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Magyar Mezıgazdasági Múzeum Agrártörténeti Iratok Győjteménye 
 
 
 

Feudális kori dokumentumok a MMgM. Agrártörténeti Iratok Győjteményében 
 
A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Adattárának dokumentum-győjteményei - a tárgyiakhoz 
hasonlóan – a múzeum 1896. évi alapításakor alakultak a millenniumi kiállítás mezıgazdasági 
csarnokának anyagából, majd az 1907. évi újabb megnyitást megelızıen zajlott széles körő győjtés 
eredményeképpen értékes iratok kerültek be az akkor még kiállítás formájában szemléltetett 
iratgyőjteménybe (Gazdaságtörténelmi Osztály).  A háttérgyőjtemények az 1920-as évek kezdeti 
lépései után, több selejtezést átélve, csak az 1960-as években kezdtek mőködni és kezdték el speciális 
nyilvántartásaik vezetését.  Így az Agrártörténeti Iratok Győjteménye is, mely 2010-re már 50000-es 
darabszámot ért el. A múzeumi gyakorlatnak megfelelıen az iratokat beérkezési sorrendben, 
darabszinten vették nyilvántartásba, így az alábbi, levéltári szempontú tematikai ismertetés csak a 
nagyobb iratsorozatokra tér ki. Valós tájékozódást a darabszintő segédletek (cédulakatalógus, 
adatbázis) nyújtanak. A részletesebb kutatást szolgálja az itt, a múzeum honlapján elérhetı 
iratismertetés, mely folyamatos bıvítés alatt áll, azonban egyelıre még nem pótolja a kutatás elıtti 
személyes információ-kérést. 
Irodalom: 
Takáts Rózsa: Az Agrártörténeti Iratok Győjteményének története. In: A Magyar Mezıgazdasági 
Múzeum Közleményei, 2005-2007. Bp., 2007. 125-150. 

Mohács elıtti oklevelek 1286-1526 - 52 db 

Podhradszky-család levéltárából, 1495-1516. 3 db 

 
1. Podhradszky család: A Trencsén vármegyei alispán, Bozen-i Kelemen oklevele a Podhradie nevő 

birtok és a rajta álló curia tulajdonjoga ügyében lefolytatott tanúvallomásokról Podhrad-i Zsigmond, 
Rozwad-i György és Oswald ellen, akik Podhrad-i Márton és néhai Podhrad-i Pethı Máthé 
leszármazottaitól vitatják a birtok egy (Podhrad-i György és Bálint jogos tulajdonaként emlegetett) 
részét.  Hely: Podhradie (Podhrágy), Trencsén vármegye. (Latin nyelvő.), 1495. [MMgM. AI. 1036.] 
DF: 274533 
 

2. Podhradszky család, Alsólendvai és bolondóci Bánffy család, Podmaniczky család, Maloveczky 
család: A nyitrai káptalan oklevele Perényi Imre nádorhoz, Lyndwa-i Baanffy János Trencsén megyei 
birtokokba (Baan, Podhragye, Chewtherthek és Bolondoch nevő városban) való birtokba-iktatása elleni 
tiltakozásról. (Ellentmondók: Bánban - Podmani Podmaniczky Mihály;  Podhrágyon - Podhrad-i 
Zsigmond özvegye, Margit és fia, János; Csütörtökön - Bohuslaviczky és Maloveczky György, 
Bolondócon Maloveczky György) Perényi Imre nádornak a birtokba iktatás megejtésére felszólító, 
Budán, 1504. november 22-én kelt oklevelének átírásával. Helyek: Podhradie (Podhrágy), Trencsén 
vármegye; Csütörtök, Trencsén vármegye; Bán, Trencsén vármegye; Beckó (Bolondóc), Trencsén 
vármegye. 1505. [MMgM. AI. 1078.] DF: 274536 
 

3. Podhradszky család: II. Lajos király oklevele Trencsén vármegyéhez, melyben Koloczen-i 
Györgynek, a néhai Margit úrnı, Podhradie-i Márton leánya fiának ügyében vizsgálat idıpontjának 
kitüzésére és a tárgyalás elrendelésére utasít. Az oklevél szerint az említett exponens hajlandó az 
öröklés folytán reászállt, s ıt jobban megilletı birtok után a kielégítést a család többi tagja felé 
megfizetni, illetıleg a zálogot magához váltani. 1516. [MMgM. AI. 1079.] DF: 274537 
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Pongrácz (szentmiklósi és óvári) család levéltára, 1300 – 1508, 18 db 

Lásd még késıbbi irataikat is! 

 
4. Pongrácz-család levéltára: Hunyad várának ispánja és várnagya, Bykly János és Hunyad vármegye 

szolgabíráinak oklevele a megye 1495. október 13-án tartott törvénynapjának azon határozatáról, 
melyben béltehwk-i Dragffy Bertalan erdélyi vajda parancslevele alapján a megye nemesei a Balamér 
nevő birtok határait 1495. október 6-án kivizsgálták és megállapították. 1495. [MMgM. AI. 1009.] - 
DF: 274530 
 

5. Pongrácz család levéltára: V. László király oklevele, amely a szentmiklósi Pongrácz család tagjainak 
kegyelmet ad, megerısíti ıket magyarországi birtokaikban, illetıleg minden ellenük indított pertıl 
megvédi. 1453. [MMgM. AI. 5524/1.] DF: 274546 
 

6. Pongrácz család levéltára: I. Mátyás király Szentmiklósi Pongracz Jakab, István és János számára 
kegyelmet biztosít azon bőnök és rebelliók alól, amit a Pongráczok az uralkodó ellen elkövettek, amikor 
Mátyás egyrészt a cseh király védnöksége alatt, másrészt amikor Szilágyi Mihály és Erzsébet gyámsága 
alatt volt. A kegyelem folytán visszaadja egykori birtokaikat, és megvédi mindenfajta bíráskodás és 
perbevonás ellen. Hely: Szentmiklós, Liptó vármegye.  1479. [MMgM. AI. 5524/2.] DF: 274547 
 

7. Pongrácz család levéltára: A turóci konvent oklevele, melyben egyrészrıl Bachlou fia, Ypech, 
másrészrıl Lipthow-i Aladár leánya, Leustachia között a Lybule birtokban történı birtokosztályról 
(birtok osztozkodás) intézkednek, meghatározva a két fél közötti határt is. A birtokot a Vág folyó 
határolja. 1300. [MMgM. AI. 5527/1.] DF: 274548 
 

8. Pongrácz család levéltára: A turóci káptalan hiteleshelyi oklevele, melyben Leustách fiai, Cyn és 
Gergely számára átírja Károly Róbert adománylevelét. Ez utóbbi: 1330. április 12. Károly Róbert 
oklevele, melyben Leustách fiai, Cyn és Gergely kérésére - miután a turóci konvent jelentését megkapta 
- megerısíti nevezetteket László király oklevelében nekik adományozott és Liptó megyében fekvı 
Lybule birtokukban. Az adományozás egy 1285. szeptember 29-én kiállított oklevél alapján történt. A 
turóci konvent jelentésében a birtok részletes határjárása is megtalálható. 1330. [MMgM. AI. 5527/2.] 
DF: 274549 
 

9. Pongrácz család levéltára: a.), 1330. április 12. Károly Róbert adománylevele Leustach fiai, Chyn és 
Gergely számára, amelyben a Liptó megyei Lybule birtokban erısíti meg ıket. Az oklevél az alábbi 
okleveleket tartalmazza: b.), 1330. március 25. A turóci konvent oklevele a nevezettek beiktatásáról. A 
határjárás leírása. c.), Visegrád, 1330. március 11. Károly Róbert parancslevele a turóci konventnek, 
melyben meghagyja, hogy a kijelölt királyi emberek és a konvent, kiküldött embere által iktassák be a 
fent nevezetteket Lybule birtokba.d.), Liptó, 1285. szeptember 29. László király adománylevele 
Bachlou fia, Ipoch és Liptói Aladár fia, Leustách részére, melyben nevezetteknek a Lengyelországban 
és Ruténiában tett cselekedeteik honorálásaként két jobbágytelket adományoz Palugy községben, a 
Lybula patak mentén. Részletes határleírás található az oklevélben. 1330. (1285). [MMgM. AI. 5527/3.] 
DF: 274550 
 

10. Pongrácz család levéltára: A sági premontrei konvent elıtt Lyptou-i Leustach fiai, Chyn és Gergely, 
valamint atyafiaik, Leustach, János, Mátyás és Ivánka, továbbá Ipoch fia, Miklós maguk és más 
atyafiaik, tudniillik Lyptvia-inak mondott Mykou, Lırinc és Péter nevében ünnepélyesen tiltakoztak az 
ellen, hogy Rufi Saul atyafiai Pál és Lukács a Liptó megyei Lybule birtokukat elfoglalták és jelentıs 
károkat okoztak, valamint hogy Pál és Lukács fegyveresen atyai házukra törtek, ahol két atyafiukat 
súlyosan megsebesítettek. Helyek: Ság (Ipolyság), Hont vármegye. 1332. [MMgM. AI. 5527/4.] DF: 
274551 
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11. Pongrácz család levéltára: Liptó vármegye ítélımesterének oklevele a Pongrácz testvérek közötti 

osztályegyezségrıl. 1339. [MMgM. AI. 5527/5.] DF: 274552 
 

12. Pongrácz család levéltára: A Liptó megyei alispán, Thomas oklevele a Bodugazonfalvai, Liptó 
megyei congregatio döntésérıl a Pongrácz család tagjai közötti birtokosztály ügyében. 1350. [MMgM. 
AI. 5527/6.] DF: 274553 
 

13. Pongrácz család levéltára: I. Lajos király oklevele a szentmiklósi Pongrácz család Liptó megyei 
birtokainak (Senmiclos, Jarochmelleke, Pribenye, Jawor, Haradnuk, Vycamfyaylese) osztályegyezsége 
ügyében.  1360, 1364. [MMgM. AI. 5527/7.] DF: 274554 
 

14. Pongrácz család levéltára: A turóci konvent oklevele a Pongrácz familia tagjai közötti birtokvitáról. 
1367. [MMgM. AI. 5527/8.] DF: 274555  
 

15. Pongrácz család levéltára: Ozorai Pipo temesvári comes jelentése. Zsigmond oklevele, melyben az 
Andrásfalvi Jakab fia, András, valamint atyafiai, János fiai György, Miklós és János, továbbá 
Andrásfalvi András fia, Miklós között megosztatlan Liptó megyei Szentmiklós birtok számára éves 
országos vásártartási jogot adományoz. Hely: Szentmiklós, Liptó vármegye. 1424. [MMgM. AI. 
5527/9.] DF: 274556 
 

16. Pongrácz család levéltára: I. Mátyás király oklevele, melyben szentmiklósi Pongracz Jánosnak 
kegyelmet ad, és - annak ellenére, hogy nevezett Pongracz János ugróci várából több bőntettet és 
hatalmaskodást követett el - Pongráczot és annak birtokait felmenti minden eljárás alól. Helyek: 
Szentmiklós, Liptó vármegye, Zayugróc, Trencsén vármegye.  1481. [MMgM. AI. 5527/10.] DF: 
274557 
 

17. Pongrácz család levéltára: A jászói konvent oklevele arról, hogy szentmiklósi Pongracz István 
özvegye, Zsófia asszony ünnepélyesen tiltakozott az ellen a birtokosztály ellen, amit korábban nevezett 
Zsófia asszony Maythe-i Jánossal és feleségével, Margit asszonnyal - ez utóbbi Zsófia asszony leánya -, 
valamint Zorárd túróci préposttal, Maythe-i Mihállyal és Rafaellel a Trencsén megyei Óvár várbirtok 
ügyében kötöttek. Hely: Szentmiklós, Liptó vármegye; Óvár (Óváralja), Trencsén vármegye. 1485. 
[MMgM. AI. 5527/11.] DF: 274558 
 

18. Pongrácz család levéltára: II. Ulászló Zenthmyklos-i Pangracz Miklós királyi aulicus, valamint 
testvére, Pongrác kérésére megerısíti Zsigmond király oklevelét, melyben a Liptó megyei Szentmiklós 
mezıvárosnak országos vásártartási jogot adományozott. 1508. [MMgM. AI. 5527/12.] DF: 274559 
 

19. Pongrácz család levéltára: II. Ulászló Pongrácz Miklóst megerısíti mindazon jogaiban, amelyeket a 
Liptó megyei Szentmiklós mezıvárossal kapcsolatban ısei Zsigmond királytól nyertek, vagyis 
megerısíti a hetivárás tartásának jogát, és az éves országos vásártartási jogot. Hely: Szentmiklós, Liptó 
vármegye.  1514. [MMgM. AI. 5527/13.] DF: 274560 
 

20. Pongrácz család levéltára, Dalkai Hector comes és családja: Tamás, I. Lajos király országbírója, 
turóci ispán oklevele, mely szerint Zunkur 1350. május 20-án a gyıri káptalan oklevelét bemutatva, 
arról hiteles másolat kiállítását kéri. Az átírt oklevél tartalma: A gyıri káptalan 1350. május 10-én kelt 
oklevele Dalkai Hektor fiainak, Miklósnak és Györgynek a Laak és Dalka birtokban történt 
birtokosztályáról. Határleírással. Helyek: Dalka [Dáka], Lak, Norap, Tapolcha folyó (Veszprém 
vármegye).  1350. [MMgM. AI. 5537.] DF: 274561 
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Kopasz (vádi) család levéltára, 1450 – 1515, 9 db 

Lásd még késıbbi irataikat is! 

 
21. Vádi Kopasz család levéltára: Hunyadi János kormányzó megerısít egy korábbi rendeletet, miszerint 

Dan fiai Kopasz és Mihály, valamint név szerint felsorolt társaik mentesülnek a Wad, Nalacz és 
Raryasd birtokok után fizetendı ötvened felének teljesítésétıl. Helyek: Vad, Nalacz (Nalácvád), 
Hunyad vármegye. 1450. [MMgM. AI. 7961.] DF: 287764 
 

22. Vádi Kopasz család levéltára: A kolozsmonostori(?) konvent jelentése Thelegdy István erdélyi 
alvajdának arról a vizsgálatról, melyet az alvajda parancslevele rendelt el. A panasz szerint Wadi 
Dömötörnek a Borloghczel hegyen, Kopasz és János Malejesd birtoka mellett lévı nyári juhlakát a 
malomvizi Kendefy Mihály emberei kirabolták, felégették (kár: sajt., vaj). Hely: Maleyesd (Malajesd), 
Hunyad vármegye, Borlogczel-havas.  Év n. 15. század [MMgM. AI. 7962.] DF: 287765 
 

23. Vádi Kopasz család levéltára: Hunyad vármegye közönsége tanúsítja, hogy Wadi Therek Dienes 
lánya, Poklisai Moré István özvegye jegyajándék és leánynegyed fejében megkapta édestestvérétıl, 
Istvántól a Hunyad megyei Haczak kerületbeli Wad, Nalacz, Beresd és Balamer birtokokból neki járó 
részt, errıl nyugtát ad fivérének. Helyek: Barcha (Nagybarcsa), Hunyad vármegye, Nalácvád, Hunyad 
vármegye; Balomir, Hunyad vármegye. 1459. – [MMgM. AI. 7968.] DF: 292947 
 

24. Vádi Kopasz család levéltára: Wády családbeliek kiegyezése. Hunyad vm. szolgabírái írásba foglalják 
a Wadi család tagjai között létrejött perbeli egyezséget, melynek értelmében 10 márkás bírság terhe 
mellett minden eddigi pereskedésüket beszüntették. Helyek: Wad, Nalacz (Nalácvád), Hunyad 
vármegye. 1473. [MMgM. AI. 7963.] DF: 287766 
 

25. Vádi Kopasz család levéltára: Báthori István országbíró és vajda parancsba adja a Haczak kerületbeli 
Wad, Nalacz és Beresd (Hunyad vm.) birtokokon lévı prédiumok két egyenlı részre osztását egyrészt 
Malomvízi Kendefi Mihály és Wadi János és Kopasz, másrészt pedig Wadi Benedek, Iván, Jakab és a 
többi atyafiuk számára. Hely: Nalácvád, Hunyad vármegye. 1481. [MMgM. AI. 7964.] DF: 287767 
 

26. Vádi Kopasz család levéltára: Hunyad vármegye ispánjai és szolgabírái törvényszékük ítéletérıl: 
Tanúsítják, hogy Wadi Zkurky és Jakab lerombolták Kopasz Demeter malmának hídját és gátját 
Dömötör tiltakozása ellenére.  1492. [MMgM. AI. 7965.] DF: 287768 
 

27. Vádi Kopasz család levéltára: Hunyad vármegye alispánja és szolgabírái tanúsítják, hogy Wadi Jakab 
hatalmaskodva megtagadta Wadi Demeter leánya pártájának visszaadását, holott Demeter kész 
visszafizetni a zálogösszeget. Barcha (Nagybarcsa), Hunyad vármegye. 1496. [MMgM. AI. 7967.] DF: 
287770  
 

28. Vádi Kopasz család levéltára: Hunyad vármegye közönsége tanúsítja a Wadi család tagjainak 
tiltakozását a Wad birtokuk Chepelye felıli részén Kendefy Mihály és Kenderes Péter jobbágyai által 
elkövetett beszántás miatt, s a vármegye a hatalmaskodókat eltiltja a jövedelmek jogtalan beszedésétıl. 
Helyek: Nalácvád, Hunyad vármegye; Csepelye, Hunyad vármegye. 1496. [MMgM. AI. 7966.] DF: 
287769 
 

29. Vádi Kopasz család levéltára, Berneczei Csala család: A sági konvent oklevele az esztergomi 
székesfıkáptalan és Bernecze-i Csala Bertalan, valamint felesége, Hedvig és fiai, Miklós és Mátyás 
között keletkezett ügyben, amely a Csala Gergely (Csala Bertalan ıse) leánya, Ilona asszony által a 
káptalannak eladott, Hont megyei Baráthiban lévı birtokokat érinti. A birtokosztály lefolytatásáról 
jelentés. Helyek: Bernece, Hont vármegye; Baráti, Hont vármegye.  1515. [MMgM. AI. 7076.] Nincs 
bent az OL DF győjteményében. 
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Egyéb családok és személyek oklevelei 
 

30. Atya-i Mihály és leszármazottai, Baczor-i Tamás leszármazottai: A pannonhegyi Szent Mártonról 
nevezett monostor konventje elıtt tett nyilatkozat a Baczori Tamás fia, Kelemen, a gyıri vár várnagya 
maga és testvérei, Benedek és Mátyás nevében is, más részrıl pedig Atya-i Mihály fia, András közötti 
birtokszerzıdésrıl, melyben az örökös hátrahagyása nélküli elhalálozásuk esetére a birtokok egymásra 
háramlásában egyeznek meg. Helyek: Pannonhegyi monostor (Pannonhalma); Attya, Gyır vármegye; 
Szerecseny (Mezıszerecseny), Gyır vármegye; Ácsteszér, Veszprém vármegye; Vanyola, Veszprém 
vármegye; Baczor, Vas vármegye; Duka, Vas vármegye. 1438. [MMgM. AI. 1076.] DF: 274534 
 
Baczor-i Tamás leszármazottai – Lásd 30. szám, Atya-i Mihály és leszármazottai alatt! 
 

