéltár	gyűjteményeivel,	adatbá-

zisaival
• aktuális kutatói kérdésekkel

Az	 egyik	 leghasznosabb	 segítség	 az	 oldalon	 a	 családfa-
kutatásról szóló kvízjáték, amelyet érdemes a diákokkal 
közösen elvégezni: 
https://aktakaland.wordpress.com/2021/12/01/keszen- 
allsz-a-csaladfakutatasra/

Az info@mnl.gov.hu oldalon keresztül a pedagógusok is 
feltehetik saját kérdéseiket, jelezhetik felvetéseiket, de 
közvetlenül	az	oldal	is	biztosít	hozzászólási,	kérdési	lehe-
tőséget,	melyekre	 az	 oldal	 üzemeltetői	 rövid	 időn	 belül	
válaszolnak.

https://aktakaland.wordpress.com/2021/12/01/keszen-allsz-a-csaladfakutatasra/
https://aktakaland.wordpress.com/2021/12/01/keszen-allsz-a-csaladfakutatasra/
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V.  A CSALÁDFAKUTATÁST SEGÍTŐ  
INGYENES ÉS TÉRÍTÉSES  
ADATBÁZISOK

Ez a fejezet az általános iskolás kiadvány XI. és a kö-
zépiskolás kiadvány VIII. fejezeteihez kapcsolódóan nyújt 
segít séget. 
 
Magyarországon	 online	 formában	 már	 több	 olyan	 köz-
gyűjteményi	 vagy	 családtörténeti	 adatbázis	 elérhe-
tő,	 amelyek	 jól	 használhatók	 a	 családfakutatás	 során.	
 Ajánljuk a pedagógusoknak, hogy néhány keresést indít-
sanak	el	az	adatbázisokban,	hogy	megismerhessék	azok	
funkcióit	 és	 szolgáltatásait.	 Az	 adatbázisokban	 nevek	re,	
születési helyekre, dokumentumtípusokra is keres hetnek. 
Érdemes a diákokkal közösen kereséseket indítani, ezál-
tal	is	gyakorolják	az	adatbázisok	használatát.	Az	adatbá-
zisok mindegyikéhez a saját felületen részletes használati 
útmutató	található.	Az	adatbázisok	esetében	az	ingyenes	
verziók használatát javasoljuk, de nem hagyhatók ki az 
ismertetésből	 a	 térítéses	 és	 igen	 népszerű,	 a	 családfa
kutatás	szakirodalmában	sokszor	említésre	kerülő	téríté-
ses változatok sem.

Ajánlott adatbázisok:

Családtörténet adatbázis
https://www.adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/csaladtortenet
A	 családok	 története	 iránt	 érdeklődőknek	 többféle	 adat-
bázist	 kínál	 pl.	 anyakönyvek,	 címereslevelek,	 lajstromok,	
össze írások. Ezen kívül családfakutatási segédletek, 
genea lógiai tájékoztatók is találhatók a felületen.

Helytörténet adatbázis
https://www.adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/helytortenet
Nemcsak	a	hely,	hanem	a	családtörténet	 iránt	érdeklő-
dők	számára	is	hasznos	lehet:	összeírásokat,	katasztere-
ket tartalmaz.

Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisa 
https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba	
elhurcoltak
A	Szovjet	táborok	magyar	foglyai	adatbázis	a	szovjet	hadi-
fogságba	esett,	civilként	„málenkij	robotra”	elhurcolt	vagy	
a	szovjet	hadbíróságok	politikai	elítéltjeiként	Szovjetunió-
ba	került	magyarokra	vonatkozó	adatokat	mutatja	be.

Országos Széchényi Könyvtár Gyászjelentések
https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/663648
A	 Plakát	 és	 Kisnyomtatványtárban	 kb.	 700.000	 darabot	
tartalmazó,	önálló	gyűjteményt	alkotnak	a	gyászjelentések.

Arcanum Digitális Tudománytár
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Szakfolyóiratok, közlönyök, heti és napilapok,  kézikönyvek, 
lexikonok	 adatbázisa.	 Közkönyvtárakban	 ingyenesen	
hozzá	férhető.

E-kutatás a magyarországi egyházi levéltárakban
https://matricula.hu
Magyarországi	 plébániák	 és	 gyülekezetek	 1944.	 és	
1945.	 évekből	 származó	 halotti	 anyakönyveinek	 adatai	
digitalizálva	 összegyűjtve.	 E	 két	 év	 halotti	 anyakönyvei	
díjmentesen, de kutatói regisztrációhoz kötötten válnak 
szabadon	elér	hetővé.	

Magyar Családtörténet-Kutató Egyesület
https://macse.hu
Szerteágazó	 típusú	 és	 témájú	 adattár,	 ahol	 az	 alábbi	
tartalmak	érhetők	el:	anyakönyv,	családfa,	családkönyv,	
emlékmű,	 erdélyi	 névtár,	 gyászjelentés,	 helyreigazítás,	
helységnévtár,	 ismert	személyek,	névváltoztatás,	tabló-
kép,	sírkő.	Ezen	kívül	 tájékoztatók,	módszertani	segéd-
letek,	kutatást	segítő	információk	támogatják	a	keresés	
sikerességét.	Csak	részben	díjmentes,	javarészt	díjtéte-
les szolgáltatás.

