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Tájékoztató az anyakönyvi kutatásról
2017. június 1-től a Tiszántúli Református Egyházkerület
Levéltárának kutatótermében is elérhetőek a Magyar Nemzeti Levéltár
egyházi anyakönyvi adatbázisának képei.
Így már a jelenlegi magyarországi határokon belüli felekezetek
anyakönyvei is elérhetőek (1895. október 1. előtt):
 római katolikus
 görög katolikus
 református
 evangélikus
 izraelita
 unitárius
 baptista
 nazarénus
Levéltárunk azonban az anyakönyvi kutatást illetően továbbra is a
tiszántúli, református anyakönyvek kutatásának biztosítását tekinti
elsődlegesnek. Ezzel a szolgáltatással azonban egy plusz lehetőséget
kínálunk kutatóinknak. Mivel a családkutatás (pl. a vegyesházasságok
miatt) nem minden esetben korlátozódik csak egy felekezetre és egy
területre.
Az MNL anyakönyvi adatbázisa jelenleg egy számítógépen (DL3)
lesz elérhető, melyre külön időpontfoglalás szükséges.
Két számítógépen (DL1, DL2) pedig továbbra is csak a Tiszántúli
Református Egyházkerülethez tartozó református egyházközségek
1895. okt. 1. előtti anyakönyveinek digitális másolatai lesznek
elérhetőek. Azonban az ezeken a gépeken lévő anyakönyvekben
sokkal könnyebben lehet kutatni az MNL anyakönyvi adatbázisához
képest. Mert itt a levéltárunk által kialakított rendszerben kutathatók
az egyes egyházközségek:
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ABC sorrendben – és az évkör feltüntetésével – találhatóak
meg az egyházközségek anyakönyveinek másolatait tartalmazó
mappák. Ezeken belül almappákba vannak rendszerezve a
Keresztelési, Házassági, Halotti anyakönyvek és - ha
találhatóak - a Mutatók is. Az évkörök ezen a szinten is jelezve
vannak. Továbbá külön mappába vannak gyűjtve az
anyakönyvekben található egyéb Feljegyzések (pl. bűnbánati,
történeti feljegyzések stb.) is.
Néhány tiszántúli, református egyházközség anyakönyvi másolatai
még nincsenek meg a levéltárunk saját rendszerében (a DL1 és DL2
számítógépeken), ezek digitális kutatását jelenleg szintén az MNL
adatbázisán keresztül tudjuk biztosítani (a DL3 számítógépen). Ezek
az egyházközségek a következők:
Mezőtúr
Orosháza
Öcsöd
Sarkad
Szeghalom
Szentes
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Törökszentmiklós
Túrkeve
Vésztő
Érdemes már előre telefonon (06 52/614-340 vagy 06 30 1925-188),
vagy facebook-üzenetben jeleznie kutatási szándékát, hogy biztosan
rendelkezésére állhasson az adott számítógép.
A tiszántúli református anyakönyvi bejegyzésekről mind digitális
(adathordozóra, e-mail címre), mind nyomtatott formátumban
másolatot tud biztosítani levéltárunk. Az MNL adatbázisa azonban
csak kutatható, de másolatra nincs lehetőség.
A levéltári vízjellel hitelesített másolat díja: 50 Ft / kép.

