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Bevezetés

A család története, a család képes és írásos krónikája, a család 
múltbéli történeteinek megőrzője a családfa. Családunk tör-
ténelmének ismerete lényeges tudást jelenthet mindannyiunk 
számára: megtudhatjuk családunk eredetét, megismerhetjük 
felmenőink életrajzát, felfedezhetjük családtagjaink hasonlósá-
gait és különbözőségeit egyaránt. A múltbéli emlékidézés mel-
lett a családunk történetének megismerése során útmutatást is 
kaphatunk a jövőre vonatkozóan.

Tanulhatunk felmenőink sikereiből vagy akár kudarcaiból, vá-
laszt kaphatunk a Honnan jöttem? Ki vagyok? lényeges kérdé-
sekre. Mindezen ismeretek megléte biztos alapot, kiindulást ad 
a felnőtt élethez. 

Jelen kiadványban olyan érdekes ismereteket és feladatokat 
gyűjtöttünk össze, amelyekkel a 15 és 18 év közti diákok be-
tekintést nyerhetnek a családfakutatás rejtelmeibe, módszerta-
nába, hasznába és fontosságába. Mindemellett fontos cél az is, 
hogy a játékos feladatok elvégzése után a diákok akár további 
kutatásokat is folytassanak a témában, valamint saját családjuk 
körében is tovább szőjék a történeteket.

Pál Ferenc, azaz Pál Feri Atya gondolataival kívánunk minden-
kinek elmélyülést a családfakutatás világában: „A legfontosabb 
üzenet a családunk köréből nem az, amit szavakkal mondtak el, 
hanem amit beszéd nélkül is megérezhettünk: az, ahogyan az 
élethez viszonyulnak.”

A kiadvány az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-  17-2017-00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési 
és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások 
kialakítása, megújítása” című projektjének „Tematikus informá-
lis és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási 
formák módszertani megalapozása” című alprojektjének kere-
tében készült.
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I. ALAPFOGALMAK

Mi a családfa?
A családfa a család múltbéli történetének őrzője. Grafikus 
ábrázolása bemutatja a felmenőket, azaz a vérségi kapcso-
latban álló, egymást követő nemzedékeket, több évszázadra 
visszamenően.

A családfa részei:
Családfánk két részből áll: 

   apai ág: apa családja,
   anyai ág: anya családja

A családfánk egyedi arculatot mutat, akár több évszázadra 
is visszavezethető.

A családfa ágai:

   egyeneság: az egyik rokon közvetlenül a másiktól 
származik,

   oldalág: legalább egy közös felmenő rokonuk van, 
  de közvetlenül nem rokonok egyeneságon.

A diákok a tanárral közösen olvassák el az alapfogalmakat és az 
ábrák tanulmányozásával beszélgessenek a témáról.

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

ISKOLAI FELADATVÉGZÉS
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I. ALAPFOGALMAK
Mi a családfakutatás? 
A család története, a család képes és írásos krónikája. A családfakuta-
tás sok információt nyújthat felmenőinkről, életükről, viselkedésükről, 
kapcsolataikról. A családfakutatás során egyéni és levéltári források 
mentén rajzolhatjuk meg családfánkat, kaphatunk választ családunk 
sokszínű történetéről.

A családfakutatásnak számos módszere van, amelyekről az elkövetke-
zendő feladatokban szerezhettek ismereteket.

Mi a genealógia?
A genealógia, magyarul származástan vagy családtörténet, egy olyan 
segédtudomány, amely a leszármazás kutatásával foglalkozik.

Meddig lehet visszavezetni a családfát?
Már az ókorban is készíttettek az uralkodók családfát. A római jog már 
meghatározta a rokonsági fokokat, genealógiai alapfogalmakat. Kezdet-
ben ún. leszármazási táblákat készítettek. A középkorban a leszármazás 
az öröklés egyik fontos hivatkozási alapjává vált. 