MyHeritage
https://www.myheritage.hu/ 
Saját	genealógiai	 adatbázisa	 van,	 emellett	 a	 származás-
tan	iránt	érdeklődők	is	igénybe	vehetik	(pl.	DNSteszt	le-
hetősége).	 Csak	 részben	 díjmentes,	 javarészt	 díjtételes	
szolgáltatás.

Ezeken	az	adatbázisokon	kívül	a	keresések	pontosítására	
vagy	kiegészítésére	az	alábbi	közgyűjteményi	és	levéltári	
adatbázisok	használata	javasolt:	

MATARKA 
https://www.matarka.hu
Magyar	folyóiratok	tartalomjegyzékeinek	kereshető	adat-
bázisa,	 ahol	 egy	 része	 az	 anyagoknak	 online	 is	 megte-
kinthető.

Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) 
https://epa.oszk.hu/
Az	 adatbázisban	 elektronikusan	 megjelenő	 valamint	
archi vált folyóiratok között lehet keresni.

https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak
https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak
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Hungaricana
https://hungaricana.hu/hu/
Elsősorban	 történeti	 dokumentumok	 adatbázisa.	 Hazai	
közgyűjtemények	 (múzeumok,	 levéltárak,	 könyvtárak)	
kiad	ványait	tartalmazza.	A	Budapest	időgép	–	azaz	a	régi	
utcanévkereső	 –	 interaktív	 térképek	 segítségével	 járul	
hozzá a keresések sikeréhez.

Elektronikus Levéltári Portál
https://www.eleveltar.hu
A	 Magyar	 Nemzeti	 Levéltár	 (MNL)	 és	 Budapest	 Főváros	
Levél	tára	(BFL)	elektronikus	és	digitalizált	levéltári	anyagá
nak közzétételét szolgálja, az elektronikus levéltári nyil-
vántartások és segédletek révén pedig a papír alapú iratok 
kutatásához is segítséget nyújthat. 

A szovjet hadifogolytáborokban meghaltak 
adatbázisa
https://katonakagulagon.hu 
A	 szovjet	 hadifogoly	 és	 internálótáborokban	 meghalt	
magyar hadifoglyok és polgári internáltak nagy részének 
	nevét	tartalmazó	adatbázis.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
https://www.abtl.hu
A	levéltár	őrzi	és	kezeli	az	1944.	december	21.	és	1990.	feb-
ruár	 14.	 között	 állambiztonsági	 tevékenységet	 végzett	
magyar	 állami	 szervek	 működésével	 összefüggésben	
kelet kezett iratokat. Bizonyos keretek között az operatív 
hálózat	 által	megfigyelt	 személyekre	 és	 ügynökökre	 egy-
aránt információkkal, adatokkal rendelkeznek. Papíralapú 
és elektronikus kutatás is lehetséges.

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Tudástára 
https://neb.hu/hu/tudastar
Az	 adatbázisban	 a	 pártállami	 idők	 funkcionáriusainak,	
közre	működőinek	 (politikai	 rendőrség,	 belügyi	 szervek,	
párttagok,	 bírák,	 karhatalmisták	 stb.)	 adatai	 kereshetők.

Közösségi fotóarchívum
https://www.fortepan.hu
Szabad	 felhasználású,	közösségi	 fotóarchívum,	ahol	 több	
mint	 százezer	 archív	 fényképet	 böngészhetünk	és	 tölthe-
tünk	le.	Többnyire	1900	és	1990	közötti,	hazai	vonatkozá-
sú fotót tartalmaz.
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VI.  CSALÁDFAKÉSZÍTŐ  
PROGRAMOK

Ez a fejezet a középiskolás kiadvány IX. fejezetéhez kapcsoló-
dóan nyújt segítséget.  

Az	 egyéni	 és	 levéltári	 forrásokban,	 valamint	 az	 adatbázisban	
történő	keresések	és	találatok	után	a	család	adatai	tovább	bő-
vülnek.	Ezáltal	a	családfa	is	tovább	bővíthető.	A	családfát	meg-
rajzolhatjuk	kézzel:	a	kiinduló	pont	a	családfa	készítője,	ebből	
ágazik	a	két	szülő,	majd	a	két	szülőből	az	ő	szüleik.	Az	adato-
kat	beírhatjuk	előre	kinyomtatott	vagy	letöltött	családfarajzba.	
De	 sok	 adat	 esetén	érdemes	 családfa	készítő	 programokat	 al-
kalmazni.	A	későbbi	bővíthetőség	és	megőrzés	szempontjából	
célszerű	az	online	elérhető	programok	használata.		
Ajánlott	 családfakészítő	 programok	 és	 jellemzőik:	 A	 családfa-
készítő	 szoftverek	alapja	az	ún.	GEDCOM	(GEnealogical	Data	
COMmunication)	 egységes	 fájlformátum,	melynek	 a	 kiterjesz-
tése	.ged.	A	GEDCOM	az	adatok	könnyű	átemelését	segíti,	ez	
egy	 olyan	 szabvány,	 amit	 a	 családfakészítő	 szoftverek	 nagy	
 része felismer.