31. Bánffy (alsólendvai és bolondóci) család, Újlaki Lırinc herceg: Szapolyai István nádor (1495. 
szeptember 12-én, Korothnán) vizsgálatot rendel el abban az ügyben, miszerint Lırinc herceg lendvai 
Bánffy János Wyfalu és Bolondos birtokairól származó három jobbágyot Újfalu birtokra törve foglyul 
ejtett és Temetvény várába hurcolt. Ezen felül nevezett Lırinc herceg Újfalu birtokot erıszakkal 
Temetvény várához foglalta és csatolta. Szapolyai István elrendeli tehát, hogy a vármegye vizsgálja ki 
az ügyet. Trencsén vármegye 1495. október 14-én kelt jelentése Szapolyai István nádorhoz, miszerint 
az ügyben október 11-én Nozdrok-i Lászlót és János deákot kiküldték, a vizsgálatot lefolytatták. 
Helyek: Újfalu, Korothna, Bolondóc (Beckó), Trencsén vármegye; Temetvény, Nyitra vármegye. 1495. 
[MMgM. AI. 5213.] DF: 274542 

1505. évi oklevelet – Lásd 2. szám, Podhradszky család levéltárában! 
1500. évi oklevelet – Lásd 46. szám alatt Som-i Józsa temesi comesnél! 
1501. évi oklevelet – Lásd 50. szám, Újfalui és kerekthói Kis Pál leszármazottainál! 

 
32. Baumkirchner András; Tompek (oroszvári) család: Birtok adásvételi oklevél, melyet két tanú 

jelenlétében Tanpeckh János adott ki az ı és Paumkircher András közötti birtokeladásról. Lemond 
(összeg nincs jelezve) bizonyos összegért Szalonak váráról, annak minden haszonvételérıl. Hely: 
Szalonak, Vas vármegye. 1451. [MMgM. AI. 948.] - DF: 274529 
 
Bechey Tamás leszármazottai – Lásd 44. szám alatt, Rohmani György leszármazottainál! 
 
Bobrovniczky család –Lásd 39. szám, Kiszely – Bobrovniczky alatt! 
 
Botka (szántói) család – Lásd Darabos (nádasdi) család oklevelében 36. szám alatt! 
 
Chepeni Byby Lukács – Lásd 46. szám, Som-i Józsa temesi comesnél! 
 

33. Cséri család és Irsay (irsai) család: Palocsai Márton országbíró oklevele Cheor-i Balázs fia, Péter és 
Irsa-i Bertalan fia, Mihály fia, Gergely közötti perben. A per tárgya a Pest megyei Irsán bírt 
leánynegyed, mely Gergely apjának, Mihálynak testvére, Anna asszony tulajdonában volt. Az oklevél 
részletesen tartalmazza a per menetét, valamint a per során az ügyvédek és a felek által bemutatott 
okleveleket, de azokat csak tartalmában idézi. Helyek: Irsa, Pest vármegye.  1430. [MMgM. AI. 6159.] 
DF: 292946 
 

34. Deresky György és leszármazottai: I. Mátyás király oklevele, mely szerint Deresky Györgynek és 
Andrásnak, valamint leszármazottaiknak adományozza a Nyitra megyei Jaczolcza birtok eddigi 
tulajdonukban lévı egynegyede mellé a többi részt. 1474. (Bekerülés: Ernst Lajos győjteménye 
bélyegzıvel, antikvár vásárlás - 1939. február) [MMgM. AI. 947.] - DF: 274528 
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35. Drágffy (bélteki) Bertalan, Paczali Tamás és leszármazottai: A kolozsmonostori konvent által 
kiadott oklevél Paczal-i Tamás fia, Kilián fiának, Lászlónak, valamint utóbbi László fiának, Andrásnak. 
Az oklevélben Paczal-i László és fia, András, bélteki Drágffy Bertalan nekik tett szolgálataiért cserébe, 
Közép-Szolnok vármegyében fekvı Nagypaczal, Bayon birtokok, valamint Monostor, Damyanthelek, 
Kysthelegd és Mocholathelek prédiumok felét 800 magyar aranyforintért eladják Drágffy Bertalannak 
és fiainak, Miklósnak, Imrének, Györgynek és Jánosnak.Helyek: Nagy-paczal, (Érszılıs), Szilágy 
vármegye; Bajom (Tasnádbajom) Szilágy vármegye. 1486. [MMgM. AI. 5445.] DF: 274543 
 

36. Darabos (nádasdi) család és Botka (szántói) család: Zalai konvent jelentése Mátyás királyhoz 
Báthori István országbíró 1487. május 20-án kelt vizsgálati parancsára. Az országbírónak elıadta 
Nádasdi Darabos Gergely, hogy egy évvel ezelıtt Zánthoi Bothka János jobbágyaival Darabos 
Palkonya nevő Zala megyei birtoka halastavának gátját átvágatta, a vizet leereszttette, a halakat 
összefogatta és elszállíttatta. Nagyböjtkor pedig ugyanez a Bothka, Darabos Zala megyei, Zabar, 
Palkonya, mindkét Bagotha, Zygeth és Pacha birtok jobbágyaira adót vetett ki és ezáltal megkárosította 
jobbágyait, akik közül egyesek elszöktek, mások engedéllyel más földesúrhoz költöztek. Majd 
fegyveresekkel rátört Zabarra, ahol több jobbágyot megbírságolt, másokat elfogott és csak kezességre 
engedett el. Több mint 400 forint kárt okozott a felsorolt hatalmaskodással. Az országbíró ezért 
megbízza a konventet, hogy a megyei esküdtekkel együtt vizsgálja ki a panaszt és idézze meg Bothkát. 
(Vége kitöredezett, hiányos, összefüggı szöveg nem vehetı ki.) 1487. [MMgM. AI. 5455.] DF: 274545 
 
 

37. Gerseni család: A veszprémi káptalan I. Zsigmond király 1401. február 26-án, Visegrádon kelt, s az 
oklevélben átírt utasítása értelmében, mely szerint a csornai konvent oklevelének tanusága szerint 
Gersen-i Miklós fiai, István és Antal a Veszprém megyei Gersenben [Nemesgörzsöny] vásárolt két 
telek birtokába iktatása. 1401. [MMgM. AI. 1024.] - DF: 274531 
 
Horváth-Mislenovics (kamizácsi) Márk – Lásd Magyar Benigna, özv. Kinizsi Pálné oklevelében 
41. szám alatt! 
 
Hough kıfaragó és fiai – Lásd 39. szám, Kiszely – Bobrovniczky család alatt! 
 
Irsay (irsai) család – Lásd 33. szám, Cséri család alatt! 
 

38. Kameniczky (köveskıi) család és Northycz (pryelcz-i)  György leszármazottai: Szentgyörgy-i és 
Bozyn-i Péter comes, II. Ulászló király országbírájának oklevele arról, hogy Kamenychan-i 
Kamenyczky Miklós a Trencsén megyei Kamenychan birtokban három jobbágytelket 50 magyar arany 
forintért zálog címén lekötött és átiratott Prylezy-i Norssych Györgyre és feleségére, Borbálára, aki 
néhai Kamenychan-i Gáspár leánya, s fiukra, Mihályra. Hely: Köveskı (Kamenicany), Trencsén 
vármegye. 1511. [MMgM. AI. 1080.] DF: 274538 
 
 

39. Kiszely (benedekfalvi) – Bobrovniczky család, Hough kıfaragó és fiai: A turóci konvent oklevele, 
melyben tanúsítja, hogy Hug (Hough) királyi kıfaragó mester fiai, Rudolf, Mátyás, Mihály és Miklós, a 
Béla király által apjuknak adományozott, liptói vár alatt fekvı birtokot 15 márkáért eladták Meze 
(Mese) fia, Lászlónak. 1286. – [MMgM. AI. 533.] - DF: 274524 
 
Koloczen-i György – Lásd Podhradszky család oklevelében 3. szám alatt! 
 

40. Mair Mátyás soproni szılısgazda: Leltár azokról a javakról, amelyeket Stauber András úr, az 
Apostolokról nevezett egyház káplánja 1522-ben átvett. Egybeállította Awer Jakab városi írnok, 
sajátkezőleg. A mai pünkösd ünnepének az éjjelén. Máthé apostol után, az 1522-ik évben, az elhunyt 
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néhai Mair Mátyás javadalmas úrnak Sopronban hátrahagyott öröksége és ingóságai, egy becsületes 
tanácsosa útján leltárba véve és András úrnak a kezébe adva, akire az említett egyházi javadalmat a 
soproniak bízták. 1522. [MMgM. AI. 568.] - DF: 280544 
 

41. Magyar Benigna, Kinizsi Pál özvegye és Horváth-Mislenovics (kamizácsi) Márk: A fehérvári 
konvent oklevele Péter országbíró oklevelének átírásával: Kinizsi Pál, temesi ispán özvegye, Benigna 
kérésére vizsgálatot folytattak. Az átírt oklevél tartalma: Buda, 1504. október 26. - Péter Szentgyörgyi 
és Bazini comes, országbíró - Kinizsi Pál, temesi ispán özvegye, jelenleg Myslewwygh Márk kamarás 
felesége, Benigna kérésére - megparancsolja a fehérvári johannita konventnek: vizsgálják ki, hogy a 
Kinizsi Pál után Somlyó várában maradt és felsorolt ingóságokat (készpénz, fegyverek) Essegwar-i Pál, 
Kinizsi castellanusa miért nem adta át az özvegynek. S az említett castellanus halálát követıen annak 
özvegye, Veronika és fia, Ferenc szintén miért nem adták át Kinizsi özvegyének? Továbbá, hogy 
említett Essegwar-i György Kinizsi Pál Vas megyében fekvı Saar nevő birtokán lévı allodiális házát és 
ingóságait (gabonanemőeket és állatokat) György, több más nevezettel miért foglalta le és tartotta 
vissza, valamint Kinizsi Thokuth nevő, Veszprém megyei birtokában mekkora kárt okoztak. 1504. 
[MMgM. AI. 6042.] DF: 274564 
 
Maloveczky család – Lásd 2. szám, Podhradszky család levéltárában! 
 
Northycz (pryelcz-i)  György leszármazottai – Lásd 38. szám Kameniczky (köveskıi) család 
oklevelében! 
 
Paczali Tamás és leszármazottai – Lásd 35. szám, Drágffy (bélteki) Bertalan alatt! 
 

42. Palugyay család: A túróci konvent oklevele, melyben Cherumpna-i Mothknak nevezett Miklós fia, 
János a Liptó megyei Cherumpna birtokrészek (Szentkereszt: szántó, rét, legelı) egynegyedét átadja 
leánynegyed fejében édestestvérének, nemes Orsolya úrnınek, akit a Donicznak nevezett Pál fiához, 
Péterhez, mint birtoktalan emberhez adtak feleségül. 1413. [MMgM. AI. 4394.] DF: 274539 
 

43. Pericsey Pál és családja: A leleszi konvent oklevele, melyben Palóczi Lászlónak, Mátyás király 
udvarbírájának birtokba iktatási eljárást elrendelı utasítását átírják, majd jelentik, hogy Pericsey Pál 
fiainak és familiájának a Szatmár megyei Tatárfalva nevő birtokba való bevezetése megtörtént. Helyek: 
Tatárfalva (Szamostatárfalva), Szatmár vármegye. 1458. [MMgM. AI. 795.] DF: 274525 
 
Podmaniczky (aszódi és podmanini) család – Lásd 2. szám, Podhradszky család levéltárában 2. 
szám alatt! 
 

44. Rohmani György leszármazottai és Bechey Tamás leszármazottai: A budai káptalan oklevele két 
család (Rohman-i György fiai, István és Miklós, valamint Bechey Tamás fia, Péter) közti Pozsony ill. 
Nyitra megyei birtokcserérıl. Helyek: Mochola, Pozsony vármegye, Mezeukezeu, [Mezıkeszi] Nyitra 
vármegye. 1384. [MMgM. AI. 946.] - DF: 274527 
 

45. Som-i Józsa temesi comes, Wyfalw-i [Ujfalu-i] Kiss, magvaszakadt család: II. Ulászló király Som-i 
Józsa temesi ispánnak adományozza magvaszakadás folytán a Pozsony megyében fekvı Alsocz és a 
Nyitra megyei Rakowych, Stherwch, Kochin és Masolcz nevő birtokokat és a Wendeegh nevő 
praediumot és mindazon birtokokat, melyeket korábban Wyfalw-i Kys Pál fia, János birtokolt. (Latin 
nyelvő.) 1500. [MMgM. AI. 1035.] - DF: 274532 
 
 

46. Som-i Józsa temesi comes, Alsólendvai és bolondóci Bánffy család, Chepeni Byby Lukács: A 
nyitrai káptalan oklevele, mely átírja II. Ulászló király 1500. április 2-án kelt parancslevelét, melyben 
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felszólítja a káptalant, hogy egyfelıl Som-i Józsa temesi comes és Lindwa-i Bánffy János, másfelıl 
Chepun-i Byby Lukács nemes által birtokolt Nyitra megyei Szherwcz és Kochyn birtokrészekben, 
továbbá Zahorce nevő prédiumban birtokosztályt hajtsanak végre. A káptalan június 4-én jelenti, hogy 
1500. május 20-án a felosztás az oklevélben írtak szerint megtörtént. Helyek: Szerbıc, Nyitra 
vármegye; Köcsény, Nyitra vármegye; Záhorce, (Erdıszelestény) Hont vármegye. 1500. [MMgM. AI. 
1077.] DF: 274535 
 

47. Sceuk (Szıke?) leszármazottak: A turóci konvent oklevele a Donch, Zólyom vármegyei ispán által 
tett osztályegyezségrıl Sceuk Miklós és fiai, András és Tamás, valamint Sceuk (Szıke?) Pál és fai, 
Lırinc és Miklós között, azon birtokban, mely nagybátyjuk, Sebestyéné volt, s melyért perlekedést 
folytattak. Helyek: [Prohod, Priehod, Perhát?], Zólyom vármegye. 1324. [MMgM. AI. 4468.] DF: 
274541 
 

48. Szeri Pósa család iratai. Ugrin fia Miklós országbíró és testvére Radizlaus. A fehérvári káptalan 
1336. január 13-án kelt oklevele, melyben jelentik, hogy az uralkodó parancsára Zer-i Posát 
megpróbálták beiktatni Somogy megyei birtokába, de a megjelent szomszédok és határosok közül 
Ugrin fia, Radizlaus a maga és testvére, Miklós nevében, valamint Seunk-i Balázs officiálisával, 
Jánossal együtt fegyverrel a kezében tiltakozott a birtokbaiktatás ellen. Az átírt oklevél tartalma: 
Visegrád, 1335. december 25. Károly Róbert parancslevele a fehérvári káptalan részére, melyben 
meghagyja, hogy Zer-i Posát örökölt birtokaiba, melyek a Somogy megyei Torweyen fekszenek, a 
kiküldött királyi emberek jelenlétében iktassák be. Helyek: Torwoy (Torvaj), Somogy vármegye. 1335, 
1336. [MMgM. AI. 5538.] DF: 274562 – Bekerülés: Festetics család keszthelyi levéltárából – 
múzeumalapításkor letétként, majd végleg. 
 

49. Thuránszky (thuriki és komjáthnai) család levéltára: A túróci konvent oklevele arról, hogy Margit, a 
Liptó megyei Pelfalva bírájának, Péternek özvegye a Kereztur-i Matheo familia birtokaiból neki járó 
leánynegyed fejében pénzbeli kifizetés útján kielégítést nyert. 1440. Pálfalu (Liptópálfalva) [MMgM. 
AI. 4395.] DF: 274540 - Lásd még DF: 285534 – Bekerülés: Pongrácz család levéltárával együtt. 
[Majláth Béla (székhelyi), nyug. múzeumi könyvtárır, a m. tudom. akadémia levelezı tagja, M. Sándor birtokos és 
szentmiklósi és óvári Pongrácz Friderikának fia, szül. 1831. jún. 18. Andrásfalván (Liptóm.) meghalt 1900. március 
23.) foglalkozott Liptó megyei nemesség történetével, ennek kapcsán más nemesi levéltárak iratai is hozzá 

kerültek.] 
 
Tompek (oroszvári) család - Lásd 32. szám, Baumkirchner András alatt!  
 
Ugrin fia Miklós országbíró és testvére Radizlaus- lásd 48. szám, Szeri Pósa családnál! 
 

