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SVÁB ??? 

• Bántó céllal használták a nem németek 

 

• Maguk a mo.-i németek is alkalmazzák 

 

DE 

történelmileg, földrajzilag, etnográfiailag 

HELYTELEN 

 

Svábok és frankok és alemannok és bajorok és 
rajnafrankok és hesseniek és és és… 

 
  





Specialitások a kutatásban 

• Német őshaza   régebbi adatok 

• Plusz nyelvismeret (magyar, latin + német) 

• Magas feldolgozottság 

• Nagyobb szervezettség 

 





Online anyakönyvek 

- Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 

- Matrikula Online (friss hírek Facebookon): 

– Diözesanarchiv St. Pölten 

– Diözese Wien 

– Oberösterreichisches Landesarchiv 

– Archiv des Bistums Passau 

– Bistumsarchiv Hildesheim 

– Evangelische Kirche im Rheinland 

– Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck 

– Evangelisches Zentralarchiv in Berlin 

http://www.dsp.at/dasp
http://www.landesarchiv-ooe.at/
http://www.bistum-passau.de/bistum/archiv
http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/bistum/generalvikariat/bistumsarchiv/index.html
http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/bistum/generalvikariat/bistumsarchiv/index.html
http://www.archiv-ekir.de/
http://www.archiv-ekir.de/
http://www.ekkw.de/archiv/
http://www.ekkw.de/archiv/
http://www.ekkw.de/archiv/
http://www.ezab.de/


Online anyakönyvek 

 

Ausztria: Vorarlberg 

 - http://www.vla.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3711 

Csehország (Acta Publica): 
– Archiv Brünn 

– Archiv Pilsen 

– Archiv Prag 

Franciaország 
 - http://www.archives28.fr/ec/index.php 

  



 



 



 



(Online) családkönyvek 

- 1970-es évek óta több száz könyv 

- Bácska, Bánát szinte teljesen feldolgozva 

- pdf-formátumban is pl. OFB Csátalja 

- Web-formátumban 

 

Előnye: otthon, gyorsan, egyszerűen 

Hátránya: sok adat, sok tévedés - ellenőrizni
  



 



 



Kivándorlás 

Adott tájegységről kivándoroltak levéltári 

iratok alapján rendezve 

Segít megtalálni az őshazát – összekötő 

kapocs az itthoni és az őshazai 

anyakönyvi kutatás között 

 

Hacker, Pfrenzinger és még sok kisebb mű 



Más adatbázisok, mint a 

Familysearch  

• Geneanet 

• Genealogienetz 

• Ancestry 

• Ellis Island 

• Rootsweb 

• Radix 
» stb. 



 



 



Levelezőlisták 

• Mindenki, aki regisztrálva van, olvassa az 

összes, listára írt levelet 

• Kérdéseket lehet feltenni 

• Esetenként sok válasz 

• Kapcsolatfelvétel a listán kívül 



 



Német családfakutató szervezetek 
• Németország: 

» AKdFF 

• Magyarország: 

»AKuFF = Magyarországi Németek  

 Családfakutató Egyesülete 

- Országos egyesület 2000 óta 

- 120 tag 

- Egyesületi újság 

- Honlap www.akuff.org 

- Könyvkiadás 

- Rendszeres találkozók mindig más településen 

- Könyvtár szakkönyvekkel – tagoknak kölcsönzési 
lehetőség 

http://www.akuff.org/


AKuFF céljai 

•  A magyarországi németek eredetének felderítése, 

•  Családfakutatásával foglalkozó kutatók egy szervezetbe 
tömörítése  

•  A kutatók munkájának összehangolása 

•  Adatok összegyűjtése, feldolgozása 

•  Tudományos háttér biztosítása 

•  Eredmények publikálása 

•  Az egyesület tagjai számára az adatok és 
segédanyagok ingyenes hozzáférhetővé tétele, 

•  Együttműködés más, hasonló tevékenységet folytató 
szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és művelődési 
intézményekkel 

 



Kérdések? 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 