A	családfa	elkészítéséhez	az	alábbi,	könnyen	kezelhető	progra-
mokat,	online	lehetőségeket	ajánljuk:	

Ahnenblatt
https://www.ahnenblatt.com/
A	 program	 jellemzői:	 ingyenes	 program,	 nem	 korlátozza	 a	
felvitt	 személyek	 számának,	 adatának	bevitelét,	 a	 fényképek,	
infor	mációk	jól	menthetők,	a	személyi	adatlapok	listázhatók.

Family Tree Builder
https://www.myheritage.hu/familytreebuilder
A	program	jellemzői:	ingyenes,	de	regisztrációhoz	kötött	prog-
ram, fényképeket is ment, a MyHeritage oldallal összekötve tér-
képes és internetes azonosságkeresésre alkalmas.

Gramps
https://grampsproject.org/blog/
A	 program	 jellemzői:	 könnyen	megtanulható	 használat,	 átlát-
ható,	jól	kezelhető.

GenoPro
https://genopro.com/
A	program	jellemzői:	haladóknak	ajánlott;	25	személyig	ingyenes,	
a	program	kontrollálja	az	esetleges	téves	adatokat,	jelzi	a	hibákat.

Családfa		készítő	szoftver	programok	használatáról,	részleteiről	
az	alábbi	linken	hasznos	információkat	kaphatunk:	
http://www.krudylib.hu/adatbazis/varpalotaicsaladfakutatok	
kore-v-ari-ilona-eloadasa

http://www.krudylib.hu/adatbazis/varpalotai-csaladfakutatok-kore-v-ari-ilona-eloadasa
http://www.krudylib.hu/adatbazis/varpalotai-csaladfakutatok-kore-v-ari-ilona-eloadasa
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VII.  SEGÉDLET A CSALÁDFAKUTATÁSHOZ 
KAPCSOLÓDÓ EGYES FELADATOKHOZ  

1. Alapfogalmak

A feladatot általános iskolásoknak  
és középiskolásoknak ajánljuk.

Iskolai feladatvégzés

A feladat célja, hogy a tanulók ismerjék meg a családfa-
kutatás	alapfogalmait,	ismereteik	bővüljenek.	Közös	be-
szélgetést végezzünk, a pedagógus segíthet a tanulóknak 
néhány fogalom pontos magyarázatával. A feladat legfon-
tosabb	célja	az	alapfogalmak	tisztázása.	Az	általános	 isko-
lai	korosztály	esetében	a	családfa,	a	családfa	felépítése,	a	
családfakutatás	lényegének	közös	megbeszélése	a	feladat.	
A	megbeszélés	során	a	diákok	hozhatnak	példát	arra,	hogy	
pl.	kik	az	egyenesági	felmenőik,	láttake	már	családfarajzot,	
készítette	a	családjukban	valaki	 családfát.	 A	 középiskolá-
soknál	 az	 alapfogalmak	 megbeszélése	 mellett	 kitűzött	
cél a genealógia fogalmának tisztázása, az érdekességek 
(pl.	DNS	alapú	családkutatás)	megismerése.	

2.  Történelmi családok  
családfájának elemzése

A	feladatot	felső	tagozatosoknak	 
és középiskolásoknak ajánljuk.

Iskolai feladatvégzés

Ajánljuk,	hogy	a	 feladatvégzést	előzze	meg	pedagógusi	
magyarázat, majd utána önállóan dolgozzanak a gyere-
kek.	 A	 feladat	 célja,	 hogy	 a	 tanulók	 alaposabban	meg-
ismerjék a híres családok családfáját, annak felépítését, 
ágait. Képesek legyenek információkat leolvasni az adott 
családfáról.	 A	 felső	 tagozatosok	 számára	 a	 kiad	ványuk	
6. oldalán  Széchenyi István családfájának egy részletét 
irányított kérdések alapján tanulmányozzák. A diákok ön-
álló	feladatvégzés	keretében	megtekintik	a	családfát,	majd	
beírják	a	válaszaikat.	A	helyes	válaszokat	többféleképpen	
ellenőrizhetik	a	 tanulók	a	pedagógus	segítségével	(pl.	 in-
teraktív	tábla	vagy	párban).	A	középiskolásoknak	a	kiadvá-
nyuk	6.	oldalán	Kossuth		Lajos	családfájának	egy	részletét	
irányított kérdések segítségével tanul mányozzák. Ezután 
beírják	a	válaszaikat.	A	feladat	elvégzése	után	a	feldolgo-
zást ajánljuk kiscsoportos vagy páros munkával.

3. A családfa részei

A feladatot általános iskolásoknak  
és középiskolásoknak is ajánljuk.