Az egyházi anyakönyvezést a tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa 
1563-ban. A Magyar Királyság területén csak a török kiűzése után kez-
dődhetett meg az egyházi anyakönyvek vezetése, ezért a legtöbb csa-
lád esetében a legkorábbi adataink a 18. század elejéről származhatnak. 
Kivéve a nemesi családokat, mert őseiket a nemesség megszerzéséig 
lehet visszavezetni.
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II. KOSSUTH LAJOS CSALÁDFÁJÁNAK ELEMZÉSE

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Az alábbi ábrán Kossuth Lajos családfájának egy részletét mutatjuk be:

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

A családfakutatás módszerei:
Hagyományos családfakutatói módszerek: rokonok 
születési, házassági és halotti anyakönyvei, egyéni források, 
tárgyi emlékek feltárása, levéltári források kutatása, adat-
bázisokban történő keresés. Mindezen adatok mentén ké-
szíthető el a családfa.

DNS alapú családfakutatás: A DNS teszt olyan szolgálta-
tás, amely családunk genetikai eredetére és múltjára  adhat 
választ. A fájdalommentes DNS-mintavétel (szájnyálka-
hártyából) választ adhat arra: mely népek leszármazottai 
vagyunk, milyen a genetikai térképünk és földrajzilag mely 
területről származunk. A kiegészítő teszt összefoglalja egész-
ségügyi rizikófaktorokat is.
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Tanulmányozd az ábrát! Írd le a válaszaid!

Milyen ágai vannak a családfának?

Milyen adatok szerepelnek benne?

Hogy hívták Kossuth Lajos szüleit?

Hány gyermeke született Kossuth Lajosnak?

Hogy hívták Kossuth Lajos gyermekeit?

Hány testvére volt Kossuth Lajosnak? 

Hogy hívták Kossuth Lajos feleségét?
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III. A CSALÁDFA FELÉPÍTÉSE

   Apa (1. fok) szülei az apai nagyszüleink: nagyapa és nagyanya (2. fok). Nagyapa 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).

   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, 32 szépszülőnk van.
   Rokonaink: akikkel egy családba tartozunk. Lehetnek: vérrokonaink és házassági rokonaink.

Tanulmányozzátok közösen az alábbi általános családfát!

NAGYAPÓS NAGYANYÓS

Én

Apa

Unoka

Dédunoka

AnyaAPÓS ANYÓS

Nagyapa Nagyanya

Dédapa Dédanya

Ükapa Ükanya

Szépapa Szépanya

Nagybácsi

UnokatestvérSÓGOR

...

...

Nagynéni

Lánytestvér Fiútestvér

UnokaöcsUnokahúgFiúgyerek Lánygyerek

SÓGORNŐFELESÉG FÉRJ

MENY VŐ

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL
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Milyen elágazásai vannak a családfának?

Kik a felmenők és kik a lemenők? 
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BÉCS

TATABÁNYAGYŐR

KISMARTON

GRAZ

MARBURG

ALSÓLENDVA

VARASD

BELOVÁR

VERŐCE

ESZÉK

VUKOVÁR

ZOMBOR

SZABADKA

NAGYKIKINDA

NAGYBECSKEREKÚJVIDÉK

TEMESVÁR

ARAD

DÉVA

GYULAFEHÉRVÁR

FOGARAS

SEGESVÁR

CSÍKSZEREDAMAROSVÁSÁRHELY

KOLOZSVÁR

NAGYVÁRAD

DÉS

BESZTERCE

NAGYBÁNYA

SZATMÁRNÉMETI
MÁRAMAROSSZIGET

HUSZT

MUNKÁCS

KASSA
ROZSNYÓ

RIMASZOMBAT

LOSONC

KOMÁROM

ÉRSEKÚJVÁR

NYITRA

NAGYSZOMBAT

POZSONY

SZOMBATHELY
VESZPRÉM

SZÉKESFEHÉRVÁR
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SALGÓTARJÁN

MISKOLC

NYÍREGYHÁZA

DEBRECEN

BÉKÉSCSABA

ZALAEGERSZEG

BUDAPEST
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IV. A CSALÁD LAKÓHELYEI