50. Újfalui és kerekthói Kis Pál leszármazottai, Bánffy (alsólendvai és bolondóci) család: A nyitrai 
káptalan elıtt Wyfalu-i, másként Kerektho-i Kys Pál felesége, Orsolya asszony és leánya, Katalin 
felhatalmazást ad férjének Kys Pálnak Bánffy János ellen, hogy abban a hatalmaskodásban, melyet 
Orsolya asszonynak a Nyitra megyei Rabowycz, Sthyrus, Kwchen, Zaborcz, Mosolch, Magyarad és 
Vendegy, ill. a Pozsony megyei Loocz birtokaiban, valamint Kys Pálnak a Trencsén megyei Bolondoch 
mezıvárosban lévı háza és sáfrányoskertje ellen elkövettek, a királyi személynöknél eljárhasson. 
Helynevek: Rakovice (Rákfalu), Sterusz (Cseterıc), Köcsény, Vendégi, Vágmosóc, Nyitra vármegye; 
Konyha, Vágmagyarád, Alsó-Felsılóc, Pozsony vármegye; Zahorce (Erdıszelestény), Hont vármegye; 
Bolondóc (Beckó), Trencsén vármegye. 1501. [MMgM. AI. 5446.] DF: 274544 
 
Újlaki Lırinc herceg - Lásd 31. szám, Bánffy (alsólendvai és bolondóci) család alatt! 
 

51. Ungi Nagymihályi család: a. Az egri káptalan 1414. jún. 21-én átírja Nagymihályi Albert bemutatott 
oklevelét: b., Zsigmond király 1414. jún. 7-én utasítja a káptalant, hogy az Ung megyei Nagymychal és 
Thyba várak tulajdonjogának igazolására oklevelet állítson ki Nagymihályinak. c., 1367. jún. 8-án a 
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káptalan elıtt megjelentek Nogmychal-i András fia, Lırinc és fiai, és kérték, hogy a káptalan  Drugeth 
Vilmos nádorhoz intézett jelentését privilegiális formában írja át. d., 1337. szept. 22-én a káptalan 
jelenti Drugeth Vilmosnak, hogy megkapták a következı parancsát: e., 1337. aug. 16-án, Visegrádon 
Drugeth Vilmos nádor utasítja a káptalant, hogy küldjék ki birtokosztály elvégzésére emberüket 
egyrészt András fiai, Jakow és Mihály mesterek, másrészt András fia, Lırinc és Lırinc fiai, György, 
Miklós és László között. f., A káptalan jelenti, hogy 1337. aug. 20-án kiszállt káptalani és nádori 
képviselık Stara, Wysk, Bruchfalua, Felsewzubigia, Torna, Vynna és Zethandreas birtokokat a kívánt 
módon felosztották. 1337, 1367, 1414. [MMgM. AI. 5550.] DF: 274563 
 

52. Vörös Ábrahám, másként Rufus comes: I. Károly Róbert király oklevele, mely szerint a Vörös 
Ábrahám ispántól visszavett birtokokért (Sempte és Oln) cserébe „az élık sorából örök hőtlenség 
jegyével távozott” Máthétól reá háramlott Cheklyz (Cseklész?) várát és a hozzá tartozó birtokot a 
kisebbik vámmal (melyet ott 2 dénárjával szoktak szedni), adja minden haszonvételével együtt. (A 
nagyobbik ottani vámot, amelyet a hídnál szoktak szedni magának tartja fenn). Hely: Sempte, Nyitra 
vármegye; Cseklész, Pozsony vármegye. 1323. [MMgM. AI. 945.] - DF: 274526 
 

Feltárását lásd Magyar Országos Levéltár Középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa 
http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a110505htm?v=pdf&a=start   

és Magyar Mezıgazdasági Múzeum honlapjának „24. óra digitalizálás” Galéria részében 
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/ARCHIVE/PUBLIC/Oklevelek.html 

Uralkodók, fejedelmek rendeletei 

I. Rákóczi György (1593 – 1648) 

734. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Szatmár vármegyéhez intézett rendelkezése a Kvassági 
főrésztelep hársfarönkdeszkák kimunkálásának mikéntjérıl. Szatmár vm. 1646. 

1002. I. Rákóczi György pecsétes oklevele Hunyad vármegye alispánjának és szolgabírájának, melyben 
egy általuk elkövetett tévedés kijavítását parancsolja meg. Hunyad vm. 1648. (Sérült, hiányos.) 

1012. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem parancsa Szatmár megyéhez, melyben elrendeli a parasztok 
fegyverviselését, hogy ez által a Kıvár vidékén elszaporodott latrok kézre kerüljenek. Kıváralja 
(Szatmár vm.), 1647. 

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) 

5057. II. Rákóczi Ferenc utasítása a Trencsén vármegyei prefektus számára, hogy írja össze milyen 
uradalmak vannak a megyében és azok jövedelmét, terhét mutassa ki. 1704. (Trencsén vm.) 

Mária Terézia (1717-1780) 

377. Mária Terézia rendelete a Vas és Zala vármegyei jobbágylázongások, földesúri szolgáltatások 
megtagadása és erıszakos földfoglalások ellen. Év n. (Magyarország) 

I. Ferenc (1768-1835) 

524. I. Ferenc császár sógorának, Albert Kázmér (1738-1822) szász-tescheni hercegnek adományozza a 
Moson vármegyei Nyulas és Gálos dominiumokat. Függıpecséttel. 1792 – 183?,  Gálos, Nyulas 
(Moson m.) 
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Családok, személyek 

Az alábbi felsorolásban megadott nemesi birtokos családokon kívül sokkal több személy és család 
szórványos (egy-egy darabos) feudális kori irata megtalálható, mely szabad szavas kereséső 
adatbázisban kérdezhetı le. 

Almássy (zsadányi és törökszentmiklósi, grófi) család, 1701-1928, 5 db (feudális kori 2 db)   

1105. Almássy fıhadnagy földbirtokos igazolja, hogy jószágigazgatójától csáthi birtokának évi 
jövedelme fejében 1379 rh. frt-ot felvett. 1794. Mezıcsát (Borsod m.) 

7936. Almássy örökösök ügye a Királyi Tábla Ítélıszéke és a Hétszemélyes Tábla elôtt. 1701-1799. 1 
db, 43 lap 

8012. Müller Károly gazdatiszt iratai: Gr. Almássy Györgyné kinevezési okmánya illetve részvét-
távirata Müller Károlynak illetve özvegyének. 1904, 2 db 

3609. Csákvári Esterházy uradalom. Almássy László országgyőlési képviselı elıterjesztése a 
képviselıház összeférhetetlenségi bizottságához a Magyar Katholikus Vallás- és Tanulmányi 
Alapok elıadói bizottsági tagsága miatt. 1928 

 

Amadé (várkonyi és bıısi, grófi) család, 1807, 1 db 

1142. Földcsere szerzıdés gr. Amadé Ferenc és unokanıvére Horeczky báróné szül. Falkstein Friderika 
bárónı között a Szenicz és Szobotist nevő földek, malom és legelıjogra nézve. 1807. Szenice, 
Szobotist (őszombat - Nyitra m.) 

 

Andreánszky (liptószentandrási, osztrák-, majd 1875-tıl magyar-bárói) család iratai, 1678, 1 db – + 
2 db, 1665, 1823 - Lásd Kiszely (benedekfalvi) család irataiban! 

893. Andreanszky Márton magára vállalja 3 gyermeke, 7 rokona és atyafiainak adósságait. (Szlovák 
nyelvő.), 1678, Szentandrás (Liptó m.) 

Bekerülés: Kiszely család levéltárával. 

Apponyi-család körmendi (Vas m.) és Pozsony vármegyei iratai (töredék) [1309-1521-regeszta] 

1820-1843, 4 db 

Irat:  
8304, 8305. Apponyi Antal gr. uradalmának formuláréi: Tiszttartók felmentése és Instructio 

Officiolatum…, 1820 (Latin, magyar, német). 2 db.  
Bekerülés: Ajándékozási bélyegzıvel, Rodiczky Jenı ajándéka, 1907 körül. 
 
Térképek:  
Béke, Királyfia, Németsók, Torts-puszta, Vajka-Újhuta Pozsony vármegyei települések (éberhárdi 

uradalom) térképei 1836-1843. [16 db 19. századi térképbıl] feudális kori 8 db – (MMgM. TK. 
3373-3388). 

Bekerülés: feltételezhetıen Rodiczky Jenı ajándéka, 1907 körül.  
Regeszta:  
Iványi Béla-hagyaték: Az Apponyi családra vonatkozó levéltári regeszták 1309-1521 között a körmendi 

Batthyány levéltárból. 1 köteg, 187 db – (MMgM. RM. 56.) 
Bekerülés: Iványi Bélától 1958-1960 között  
 

Bajzáth (pészaki, báró) család iratai, 1772, 1839; 3 db 

789. Bajzáth József (1720-1802) szenttamási prépost halászati szerzıdést köt a komáromi 
halászmesterekkel, akiket izsai tanyájába befogadott, hogy vizát, tokhalat, kecsegét és menyhalat 
olcsóbban adják a falunak és neki. Izsa, Komárom (Komárom m.), 1772. 
6225. Peszaki Bajzáth Györgyhöz (1791-1869) intézett levelek tehénvásárlással kapcsolatos ügyben.  
Iszkaszentgyörgy (Fejér m.) 2 db, 4 lap, 1839. 
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Balassa (gyarmati és kékkıi) család iratai, (1573), 1674, 1826; 3 db 

1066. Révay Zsigmond és felesége Balassagyarmati Zsófia 18 aranyért és részletesen felsorolt 
természetbeni szolgáltatásokért átadják Beczkó várához tartozó földjeiket felszabadított 
jobbágyaiknak, Gyurikovics Györgynek. (Szlovák nyelvő.) 1674. Beckó (Trencsén m.) 

937. A szepesi káptalan kiküldöttje beiktatja gyarmati Balassa Jánost Urbica, Vichodna birtokokba. 
1573-ból való oklevél másolata. (1573) 1826. Benedekfalva, Királylehota, Urbica, Vichoda, 
(Liptó m.) 

Balogh (ócsai) család, 1740, 1 db – Lásd Baross család iratai között! 
Perirat Ináncs puszta birtokjogáról. Felperes: Kiskelecsényi Madách Mária, bellusi Baross György 
özvegye. Alperes: ócsai Balogh István özvegye és társai. 1740. Ináncs (Hont m.) 

 

Balogh (recski és burai) család – Lásd Recsky család irataiban. 1737, 1765, 1766 

Az Újszerzeményi Bizottság perbe idézı levele a Balogh családnak, 1727 

Bánffy (losonczi) család birtokjogi iratai (töredék) – (1256- regeszta) 1580-1895; 5 db 
Irat:  
Báthory Kristóf ítéletlevele losonczi Bánffy Boldizsár zálogba adja Borsa község határában fekvı 

birtokrészét annak minden tartozékával és haszonvételével együtt Patoczy Erzsébetnek 1580.  
I. Rákóczi György fejedelem nagy ítéletlevele Bánffy Kristóf felperes és Sárpataki Márton alperes 

között birtokokról. Bánffyhunyad, Borsa, Kalotadámos, Keresd, Marótlaka, Nagysebes, 
Szarvasara, Válaszút (Kolozs m.), Beszterce (Beszterce-Naszód m.) - 1647. 

Losonczi Bánffy István gróf levele, mely a Tötösi István és Katzeli György közötti, Bábóc helységgel 
kapcsolatos birtokvitában egyezségre szólít fel. 1693. 

Pongrácz család irataiban: A Bánffy család leszármazási táblázata. 1781. (MMgM. AI. 5525/22.) 
Bánffy György (1746-1822) erdélyi kormányzó rendelete cselédtartásról. Év n.  
Báró Bánffy Dániel (1812–1886) hagyatéki ügyében hozott határozat, 1895. 
 
Regeszta:  
Iványi Béla-hagyaték. A losonczi Bánffy családra vonatkozó levéltári regeszták. 1256- 1860. 15 köteg, 

2591 cédula. (MMgM. RM. 37-44.) 
 

Bánffy (alsólendvai és bolondóczi) család - Lásd Mohács elıtti oklevelek között! 

 

Bárány (rendesi) család iratai, 1 db, 1836 

A veszprémi káptalan hites levele Bárány Gábor allodiális szılıjének eladásáról. 1836. 
Nagyecsérpuszta, Kıvágóörs (Zala m.) 
Bekerülés: 1964, 1968 – ajándék Zámbó Istvánné, Révfülöp.  

 

Baross (bellusi) család iratai, 1740-1902, 0,10 ifm (Ebbıl feudális 0,02 ifm – 19 db) 

Baross Pál déméndi, ipolysági (Hont vm.) és pilisszántói (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) birtokának 
gazdasági iratain kívül a rokon Drucker-családra is tartalmaz iratokat.  (Csatlakozik hozzá a MMgM. 
SZE Győjteményének Baross-Drucker családra vonatkozó, kapitalista-kori anyaga.) 
Bekerülés: 1974-ben és 1975-ben vásárolta meg a múzeum Baross Józseftıl, a család leszármazottjától. 
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Báthory (somlyói) család iratai 

Bethlen Gábor somlói Báthory Annát a kereki várban lévı ház tulajdonosává jelöli ki és neki a házat 
hivatalosan átadja. 1615 

 

Batthyány (németújvári) grófi család iratai (töredék), (1198 - regeszta) 1618-1828; 10 db 

(+regeszták 0,12 ifm) 

Irat: 
Mária Terézia gr. Batthyány Imrét, Vas vármegye fıispánját udvari fıasztalnok mesterévé nevezi ki és 

az ezzel járó összes javadalmakkal felruházza. Függıpecséttel. 1758. 
Zalaszentgróti (és bonyai) gazdasági ügyek (dézsma, kölcsön, szılı szabadalomlevél) 1618, 1665, 

1694, 1703, 1769. 5 db 
Bedı Ferenc levelei Batthyány (Lajos) nádorhoz hadiadó behajtási ügyben. 1761 és év nélkül; 2 db 
Batthyány Józsefhez szóló pénzügyi elszámolás, 1824. 
Gr. Batthyány Kázmér levele gr. Károlyi Lajoshoz a rohonczi haszonbér ügyében. 1828. 
 
Regeszták: 
Iványi Béla, dr. hagyatéka: Regeszták a Körmendi Batthyány Levéltárból. 107 köteg (1198-1939) 
Részben gyorsírással írt vegyes regeszták. 91 köteg 
 

Illésházy regeszták 
Heimiana regeszták 
ABC-levelezési névsor 
Másolatok, jegyzetek. 
Könyvviteli jegyezetek, havi számadások, leltárak másolatai, 4 köteg  
Elszámolások másolatai rövid, kivonatos felsorolásban. 
Apponyiakra vonatkozó regeszták (1309-1521) 
Istvánffy feljegyzések (1526-1686) 
Pestisre vonatkozó jegyzet 2 köteg, (1268-1769) 
Batthyány Boldizsár a könyvbarát. Kefelevonat a vonatkozó jegyzetekkel. 3 köteg, (1538-
1590) 

 

Boncza (szentmihályi) család – Lásd Dániel (vargyasi) család iratai, 1 db, 1679. Vargyas 

Bornemissza (borosjenıi, berhidai és petrelini) család iratai (töredék), 1664 – 1670; 3 db 

Bornemissza Anna (I. Apafi Mihályné) megerısíti nagyajtai és miklósvárszéki Cserei Farkast és Jánost 
Bucsum, Fogaras vm. (Bucium, Brassó) község birtoklásában, 1660 körül  

I. Rákóczi Ferenc elismerését fejezi ki Bornemissza Zsigmondnak hőségéért, és a sárospataki vár és 
ahhoz kapcsolódó uradalom jövedelmének pontos elszámolásáért. 1664. Sárospatak (Zemplén 
vm.) 

Lakatos Márton Udvarhely határában lévı földjét Bornemissza Zsuzsanna (özv. Kemény Boldizsárné) 
jobbágyai javára elszántották. A régi határ helyreállítását Gáborffy István Udvarhely bírája 
elrendeli. 1670, Boldogasszonyfalva (Hunyad m.), Udvarhely (Udvarhely m.) 

 

Bornemissza család (kászoni, báró) iratai (töredék), 1831; 1 db 

I. Ferenc nagy adománylevele Maros-Illye helység azon részeire, melyek a kászoni báró Bornemissza 
család birtokában vannak. 1831. Marosillye (Hunyad vm.) 

Bornemissza (kálnói és ádámföldei) család iratai (töredék) 1814, 1844-1848; 2 db 

A Bornemissza-család osztálylevele. (A Bornemissza és a Révész-család birtokai.) 1814. október 30. 
Gerált, Ádámfölde (Sáros vm.); Olaszliszka (Zemplén vm.) 
 
A lasztóci közös erdı jövedelmeinek és kiadásainak "pénzkivonata" (1844-1848). Lasztóc (Sáros vm.) 
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Csáky (kırösszegi és adorjáni, gróf) család, 1663-1844, 5 db + 2 db 1695, 1697 a Fáy család 

irataiban, 1 db, 1696, a Palugyay család irataiban.  

(Regeszta:) 
Iványi Béla hagyaték: A gróf Csáky család szepesmindszenti levéltári iratainak felsorolása. 1 köteg, 

(MMgM. RM. 59.) 
(Irat) 
Nádasdy Ferenc országbíró nevében kiállított oklevél, melyben gr. Csáky István fıispán felesége mint 

felperes Bocskay István fıispán ellen vitt perben a felek kiegyeztek. 1663. Királyhelmec 
(Zemplén m.) 

Gr. Csáky Pál esztergomi érsek oklevele birtok tulajdonjogával kapcsolatban. 1756. 
Árverési idıpont és végrehajtás elhalasztását kérı levél: Selyebi Tiszta Ferenc Csáky grófnéhoz levelet 

intéz, melyben fizetési haladékot kap. 1797.  Szikszó (Abaúj-Torna m.) 
Csáky Anna grófnı, Kassa, engedélyt ad arra, hogy tokaji szılıje végében utat vágjanak. 1796.  Kassa 

(Abaúj-Torna m.), Tokaj (Zemplén m.) 
József nádor felhatalmazza a Dıring József birtokos ügyében eljáró Bakits Jánost, hogy Dıring részére 

Csáky Zsigmond gróf kurityáni és gacsalki birtokait átvehesse. 1844. Kurittyán (Borsod m.), 
Gacsalk (Gömör-Kishont m.) 

 

Csemiczky család iratai, 1723, 1774, 1793, 2 db – Lásd Podmaniczky családnál is 1723, 1 db 

Fejes György ügyvéd, jogtanácsos ismerteti Csemiczky földesúrral az osgyáni makkoltatás részleteit. 
1774, Osgyán (Gömör-Kishont m.) 