Iskolai feladatvégzés

A feladat célja mindegyik korosztály számára, hogy meg-
ismerje a családfa szerkezetét, az ágakat és oldalágakat 
és	 azok	 fontosságát.	 Tudjanak	 különbséget	 tenni	 a	 fel-
menők	és	 lemenők	között.	Fogalomalkotásuk	erősödjön.	
Képesek	 legyenek	 az	 adott	 grafika	 pontos	 leolvasásra.	
A	 foglalkoztatófüzetben	 szereplő	 grafika	 tanulmányozá-
sával a diákok a pedagógussal közösen elemezzék a csa-
ládfa felépítéseit, ágait, jellegzetességeit. A kérdések a 
kiadványok 13. és 9. oldalain találhatóak.

4. A család lakóhelyei

A	feladatot	felső	tagozatosoknak	 
és középiskolásoknak ajánljuk.

Otthoni	feladatvégzés,	iskolai	megbeszéléssel

A	 feladat	célja,	hogy	közelebb	kerüljenek	a	családtagok	
egymáshoz, a tanulók ismerjék meg családtagjaik éle-
tének	 múltbeli	 eseményeit,	 értsék	 meg	 az	 okokat,	 és	
fogadják	 el	 a	 családtagok	múltbeli	 döntéseit.	 A	magyar	
történelemben	a	1920.	század	számos	népes	ségmozgás,	
lakhelyváltozás	történt	(pl.	kivándorlás,	Trianon,	háborúk,	
kitelepítések	 stb.).	 Egy	 család	 története	 szempontjából	
lényeges	történeti	adalék	–	a	to	vábbi	kutatások	miatt	is	
–	 a	 jelenlegi	 és	 a	 korábbi	 lakóhelyek,	 valamint	 a	 roko-
nok,	felmenők	lakóhelyének	rögzítése.	A	diákok	feladata,	
hogy	 családi	 beszélgetést	 követően	 a	 térképen	 jelöljék	
be	a	jelenlegi	és	az	ismert,	múltbéli	lakóhelyeket.	Az	ott-
honi	feladatvégzést	követően	pedagógusi	segítséggel	az	
iskolában	 –	 életkoruknak	megfelelően	 –	 beszéljék	meg	
közösen, milyen eredményekre jutottak. A feladat feldol-
gozását	kiegészíthetjük	a	HELYEZKEDŐ	című	játékkal	 is,	
mely	 a	 kiadvány	 végén,	 a	 Kreatív	 feladatok	 fejezetben	
található. Megkérhetjük a tanulókat arra is, hogy mesél-
jenek	 érdekes	 történeteket	 a	 családjuk	 költözéseiről	 is.
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5. Gyűjtőmunka (családi dokumentumok)

A feladatot általános iskolásoknak  
és középiskolásoknak is ajánljuk.

Otthoni	feladatvégzés,	iskolai	megbeszéléssel

A feladat célja, hogy a tanulók legyenek képesek a fellel-
hető	 dokumentumok	 és	 tárgyi	 emlékek	 alapján	 a	 saját	
család történetük rekonstruálására. Képesek legyenek 
adatok	 gyűjtésére	 önállóan	 vagy	 segítséggel.	 A	 feladat	
további	célja,	hogy	ráirányítsuk	a	diákok	figyelmét	arra,	
hogy a családfakutatás fontos forrásai a családi, egyéni 
dokumentumok, valamint ezen dokumentumok mentén 
megkezdhető	 a	 családfa	 elkészítése.	 A	 dokumentumok	
összegyűjtése	révén	erősödhetnek	a	családon	belüli	kap-
csolataik is. A dokumentumtípusokat a tanári kézikönyv 
részletesen	bemutatja	a	III.	fejezetben.	A	diákok	felada-
ta	az,	hogy	lehetőségeik	szerint	ilyen	doku	mentumokat	
gyűjtsenek	 otthonukban,	 valamint	 család	tagjaikkal	
történő	 beszélgetés	 során	 írásban	 rögzítsék	 a	 családi	
legendárium érdekes tényeit. A középiskolai kiadvány-
ban	 irányított	kérdéssor	 található,	amely	segíti	őket	az	
otthoni,	összetettebb	adatgyűjtésben.	A	középiskolások	
hang	és	videófelvételt	is	készíthetnek,	melyben	rögzítik	
a	családi	adatokat.	A	gyűjtőmunka	után	tapasztalataikat,	
életkoruknak	megfelelően	rögzítik	a	kiadványban.	A	fela-
dat	feldolgozását	kiegészíthetjük	a	Krea	tív	feladatokban	
található	 CSALÁDI	 MESÉK,	 LEGENDÁK;	 	CSALÁDI	 KIN-
CSEIM;	NAPLÓ	UNOKÁMNAK	feladatokkal.

6. Családi örökségünk

A feladatot általános  
iskolásoknak ajánljuk.