Jelöld be a térképen azt a tele
pülést, ahol szüleiddel, testvé
reiddel élsz! Írd mellé, mióta 
éltek ott!
Jelöld be a térképen azokat a 
településeket – akár a határon 
túli területeken is –, ahol család
tagjaid, rokonaid élnek! Írd mellé, 
mióta élnek ott!
Jelöld be a térképen azokat a 
településeket – akár a határon túli 
területeken is –, ahol tudomásod 
szerint családtagjaid, rokonaid 
korábban éltek! Ha tudod, mikor 
éltek ott, azt is odaírhatod! 

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL
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V. CSALÁDTÖRTÉNETI GYŰJTŐMUNKA

A családi legendák szájhagyomány útján is öröklődnek.  
Jegyezz le néhány emlékezetes családi történetet!

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Írd le, hogy mi okozta a családodban a lakóhelyváltozásokat  
(történelmi okok, családi vagy személyes okok, határváltozások, egyéb ok)!
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Válaszolj családtagjaid segítségével az alábbi kérdésekre! 

Milyen vallású a családod, a felmenőid milyen vallásúak voltak?

Milyen nemzetiségű a családod?

Jelenleg hol élnek, korábban mely vidékeken lakott a családod?

Voltak-e a családodnak birtokai, mely vidéken voltak ezek?

Vagy esetleg dolgoztak-e családtagjaid nemesi birtokon?

Volt-e nemesi ág a családban? 

Voltak-e iparosok az őseid között, milyen foglalkozásúak voltak?

Vállaltak-e tisztséget felmenőid, dolgoztak-e hivatalban?
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Gyűjts minél több családi, tárgyi emléket!

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Az alábbi források információként szolgálhatnak  
a családfakutatáshoz:

   anyakönyvi kivonatok, keresztlevelek
   házassági, keresztelő-meghívók
   gyászjelentések
   fennmaradt családi biblia, imakönyvek
   családfák
   temetői emlékek (sírkövek, feliratok fotói)
   képeslapok
   fényképek, fényképaláírások
   naplók, levelezések
   hang- és videóanyagok

A felsoroltak közül melyiket találtad meg?

A kutatás során milyen információkhoz jutottál?
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Készíts családi hang és képarchívumot!
Mobiltelefonod vagy hangrögzítő, videófelvevő készülék segítségével készíts interjút családtagjaiddal!

A kérdések a család történetére, származására, születési, halálozási adatokra vonatkozzanak!  
Segítségképpen használhatod a kiadvány V. fejezetének családtagokra vonatkozó kérdéseit.

Milyen következtetéseket tudsz levonni az információkból? 

A talált emlékek közül számodra melyik a legérdekesebb, és miért?  
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VI. CSALÁDFAKÉSZÍTÉS Lehetőség szerint a dédszülőkig rögzítsd 
családtagjaid adatait!

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS



TESTVÉREK NEVE HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE HALÁLOZÁS IDEJE
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NAGYSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK
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NAGYNÉNIK 
ÉS NAGYBÁCSIK

UNOKATESTVÉREK UNOKATESTVÉREK

NAGYNÉNIK
ÉS NAGYBÁCSIK
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Készítsd el a meglévő adatok 
alapján az egyenesági  
családfádat a dédszülőkig!
Az egyenesági 
családfa a következőt 
jelenti: testvérek, 
szülők, nagyszülők, 
nagynénik, nagybácsik, 
unokatestvérek 
születési és halálozási, 
házasságkötési 
idejének és 
helyadatainak 
rögzítése.



NAGYSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK

DÉDSZÜLŐK

SZÜLŐK

A TESTVÉREIMÉN

NAGYNÉNIK 
ÉS NAGYBÁCSIK

UNOKATESTVÉREK UNOKATESTVÉREK

NAGYNÉNIK
ÉS NAGYBÁCSIK
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Ha elkészültél a családfáddal, mutasd be az 
osztálytársaidnak! Beszélj az eredményről!  

Milyen nehézségekbe ütköztél az adatgyűjtés során? 
Meddig sikerült visszavezetni a családfádat?
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VII. LEVÉLTÁRI KUTATÁS

Ha eljutottál az egyenesági családfa elkészítésével egészen a déd-
szülőkig, utána fordulhatsz a különféle levéltári, könyvtári, múzeumi 
online és nyomtatott adatbázisokhoz, katalógusokhoz.

A legszélesebb körű szolgáltatást a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 
nyújtja. Az MNL anyagában a 18 év alattiak csak szülői felelősség-
vállalással végezhetnek kutatást.

A kutatás menete:
A családfakutatást az anyakönyvek feltérképezésével érdemes 
kezdeni.

   Léteznek egyházi és állami anyakönyvek. Ezen kívül három anya-
könyvtípust különböztetünk meg: születési, halálozási, házasodási.

   Ha a keresett személy 1895. október 1-je előtt született, házaso-
dott, hunyt el, akkor anyakönyve a Magyar Nemzeti Levéltárban 
digitálisan hozzáférhető.

   Az alábbi, ingyenes adatbázison keresztül elindulva lehet meg-
kezdeni a kutatást: 
www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm- anyakonyvek

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

   Ha megtaláltad a keresett adatot, jelentkezz be a levéltári kuta-
táshoz az info@mnl.gov.hu email címen vagy telefonszámon: 
0614370667.

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

   Az állami anyakönyvek másodpéldányai jól kutathatók még a 
FamilySearch családtörténeti adatbázisban is.  
Használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Elérhetősége: www.familysearch.org/hu

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 11–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

www.adatbazisokonline.hu/adatbazis/mikrofilm-anyakonyvek
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Keress rá a FamilySearch adatbázisban felmenőidre! Jegyezd le, milyen eredményre jutottál!

A Magyar Nemzeti Levéltár családfakutatáshoz használható 
egyéb, ingyenes adatbázisai:

Ismerkedj meg a fenti adatbázisokkal! 
Keress rá családod egyes tagjaira! 
Jegyezd le, milyen eredményre jutottál!

Egy helyen megtalálható a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának 27 adatbázisa:  
www.adatbazisokonline.hu

Ezek közül több adatbázis nagyban segítheti a kutatást:

   Családtörténet adatbázis: 
A családok története iránt érdeklődőknek többféle adatbázist kínál pl. anyakönyvek, címereslevelek, 
lajstromok, összeírások. 
www.adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/csaladtortenet 

   Helytörténet adatbázis: 
Nemcsak a hely-, hanem a családtörténet iránt érdeklődők számára is hasznos lehet: összeírásokat, 
katasztereket tartalmaz. 
www.adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/helytortenet

   Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisa:
A Szovjet táborok magyar foglyai adatbázis a szovjet hadifogságba esett, civilként „málenkij robotra” 
elhurcolt vagy a szovjet hadbíróságok politikai elítéltjeiként Szovjetunióba került magyarok sorsát 
mutatja be. A második világháborút követően a Szovjetunió által fogvatartott magyarok legnagyobb 
adatbázisa több mint 650 000 magyar fogolyra vonatkozó adatot tartalmaz.
www.adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/szovjetunioba-elhurcoltak
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VIII. A CSALÁDFAKUTATÁSHOZ HASZNÁLHATÓ ADATBÁZISOK, PORTÁLOK

Keress rá az alábbi adatbázisokban családod, felmenőid, és azok lakóhelyeinek 
nevére is! Ismerkedj meg az adatbázisokkal!