A Csemiczky családra vonatkozó oklevélmásolatok. 4 lap, 1793. 
 

Cserei (nagyajtai és miklósvárszéki) család - Lásd (borosjenıi, berhidai és petrelini) Bornemissza 
család iratai! 

Cserei Farkas és János megerısítése bucsumi birtokában, 1660 körül   

Dancs (kövecsesi) család iratai, 1787, 1856-1885, 4 db 
Birtokörökségi és bérbeadási szerzıdés id. Dancs Pál és Ferenc, Barcikay István és Zsuzsanna gyámjai, 

örökségüket évi 60 frt-ért bérbeadják id. Darvas Pálnak, ki az épületeket is köteles rendben 
tarani. 1787.  Barcika (Borsod m.) 

Dancs László gazdasági feljegyzései. 1856-1885. Kövecses (Gömör-Kishont m.) 
A Dancs család tagjai a tagosítás elıtt megosztják birtokukat: Sajókeszi, Recske, Kövecses, 

Szentdemeter (Gömör-Kishont m.). 1858 
Dancs László földbirtokos kötelezvénye: 700 frt-ot vesz fel Hanvay Károlytól 6 % kamatra, és 

kövecsesi birtokára bekebelezési engedélyt ad. 1863. Kövecses (Gömör-Kishont m.) 
 

Dancsházy család iratai, 1588, 1 db 
Dancsházi Ferenc földjeinek és szomszédainak összeírása. 1588. jún. 22. Dancsháza (Bihar m.) 

 

Dániel (vargyasi, báró) család iratai, 1646-1787, 32 db 
Benne a velük rokon Petrichevich Horváth, Kemény, valamint a velük kapcsolatban álló Boncza, 

Wesselényi család birtokjogi (földcsere) és gazdasági ügyei (nagyrészt jobbágyszökések, 
jobbágy kezeslevelek). Települések: Talpas (Arad m.), Vargyas, Füle, Olasztelek (Udvarhely 
m.) Illyefalva (Háromszék m.), Todorica (Fogaras m.) 

738. Szentmiklósi Pongrác János fia Dániel és ifj. Dániel tiltakoznak Talpas nevő város és várkastély és 
az ahhoz tartozó jószágok elidegenítése ellen. 1646. Talpas (Arad m.)   

567. Vargyasi Dániel Ferenc jobbágyának fogadja a volt Rákóczi jobbágyot, Tamás Mihályt. 1654, 
Vargyas (Udvarhely m.) 

760. Vargyasi Dániel Ferenctıl Lengyel István jobbágya elszökött. Elfogták. Lengyel fogadalmat tesz 
és örökös jobbágyságra adja magát. 1654. Vargyas (Udvarhely)  

763. Jobbágy kezeslevél, Dániel Ferenc földesúrtól Méhes Pál fia, Péter megszökött. Elfogták és két 
személy elıtt hőségfogadalmat tett urának. 1657, Vargyas (Udvarhely m.) 
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783. Három magyar nemes vargyasi Dániel Ferenc fogadóval szemben garanciát vállal Szakács János 
jobbágyért és két fiáért 3 1/2 frt. erejéig. 1658, Vargyas (Udvarhely m.)  

797. Vargyasi Dániel Ferencnek örökös jobbágyságot fogad Strisa nevő oláh és három fia családjával 
együtt. 1660, Vargyas (Udvarhely m.) 

545. Jobbágy kezeslevél. Dániel Ferencné és fia Dániel István eladják 40-40 frt-ért jobbágyaikat. 1664, 
Vargyas (Udvarhely m.) 

820. Szárazaytai Rákosi György jobbágyot Vargyasi Dániel István földesúr szolgálatába fogadja. A 
jobbágyért Szárazaytai Boér György és Nagy Gergely primipilusok 100-100 frt erejéig 
kezességet vállalnak. 1670, Vargyas (Udvarhely m.) 

784. Szenczi Molnár Pál és Jakab Péter 6 frt erejéig Phülöp Jánosért kezességet vállaltak özv. Vargyasi 
Dánielné felé. 1673, Vargyas (Udvarhely m.) 

798. Vargyasi Dániel Ferencnek örökös jobbágyságot fogad Dani Gábor, felesége és Péter fia. 1676, 
Vargyas (Udvarhely m.) 

775. Andorkó György jobbágyért Baróthi Török István és Dienes Mihály 100 frt-ig kezességet 
vállalnak. 1676, Vargyas (Udvarhely m.) 

785. Halmágyi László Istvánt 1/3 haszonélvezettel fülei malmába örökös jobbágyként felfogadja 
Vargyasi Dániel István. 1677, Vargyas, Füle (Udvarhely m.)  

164. Jobbágy kezeslevél. 1677, Vargyas (Udvarhely m.) 
814. Jankó Boldizsár Illyefalván nyilatkozatot ad ki, hogy az ott fekvı malomrészét Dániel Istvánnak 

adja. 1677, Illyefalva (Háromszék m.)  
1096. Örökös jobbágy kezeslevél. Szalárdi György "maga szabad akarattyából" magát, feleségét és 

minden utódját örökös jobbágyságra adja vargyasi Dániel István javára. 1678, Vargyas 
(Udvarhely m.) 

821. Dán Péter oláh örökös jobbágy hőségfogadalma Vargyasi Dániel István földesúrnak. 1678, 
Vargyas (Udvarhely m.) 

1097. Jobbágy kezeslevél. Boncza János a kölcsön, 240 frt fejében jobbágyokat ad fedezetül vargyasi 
Dániel Istvánnak. (+Másolat.) 1679, Vargyas (Udvarhely m.)  

986. Vargyasi Dániel István 5.000 frt-os adóslevele Todorica határában lévı birtokról. 1680, Todorica 
(Fogaras m.) 

768. Eladott jobbágyról írt szerzıdés megszegése. A jobbágy visszaadására a gyulafehérvári Tábla 
kötelezi id. Baróthi Török Istvánt. 1680, Vargyas (Udvarhely m.), Gyulafehérvár (Alsó Fehér 
m.) 

807. Vargyasi Dániel Ferenc javára jobbágy kezeslevél. Olá János legén hőségesküt tesz és két kezes 
20-20 frt erejéig kezességet vállal. 1681, Vargyas (Udvarhely m.)  

770. Illyefalvi Kis János 4 köblös szántóját Dániel István örököse átveszi 200 frt-ért. 1681, Illyefalva 
(Háromszék m.) 

767. Nemes Bencze Istvánné Bartók Anna örökáron eladja jószágait /szántóföldek, kaszálók, rétek, 
erdık/ Dániel Istvánnak 475 frt-ért. 1681, Vargyas, Udvarhely (Udvarhely m.) 

808. Orosz Péter és Orosz Jakab szökött jobbágyok visszatérnek Vargyasi Dániel István szolgálatába. 
1683, Vargyas (Udvarhely m.) 

158. Tanúkihallgatási jegyzıkönyv Wesselényi Pál és Vargyasi Dániel István közötti perben, egy Zöld 
nevő szökött jobbágy ügyében, Apaffy Mihály erdélyi fejedelem bírósága elıtt. 1685, Fogaras 
(Fogaras m.) 

546. Jobbágy kezeslevél. Dániel István földesúr 24 és 40 frt-ért jobbágyokat vásárol. 1685, Vargyas 
(Udvarhely m.) 

1099. A vargyasi Dániel család tagjai megállapodást kötnek birtokra, jobbágyokra, zsellérekre és 
személyzetre vonatkozóan. 1690, Vargyas (Udvarhely m.) 

1098. Jobbágy kezeslevél. Vargyasi Dániel István özvegye, Kemény Zsófi javára Takó Gáspár és Csíki 
János Dániel jobbágyok kezességet vállalnak Baróti Kovács András fiaiért, Mihályért 20-20 frt 
erejéig. 1692, Vargyas (Udvarhely m.) 

163. Jobbágy kezeslevél. 1692. Vargyas (Udvarhely m.) 
547. Földcsere birtoklevél. Vargyasi id. Dániel Ferenc és széplaki Petrichevich Horváth Boldizsár 

Melegföldvárott részletesen körülírt földterületeket egymás között elcserélnek. 1746, 
Melegföldvár (Szolnok-Doboka m.) 

799. Birtok bérbeadási és visszaváltási szerzıdések. 1735, 1749, Vargyas (Udvarhely m.) 
815. Szerzıdés jobbágytelkek alapítására. Szentesi János és Thordai György udvarhelyi lakosok kérik 

br. id. Dániel Istvánt, hogy a vára alatt levı pusztáját három jobbágytelekre feloszthassák. 
Mindegyikéért 3 frt taksát fizetnének. 1746, Vargyas, Udvarhely (Udvarhely m.) 
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868. Földesúri utasítás birtokkezelı gazdatisztjének. Br. Dániel Samu olasztelki birtoka gazdatisztjének, 
meggyesi Varga Józsefnek utasításokat ad. 1787, Olasztelek (Udvarhely m.) 

Bekerülés: Korai leltározás (1960-as évek), Régi múzeumi anyag. 

 

Dávid (zsámbokréti) család, 1700-1756, 14 db + 2 db Lásd Grassalkovich iratok között! 
Dávid János levelezése. 1700, 8 db 
Forgách Julianna levele Dávid Jánoshoz, melyben elvállalja lányának keresztanyaságát. 1746. 
Levél-fogalmazványok a Dávid család belsı ügyeirıl. 1749. 3 db 
Grassalkovich Antal levelében Dávid László fiának támogatást igér. 1750. Zsámbokrét (Turóc m.) 
Grassalkovich Antal levele a zsámbokréti Dávid famíliáról. 1756. Zsámbokrét (Turóc m.) 

 

Dessewffy (csetneki) család – Lásd Tordai család alatt! 
Csetneky Dessewffy János udvarmester tiltakozó levele szılıjének eltulajdonítása miatt Thorda 

Zsigmond ellen. 1563  
 

Detrich (benedekfalvi) család iratai, 1548, [1554] 1823, 1835 – 2 db 
A Szepesi Káptalan oklevele nemeslubellai birtok adományozásával kapcsolatban. (Latin nyelvő.) 

Függıpecséttel. 1548. Nemeslubella (Liptó m.) 
Másolat a szepesi káptalan 1554-ben Ferdinánd királynak tett jelentésérıl: Detrich János és társai 

jogtalanul lekaszáltatták Klimantkó István benedekfalvi rétjét. 1835. Benedekfalva 
 
Lásd Kiszely család irataiban 1 db 1823. 

 

Dezsı (szentliszlói) családiratai, 1596, 2 db 
Birtokadományozási oklevél Szentliszlói Dezsı Györgynek. 1596, Lórántháza (Zala m.) Tófej-
Lórántháza. 2 db 

 

Dósa család, 1800, 1 db 
I. Ferenc donációs levele: Dósa József kir. tanácsos az erdélyi kancellária különbözı tisztségeiben 

jeleskedett udvari ember szolgálatainak jutalmazásaképpen Rajka városában a Nerodovics 
kúriát és a hozzá tartozó birtokot adományként kapja. 1800, Rajka (Moson m.) 

 

Drucker Jenı gazdaságainak iratai, 1700-1817, 1893-1926; 0,30 ifm - ebbıl 1 db feudális kori 
Urbarialis joggyőjtemény, 1700-1817.  
A legtöbb tételszámot Drucker Jenı 19/20. századi, kapitalista-kori gazdasági levelei, találmányainak 

szabadalmi ügyei és leírásai, a penci szılı-mintagazdasággal és a pilisszántói, pilisvörösvári 
birtokok ügyeivel kapcsolatos dokumentumok foglalják le. (Csatlakozik hozzá a MMgM. SZE 
Győjteményének Baross-Drucker családra vonatkozó, kapitalista-kori anyaga.) 

Bekerülés: 1974-ben és 1975-ben vásárolta meg a múzeum Baross Józseftıl, a család leszármazottjától. 

 

Duchon család iratai, 2 db, 1832, 1846. 
Duchon Ferenc kıvágóırsi birtokának felosztása Duchon Erzsébet, Zsuzsanna és Zsófi között. 1832. 

Kıvágóörs, Révfülöp (Zala m.) 
A veszprémi káptalan hites levele: Duchon Zsuzsanna sógorának házat ad el Kıvágóırsön. 1846. 

Kıvágóörs (Zala m.)  
Bekerülés: 1964, 1968 – ajándék Zámbó Istvánné, Révfülöp.  

 

Erdıdy (monyorókeréki és monoszlói grófi és hercegi) család 

 

 

Esterházy (galánthai, grófi) család Csákvári levéltárának iratai, 1744-1949. 1,50 ifm – ebbıl 

feudális kori 0,20 ifm 

 
(Pápa-Ugod-Devecser)-Csákvár-Tata-Gesztes területén lévı uradalmak gazdasági iratai 

 
Bekerülés: A csákvári gazdasági levéltár iratainak egy részét a múzeum hagyatékként gróf Esterházy 

Móricnétól (Majk) vásárolta meg 1964-ben. Késıbbi adásvételek is történtek, itt Winckler 
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Károly, Csákvár; Kovács József és Nagy Sándor neve szerepel eladóként. (1969-ben és 1972-
ben vásárolt iratok.) Tetemes része az Esterházy Móric gróf kezelésében lévı csákvár-gesztesi 
1878-ban szervezett, együttesen kezelt hitbizományi uradalom ügyeire vonatkozik, de a tatai, a 
pápa-ugodi uradalomra vonatkozóan is találhatók benne iratok, illetıleg szórványosan a család 
egyéb tagjainak személyes és pénzügyi levelei, illetıleg az Esterházy-család más grófi 
tagjainak kezelésében lévı gazdaságok ügyei is elıfordulnak. Az alábbiakban csak a feudális 
korszakban keletkezett irategyütteseket írjuk le. 

A beérkezés sorrendjében, darabszinten leltározott iratok kutatása szabad szavas kereséső adatbázisok 
segítségével lehetséges.  

 
Feudális kori részei: (0,20 ifm) 
 
Esterházy családra vonatkozó okmánylisták, privilégiumok, családtagok levelezései 1200-1819; 0,02 
 ifm 

Az Esterházy famíliára vonatkozó okmányok jegyzéke 1200-1758. 10 lap (Latin 
nyelvő.) 

Az Esterházy famíliára vonatkozó okmányok jegyzéke 1663-1819. 10 lap (Latin 
nyelvő.)  

Az Esterházy famíliára vonatkozó okmányok jegyzéke 1412-1791. 10 lap (Latin 
nyelvő.) 

III. Károly magyar király ifj. galánthai Esterházy Ferencnek Bars megye fıispánjának 
adományozza Pápa város és határának vámszedési jogát. - Függıpecséttel. 
1738.  

Gr. Esterházy József élettörténetének és munkálkodásának leírása Kolinovics Gábor 
"Posthuma memoria Josephi Esterhazii ..." Nagyszombat címmel. 1754, 154 
lap (Latin nyelvő.)  

Gr. Esterházy János kérvénye privilégiumok meghagyásáért. 1792.  
II. Ferenc császár privilégiuma gr. Esterházy Jánosnak. 72 x 55 cm (Függıpecséttel). 

1793  
II. Ferenc császár kiváltságlevele gr. Esterházy Jánosnak. 62 x 46 cm (3 db gépelt, 

latin nyelvő másolattal.) 1793 
II. Ferenc császár oklevelének másolatai gr. Esterházy Miklósnak, hetivásárok 

tartásával kapcsolatban. 3 db 1810  
Az Esterházy família halottainak átszállítási sorrendje Pápáról Gannára. 1818. [Gépelt 

másolat].  
 

Csákvár-Gesztesi uradalom gazdasági iratai. Csákvár (Fejér vm.), Gesztes (Komárom vm.)  
(birtokközpontra, egész birtoktestre vonatkozó iratok) 1747 – 1849; 0,10 ifm 

 
A gesztesi uradalom gazdaságainak illetve birtokainak összeírása, 1795, 12 lap 
Számadáskönyvek, 2 db. 1747 /1748; 1790;  
Adásvétel, mérnöki munkák, építkezés számadásai (faanyag, ácsmunka, kastély - 

Csákvár) (Nagyrészt német nyelvő). 43 db 1777 – 1786 
Faelszámolások könyve, 1 db, 253 lap, 1837-1850  
Bevételi-kiadási naplók, kimutatások, elismervények, 7 db, 1790 – 1791; 1801 
Beszállásolás 1 db, 1790 (Német nyelvő).  
Sessiókkal, kilenceddel, réthasználattal, határkérdésekkel, borméréssel, haszonbérleti 

szerzıdésekkel kapcsolatos contractusok, megállapodások. 21 db, 1773-1849 
Csákvári úriszéki jegyzıköny, 1 db, 1837, 28 lap  
Szerzıdések a Zichy uradalomban bérelt naszályi farakodóhelyrıl, malomról. 2 db. 

1845, 1846 
 

Az uradalom egyes településeire (Császár, Dunaalmás-Újszıny, Gönyő, Nagyigmánd, Magyaralmás, 
Mezıörs, Oroszlány, Szend, Tata, Vértesboglár, Vérteskozma) vonatkozó feudális kori iratok, 
1773-1847. 48 db 

 
Császár (3 db, 1839, 1843); Dunaalamás-Újszıny (27 db, uradalmi épületek és védgátak építési 
ügyei, szınyi fáskert bérlete, malmok, kıszénraktár, jégkárbiztosítás, 1837-1846); Gönyő (2 
db, majorsági földek használata, házbérlet 1773, 1838-1846); Nagyigmánd (1 db, 1778); 
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Magyaralmás (iskolamester, 1 db, 1807); Mezıörs (3 db, haszonbéres jobbágyok névsorai, 
1844, 1846); Oroszlány (1 db, 1803), Szend (Szákszend - Földbérleti ügyek, robotügyek, 
pásztorok robotmegváltása, robot leszolgálás, fakivágási kötelezvény, 5 db, 1782-1847 és 1 db 
térkép, 1782.); Tata (1 db, tőzifa-ajándék, 1847); Vérteskozma (föld-haszonbérlet, 2 db, 1837); 
Vértesboglár (1 db, épületjavítás, 1780). 