Otthoni	feladatvégzés,	iskolai	megbeszéléssel

A feladat célja, hogy a tanulók ismerjék fel az örökölt 
tulaj donságaikat, valamint a genetikai hasonlóságokat 
saját maguk és a szüleik között. A 7-14 éves korosztály 
számára	 könnyebben	 	megérthető	 a	 családfakutatás	 és	
a rokoni kapcsolatok, családi hasonló ságok, ha konkrét 
példákkal	 szemléltetjük	 az	 egyező	 	külső	 és	 belső	 adott-
ságokat. Irányított kérdésekkel és a  rajzos feladattal 
érdekessé	 és	 színessé	 válhat	 a	 fiatalabb	 korosztály	 szá-
mára a rokonsági kötelékek felismerése, feltérképezése. 
Az	otthon	kitöltött	 feladatsor	után	 iskolai,	 közös	beszél-
getést javaslunk.  A feladat feldolgozását kiegészíthetjük 
a	Kreatív	 feladatokban	 található	GÉNKAPOCS	elnevezé-
sű	játékkal.

7. Családfakészítés

A feladatot általános iskolásoknak  
és középiskolásoknak ajánljuk.

Otthoni	feladatvégzés,	iskolai	megbeszéléssel

A	 feladat	 célja,	 hogy	 az	 összegyűjtött	 adatok	 alapján	
a tanulók pontos, adekvát családfát tudjanak készíteni. 
A	fenti	feladatok	elvégzését	követően	a	diákok	egyre	több	
adattal rendelkeznek családjukra vonatkozóan, ezért a 
diákok	 egy	 táblázatban	 rögzíthetik	 családtagjaik	 főbb	
adatait,	neveit.	Ezt	követően	elkészíthetik	családfájukat.	
Az	alsó	és	 felsős	korosztály	esetében	egy	előre	megraj-
zolt	családfa	ad	lehetőséget	az	adatrögzítésre.	Amennyi
ben	 lehetséges,	 dédszülőkig	 próbálják	 meg	 felvinni	 az	
adatokat.	 A	 középiskolások	 esetében	 saját,	 egyenesági	
családfa	 rajzolását	 javasoljuk	a	dédszülőkig,	a	 születési,	
halálozási,	házasságkötési	helyek	és	idők	feltüntetésével.	
A feladat feldolgozását kiegészíthetjük a Kreatív felada-
tokban	található	GÉNKAPOCS	elnevezésű	játékkal.	

8. A levéltári kutatás

A	feladatot	felső	tagozatosoknak	 
és középiskolásoknak ajánljuk.

Otthoni	feladatvégzés,	iskolai	megbeszéléssel

A feladat célja, hogy a tanulók ismerjék meg a levéltári 
kutatás pontos menetét és folyamatát, a családfakuta-
tás	módszereit	és	egyéb	adatbázisait.	A	levéltári	kutatás	
a	Magyar	Nemzeti	Levéltárban	térítés	mentes,	de	18	éven	
aluliak	számára	szülői	vagy	tanári	felelősségvállalás	mel-
lett lehetséges. A pedagógus ismertesse a diákoknak az 
alapvető	 levéltári	 forrásokat,	 elsősorban	 az	 anyaköny-
veket	 és	 a	 legfontosabb	 levéltári	 és	 egyéb	 adatbáziso-
kat. Mindezekre digitális eszköz segítségével példákat is 
mutathat.	Az	ismertetést	követően	kezdjék	meg	a	diákok	
saját	maguk	a	levéltári	kutatást.	A	Magyar	Nemzeti	Levél-
tárban	–	Hetedíziglen	címmel	–	külön	részleg	keretében,	
saját családfakutató módszertani programmal várják az 
érdeklődőket.

Az	iskolai	megbeszélés	során	az	alábbi	kérdések	lényegesek:
• Megtaláltae	 felmenőit	 a	 diák	 a	 levéltári	 kutatás	 so-

rán?
• Milyen	nehézségekbe	ütközött?	Pl.	nem	talált	adato-
kat,	 nem	 jutott	 tovább	 a	 kutatásban.	Mi	 volt	 az	 el-
akadás oka?

• Hányadik	fokig	jutott	az	adatok	keresésében?
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9. A családfa bővítése

A feladatot  
középiskolásoknak javasoljuk.

Otthoni	feladatvégzés,	iskolai	megbeszéléssel

A	 feladat	 célja,	hogy	a	meglévő	vagy	eddig	megszerzett	
ismereteik alapján képesek legyenek önállóan vagy segít-
séggel	kiegészíteni	a	saját	családfájukat.	Továbbá	digitális	
kompetenciájuk	 is	 fejlődjön	az	 internetes	 családfa	készítő	
programok	használatával.	A	 levéltári	 kutatások,	adatbázi-
sokban	történő	keresések	után	a	diákok	rögzítik	keresésük	
eredményeit, az esetleges új adatokat. Egyúttal elkészít-
hetik	 az	 internetes	 családfakészítő	 programok	 segítségé-
vel	bővített	családfájukat.	Az	otthoni	feladatvégzést	köve-
tően	javasoljuk,	hogy	pedagógusi	segítséggel	az	iskolában	
egyeztessék az eredményeket.

Az	iskolai	megbeszélés	során	az	alábbi	kérdések	lényegesek:
• Talált-e új adatokat a keresés során? Ha igen, mondja 

el, melyeket.
• Talált-e történeti érdekességeket a családjára vonat-
kozóan?	(pl.	érdekes	újsághír,	feljegyzés	stb.)