MATARKA
http://www.matarka.hu/
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa, ahol egy része az 
anyagoknak online is megtekinthető.

Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA)
https://epa.oszk.hu/
Az adatbázisban archivált valamint elektronikus folyóiratok között lehet keresni. 
Nagy része az anyagoknak teljes egészében online is elérhető.

Hungaricana
https://hungaricana.hu/hu/
Elsősorban történeti dokumentumok adatbázisa. Hazai közgyűjtemények (múzeu-
mok, levéltárak, könyvtárak) kiadványait tartalmazza. A Budapest időgép interak-
tív térképek segítségével járul hozzá a keresések sikeréhez.

Elektronikus Levéltári Portál
www.eleveltar.hu  
A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és Budapest Főváros Levéltára (BFL) elektroni-
kus és digitalizált levéltári anyagának közzétételét szolgálja, az elektronikus levél-
tári nyilvántartások 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 pol-
gári internáltak nagy részének nevét tartalmazó adatbázis.

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
www.abtl.hu
A levéltár őrzi és kezeli az 1944. december 21. és 1990. február 14. között állam-
biztonsági tevékenységet végzett magyar állami szervek működésével össze-
függésben keletkezett iratokat. Bizonyos keretek között az operatív hálózat által 
megfigyelt személyekre és ügynökökre egyaránt információkkal, adatokkal rendel-
keznek. Papíralapú és elektronikus kutatás is lehetséges.

Közösségi fotóarchívum
www.fortepan.hu
Szabad felhasználású, közösségi fotóarchívum, ahol több mint százezer archív 
fényképet böngészhetünk és tölthetünk le. Többnyire 1900 és 1990 közötti, hazai 
vonatkozású fotót tartalmaz.

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

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 11–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL
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Előfizetéshez kötött adatbázisok:

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

Ekutatás a magyarországi egyházi levéltárakban
www.matricula.hu
Magyarországi plébániák és gyülekezetek 1944. és 1945. évekből származó halotti 
anyakönyveinek adatai digitalizálva megtalálhatók ebben az adatbázisban.  E két 
év halotti anyakönyvei díjmentesen, de kutatói regisztrációhoz kötötten szabadon 
elérhetőek.

Magyar CsaládtörténetKutató Egyesület 
www.macse.hu
Szerteágazó típusú és témájú adattár, ahol az alábbi tartalmak érhetők el: anya-
könyv, családfa, családkönyv, emlékmű, erdélyi névtár, gyászjelentés, helyreiga-
zítás, helységnévtár, ismert személyek, névváltoztatás, tablókép, sírkő. Ezen kívül 
tájékoztatók, módszertani segédletek, kutatást segítő információk támogatják a 
keresést. Csak részben díjmentes, javarészt díjtételes szolgáltatás.

MyHeritage
https://www.myheritage.hu/ 
Saját genealógiai adatbázisa van, emellett a származástan iránt érdeklődők is 
igénybe vehetik (pl. DNS-teszt lehetősége). Csak részben díjmentes, javarészt díj-
tételes szolgáltatás.

A kutatáshoz ajánlott szakirodalom, 
olvasmányok

Aktakaland blog 
https://aktakaland.wordpress.com/tag/csaladkutatas/

Jakab Georgina – Kesztyüsné Csuti Judit – Márkusné 
 Vörös Hajnalka – Pál Ferenc (szerk.) (2019):
Genealógia hetedíziglen. A családtörténet-kutatás közép-
iskolásoknak és felnőtteknek. Budapest, Magyar Nemzeti 
Levéltár

https://matricula.hu
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IX. A CSALÁDFA BŐVÍTÉSE

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 11–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Az adatbázisokban fellelt információk alapján bővítsd családfádat!

Milyen új adatokat találtál?

Mely családtagokra vonatkozóan?

