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MIÉRT LEHET OLYAN NÉPSZERŰ A CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS?

Természetes igény: kik voltak őseink, honnan származunk, merről jöttünk, hova és kihez 
tartozunk… (vannak-e híres felmenőink?)

Az identitás meghatározó tényezői: hely és közösség – a család 

Az emberi társadalom legalapvetőbb „szervezeti egysége” a CSALÁD

A vér szerinti közösség, mint kapcsolat (összetartozás tudata) 

Családi rendezvények, a családi élet főbb eseményei (születés, házasság, halálozás)

A kollektív emlékezet szempontjai (mit tartunk fontosnak, mire emlékezünk)

Ha egy egykori rokon nevére bukkanni az anyakönyvekben: igazi ÉLMÉNY

Az aktív, amatőr családtörténet-kutatók lélekszáma több ezerre tehető



„GYÖKÉRTELEN FÁNAK NEM NŐ KORONÁJA.”
„NEM ESETT MESSZE AZ ALMA A FÁJÁTÓL.”
„AMILYEN A FA, OLYAN A GYÜMÖLCSE.”
„A FÁNAK SEM JÓ MAGÁBAN.”
„EGYETLEN ÁG SEM JOBB A TÖRZSNÉL.”

CSALÁDFA, LESZÁRMAZÁSI FA, NEMZETSÉGFA, VÉRSÉGI FA, SZÁRMAZÁSFA, GENEALÓGIAI 
TÁBLA (STAMMBAUM) – ORGANIKUS SZEMLÉLET

EGY IDŐBEN EZ PRESZTÍZSNEK SZÁMÍTOTT: AZ ESTERHÁZY CSALÁD EGÉSZEN ÁDÁM 
ŐSAPÁNKIG TUDTA VISSZAVEZETNI A CSALÁDFÁJÁT…

Miért pont FA a családfa?



A CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS, MINT SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

A családtörténet-kutatás jellemzői: 

 hosszadalmas, bonyolult, fáradságos munka; 

 speciális ismeretet, tudást, kitartást igényel (pl. gótbetűs anyakönyvek, latin nyelvű források); 

 anyagi áldozatvállalást feltételez (lakóhely, származási hely – akár külhoni levéltár); 

 bizonytalan kimenetelű eredmény: nem elhanyagolható tényező a szerencse! 

Családkutatás: hobbi és ma már egyre inkább vállalkozás is! 

De az igazi, tartalmas, értékes, szenvedélyes, örömteli elfoglaltság: mindig személyes élmény, és 
csak úgy marad a miénk, ha megdolgoztunk érte

Egyáltalán nem magányos tevékenység: közösségteremtés és kommunikáció 

 Interperszonális kapcsolat nemzedékek, nagyszülők, unokák és kutatók között



A KEDVEZŐ FELTÉTELEK

A családtörténet kutatás számára kedvező időszak: amikor érték az ember, amikor fontos a 
múlt, a közösség, az identitás (Vö: „A múltat végképp eltörölni”)

Család társadalmi szerepének erősödése, családfunkció változása 

Kedvező jogszabályi környezet (?) – dolgozni kell rajta

Közgyűjteményi, kulturális intézményrendszeri háttér és támogatás – egyre több foglalkozás, 
rendezvény szól a családfakutatásról (ez már önmagában közösségteremtés)

Digitális tartalmak könnyű elérhetősége, mennyiségi bővülése – tértől és időtől független kutatási 
és kapcsolatfelvételi lehetőségek

Közösségi média és közösségszerveződési lehetőségek (közös cél, közös értékrend, közös 
érdekek)  

Demográfiai szempontból idősödő társadalom: a szabadidő aktív, tartalmas eltöltésének és a 
szellemi, lelki és fizikai egészségmegőrzésnek a szempontjai



A CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS KÖZÖSSÉGTEREMTŐ HATÁSAI

A családtörténet-kutatás egy izgalmas „kirakós játék”, nyomozás – szellemi kihívás

Egyéni és közösségi aktivitást igényel (tapasztalatok megosztása)

Hasznos időtöltés, amellyel a családi kötelékeket lehet erősíteni és sok ismerősre lehet szert 
tenni – közösségteremtés (Ari Ilona és a szolnoki klub példája)

Új dolgokkal, új ismeretekkel találkozás, önismeret, tolerancia, kulturális nevelés, időskori 
művelődés

Az ősök kutatása az ország, a haza, a Kárpát-medence megismerése is 

Nagyon sokáig lehet tértől és időtől függetlenül is kutatni (internet alapú kutatás)

Erősíti az együvé tartozás, a szülőföldhöz vagy az ősök szülőföldjéhez és a nemzethez 
kötődés érzését



CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS ÉS TÁRSADALMI TŐKE 1.

A családtörténet-kutatók körében gyorsabban alakulnak ki személyes kapcsolatok, barátságok, 
érzelmi kötődést adó aktív közösségek

A családi kapcsolatok, a család intézményének megerősítése – nagycsaládi összejövetelek 
(értékmentés, értékközvetítés és értékteremtés)

Az inter- és multigenerációs szolidaritás, a fiatalok és az idősek egymás iránti 
felelősségérzetének növekedése – társadalmi felelősségvállalás

Erős személyes bevonódás, szubjektív érdekeltség – dinamizmus, lendület

Együvé tartozás, kötödés élménye (családhoz, helyhez, faluhoz, városhoz, nemzethez…)

Az elért eredmények kisebb és nagyobb közösségek számára is hasznosak – egyéni, lokális és 
közösségi identitás

Mentális és fizikai egészség megőrzése – egyéni és közösségi aktivitás (összejövetelek, 
kirándulások, város- és intézménylátogatások, határon túl is)



CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÁS ÉS TÁRSADALMI TŐKE 2.

Együttműködés intézmények, egyesületek körében, találkozások, beszélgetések generációk 
között (társas kommunikáció – bővülő tartalmakkal)

Amatőr és hivatásos kutatók, történészek, kutatóműhelyek találkozása (szakmai diskurzus, 
tudományos ismeretek közvetítése)

A történelmi kataklizmák, társadalmi traumák feldolgozásának, „kibeszélésének” lehetősége 
(„malenkij robot”, államosítások, kuláküldözések, ’56) – narratív jelleg

Érzékenyítés – kohéziós erő (önismeret, tolerancia, elfogadás – személyiség fejlődése)

Társadalmi aktivitás: kultúra- és ismeretközvetítés, programok, kiállítások, rendezvények 
szervezése (közművelődési intézmények szerepe)

Értékalapú szemléletmód – értékek közvetítése, gondozása

Ismeretek, tapasztalatok megosztása – segítségnyújtás: önkéntességre ösztönöz – egyesületi 
mozgalom, társadalmi erő

Hozzájárulás a közös nemzeti kulturális kincs megőrzéséhez, a szellemi és tárgyi kulturális 
örökség gondozásához, a helyi értékek beazonosításához