• Tudtae	bővíteni	az	adatbázisok	segítségével	családfáját?

10. Kreatív feladatok

Az itt található játékos feladatokat valamennyi korosz-
tály számára ajánljuk, az egyes feladatok kiegészíté-
sére vagy a feladatok feldolgozásának színesítésére. 

A	diákok	az	iskolai	és	otthoni	feladatokkal	betekintést	nyer-
hettek	a	családfakutatás	rejtelmeibe:	pl.	rokonlátogatás	so-
rán	 folytatott	 beszélgetések,	 adatgyűjtések,	 családi	 címer	
elkészítése,	 adatbázisban	 történő	 keresések	 és	 találatok	
rögzítése,	 lakóhelyük	 háborús,	 történelmi	 emlékhelyeinek	
felkerése, családtörténeti tanulmányozása, az elkészített 
családfákból,	 családtörténeti	 dokumentumokból	 kiállítás	
összeállítása,	 családi	 kisfilm,	 videóbemutató	 elkészítése	
a	 család	 történetéről.	 Érdeklődésük	 szélesíthető	 további,	
 kreatív feladatok elvégzésével. A feladatok azt a célt szol-
gálják,	hogy	a	gyerekek	érdek	lődéshez	közelebb	hozzuk	a	
családfakutatás	témáját,	miközben	ismereteik	 is	gyarapod-
janak. A tanulási hatékonyságuk, szociális kompetenciájuk 
erősödjön	 a	 kooperatív	 tevékenységek	 közben.	 A	 fő	 cél	
az	 érdeklődés	 fenntartása	 és	 az	 ismeretek	 további	 bőví-
tése.	 Az	 itt	 található	 feladatok	 szabadon	 felhasználhatók.	
Az	 otthoni	 feladatvégzést	 követően	 iskolai	 megbeszélést	
és/vagy	 az	 össze	állított	 dokumentumokból,	 anyagokból	
isko lai  kiállítást javaslunk. Az egyes kreatív feladatokhoz 

a		kiadványban	kérdések	segítségével	kapnak	támpontot	a	
diá kok és a pedagógusok egyaránt.

MESTERSÉGEM CÍMEREM

Ajánlott	tagozat:	alsó,	felső,	középiskola

Eszközigény: -
Időkeret:	30	perc
Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos, páros munka
Célja: a család foglalkozásainak megismerése

A	 diákok	 a	 népszerű,	 Mesterségem	 címere	 játék	 isme-
retében	 mutogassák	 el	 családjuk	 jelenlegi	 és	 múltbéli	
foglalkozásait. A középiskolás korosztály számára a játék 
	Activity	formájában	is	eljátszható,	ebben	az	esetben	csak	
körülírással	szabad	előadni	a	fogalmakat.

HELYEZKEDŐ

Ajánlott	tagozat:	felső,	középiskola

Eszközigény: papírlap, szék
Időkeret:	1530	perc	között
Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos
Célja: a család lakóhelyeinek megismerése

A	termet	vaktérképszerűen	rendezzük	be	székek	és	padok	
segítségével.	A	támpontok	kijelölését	követően	(pl.	Buda-
pest,	Duna,	Tisza,	Balaton)	álljanak	a	diákok	azokra	a	pon-
tokra,	ahol	családjuk	jelenleg	él	és	korábban	élt.	A	többiek	
próbálják	meg	kitalálni,	hogy	a	család	lakóhelyeinek	válto-
zását	bemutató	diák	melyik	helyszíneket	illusztrálja.

VŐ, MENY, NÁSZ

Ajánlott	tagozat:	felső,	középiskola

Eszközigény: papír
Időkeret:	1530	perc	között
Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos
Célja: rokonsági elnevezések megismerése

A	kiadvány	végén	található	rokonsági	útmutatóból	válasz-
szuk	ki	 a	 kevésbé	 ismert	 rokonelnevezéseket.	 Írjuk	 fel	
egy	papírra.	A	diákok	23	fős	csoportokat	alkotva,	húzza-
nak egy-egy papírt és körülírással magyarázzák el, milyen 
rokonsági	 fokon	 lévő	 személyt	 húztak.	 A	magyar	 nyelv-
ben	számos	olyan	rokonsági	kifejezés	van	(pl.	koma,	nász,	
napa,	 ipa,	 szépapa	 stb.),	 amelyeket	már	 valószínű	 nem	
ismernek a diákok. A feladat segítségével rávilágíthatunk 
a	magyar	rokonsági	elnevezések	sokszínűségére	is.
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CSALÁDI MESÉK, LEGENDÁK

Ajánlott	tagozat:	felső	tagozat,	középiskola

Eszközigény: -
Időkeret:	30	perc
Munkaforma: egyéni
Célja:	családi	történetek	bemutatása

A diákok egyénileg találjanak ki, majd meséljenek el egy 
valós	 vagy	 fiktív	 családi	 történetet,	 legendát.	 A	 	többi	
diák	 utána	 döntse	 el,	 hogy	 valós	 vagy	 fiktív	 történe-
tet  hallottak, érveljenek az igaz-hamis állításuk mellett. 
Közép	iskolásoknak	javasoljuk,	hogy	egy	valós	történetben	
tegyenek	bele	kettő	hamis	állítást	és	a	csoportnak	fel	kell	
fedezni,	melyik	az	a	kettő.