Készítsd el saját családfád egy általad választott 
ingyenes családfakészítő program segítségével!

Családfakészítő programok:

   Family Tree Builder
https://www.myheritage.hu/family-tree-builder
A program jellemzői: ingyenes, de regisztrációhoz kötött 
program, fényképeket is ment, a MyHeritage oldallal össze-
kötve térképes és internetes azonosságkeresésre alkalmas.

   Gramps
https://gramps-project.org/blog/
A program jellemzői: könnyen megtanulható 
használat, átlátható, jól kezelhető.

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

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

AJÁNLOTT ÉVFOLYAM: 9–12. évfolyam

OTTHONI FELADATVÉGZÉS ISKOLAI MEGBESZÉLÉSSEL

Családi összejövetelek során kérd meg rokonaidat, meséljenek 
családi történeteket!
Jegyezd le a legérdekesebbeket!
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Jegyezd le a legvidámabb történetet!

Jegyezd le azt a történetet, amely leginkább elgondolkodtatott!
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Jegyezd le azt a történetet, amelyik eddig ismeretlen volt számodra!

Jártál-e már őseid, felmenőid szülőföldjén, egykori lakóhelyén?  
Ha igen, akkor milyen érdekességeket láttál vagy hallottál? Milyen emlékeket őrzöl?

Mely vidékeken jártál?
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Milyen történelmi események hatására kerültek családtagjaid ezekre a vidékekre?

Élnek-e rokonaid, családtagjaid a határon vagy a tengeren túl? Mi az ő történetük?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISAKDÍSZ

SISAKKORONA

SISAK

SISAKTAKARÓ

CÍMERPAJZS

CÍMERÁBRA

JELMONDAT
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Tervezd meg, készítsd el családod címerét!
Címertani alapfogalmak:
   a címer részei: pajzs, sisak, sisakkorona, sisaktakaró;
   címermezők: különféle színekkel bevonhatók;
   címerábrák: ezek a mezőkben helyezkednek el, lehetnek 

címerképek (emberek, tárgyak, állatok, növények) vagy 
mesteralakok (geometriai alakzatok);

   magyar címerek jellemzői: gyakoriak a páncélos ábrázolá-
sok, az oroszlán, a sas megjelenítése, liliom és rózsa fel-
tüntetése, valamint a csillag, félhold, nap ábrázolása.

Családi címereden megjelenítheted szüleid foglalkozását, 
saját hobbid, külső jegyeid, képességeid vagy jelmondatod 
egyaránt. Mindezeken kívül megtervezheted címered jelké-
pét, akár figuratív vagy nonfiguratív formában.
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Tanulmányozzátok egymás címerét!
Próbáld meg felismerni, melyik címer kihez tartozik!

Milyen különbségeket, hasonlóságokat fedezel fel az egyes címerek között?

Melyik volt számodra a legérdekesebb? Miért?
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Nézd meg településed első és második világháborús emlékhelyét!
Keress rokonok neveit az emlékműveken!
Milyen adatokat találtál? Jegyezd le!

Milyen történeteket őriz a családi legendárium az emlékműveken talált családtagjaidról?

Találtál-e a családi archívumotokban fotókat, feljegyzéseket az emlékműveken talált családtagjaidról? 
Jegyezd le a talált információkat!
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A közösségi portálok napjainkban sokféle információt tartalmaznak, akár a család történetének feltérképezésében is segítséget 
nyújthatnak. Keress rá saját családnevetekre a közösségi oldalakon, kiterjesztheted a keresést szüleid, nagyszüleid nevére is.

Próbáld meg felvenni velük a kapcsolatot! Milyen új információkhoz jutottál – a családtörténet szempontjából – általuk? 

Találtál olyan távoli családtagokat, akiket eddig nem igazán ismertél?

Rendezzetek iskolátokban kiállítást az összeállított családfákból és a megrajzolt címerekből. A kiállított rajzok, képek alá  
írjátok le néhány mondatban, hogy milyen élményeket, tapasztalatokat szereztetek a családfakutatás során!