 
 

Az uradalom leírása: 
Bakács István, Iványi Emma: Az Eszterházy család tatai és csákvári levéltára: Repertórium 
(Levéltári leltárak 25. 1964) 129. oldal  
Ugyanitt a Magyar Országos Levéltárban ırzött törzsrésze:  
AZ ESZTERHÁZY CSALÁD CSÁKVÁRI LEVÉLTÁRA 
A család közös iratai. P. szekció, 186. 1799-1948; 6 iratcsomó; 0,84 iratfolyóméter 
Birtokigazgatási iratok P. szekció, 187. 1746-1950; 71 iratcsomó, 123 kötet; 16, 045 iratfolyóméter 
Birtokgazdálkodási iratok P. szekció, 188. 1614 – 1949; 81 iratcsomó, 109 kötet; 15,13 iratfolyóméter 
 
Székesfehérvári Állami Levéltár: 603 Csákvári Esterházy uradalom erdıgazdaságának iratai, 1896-
1914, 0,30 ifm 

 

Fáy (fáji) család birtokjogi iratai (töredék), 1801-1853, 7 db 
Fáy István és gr. Gersei Petı Ferenc közötti ügyben Szirmai István ítélımester eljárásának eredményét 

gr. Csáky István országbíró összegzi, több oklevelet átírnak, ezekben birtok zálogbaadásáról, 
termés betakarításáról, vetésrıl stb. is szó kerül. 1695. Tállya (Zemplén m.) 

Gr. Csáky István fıispán Fáy István földesúr kártételeirıl 22 tanú jelenlétében jegyzıkönyvet vesz fel. 
1697. Hilyo, Bukóc (Abaúj-Torna m.) 

+ Kerekudvar puszta (Jász-Nagykun-Szolnok vm.), 1801 (1 db), 1835 (2 db), 1853 (2 db) 
Lásd még 1 db irsai Szabó család iratai között. 
Csatlakozik hozzá a Fáy Andor hagyaték (20. század) 0,02 ifm 

 

Forray András báró uradalma, 1809, 1 db  
Báró Forray András uradalmainak instructiója (az iratosi, buzsáki, odvosi, iltyói ispánoknak és a 

soborsini tisztségnek.) 1809. Iratos, Buzsák (Somogy m.), Odvos, Iltó, Soborsin (Arad m.) 
Bekerülés: Ajándék, 1983, Dr. Szabó Gyula 

 

 

Földváry (bernátfalvi) család iratai - Lásd Recsky család levéltárában. 
Földváry Mihály és rokonai biktatása Cibakházán, 1732. 

 

Gálffy család iratai, 1545, 1 db 
Fráter György Gálffy Istvánnak adományozza Dedács birtokot. (Sérült, hiányos, igen nehezen 
olvasható.) 1545. Dédács, Hunyad m. 

 

Geiger család iratai, 1570-1615, 1752, 1757, 3 db, 78 lap 
Összeírás a Geiger és Vértessy család birtoklásáról, 1570-1615,  
A Vas megyei Geiger família két ágának pereskedése a családi birtokadomány-levelekért 

győjteményben összefoglalva. 1752. 
A Vas megyei Geiger család két ágának pereskedését összegzı győjtemény a családi birtokadomány-

levelekkel kapcsolatban. 1757 

 

Grassalkovich (gyaraki, grófi) család iratai, 1743-1831, 5 db + 2 db Lásd Dávid család irataiban, 
1750, 1756 

Grassalkovich Antal jelentése katonai szolgálattal kapcsolatos ügyrıl. 1743 
Grassalkovich Antal személyes vonatkozású levele. 1751. 
Grassalkovich Antal szerzıdése derecskei jobbágyaival úrbéri kötelezettségekrıl. 1770. Derecske 

(Bihar m.) 
Grassalkovich uradalmi pásztor szolgálati bizonyítványa. 1791. Gödöllı 
Bérbevett Grassalkovich-birtok gazdasági épületeinek tervrajzai (81 rajz), 23 oldal. 1831. 

Szentlırinchalom, Aranypuszta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) 
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Hellenbach (pacolaji, báró) család iratai, 1777-1787; 4 db  
Báró Hellenbach Károly özvegye és Paol Mátyás jobbágy között kötött szerzıdés, melyben a jobbágy 

évi 26 nap igásrobotra kötelezi magát., 1777. Szentkereszt (Liptó m.) 
Bérleti szerzıdés özv. báró Hellenbach Károlyné és a Helytartótanács között. (Német nyelvő.), 1786 

Szentkereszt (Liptó m.) 
Báró Hellenbach Károlyné hagyatékának leltára. 1786. Horki (Gömör-Kishont m.) 
Jánoki Anna, báró Hellenbach Károly özvegye végrendeletében Bars megyei birtokait leányára hagyja. 

1787. Szentkereszt, (Liptó m.), Bálvánc (Bars m.) 
Bekerülés: Pongrácz család levéltárával? 

 

Hentaller család birtokjogi iratai (töredék) – Lásd Fáy család irataiban! 
Kerekudvari birtokjogi ügyek (1835, 1853, 3 db) 
Bekerülés: Vásárlás Fodor Györgytıl 1963-1966 között 

 

Holló (krompachi) család iratai 1650-1692, 7 db 
id. Krompachi Holló Zsigmond és ifj. Holló Zsigmond cs. kir. kamarások birtokairól szóló gazdasági 

iratok (Kassa, Zemplén, Eperjes, Korompa) 1650-1692, 7 db 
Bekerülés: 1962-ben vásárolta meg a múzeum Dr. Kerekesházy Józseftıl a családjára vonatkozó régi okiratokat, 

ugyancsak tıle került be 7 db irat id. Krompachi Holló Zsigmond és ifj. Holló Zsigmond cs. kir. 
kamarások zempléni és eperjesi birtokainak 17. századi gazdasági ügyeirıl, melyen az „Abaújszántói 
Kerekes levéltári anyag”  pecsét szerepel. 

 

Huszár (baráthi) család levéltára (töredék) - 1696-1910, 55 db – ebbıl 38 db feudális kori 
Iratok: 
Tanúvallomási kérdıpontok bernecei szılıkkel kapcsolatban. 1696 
Gyıri Nagy István 134 forint fejében zálogba adja Baráti és Bernece határában lévı birtokrészeit. 1698 
Levél 100 rhénes forint fejében zálogba adott baráti részbirtokról. 1698 
Levelek baráti és bernecei kúriák zálogba adásáról. 1690 körül. 2 db 
Kollonich Lipót hercegprímás oklevele: Siray Istvánnak visszaadja a bernecei kúriát. (Latin nyelvő.) 

1699. Függıpecséttel 
Kollonich Lipót hercegprímás birtokadományozási oklevele Markl Jánosnak a baráti részbirtokkal 

kapcsolatban. (Latin nyelvő.) 1700. Függıpecséttel 
Kollonich Lipót hercegprímásnak jelent a gróni konvent a Markl família Baráti helységbeli birtokáról. 

(Latin nyelvő.) 1701,  
Christianus Augustus hercegprímás oklevelében Lırinczy Ádámnak adományoz egy bernecei kúriát. 

(Latin nyelvő.) 1713. Baráti (Hont m.) 
Christianus Augustus hercegprímás oklevele a Barátiban lévı Verebély nevő prédium 

adományozásáról.  (Latin nyelvő.) 1714 
A gróni konvent levele Lırinczy Ádám baráti és bernecei birtokáról, III. Károly király adománylevelére 

hivatkozva. (Latin nyelvő.) 1714, 11 lap 
A gróni konvent levele Christianus Augustus hercegprímáshoz, melyben Lırinczy Ádámnak a bernecei 

Kopasz kúriába való beiktatását jelenti. 1717. 
Hont megyei közgyőlési határozatok a baráti és bernecei birtokkal kapcsolatban. (Latin nyelvő.), 1715. 

3 db 
Levél Hont megyei földekrıl. (Latin nyelvő.) 1717 
Az esztergomi érsek levelében tudomásul veszi Lırinczy Anna Mária beiktatását a baráti kúriába. (Latin 

nyelvő.) 1721 
Baráti és bernecei birtokra vonatkozó megyei határozatok győjteménye. (Latin nyelvő.) 1422-1752, 1 

db 6 lap, Baráti, Bernece (Hont m.), 1752 
Egyezséglevél Körmendy Ignác és Huszár József között. (Latin nyelvő.) 1773 
Kimutatás Huszár József baráti, bernecei, közép- és kistúri birtokairól. (Latin nyelvő.) 1788. Baráti, 

Bernece, Kistúr, Középtúr (Hont m.) 
Kimutatás Huszár József bernecei birtokáról. (Latin nyelvő.) 1786 
Hont megyei részbirtokok felsorolása. (Latin nyelvő.) 1789. Baráti, Bernece, Kistúr, Középtúr (Hont 

m.) 
Baráti és bernecei birtokra vonatkozó oklevelekrıl (XV-XVIII. sz.) kézzel írt másolatok. 1401-1800.  

11 db, 18 lap (1900 körül készült) 
Kimutatások gabonamennyiségekrıl és költségekrıl. 1800, 3 db 
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Kimutatás Huszár József Hont megyei birtokairól. 1812, Baráti, Bernece, Kistúr, Középtúr, Keszeg, 
Horváti (Hont m.) 

Huszár József baráti birtokos végrendeletében ingó és ingatlan vagyonáról rendelkezik. 1806 
Huszár József baráti birtokos módosítja 1806. évi végrendeletét, melyben ingó és ingatlan vagyonáról 

rendelkezik. 1813 
Huszár Boldizsár baráti birtokos végrendeletében ingó és ingatlan vagyonáról. 1835. 2 db 
Fizetési meghagyások Huszár Sándor baráti birtokosnak. (Magyar és latin nyelvő.) 1864. 2 db 
A Huszár család örökeladási szerzıdései baráti ingatlanokról. (1835, 1843, 1862-64, 1910) 10 db, 18 

lap 
Térképek: 
Baráti és Bernece határának kéziratos térképe. 1782 
Baráti község határának tagosítási tervezete. 1880 körül. 1881 

 

Ibrányi (vajai és ibrányi) család iratai - lásd Kerekess család irataiban! 1 db 
Szıleösy Rebeka néhai Kerekes János özvegye perli Vajai Ibrányi Mihályt és Ádámot a Latabár 
birtokról szóló beiktatási oklevelek visszaadására. 1636 

 
Inczédy (nagyváradi) család iratai (töredék), 1740-1841, 4 db   

Báró Intzédi földesúrhoz magyar nyelvő levelet ír Haller gróf kormányzó és Alvinczy Gábor, melyben 
az összes birtokleveleket bekérik. 1740. 

Az erdélyi kincstartóság a preszákai jószág ügyében vizsgálatot tart. Pereskedı felek: özv. br. Inczédi 
Gergelyné sz. Kendeffi Ágnes és br. Alvinczi Gábor és Rhédei Farkasné sz. Teleki Katalin 
grófnı. Presaca, Székásgyepő (Alsó Fehér m.), 1774.  

Peren kívüli egyezséglevél özv. Alvinczyné szül. gr. Teleki Katalin és br. Inczédi Elek között a 
preszákai birtokról. Presaca, Székásgyepő (Alsó Fehér m.), 1793  

Simó Ferenc jelentése özv. gróf Lázár Józsefné sz. báró Intzédi Zsuzsanna földesasszonyhoz biztosítás 
ügyben., Gyálakuta (Hunyad m.) 1841. 

 

Irsay család – Lásd Szabó (irsai) család! 
 

Istvánffy (baranyavári és kisasszonyfalvy, báró) család  
Istvánffy Miklós nádori helytartó levele a vasvári káptalanhoz Zobothini György jobbágytelekbe és 

szılıbirtokba való behelyezésérıl. 1592. Vasvár, Muraszombat (Vas m.) 5780. 
Iványi Béla hagyaték: Körmendi Batthyány Levéltár: Az Istvánffy családra vonatkozó levéltári 

regeszták. 1524-1686.  1 köteg, 56 db. (MMgM. RM.  60.) 
 

Jósika (branyicskai, báró) család iratai, 1834, 1836 - 2 db 
Báró Jósika Miklós (1794-1865) ısi birtokának újraosztása ellen tiltakozik. 1843. Kristolc 

(Nagykeresztes) Szolnok-Doboka m. 
Br. Wesselényi Miklós észrevételei a Jósika birtokon tervezett határszabályozásról, valamint a 

háromnyomásos rendszer alkalmazásáról. (Sérült, hiányos.) 1846. Nagykristolc 
[Nagykeresztes] (Szolnok-Doboka m.) 

 

Kálnoky (kıröspataki) gróf család irattöredéke, 1783-1804; 3 db 
Hétbükki Merva Antal adóslevele 17 frt és 20 krajcárról gr. kıröspataki Kálnoky Lajosnak. 1783. 
Gr. Kálnoky Tamás jobbágytelkeinek és azokon lévı jobbágyainak felsorolása. 1798 
A Kálnoky família birtokaival kapcsolatos per iratai. (Latin nyelvő.) 1799-1804.  

 

Kámonyi (másként Kámony) család iratai, 2 db 1771, 1775.  
Kámonyi István zálogba adja birtokát. 1771. Nagyecsérpuszta, Kıvágóörs (Zala m. –ma Veszprém m.) 
A veszprémi káptalan hites levele Kámonyi István rét-és földeladásáról a kıvágóırsi határban. 1775 
Kıvágóörs (Zala m.-ma Veszprém m.) 
Bekerülés: 1964, 1968 – ajándék Zámbó Istvánné, Révfülöp.  

 

Károlyi (nagykárolyi, grófi) család iratai, [1701] -1742-1937, 0,10 ifm – Ebbıl feudális kori 28 db. – 
Lásd még Csákvári uradalom kapitalista-kori anyagában! 

 
Személyügyi iratok (Károlyi Lajosra): 
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Jogi doktori oklevél gróf Károlyi Lajos számára. 1819. 
Pest-Pilis-Solt Egyesült Vármegyék közgyőlése igazolást ad gr. Károlyi Lajosnak, aki a királyi udvari 

Kancelláriához helyeztetvén Vice Notariusi tevékenységérıl bizonyítványt kér. Pest, 1821. jan. 
10. 

Gazdasági iratok: 
(Regeszta) Hegyaljai szılımővelésre vonatkozó kijegyzések a sátoraljaújhelyi Károlyi-levéltárból. 

1701-1899.  99 db 
(Irat) 
Mária Terézia rendelkezése gr. Károlyi Sándor szatmári fıispánhoz, melyben a háborús veszélyre való 

tekintettel kenyérgabona és zab szállításáról intézkedik. 1742. 
A nagykárolyi uradalom tiszttartója Papp Istvánt hajdúnak szegıdteti. 1772. 
A nagykárolyi gr. Károlyi család összes jószágainak a pesti központ gazdatiszti kara által készített 

leltára. (Díszes szattyánbır kötéső könyvecske.) 1794. 
Útmutatókönyv a nagykárolyi gr. Károlyi család birtokain alkalmazott gazdasági tisztek mőködésérıl. 

1816. 
Kultsári számadása a méltóságos gróf Károlyi familiához tartozandó uradalmaknak 18... évekrıl. 

(Formuláré. Bev. 17 oldalas útmutató a speciális kulcsári számvitelrıl). 1816. 
Útmutatás a kasznári számadások vezetése módjáról. (Formanyomtatvány és instrukciók.) 1816. 
"Számadás teste" Nagykárolyi uradalom, ispánság, 1816. 
Károlyi István gr. meghatalmazása Klauzál Imre jószágigazgatónak. 1824. aug. 2. 
Kötelezılevél gr. Károlyi Lajos és György, illetve földet árendáló dohánykertészek között. 1827. 

Csanytelek (Csongrád m.) 
Gr. Batthyány Kázmér levele gr. Károlyi Lajoshoz a rohonczi haszonbér ügyében. 1828. 
Az Állattenyésztési Társaság egy angol telivér mént vásárol 850 aranyért, mely összeget a Társaság és 

egyes nagybirtokosok adták össze. (Másolat.), 1831. 
Gr. Károlyi Lajos utasítása jószágigazgatójához, Megyer, 1833. 
Gr. Károlyi Lajos levele birtoka jószágigazgatójához, Klauzál Imréhez juhvétel, juheladás és istálló 

ügyében. Pozsony, 1833. jan. 20. 
Gróf Károlyi Lajos derekegyházai kasznárjának járandóságai, 1833. Szept. 1. 
A derekegyházai tiszttartóság közli Klauzál Imre jószágigazgatóval az élelmiszerek árát. 1833. nov. 22. 
Igazolás mely szerint gr. Károlyi György egy üszıt hajthat a gyomai országos vásárra. 1834. 
Károlyi Levéltár: Haszonbérszerzıdés gr. Károlyi György és gr. Károlyi István között, mely szerint a 

Derekegyházán lévı angol ménest a fóti uradalomhoz hajtják át. 1837. 
A Gazdasági Egyesület ülésének határozata a Köztelken építendı Gyapjúraktárról. 1837. 
A Gazdasági Egyesület ülésének határozata helypénzekrıl. 1837. 
Feljegyzések a pesti lóversenyekrıl. 1837. 
Gr. Károlyi György uradalma: "Számoltató szék jegyzıkönyve" 1840. 
A nagykárolyi gr. Károlyi-uradalom haszonbérleti szerzıdése szegvári földekrıl. 1845. 
Haszonbérleti szerzıdés Iberall Ferenc szegvári plébános és Oláh József között. 1845. 
Keresztény Pál juhász (gr. Károlyi Lajos Lajosszállási juhászata) magaviseleti bizonyítványa. 1847. 
A Tek. Surány megyeri uradalom Jövedelem Reménybelyi 1848-iki évre. (Gr. Károlyi Lajos) Hauffel 

János. 1848. 
Gróf Károlyi Lajos levele Heuffel János Suránymegyeri jószágigazgatónak tisztségviselık 

járandóságával kapcsolatban. 1848. jún. 13. 
Haszonbérleti szerzıdés gr. Károlyi István és Körrey Ferenc szegvári lelkész között. 1850. 
Károlyi Lajos gr. alföldi birtokainak költségvetése. 1852. Hódmezıvásárhely (Csongrád m.) 
Károlyi Lajos, gr. alföldi birtokainak szegıdményi kimutatása. 1852. Hódmezıvásárhely (Csongrád m.) 
Károlyi Lajos gr. regálékat ad bérbe. 1852. Kenderes (Szolnok m.) 2 db 
Károlyi Lajos gr. uradalmi jószágkormányzójához intézett levelek. 1852. Hódmezıvásárhely (Csongrád 

m.) 2 db 
Flottbecker faiskola (Hamburg) különbözı facsemetéket küld gr. Károlyi György pesti fıkertészének, 

Reitter Lipótnak Pestre. 1853. 
Károlyi Lajos gr. utasításai jószágfelügyelıjének, Szendrey Ignácnak alföldi uradalmaival kapcsolatban. 