CSALÁDI KINCSEM

Ajánlott	tagozat:	alsó,	felső,	középiskola

Eszközigény: tárgyi emlékek
Időkeret:	2030	perc	között
Munkaforma: egyéni, kiscsoportos
Célja: a családi tárgyi emlékek típusainak megismerése, 
megismertetése

A diákok hozzanak magukkal az egyéni források közül ott-
honról egy olyan tárgyat vagy emléket, amely különösen 
tetszik nekik, közel áll hozzájuk. Egyénileg meséljenek a 
tárgyakról:	mi	a	történetük,	mely	családtagjukhoz	kötődik,	
és	miért	nőtt	a	szívükhöz.	A	tárgyakról		barkochbaszerűen	
is	mesélhetnek	vagy	a	tárgyak,	emlékek	bemutatása	előtt	
a	diák	mutogassa	el,	mit	hozott,	a	 	többiek	 igyekezzenek	
kitalálni. 

GÉN-KAPOCS

Ajánlott	tagozat:	alsó,	felső

Eszközigény:	kislabda
Időkeret:	30	perc
Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos
Célja: családi hasonlóságok, genetikai egyezések felismerése

Üljenek	le	egy	nagy	körben	a	diákok.	Az	egyik	diák	dobjon	
labdát	egy	másik	diáknak,	azzal	a	mondattal,	hogy	„	Abban	
hasonlítok	 legjobban	 édesapámra,	 hogy…”,	 a	másik	 diák	
fejezze	be	a	mondatot	a	saját	apjára	vonatkozóan.	Így	jár-
jon	körbe	a	labda,	de	lehet	édesanya,	nagymama,	nagypa-
pa,	más	rokon	is	a	mondatban.
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NAPLÓ UNOKÁMNAK

Ajánlott tagozat: középiskola

Eszközigény: jegyzetfüzet
Időkeret:	3045	perc	között
Munkaforma: egyéni és csoportos munka
Célja: családtörténetek megismerése

A	 diákok	 meglévő	 ismereteik,	 adataik,	 tudásuk	 alapján	
	írják	meg	nagymamájuk	vagy	nagypapájuk	nevében		fiktív,	
elsősorban	 a	 család	 történetére	 vonatkozó	 naplójukat.	
A	 történet	 lehet	 kitalált,	 de	 a	 történelmi	 hűségre	 fektes-
sünk	figyelmet.	Olvassanak	fel	részleteket	egymásnak,	ke-
ressenek	 különbözőségeket	 és	 hasonlóságokat	 az	 egyes	
részletek között.

KÖZÖS FILMNÉZÉS

Ajánlott tagozat: középiskola

Eszközigény:	film,	technikai	hordozó
Időkeret:	120150	perc	között
Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos
Célja: családtörténetek megismerése

Anyám és más futóbolondok a családból (2015)	című	ma-
gyar	film	közös	megtekintése.
A	megtekintést	követően	a	tanulók	alkossanak	35	fős	cso-
portokat	és	az	alábbi	kérdéseket	dolgozzák	fel.	
1. Milyen	történelmi	eseményeket	mutat	be	a	film?
2. Hány	generáció	történetét	láthatjuk?	Hogyan	birkóznak	

meg az egyes generációk a történelem kihívásaival?
3. Milyen	 nevek,	 foglalkozástípusok	 szerepelnek	 a	 film-
ben?	 Milyen	 magatartásformák,	 tulajdonságok	 örök-
lődnek	a	bemutatott	családban?

4. Tudnake	a	diákok	családjukból	a	filmhez	hasonló	pél-
dákat	(történelmi	események,	 foglalkozások,	 jelensé-
gek	stb.)	hozni?

5. Hogyan	 folytatnánk	 családtörténeti	 szempontból	 a	
	filmet,	milyen	lenne	a	21.	századi	folytatás?	
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VIII.  ÚTMUTATÓ A ROKONI KAPCSOLATOKHOZ

Vérrokonság

Egyenes ági
szülői	rokonság	(felmenői	ág	–	apai	ág,	anyai	ág)
1.	fok	–	szülő:	apa,	anya	
2.	fok	–	nagyszülő:	nagyapa,	nagyanya
3.	fok	–	dédszülő:	dédapa,	dédanya	
4.	fok	–	ükszülő:	ükapa,	ükanya	
5.	fok	–	szépszülő:	szépapa,	szépanya	
6.	foktól	–	ős,	előd	vagy	felmenő:	ősapa,	ősanya

leszármazási	rokonság	(lemenői	ág)
1.	fok	–	gyerek:	fiúgyerek,	lánygyerek
2.	fok	–	unoka:	fiúunoka,	lányunoka
3.	fok	–	dédunoka:	fiúdédunoka,	lánydédunoka
4.	fok	–	ükunoka:	fiúükunoka,	lányükunoka
5.	fok	–	szépunoka:	fiúszépunoka,	lányszépunoka
6.	foktól	–	leszármazott,	utód	vagy	lemenő:	fiúutód,	lányutód;	fiúleszármazott,	lányleszármazott