A kiállítással egyidőben vetített képes előadáson is bemutathatjátok családotok történetét!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nézzétek meg közösen az Anyám és más futóbolondok (2015) című magyar filmet!
Beszélgessetek közösen a filmről!

Milyen történelmi eseményeket mutat be a film?

 

 

Hány generáció történetét láthatjuk?

 

Hogyan birkóznak meg az egyes generációk a történelem kihívásaival? 

 

 

 

 



Jó munkát,  
kellemes időtöltést kívánunk!
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Milyen nevek, foglalkozástípusok szerepelnek a filmben?

 

 

 

Milyen magatartásformák, tulajdonságok öröklődnek a bemutatott családban?

 

 

Tudsz-e a családodból a filmhez hasonló példákat (történelmi események, foglalkozá-
sok, jelenségek stb.) hozni?

 

 

 

Hogyan folytatnád családtörténeti szempontból a filmet, milyen lenne a 21. századi 
folytatás?
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XI. 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
•   nagy-nagybácsi: (valaki nagy-nagybátyja vagy nagy-nagybácsikája): nagyszülő fiútestvére
•  nagy-nagynéni: (valaki nagy-nagynénje vagy nagy-nagynénikéje): 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
•   harmadnagybácsi: szülő fiúmásodunkatestvére
•   harmadnagynéni: szülő lánymásodunkatestvére
•   másodunokaöcs, másodunokahúg: (valaki unokatestvérének a fia vagy lánya)
•   harmadunokaöcs, harmadunokahúg: (valaki másodunokatestvérének a fia vagy lánya)
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XIII. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM

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

XII. MEGOLDÓKULCS A II. FEJEZETHEZ
Tanulmányozd az ábrát! Írd le a válaszaid!
Milyen ágai vannak?

egyeneság és mellékágak

Milyen adatokat tüntetnek fel rajta?
születési és halálozási dátumok
szülők, gyermekek, testvérek neve

Hogy hívták Kossuth Lajos szüleit?
Kossuth László, Wéber Karolina

Hány gyermeke született Kossuth Lajosnak? Hogy hívták őket?  
Hány testvére volt Kossuth Lajosnak? Hogy hívták Kossuth Lajos feleségét?

Három gyermeke született: Ferenc, Vilma, Lajos-Tódor.
Négy testvére született: Karolina, Emília, Lujza, Zsuzsánna.
Kossuth Lajos feleségét Meszlény Teréznek hívták.

Aktakaland. Családkutatás blog. 
https://aktakaland.wordpress.com/tag/csaladkutatas/ (2021. 12. 10.)
Berkes József (1999): Tájékoztató családtörténeti kutatásokhoz.  
http://www.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas/mindenkinek/csaladfakutatas/csaladtorteneti_kutatasok.html (2021. 12. 10.)
Bertényi, Iván (szerk.) (2001): A történelem segédtudományai. Budapest, Osiris
Czeizel Endre (1992): Családfa. Budapest, Kossuth
Én és a családom - Rokoni kapcsolatok (2012) 
http://www.e-kompetencia.si/egradiva/MAD2_SREDNJA_SOLA/01_Rokoni_kapcsolatok/index2.html (2021. 12.10.)
Jakab Georgina - Kesztyüsné Csuti Judit – Márkusné Vörös Hajnalka – Pál Ferenc (szerk.) (2019): Hetedíziglen. A családtörténet 
kutatásról általános iskolásoknak. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár
Pál Feri atya idézet: https://www.idezettar.hu/szerzok/pal-ferenc (2022. 01. 24.)
Utódja, boldog őse, rokona - vagy ismerőse? (2019) 
https://nyugdijban.sk/2019/10/27/rokoni-kapcsolatok-rokonsag/ (2021. 12. 10.)
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