1860. Hódmezıvásárhely (Csongrád m.) 2 db 
Károlyi Lajos, gr. vásárhelyi uradalmának pénzügyi kimutatása. 1860. Hódmezıvásárhely (Csongrád 

m.) 
Gr. Károlyi György uradalom: Bérleti szerzıdés gr. Károlyi Mihály és a Magyar Föld Rt. között a gr. 

Károlyi György által alapított hitbizományhoz tartozó földekrıl. 1916. 
Csákvári Esterházy uradalom. Dr. Bán Ágoston uradalmi ügyvéd levele gr. Esterházy Mórichoz a gr. 
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Károlyi részére fizetett pénzösszegekrıl. 1916. 
Gr. Károlyi György uradalom: Jegyzıkönyv a debrıi Károlyi uradalom haszonbérbe adásáról. 1917. 
Csákvári Esterházy uradalom. Gr. Károlyi József vadászati haszonbér szerzıdést köt a csákvári 

uradalommal, 1927. 5 db 
Az Egri Fıkáptalan Jószágkormányzóságának levelei a Kecskeméti R.kat. Egyházközség 

Fıgondnokságának a matkói birtok gr. Károlyi Viktor általi megtekintésének tárgyában. 
(Sérült.) 1929. Kecskemét, Matkó (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) 2 db 

Csákvári Esterházy uradalom. Gr. Esterházy Móric levele gr. Károlyi Józsefhez a Magyar Katholikus 
Vallás- és Tanulmányi Alap ügyében. 1929. 

Gr. Károlyi Gyula földbirtokreform tervezete, valamint 133 nagybirtok különbözı statisztikai adatai. 
1935. 

Csákvári Esterházy uradalom. Gr. Károlyi Lajos levele gr. Esterházy Mórichoz, melyben egy 
erdıbirtokot ajánl megvételre. 1937. 

 Bekerülés: Régi múzeumi anyag (alapítás korabeli is), Iványi Béla regesztái, 1974. évi vétel Lugosy Lászlótól (3 
db). 

 

Kelemen (szerepi) család iratai, 1779, 1853, 2 db 
Özvegy Szénás Józsefné, Terjéni Rebeka pere a Kelemen-família ellen. 1779. Bihar m. 
Schwarz Sámuel ügyvéd levele Kelemen Jánoshoz örökölt adósságai tárgyában. 1853.  Debrecen, 2 db 
Bekerülés: Régi múzeumi anyag és 1983. évi antikvár vásárlás. 

 

Kemény (magyargyerımonostori) család iratai, 1641, 1 db + Lásd Vargyasi Dániel család iratai, 1 db, 
1692  

A kolozsmonostori konvent oklevele a Kemény testvérek: János, Boldizsár és Péter ingóságokkal 
kapcsolatos egyezségérıl. 1641. Alsó-Fehér m. 

 

Kende (kölcsei) család iratai, 1691, 1731, 1836 – 3 db 
A kölcsei Kende fivérek a Kölcse faluban lévı kúriájukat 40 évre elzálogosítják 100 körmöci aranyért. 

1691. Kölcse (Szatmár m.) 
Nagy-Idai Sámuel és felesége Kende Éva 30 frt-ért Batzin Irén jobbágyukat eladják Huszton. 1731. 

Huszt (Máramaros m.) 
Kende Zsigmond Szatmár vármegye elsı alispánja körlevelet küld Sályi község birtokosainak 

birtokrendezés ügyében. 1836. Szamospályi (Szatmár m.) 
 

Kendeffy (malomvízi) család iratai (töredék), 1481-1501, 1699, 1774, 6 db – Itt található 1 db-1683 

 
I. Apafi Mihály vásártartási jogot ad a Hunyad megyei Boldogasszonyfalvának malomvizi Kendeffy 

Miklós közbenjárására. Függıpecséttel. 1683. 
 
A többi, ezen családot érintı iratból 3 db Mohács elıttit (hatalmaskodás, birtokfelosztás ügyekben) 

lásd a Vádi Kopasz-család Mohács elıtti oklevelei, 1 db-ot (haszonélvezetbe adás, 1699) a 
Naláczy család,  1 db-ot (Alsó-Fehér vármegyei birtokper, 1774) az Inczédy család iratai 
között!  

 
Kerekess (abaújszántói) család iratai 1601-1899, 26 db 

 
Adománylevél Kereki várról (Nagykereki, Bihar m.) és Latabár faluról, melyet Bocskai István 1589-ben 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtıl kapott. 1617. 
Szıleösy Rebeka néhai Kerekes János özvegye perli Vajai Ibrányi Mihályt és Ádámot a Latabár 

birtokról szóló beiktatási oklevelek visszaadására. 1636 
A Bihar megyei Latabár község birtokrészeit Kerekes István és Mihály eladják Ibrányi Mihálynak. 

Csonka oklevél másolat. 1638 
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 600 magyar forintot utal ki hőséges udvari fıemberének, Kerekes 

Jánosnak. 1648 
A Kerekes familiát illetı, Latabár helység adományozásáról szóló oklevél. Latin nyelvő. 1650 
Apafi Mihály fejedelem Kerekes Péter, Keczeli György és Hegyesi János étekfogóinak Gyaluban 

adományozott mások által elfoglalt földeket visszaadni rendeli. 1667. 
A Kerekes család birtokpere a Korothnoky örökségért. Abaujszántó, Jászó /Abauj-Torna/, Óvári, Vetés 
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/Szatmár/ Halmi, Kökényesd /Ugocsa/, Bábony /Kolozs/. 1746-1853. 1 db, 66 fol. 
A Kerekes család birtokiratai gazdálkodási módok leírásával. Latabár (Bihar m.), Kökényesd (Ugocsa 

m.) 1601-1899. 18 db 
Kerekes István kökényesdi birtokainak összeírása. 1853 
 
Bekerülés: 1962-ben vásárolta meg a múzeum Dr. Kerekesházy Józseftıl a családjára vonatkozó régi okiratokat, a 

Kerekess család latabári (Bihar m.) birtokának 17-19. századi iratait.  

 

Keresztúry (bodrogkeresztúri) család iratai, 1651-1689, 4 db 
Keresztury András és neje Elefánthy Judit örökösei nevében Keresztury László Magyarország alnádora 

és Nyitra vm. alisp. tiltakozik,hogy Emıd(y) Zsuzsanna, néhai Elefánthy András özvegye a 
felsıelefánti birtokba jegyajándék címen beiktattassék. 1651, Felsıelefánt (Nyitra m.) 

Emıdy Zsuzsanna vallomása Kereszthury László 1649 és 1651 között Alsó és Felsı-Elfánton elkövetett 
hatalmaskodásairól, valamint a törvénysértések jegyzéke. 1651. Alsóelefánt, Felsıelefánt 
(Nyitra m.) 

Kereszthury László Magyarország alnádora nemes Virágh Mátyásnak és feleségének hálája jeléül 
zálogba adja Szalakuszon lévı majorházát és a már terhelt házra további 50 frt kölcsönt vesz 
fel. 1666. Szalakusz (Nyitra m.) 

Skony Elek pálosrendi vikárius panaszt emel Emıdi Ilona jobbágyai ellen, mivel azok rátörtek a 
kolostor mankóczi birtokára. 1689. Mankóc (Bars m.) 

 

Kiszely (benedekfalvi) család iratai – 1665-1823, 5 db + 1 db Mohács elıtti 
896. Andreánszky Márton 13 frt 50 xr kölcsönt vesz fel Kiszely Sándortól és a szentandrási határban 

lévı két köblös földjét átengedi kiváltásig. (Szlovák nyelvő) 1665 
Lechoczky Dániel János egyezsége Kiszeli Mátyás kapitánnyal, kinek az általa épített épületekért 60 frt 

megváltást fizet. (Szlovák nyelvő.) 1773 
Kiszelyi Pál gyermekei adósságát magára vállalja. 12 frt kölcsönt vesz fel lehotai erdejére. (Szlovák 

nyelvő.), 1779 
Dyedinai Máté özvegye Dorottya, Borbála és Apollónia testvérei nevében is elismeri, hogy Kiszely 

Bálint és Péter testvérei a nekik járó leánynegyed fejében a Liptó megyei birtokból elégtételt 
adtak. (1536-ban kiadott oklevél hiteles másolata.) 1823 

939. Szepesi káptalan jelenti II. Rudolfnak; megkapta iktató parancsát a benedekfalvi 
másképpKiszely,Detrich,Luby,(Dluholuczky) Decholuczky és Andreánszky családok számára 
Detrichfalva(Benedekfalva),Konszka,Szentandrás és Bresztovina birtokokba beikt.(1578-ból 
másol.) 1823 

 

Kopasz (vádi) család birtokjogi iratai. 1450-1772; 0,10 ifm 
Benne 9 db Mohács elıtti oklevél – lásd ott! 
A Hunyad vármegyei Alpestes, Balamér, Bár (Nagybár), Beresd, Vád, Nalác (Nalácvád), Szilvás, 
Tirnáva és a Hont vármegyei Bernece területének birtokügyei. 
(Benne Naláczyakkal, Lırinczyekkel és berneczei Csalákkal történt egyezségek, Kendeffyek által 
elkövetett hatalmaskodások és csereügylet iratai). 
 
Bekerülése: 1963, részben ajándékként, részben vételként. A 8 db Mohács elıtti oklevél feltárva a MOL honlapján 
(1 db nem). A 17-18. századi iratokból 144 db-ot összevontan a III. 1011-es leltári szám alá soroltak, ezek egy része 
feldolgozatlan. A 16-17. századi magyar és latin iratok elázás miatt és kártevık által erısen rongáltak. Kutatásuk 
részben adatbázis, részben egyenkénti átnézéssel lehetséges. 

 

Korponay (komonkai) család iratai, (1390-1852) 3 köteg regeszta és 19. század, 2 db irat  
Korponai Mihály sárosi birtokos földjeinek összeírása. (Szlovák nyelvő.) 1822 
Korponai Mihály zálogba adja egyes birtokait. Év n. Csontfalva, Makálfalva (Szepes m.) 
 
Regeszta:  
Iványi Béla hagyaték: A Korponay családra vonatkozó levéltári regeszták, Feketefalu. 1390-1852. 2 

köteg 
Iványi Béla hagyaték: A Korponay családra vonatkozó levéltári regeszták, Feketefalu. 1548-1575. 1 

köteg 

 

Koss család, 1771, 1789-1797, 1795, 3 db 
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A zalavári konvent hiteles levele: Koss János eladja 60 rh. frt-ért Kisörs helységben lévı házhelyét 
annak minden tartozékával és haszonvételével együtt Szita Mihálynak. 1771. 

Koss Gergely és Sámuel pénzügyi elszámolásai kölcsönökrıl és tartozásokról. 1789-1797.  Debrecen 
(Hajdú m.) 

Szılı eladási bizonyságlevél: Tiszta Pál megvette a szikszói szılıbirtokot Koss Istvántól és Papp 
Andrástól 150-150 frt-ért. 1795.  Szikszó (Abaúj-Torna m.) 

Bekerülés: 1964, 1968 – ajándék Zámbó Istvánné, Révfülöp 

 

Kubinyi (felsıkubini, és deménfalvi) család iratai –1602-1690, 1805, 9 db. Lásd Pongrácz család és 
Recsky család levéltárában!+ Itt található 1 db, 1831 

Pongrácz család iratai: Kubinyi János egyezkedése Palugyay Ferenccel és Pongrácz Jánossal Liptó 
megyei birtokokról. (Latin nyelvő.), 1602 

Pongrácz család iratai: Kubinyi János levele a Pongrácz család birtokának elidegenítésével 
kapcsolatban. (Latin nyelvő.) 1603. 

Pongrácz család iratai: Három oklevél Esterházy nádortól és a Liptó vármegyétıl a Kubinyi, a Pongrácz 
és a Palugyay család birtokairól. (Latin nyelvő.) 1623-1690 

Pongrácz család iratai: Wesselényi nádor oklevele a Kubinyi János által megvett Gusona, Hont megyei 
birtokról. (Latin nyelvő.) 1663. 

Pongrácz család iratai: A Kubinyi család és a Pongrácz családra vonatkozó irat. (Szlovák nyelvő). 1688. 
Recsky család levéltárában: Recsky István és Kubinyi András nemesek becsületpere, 1805. 4 db 

A rimamurányi vashámor társaság a Ragályi, Kubinyi és Morász családokkal egyezséget köt 
erdıkitermelés ügyében. Rimamurány (Gömör-Kishont m.) 1831. 

 

Lakatos család – Lásd Nagy Lakatos család! 
 

Lampért család iratai, [1568]-1589-1769, 10 db 
Oklevelek (1568, 1572) 20. századi, kézzel írt másolata Lampert Imre hidegvölgyi szılıjével 

kapcsolatban. (Latin nyelvő.) 
A vasvári káptalan oklevele Lampert Imre birtokügyében. (Latin nyelvő.) 1589. Erısen sérült. Hiányos. 
A vasvári káptalan oklevele, Lampert Imre nemesi rangra emelésérıl. (Latin nyelvő.) 1601-1699. 
 Házhely elosztása Lampért János özvegye és testvére között. 1722.  Szentmárton (Vas m.) 
A Lampért család birtokainak leírása. (Töredék.) 1738. Nagygyimót, Gergelyi (Veszprém m.), 

Szentmárton (Vas m.) 
A Lampért család osztálylevele birtokaikról. 1738. Nagygyimót, Gergelyi (Veszprém m.) 
A veszprémi káptalan oklevele Lampert Ferenc és Mihály birtokfelosztásáról. 1747. Adorjánháza, 

Egyedföld (Veszprém m.) 
Fejérkıi István veszprémi püspök Lampert Imrének adományozza a Kajár községben fekvı Hidegvölgy 

szılıhegyet, mely után csak tizedet köteles fizetni, kilencedet nem. 1752. Kajár (Gyır m.) 
Mária Terézia abszolúciós levele a függıben lévı Lamperth ügyekre. 1753.  
Sopron város bejelentése Lampert katonaorvos hagyatékát illetıen. 1769. 
 

 
Lázár (szentannai) és (szárhegyi) család, 1796, 1 db  

Kötelezvény birtokvisszaváltásra felvett pénzösszegrıl. Gr. Lázár János szentannai jószágait Bodó 
Zsigmond kölcsönével 2000 német frt-al vissza akarja váltani.. 1796. Szentanna (Maros-Torda vm.) 
+1 db Inczédy család irataiban. 

 

Lırinczy család – Lásd Huszár család levéltára! 
 

Luby (benedekfalvi) család – 1 db, Lásd Kiszely család irataiban! 
 

Luzsénszky család (luzsnai és reglicei báró) család iratai,1817, 1820; 2 db  
Luzsénszky Jánosné /sz. Henter Anna/ hat évre bérbe adja Borsod vm.-i birtokát Rákosy Istvánnak. 

1817 
I. Ferenc donatiós levele özv. báró Luzsénszky Györgyné szül. Berényi Erzsébet grófnı és négy fia 

részére. 1820 
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Bekerülés: Feltehetıen a Pongrácz család levéltárával. Regléczi Luzénszky család (Pongrácz és a Szent-Iványi 
családdal  rokon) Luzészky Franciska báró Pongrácz Imre felesége. 

 
Markl család iratai - Lásd Huszár család irataiban, 2 db, 1700, 1701 

[Kollonich Lipót hercegprímás birtokadományozási oklevele Markl Jánosnak a baráti részbirtokkal 
kapcsolatban. Függıpecséttel, 1700. Baráti (Hont m.) 

Kollonich Lipót hercegprímásnak jelent a gróni konvent a Markl família Baráti helységbeli birtokáról. 
1701. Baráti (Hont m.)] 

 

Mezriczky család iratai, 1841, 1 db 
A veszprémi káptalan hiteles levele: Mezricky testvérek birtok-adásvételi szerzıdése. 1841, 
Nagyecsérpuszta, Kıvágóörs (Zala m.-ma Veszprém m.) 
Bekerülés: 1964, 1968 – ajándék Zámbó Istvánné, Révfülöp 

 

Nádasdy (nádasdi és fogarasföldi, grófi) család iratai, 1557-1910, 14 db +1 db Lásd Csáky 

iratokban, 1663.; +1 db a Pongrácz család irataiban, 1679. – ebbıl feudális kori 7 db 
Nádasdy Tamás nádor oklevele Trencsén megyei portió bérletérıl. 1557. Trencsén m. 
Nádasdy Ferenc országbíró nevében kiállított oklevél, melyben gr. Csáky István fıispán felesége mint 

felperes Bocskay István fıispán ellen vitt perben a felek kiegyeztek. 1663. Királyhelmec, 
Zemplén vm. 

Nádasdy György leánya, Katalin, szalmavári birtokrészét zálogba adja Kolmár Jánosnak és nejének 
Nyikos Katalinnak. 1722. Szalmavár, Vanyola (Veszprém m.) 

Gr. Nádasdy Ferenc javainak conscriptiója, élı és holt leltári javak pontos részletezésével. 1761, 1773. 
2 db Vát (Vas m.) 

Adásvételi szerzıdés Csongha János és Nádasdy Tamás gróf között sikabonyi javakról. 1794. Síkabony 
(Pozsony m.) 