Oldalági
testvér:
•		fiútestvér	vagy	fivér
•		báty/bátya:	valakinek	az	idősebb	fiútestvére
•		öcs:	valakinek	a	fiatalabb	fiútestvére
•		lánytestvér	vagy	nővér	(ez	utóbbi	csak	az	idősebb	lánytestvért	jelenti)
•		nővér	vagy	néne:	valakinek	az	idősebb	lánytestvére
•		húg:	valakinek	a	fiatalabb	lánytestvére
•		unokaöcs,	unokahúg:	valaki	testvérének	a	fia	vagy	lánya
•			unokatestvér:	szülők	testvérének	gyermeke	(unokafivér	és	unokanővér,	illetve	valaki	unokabátyja,	
unokaöccse,	unokanénje	vagy	unokahúga)

•			másodunokatestvér	vagy	dédunokatestvér:	nagyszülők	testvérének	unokája
•			harmadunokatestvér	vagy	ükunokatestvér:	dédszülők	testvérének	dédunokája
•			negyedunokatestvér	vagy	szépunokatestvér:	ükszülő	testvérének	ükunokája
•			ötödunokatestvér:	szépszülő	testvérének	szépunokája	stb.
•			nagybácsi	(valaki	nagybátyja	vagy	nagybácsikája):	szülő	fiútestvére,	szülő	lánytestvérének	férje

Rokonok
•			nagynéni	(valaki	nagynénje	vagy	nagynénikéje):	szülő	lánytestvére,	szülő	fiútestvérének	felesége
•			ángy	(valaki	ángyja	vagy	ángyókája):	szülő	fiútestvérének	felesége
•			nagynagybácsi:	(valaki	nagynagybátyja	vagy	nagynagybácsikája):	nagyszülő	fiútestvére
•		nagynagynéni:	(valaki	nagynagynénje	vagy	nagynagynénikéje):	nagyszülő	lánytestvére
•			dédnagybácsi:	(valaki	dédnagybátyja	vagy	dédnagybácsikája):	dédszülő	fiútestvére
•			dédnagynéni:	(valaki	dédnagynénje	vagy	dédnagynénikéje):	dédszülő	lánytestvére
•			üknagybácsi:	(valaki	üknagybátyja	vagy	üknagybácsikája):	ükszülő	fiútestvére
•			üknagynéni:	(valaki	üknagynénje	vagy	üknagynénikéje):	ükszülő	lánytestvére
•			szépnagybácsi:	(valaki	szépnagybátyja	vagy	szépnagybácsikája):	szépszülő	fiútestvére
•			szépnagynéni:	(valaki	szépnagynénje	vagy	szépnagynénikéje):	szépszülő	lánytestvére
•			ősnagybácsi:	(valaki	ősnagybátyja	vagy	ősnagybácsikája):	ősszülő	fiútestvére
•			ősnagynéni:	(valaki	ősnagynénje	vagy	ősnagynénikéje):	ősszülő	lánytestvére
•			másodnagybácsi,	unokabácsi	vagy	unokanagybácsi	(valaki	unokanagybátyja	vagy	unokanagybácsikája)	
szülő	fiúunokatestvére

•			másodnagynéni,	unokanéni	vagy	unokanagynéni	(valaki	unokanagynénje	vagy	unokanagynénikéje):	szülő	
lányunokatestvére
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•			harmadnagybácsi:	szülő	fiúmásodunkatestvére
•			harmadnagynéni:	szülő	lánymásodunkatestvére
•			másodunokaöcs,	másodunokahúg:	(valaki	unokatestvérének	a	fia	vagy	lánya)
•			harmadunokaöcs,	harmadunokahúg:	(valaki	másodunokatestvérének	a	fia	vagy	lánya)

Házassági rokonság
A házasság során kialakuló rokoni viszonyok megnevezése:

•   férj, feleség
•			sógor:	testvér	férje,	illetve	a	házastárs	fiú	testvére
•			sógornő:	testvér	felesége,	illetve	a	házastárs	lánytestvére
•			após	(ipa	vagy	ipam):	házastárs	apja
•			anyós	(napa	vagy	napam):	házastárs	anyja
•			nász	(uram),	nászasszony:	gyermekének	az	apósa,	anyósa
•			meny:	fiúgyermek	felesége
•			vő:	lánygyermek	férje

Egyéb kapcsolatok
•			keresztszülő,	keresztkoma,	keresztanya,	keresztapa:	a	keresztelendő	gyermeket	a	szülőkhöz	társulva	
bemutatja	a	keresztségre,	majd	segíti	abban,	hogy	keresztény	életet	éljen

•			bérmaszülő,	bérmaanya,	bérmaapa:	katolikusoknál	az	a	hívő,	aki	tanúja	a	bérmálás	szentség	felvételének
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