Vadászati jogbérleti szerzıdés a Földmővelésügyi Minisztérium és gr. Nádasdy Ferenc között a mokrai 
és bruszturai vadászati jogról., 1888. Mokra (Ung m.), Brusztura (Máramaros m.) 

Csákvári Esterházy uradalom. Gr. Nádasdy Tamás lepsényi uradalmi kasznárjának levelei gr. 
Nádasdyhoz a lepsényi templom építésérıl. 1901, 1902, 1910. 6 db 

Bekerülés: Részben Régi múzeumi anyag, részben 1983. évben ajándék: Dr Szabó Gyula 

 

Nagy Lakatos (udvarhelyi) család iratai, 1645, 1670 2 db - Lásd +1 db Bornemissza (borosjenıi, 
berhidai és petrelini) család iratai között! 

Udvarhely várának udvarbírája Szilágyi Gáspár igazolja, hogy elıdje idejében Lakatos Márton rétjét 
Nagy Tamás lekaszálta és eltulajdonította. 1645. Udvarhely (Udvarhely m.) 
Lakatos Márton Udvarhely határában lévı földjének ügye, 1670. 
[Lakatos Márton Udvarhely határában lévı földjét Bornemissza Zsuzsanna (özv. Kemény Boldizsárné) 

jobbágyai javára elszántották. A régi határ helyreállítását Gáborffy István Udvarhely bírája 
elrendeli. 1670, Boldogasszonyfalva (Hunyad m.), Udvarhely (Udvarhely m.)] 

 

Naláczy (naláczvádi, báró) család iratai, 1553 – 1717, 19 db 
5 db, lentebb nem részletezett irat a vádi Kopasz családdal közös csere- és zálogügyletekre vonatkozik.- 

Lásd Vádi Kopasz család levéltárában! 
 
Hunyad vármegye fıtisztviselıi tanúsítják, hogy Modlina Ferenc elzálogosítja jobbágytelkét Naláczy 

Jánosnak. 1553. jan. 30. 
Az erdélyi vajda idézı parancsa Pesthessy Hedvig, Barbatvizy és Zeyk Mihály részére a Naláczy 

Jánosnak járó tartozás ügyében. 1578. 
Az erdélyi vajda rendelete a Naláczy leánynegyed kiadásáról. 1578. 
Báthory Zsigmond fejedelemhez intézett jelentés Naláczy János gyámsága ügyében. 1596 
Bizonyságlevél Naláczy Istvánnak a Zaránd megyei Sunk birtokra adott 2.000 frt-ról. 1668. 
Naláczy István és Nádudvari János egyezségérıl szóló testimoniális levél egy elbujdosott jobbágyának 

40 frt örökáron való eladása ügyében. 1669 
Apafi fejedelemhez intézett beadvány töredéke. Apafi Mihály fejedelem zálogba adja Naláczy 

Istvánnak 3.000 frt-ért Sunk birtokot. 1669 
Thököly Imre Vajdahunyad városának Várhegy nevő részét 1.000 frt értékben udvarmesterének 

Naláczy Istvánnak ajándékozza. 1673 
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Apafi Mihály az alkenyéri dézsmát Naláczy Istvánnak ajándékozza 1000 frt értékben. 1682 
Ona György és Naláczy István között létrejött szántóföld adásvételi szerzıdés. 1685 
A Kendeffi család átengedi életfogytiglani használatra elidegenítés tilalma mellett a Naláczy családnak 

a boldogfalvai határban lévı földjét. 1699 
Naláczy jobbágyok a súlyos adóterhek miatt zálogba adják Naláczy Istvánnak a vádi határban lévı rétet. 

1699. ápr. 10. 
Naláczy Péter engedélyt ad Nikola nevő jobbágya szántóföldjének elzálogosítására. Nalácz, 1699. máj. 

8. 
A Naláczi testvérek osztálylevele Zaránd, Küküllı és Belsı-Szolnok megyei birtokaikról. 1717. 
 
Bekerülés: A Vádi Kopasz család levéltárával. Lásd ott! 

 

Nedeczky család iratai (töredék), 1757 – 1820; 18 db 
Komárom megyei duna-nedeczei és lábatlani Nedeczky-család birtokainak (Virt, Radvány, Lábatlan, 
Piszke) gazdálkodására vonatkozó iratok, 13 db 
 
Zemplén megyei Nedeczky birtok Árva Nedeczky Apollónia nyugtája 1200 Ft-ról (Körtvélyes, Csécs) 
1779, 1 db  
 
Nedeczky József komáromi szolgabíró körözvényei, 1761 – 4 db 
 
Bekerülése ismeretlen. Egyik feltételezés szerint Rónay Lászlótól az 1930-as évek közepén, aki 1933-1936 között a 
Mezıgazdasági Múzeum igazgatója volt és 1908. július 27-én vette feleségül nedeczei Nedeczky Saroltát, aki 1916. 
január 6-án elhunyt. Másik feltételezés: A 17. században a család nıtagjaiból ketten is az óvári és szentmiklósi 
Pongrácz-családba házasodtak. (1626-ban pl. Nedeczey Zsuzsa – Pongrácz Mikós, Nedeczey Erzse - Pongrácz 
Mihály felesége volt.) (Lásd Nagy Iván: 8. kötet 107. p.) A korai, alacsony leltári számok az elsı feltételezést 
látszanak inkább igazolni. 

 

Okolicsányi (okolicsnói) család iratai (1650-) 1701-1911, 34 db (ebbıl 30 db feudális kori) 

Az Okolicsányi famíliával kapcsolatos vegyes anyag. (Levelek, feljegyzések.) 1701-1900. 8 db 
Nyugták különbözı pénzkölcsönökrıl. (1741, 1776, 1803) 3 db 
Az Okolicsányi família vegyes levelezése. 1801-1899, 4 db 
Az Okolicsányiak pereskedésének vegyes anyaga. (Latin nyelvő.) 1837. 12 db 
Az Okolicsányi família származási táblája és rövid története 1422-tıl. (Latin nyelvő.) 1838 
Az Okolicsányi testvérek zálogba adják Barátiban lévı Palásti nevő részbirtokukat. 1841. 2 db 
Német mezıgazdasági középiskola tanulóinak névjegyzéke, közöttük néhány magyar, az egyik 

Okolicsányi. (Német nyelvő.) 1858-1859 
Az Okolicsányi família 170.000 koronás kötelezvénye biztosítékaként baráti, bernecei és kemencei 

birtokokat kötnek le. 1906 
Adásvételi szerzıdés másolat baráti, bernecei és kemencei ingatlanokról az Okolicsányi testvérek és a 

Magyar Földhitelintézet között. 1912 
Váltóhitel okmány és vételár meghatározás özv. Okolicsányi Györgyné baráti gazdaságával 

kapcsolatban 1911 
 
Lásd még +11 db Liptó megyei perirat a Pongrácz család levéltárában! 1650-1680 és 1751-1765 között 
 

Palaticz (illadai) család iratai, 1595. 1 db 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem Palaticz Györgynek adományoz az ellene lázadóktól elkobzott 
Kıvárhoz tartozó birtokaiból. 1595. Kıváralja (Szatmár m.) 

 

Pálffy (erdıdi, grófi) család iratai, 1722-1837, 6 db - és a Pozsonyi várkapitánysági uradalom 

(Pálffy szeniorátus) gazdasági iratai 1811-1857; 0,50 ifm 

Családi vegyes birtokjogi iratok: 
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Gr. Pálffy Miklós nádor (1657-1732) oklevele, 1722 
Gróf Erdıdi Pálffy Miklós nádor (1657-1732) biztosító oklevele Esterházy Ferenc részére, akinek 

uradalmaiban nyíltan vagy titokban halásznak, vadásznak és madarásznak és ez ellen Esterházy 
védekezni fog. 1723. 

Pálffy Miklós nádor (1657-1732) adománylevele, melyben nemesi családoknak Szemere, Szentpéterfa 
és Dénesfa helységekben birtokokat adományoz, azok minden tartozékával és haszonvételével 
együtt. 1723. Dénesfa, Répceszemere (Sopron m.), Szentpéterfa (Vas m.) 

Mária Terézia oklevele Pálffy János nádor Ugocsa vármegyei birtokadományozásáról. 1750. 
Fertısalmás (Ugocsa m.) 

Pálffy János nádor (1664-1751) levelének másolata Boldogasszonyfa birtoklásáról. 1763. 
Boldogasszonyfa (Pozsonyboldogfa, Pozsony m.) 

Anton Pálffy abszolutoriuma Anton Grumich részére. 1837. Malacka (Pozsony m.) 
 
Gazdasági iratok: 
A Pozsonyi várkapitánysági uradalom (Pálffy szeniorátus) csallóközi Beketfa, Benkepatony, 

Bögölypatony, Csécsénypatony, Csentıfa, Dióspatony, Egyházgelle, Fırév, Förgepatony, 
Királyrét, Kislucs, Lıgerpatony, Macháza, Nagybodak, Nagyfödémes, Nagypaka, Ógelle, 
Pósfalva, Pozsony, Pozsonyligetfalu, Vereknye helységek, dőlık és a pozsonyi erdık (Haaber, 
Királyerdı, Spiegelhagen, Pálfysziget stb.) területén folyó gazdálkodás (1811 – 1857) 

 
Területkimutatások 
Fıkönyvek, készpénzbevételi jegyzékek, pénztári számadások, pénztári naplókönyvek 
Kasznárság, erdészet kimutatásai (pagonykönyv, birkakönyv, betakarított búza, tüzifaelszámolások)  
Úrbéri összeírások, úrbéri tabellák, robotkönyvek, terménybevételek, magtári szemestermény-kimutatás 
Járandóságok jegyzéke, „fizetésbeli sorozat” 
Haszonbérlık nyilvántartásai, vadászati szerzıdés 
Tiszti utasítások 
Állatkárok, kérvények 
 
Bekerülés: 1927-ben került a múzeum un. "okmánygyőjteményébe” gr. Pálffy szeniorátus Pozsony-Csallóközi  

uradalmának gazdasági iratsorozata, melyet Nyáry István gróf, az akkori múzeumi munkatárs 
adományozott a múzeumnak. 

 

Palugyay (nagypalugyai és bodafalvi) család, 1557-1778, 7 db + 1 db Mocsács elıtti oklevél - lásd 

ott!  

Oklevél Liptóújvár és környéki birtoklási ügyekrıl. Palugyai család. 1557. Liptóújvár (Liptó m.) 
Palugyai Jánosné végrendelete: Királylubella, Zólyomlipcse, Nagy- és Kispalugya birtokairól. 1576-

1577. Királylubella, Zólyomlipcse, Kispalugya, Nagypalugya (Liptó m.) 
Palugyai család birtokának tulajdonjoga körüli vitával kapcsolatos oklevél. 1614. Pottornya (Liptó m.), 

2 db 
A Palugyai család birtok egyezséglevele. 1639. Németlipcse (Liptó m.) 
Palugyai György mivel adós maradt egy ló árával, két jobbágyát adja zálogba. 1683. Kispalugya (Liptó 

m.) 
Az esztergomi káptalan záloglevele a Palugyai család birtokairól. 1778. Budafalva, Királylubella, 

Kispalugya, Szentkereszt (Liptó m.) Peruba (Árva m.) 
+ 25 db 16-18. századi irat a Pongrácz család levéltárában a Palugyayakkal kapcsolatos birtokviták, 

perek. 
Bekerülés: Vásárlás Fodor Györgytıl, 1963., részben Pongrácz család levéltárával. 
 

Petrichevich Horváth (széplaki) család iratai, 1746, 1 db + Lásd Vargyasi Dániel család iratai 1 db, 1746 

Petrichevits Horváth Boldizsár szántóföldet cserél Suki Sárával, kaszálórészre. 1746. Melegföldvár 
(Szolnok-Doboka m.) 
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Podmaniczky (podmanini és aszódi, báró) család iratai, 1723-1799, 10 db – Lásd Recsky család 

levéltárában is! 

Bérbeadott puszta megváltása. Podmaniczky János visszaváltja a Csemiczkyeknek bérbeadott faludi 
pusztát 14 magyar frt-ért. 1723. Sóshartyán, Kisfaludpuszta (Nógrád m.) 

Perbeli egyezség Recsky István felperes és br. Podmaniczky János és Sándor alperesek között a Heves 
és Külsı Szolnok megyei "Telki-telek vagy Telekszállása" birtok felett 5100 rh. frt 
lefizetésével Recsky István javára.  1773. Recsk, Telekpuszta (Heves m.) 

A Recsky család pere a br. Podmaniczkyakkal Telekszállása pusztáról, 1789-1799. 8 db 
 
Bekerülés: 1. és 2. tétel Régi Múzeumi anyag, 1964-ben leltározva, 3. tétel a Recsky család levéltárával 

– lásd ott! 
 

Polyán család iratai, 1530, 1 db 

A vasvári konvent oklevele, mely szerint Polyán Péter özvegye 400 frt-ért eladja Polyán és Byk 
helységben fekvı birtokrészét. 1530 Polyán, Bük (Zala m.) Sorokpolány és Bük (Vas m.) 

 

Pongrácz (szentmiklósi és óvári) család levéltára, 1300 – 1508, 18 db és 1548-1875, 0,10 ifm 

Arad (Talpas), Liptó (Szentmiklós, Bodafalva, Kispalugya, Királylubella, Oskó), Hont (Gusona), Turóc 
(Zsámbokrét), Pest (Boldogkáta, Sáp) vármegyei birtokok uralkodók által történt adományozásai, 
megyegyőlési birtokjogi határozatok, családok osztályegyezségei, birtokperek, zálogügyletek. Benne a 
rokon Szentiványi és a beházasodott Palugyay, Kubinyi, Okolicsányi család iratai is. 
 
A 18 db Mohács elıtti oklevél részletes leírását lásd Mohács elıtti iratok részben! 
 
Részletesen (évendben): 

5524/zg.  I. Ferdinánd király oklevelében megerısíti a Palugyai családot birtokaiban. (Latin nyelvő.) 
1551. 1 db, Szentkereszt, Bodafalva, Királylubella, Kispalugya (Liptó m.) 

5524/m.  Oklevél a Palugyai család birtokrészének tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1568. 1 db, 
Kispalugya (Liptó m.) 

5524/zh.  Oklevél a Palugyai család Liptó megyei birtokainak tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1570. 
1 db, (Liptó m.) 

5524/f.  II. Rudolf császár oklevele. (Latin nyelvő.) 1577. 1 db, Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/o.  Záborszky Mihály pereskedése és egyezkedése a Pongrácz familiával földbirtokok 

tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1579. 1 db, Kispalugya, Szentmiklós (Liptó m.), 
(Magyarország) 

5524/q.  Kubinyi János egyezkedése Palugyay Ferenccel és Pongrácz Jánossal Liptó megyei 
birtokokról. (Latin nyelvő.) 1602. 1 db, (Liptó m.) 

5524/zt.  A Pongrácz familia egyik tagjának levele családi birtokrész tulajdonjogával kapcsolatban. 
(Latin nyelvő.) 1602. 1 db, (Liptó m.) 

5524/zs.  Osztályos levél a Pongrácz család tagjai közötti egyezségrıl. (Latin nyelvő.) 1602. 1 db, 
(Liptó m.) 

5524/zv.  Kubinyi János levele a Pongrácz család birtokának elidegenítésével kapcsolatban. (Latin 
nyelvő.) 1603. 1 db, (Liptó m.) 

5524/p.  Szentiványi Ráfáel és feleségének egyezsége a Pongrácz familiával a királylubellai 
birtokról. (Latin nyelvő.) 1606. 1 db, Királylubella (Liptó m.) 

5524/zw.  Liptó vármegye ítélıtáblájának döntése a Pongrácz familia egyes tagjai közötti 
birtokvitában. 1609. 1 db, (Liptó m.) 

5524/zx.  Levél a Pongrácz család tagjai közötti birtokvitában. (Latin nyelvő.) 1614. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zza.  Az esztergomi káptalan döntése a Pongrácz familia birtokának tulajdonjoga körüli 

vitában. (Latin nyelvő). 1615. 1 db, (Liptó m.) 
5524/r.  A szepesi káptalan oklevele Pongrácz birtokok tulajdonjogairól. (Latin nyelvő.) 1616. 1 db, 

Liptószentmiklós, Királylubella (Liptó m.), Poruba (Árva m.) 
5524/s.  A túróci káptalan oklevele a Palugyay és Pongrácz családok tagjainak birtokairól. (Latin 

nyelvő.) 1619. 1 db, (Liptó m.) 
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5524/zy.  Liptó vármegye ítélıszékének döntése a Palugyay és a Pongrácz család birtokainak 
tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1620. 1 db, (Liptó m.) 

5524/zz.  Liptó vármegye ítélıszékének döntése a Palugyay és a Pongrácz család birtokainak 
tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1620. 1 db, (Liptó m.) 

5524/zzb.  Levél a Palugyay rokonok közötti birtokegyezséggel kapcsolatban. (Latin nyelvő). 1620. 
1 db, (Liptó m.) 

5527/o.  II. Ferdinánd király oklevele a Palugyay és Pongrácz családoknak történt 
birtokadományozásokról. (Latin nyelvő). 1622. 1 db, (Liptó m.) 

5524/t.  Három oklevél Esterházy nádortól és a Liptó vármegyétıl a Kubinyi, a Pongrácz és a 
Palugyay család birtokairól. (Latin nyelvő.) 1623-1690. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zg.  Rákoczi Pál levele a Pongrácz és a Mocsáry familia közötti birtokperben. (Latin nyelvő). 
[Sérült.]-1633. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zm.  Esterházy Miklós nádor oklevele a Pongrácz familia Liptó vármegyei birtokával 
kapcsolatban. (Latin nyelvő). [Sérült, javított.]-1633. 1 db, (Liptó m.) 

5524/u.  Esterházy Miklós a királyi ítélıtábla elnökének levele a Pongrácz birtokról. (Latin nyelvő.) 
1634. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zf.  Levél a Pongrácz örökösök közötti zálogperrel kapcsolatban. 1634--2-db, (Liptó m.) 
5525/ze.  Bornemissza István levele adósság fejében jószág lefoglalásáról. 1635. 1 db, (Liptó m.) 
5524/w.  Drugeth János királyi ítélıtábla elnökének levele a Pongrácz birtokok tulajdonjogáról. 

(Latin nyelvő.) 1636. 1 db, (Liptó m.) 
5524/y.  Illésházy Gáspár végrendelete ingó és ingatlan vagyonáról. Az örökösök között egy 

Palugyay családtag. (Latin nyelvő.) 1636. 1 db, Szentmiklós (Liptó m.), (Magyarország) 
5524/zzc.  Palugyay rokonok pereskedése zálogba adott birtokról. (Latin és magyar nyelvő). 1639. 1 

db, (Liptó m.) 
5524/z.  Palugyay család tagjai közti egyezkedésrıl szóló oklevél. (Latin nyelvő.) 1640. 1 db, 

Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/za.  A Palugyay család tagjai közti egyezkedésrıl szóló oklevél. (Latin nyelvő.) 1640. 1 db, 

Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zb.  A Palugyay család tagjai közti egyezkedésrıl szóló oklevél. (Latin nyelvő.) 1641. 1 db, 

Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zc.  A Palugyay család tagjai közti egyezkedésrıl szóló oklevél. (Latin nyelvő.) 1641. 1 db, 

Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zd.  A szepesi káptalan oklevele a Palugyay birtok tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1642. 1 db, 

Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/k.  II. Ferdinánd király adománylevele a kispalugyai Palugyai családnak. (Latin nyelvő.) 1650. 

1 db, Kispalugya (Liptó m.) 
5524/l.  Levél a Pongrácz család birtokperével kapcsolatban. (Latin nyelvő.) 1650. 1 db, 

Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zzf.  A Palugyay család birtokperének leírása. (Latin nyelvő). 1650. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zb.  A Pongrácz és az Okolicsányi familia közötti pert Liptó megye felterjeszti az uralkodóhoz. 

(Latin nyelvő). [Vége hiányzik]. 1650-1651-1651. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zc.  Két Pongrácz testvér pereskedése atyai birtok tulajdonjogáért. (Latin nyelvő). [Hiányos]. 

1650-1651-1651. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zr.  Az esztergomi káptalan ítéletlevele a Pongrácz család tagjai közötti birtokvitában. (Latin 

nyelvő.) 1652. 1 db, (Liptó m.), Esztergom ( 
5524/i.  Palugyai Márton levele birtok tulajdonjoggal kapcsolatos szerzıdésrıl. (Latin nyelvő.) 

1653. 1 db, Kispalugya, Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zq.  Levél a Pongrácz család Liptó megyei birtokának tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1653. 1 

db, (Liptó m.) 
5524/j.  Pethı Ferenc oklevele a Pongrácz familia tualjdonát képezı birtokrésszel kapcsolatban. 

1656. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zo.  Levél a Pongrácz család birtokainak tulajdonjoga körüli vitában. (Latin nyelvő.) Sérült. 

1656. 1 db, (Liptó m.) 
5524/h.  Pongrácz Julianna levele 300 frt. kölcsön felvételérıl. 1657. 1 db, Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zp.  Oklevél a Pongrácz család Liptó megyei birtokának tulajdonjogáról. (Latin nyelvő.) 1663. 

1 db, (Liptó m.) 
5524/zu.  Vallomástétel állati kártételekrıl. (Latinul és magyarul.) 1663. 1 db, (Liptó m.) 
5524/e.  Pongrácz László végrendelete. (Latin nyelvő.) 1664. 1 db, Szentmiklós (Liptó m.) 
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5524/zn.  Az egri káptalan oklevele a Pongrácz familia birtokain kötött szerzıdéssel kapcsolatban. 
1664. 1 db, (Liptó m.) 

5524/v.  Wesselényi Ferenc nádor ítéletlevele a Pongrácz család birtokával kapcsolatban. (Latin 
nyelvő.) 1665. 1 db, (Liptó m.) 

5524/x.  Wesselényi nádor oklevele a Kubinyi János által megvett Hont megyei birtokról. (Latin 
nyelvő.) 1665. 1 db, Gusona (Hont m.) 

5524/zm.  Oklevél töredék a Pongrácz család birtokával kapcsolatban. (Latin nyelvő.) Sérült, 
javított. 1665. 1 db, (Liptó m.) 

5524/zzg.  A Pongrácz familia egyik tagjának birtokperében folytatott eljárás leírása. (Latin nyelvő). 
1665. 1 db, (Liptó m.) 

5525/s.  A szepesi káptalan oklevele a Pongrácz familia birtokával kapcsolatban. 1666. 1 db, 
(Szepes m.) (Liptó m.) 

5525/zzf.  Liptó vármegyei oklevél a Pongrácz család birtokperével kapcsolatban. (Latin nyelvő). 
1666. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zzg.  Csernizcky Miklós Liptó megyei esküdt levele a Pongrácz familia birtokperével 
kapcsolatban. (Latin nyelvő). 1669. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zzh.  Pongrácz Ferenc levele birtokegyezségrıl. 1670. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zzi.  Szentiványi János Liptó megyei viceispán levele Pongrácz Péterhez birtokperrel 

kapcsolatban. 1677. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zze.  Nádasdy Ferenc országbíró ítélete a Pongrácz familia birtokperében. (Latin nyelvő). 

1679. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zzd.  I. Lipót oklevele Palugyay birtokok adományozásáról. (Latin nyelvő). 1681. 1 db, (Liptó 

m.) 
5524/ze.  Szerzıdés Okolicsányi Gábor és Pál zsámbokréti földjérıl. (Latin nyelvő.) 1685. 1 db, 

Zsámbokrét (Turóc m.) 
5525/zzk.  Birtokrész vétele alkalmából foglaló levél Pongrácz Dánielnek. 1685. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zzj.  A Kubinyi család és a Pongrácz családra vonatkozó irat. (Szlovák nyelvő). 1688. 1 db, 

(Liptó m.) 
5525/zzl.  Szentiványi Ádám a Dezsıffy Ferenctıl felvett 200 forintért birtokrészt ad zálogba annak 

minden tartozékával együtt. 1688. 1 db, (Liptó m.), Kostyent (Turóc m.) 
5525/zzn.  (Szlovák nyelvő). 1691. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zzm.  Szentiványi Gábor levele a Pongrácz familiának zálogba adott birtokrésszel 

kapcsolatban. (Latin nyelvő). 1693. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zf.  Csáky István királyi ítélımester oklevele a Palugyay család birtokának tulajdonjogával 

kapcsolatban. (Latin nyelvő.) 1696. 1 db, (Liptó m.) 
5525/z.  Könyvjegyzék, valamint öt feljegyzés. (Szlovák nyelvő). 1699-1702-1702-11 db, (Liptó m.) 
6796-6796. Protocollum familia Pongrácz de Szentmiklós I-II. 1700-1799, 2 kötet (Szentmiklós, 

Liptó m.) 
5525/za.  A szepesi káptalan oklevele a Pongrácz familia tagjai között folyó birtokperben. (Latin 

nyelvő). [Sérült, hiányos]. 1700-1701-1701. 1 db, (Liptó m.) 
5524/c.  I. Lipót király adománylevele a szentmiklósi Pongrácz és a kispalugyai Palugyai 

családoknak. (Latin nyelvő.) 1701. 1 db, Kispalugya, Szentmiklós (Liptó m.) 
5524/zi.  Liptó vármegye kérelme II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, többek között a dézsma 

szedésérıl. 1705. 1 db, (Liptó m.) 
5959. Simonyi András és neje Hunyadi Erzsébet 300.  Ft-ért kiváltják novajóci birtokrészüket 

Pongrácz András leányától. 1712. 1 db, Návoly (Novajoc, Nyitra m.) 
5524/d.  III. Károly király adománylevele a szentmiklósi Pongrácz családnak. (Latin nyelvő.) Sérült. 

1715. 1 db, Szentmiklós (Liptó m.) 
5525/zt.  Erdıdy György levele a Pongrácz familia birtokának tulajdonjogával kapcsolatban. (Latin 

nyelvő). 1717. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zs.  Szlovák nyelvő irat. (Szlovák nyelvő). 1717. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zr.  Péterffy András és János levele a királyi ítélıtáblához a Pongrácz családdal folyó 

birtokperrel kapcsolatban. (Latin nyelvő). 1723. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zq.  Palugyay Baltazár levele Pongrácz Andrással való egyezkedésrıl. (Latin nyelvő). 1725. 1 

db, Kispalugya (Liptó m.) 
5525/zzo.  Liptó vármegye győlésének döntése a Pongrácz familia birtokperével kapcsolatban. 1733. 

1 db, (Liptó m.) 
5525/zu.  Liptó vármegye győlésének határozata a Pongrácz familia birtokperével kapcsolatban. 

(Latin nyelvő). 1735. 1 db, (Liptó m.) 
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5525/zv.  Liptó vármegye győlésének határozata a Pongrácz familia birtokperével kapcsolatban. 
(Latin nyelvő). 1737. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zw.  Liptó vármegye győlésének határozata a Pongrácz család birtokperével kapcsolatban. 
(Latin nyelvő). 1738. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zx.  Liptó vármegye közgyőlése határozatában ismerteti a Pongrácz család birtokperének 
elızményeit. 1739. 1 db, (Liptó m.) 

5525/zy.  Péterffy János levelei különbözı portiók átadásáról. 1741--2-db, (Liptó m.) 
5525/x.  A Pongrácz család leszármazása (Családfa rajz). 1747. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zz.  (Szlovák nyelvő). 1748. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zza.  Okolicsányi László Liptó vármegyei viceispán levelei a Pongrácz családdal folytatott 

birtokperrıl. (Latin nyelvő). 1751-1752-2-db, (Liptó m.) 
5525/zzb.  Liptó vármegye győlésének döntése a Pongrácz és az Okolicsányi familia közötti 

pereskedésben. (Latin nyelvő). 1753-1755-1755-2-db, (Liptó m.) 
5525/zzc.  Pongrácz Márton levele dézsma ügyben. 1755. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zzd.  Illésházy József levelei Pongrácz Antalhoz. 1756-1758-1758-2-db, (Liptó m.) 
5525/zl.  Szerzıdés Liptó vármegyei birtokról. (Szlovák nyelvő). 1758. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zk.  A Pongrácz familia egyezkedése birtokrészekrıl. 1762. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zzp.  Nyári János nyugtái a Pongrácz familiától felvett pénzösszegrıl. 1763-1767-1767-4-db, 

(Liptó m.) 
5524/zzl.  Gratuláló levél Pongrácz Andrásnak. (Latin nyelvő). 1765--2-db, (Liptó m.) 
5525/zj.  Okolicsányi Márton levele a közelgı megyegyőlésrıl. 1765. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zzh.  Pongrácz Antal végrendelete ingó és ingatlan vagyonáról. (Német nyelvő). 1766. 1 db, 

(Liptó m.) 
5525/zh.  Levelek Pongrácz Antalhoz borral kapcsolatban. 1766--2-db, (Liptó m.) 
5524/zzm.  Pongrácz Antal nyugtája 1500.  Ft-ról. (Latin nyelvő). 1767. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zzn.  Liptó vármegye közgyőlésének döntése megyei tisztségviselıkrıl. (Köztük Pongrácz 

András neve). (Latin nyelvő). 1768. 1 db, (Liptó m.) 
5525/a.  Bérleti szerzıdés Nyári János és Pongrácz András között földterület használatáról. (Latin 

nyelvő). 1769. 1 db, Szentiván (Liptó m.) 
5525/e.  Bérleti szerzıdés Nyári János és Pongrácz Antal között az oskói kúriáról. (Latin nyelvő). 

1769. 1 db, Oskó (Liptó m.) 
5524/zj.  Görög nyelvő irat. 1770. 1 db, (Liptó m.) 
5525/u.  Nyári János nyugtái különbözı pénzösszegekrıl. 1770-1772-1772-3-db, (Liptó m.) 
5524/zk.  Tiltakozó levél a királyi ítélıtáblához annak ítélete ellen. (Részlet.) (Latin nyelvő.) 1776. 1 

db, (Liptó m.) 
5524/zzo.  Az esztergomi káptalan döntése a Pongrácz familia birtokperével kapcsolatban. (Latin 

nyelvő). 1776. 1 db, (Liptó m.) 
5525/d.  Liptó vármegye Pongrácz Antalt megyei tisztségviselıvé választja meg. (Latin nyelvő). 

1776. 1 db, (Liptó m.) 
5525/f.  Levél a királylubellai Pongrácz birtok tulajdonjogáról. (Latin nyelvő). 1776. 1 db, 

Királylubella (Liptó m.) 
5525/b.  Pongrácz Imre birtokának elzálogosításával kapcsolatos levél. (Latin nyelvő). 1777. 1 db, 

(Liptó m.) 
5525/c.  Szentiványi Annamária végrendelete. (Szlovák nyelvő). 1777. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zd.  Levél Pongrácz Antal birtokának eredetérıl. (Latin nyelvő). 1777. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zn.  Levél Pongrácz Antal feleségének Mágocsy Ágnesnek a királyi tábla döntésével 

kapcsolatban. 1778. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zo.  Liptó vármegye győlésének levele Pongrácz Antalné, Mágocsy Ágnes birtokperével 

kapcsolatban. (Latin nyelvő). 1779. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zp.  Liptó vármegye győlésének döntése a Pongrácz familia birtokperével kapcsolatban. (Latin 

nyelvő). 1780. 1 db, (Liptó m.) 
5525/v.  A Bánffy család leszármazási táblázata. 1781. 1 db, (Liptó m.) 
5525/zze.  Liptó vármegye győlésének határozata a Pongrácz familia birtokperével kapcsolatban. 

(Latin nyelvő). 1784. 1 db, (Liptó m.) 
5525/y.  A Pongrácz familiának címzett üres borítékok, valamint egy-egy szlovák valamint görög 

nyelvő feljegyzés. 1787--8-db, (Liptó m.) 
5525/j.  P. G. Moyses levele a Pongrácz familiával kapcsolatban, birtokügyekrıl. 1798. 1 db, (Liptó 

m.) 
5525/zi.  Nyugta 61 rhénes forintról. 1798. 1 db, (Liptó m.) 
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5525/i.  Herceg Esterházy levele Pongrácz Péterrıl. (Latin nyelvő). 1799. 1 db, (Liptó m.) 
7922.  A Pongrácz család jogbiztosító iratainak kivonatai. 1800. 1 db (Magyarország) 
5525/g.  Személyes vonatkozású levél aláírás nélkül. (Német nyelvő). 1802. 1 db, (Liptó m.) 
5525/h.  Pongrácz János levele a Pongrácz familia egyik tagjának tartozásairól. (Latin nyelvő). 

1805. 1 db, (Liptó m.) 
5525/p.  Reviczky Ádám levele a sápi és boldogkátai portiók haszonvételeinek átruházásáról. 1811. 

1 db, Boldogkáta, Sáp (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.) (Liptó m.) 
5524/zzk.  Révay Terézia örökösei felosztják ingó és ingatlan örökségüket. 1821. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zl.  Orosz nyelvő nyomtatvány, kérdıív. 1843. 1 db, (Magyarország) 
5525/l.  Angliai utazás leírása. (Német nyelvő). 1850-1852-1852. 1 db, (Liptó m.) (Külföld) 

(Anglia) 
5525/r.  Magtár tervrajza (alaprajz és homlokzat). 1850-1851-1851. 1 db, (Liptó m.) 
5524/zzi.  Utasítás a Pongrácz familiának helység kiürítésére. (Német nyelvő). 1852. 1 db, (Liptó 

m.) 
5525/n.  Alois Beniczky szolgálati táblázata. (Német nyelvő). 1854. 1 db, (Liptó m.) 
5525/k.  Birtokper megindoklása a Pongrácz familiával kapcsolatban. (Német nyelvő). 1859. 1 db, 

(Liptó m.) 
5525/m.  Alois Beniczky szolgálati táblázata. (Német nyelvő). 1862. 1 db, (Liptó m.) 
5525/t.  Pongrácz György gimnáziumi érettségi bizonyítványa. 1866. 1 db, (Liptó m.) 
5525/o.  Okolicsányi János és feleségének halotti anyakönyvi kivonatai. 1874-1877-2-db, (Liptó m.) 
5525/q.  Birtok zálogper másolata. 1875. 1 db, Szentmártonkáta (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.), (Liptó 

m.) 
5526. Pongrácz család vegyes iratai. 45 db (szétbontandó) (Liptó m.) 
 
Év nélk. 
5524/g. Magocsi Terézia levele tartozásának megadásáról. Év n. 1 db, Szentmiklós (Liptó m.), 

(Magyarország) 
5524/zzj. Gratuláló levél Pongrácz Andrásnak megyei elıljáróvá történt megválasztása alkalmából. 

(Latin nyelvő).  Év. n. 1 db (Liptó m.) 
 

 
Bekerülés: A Pongrácz-családdal kapcsolatos, Liptó vármegyei iratokat tartalmazó, 152 db-os irat-együttes. 1966-
ban vásárolta meg a múzeum a család leszármazottaitól, Újhelyi Ferencnétıl, illetıleg Pongrácz Miklósnétól.  

 

Recsky (recski és derecskei) család levéltára 1561-1848, 164 db 

I. Ferdinánd adománylevele Recsky György egri katonának, 1561. 
Királyi rendelkezések birtokjogi perekben 1571-1668.  
Borsod (Szendrı, Miskolc), Heves (Cibakháza, Derecske, Recsk, Telekpuszta) és Külsı Szolnok 
(Alattyán), Zemplén (Tállya, Erdıbénye) valamint Gömör és Kishont (Utaspuszta) vármegyékben fekvı 
birtokaik jogi, peres és gazdálkodási ügyei, valamint Tiszabura és Taskony-puszta határpere, 1789-
1790, 4 db 
Bekerülés: Régi múzeumi anyag (2 db-1960-as években leltározva) illetıleg, 1985-ben és 1986-ban vásárlás útján 
102 db 1987-ben 60 db, 17-19. századi irat. 

 

 

Révay (szklabinai és blatniczai báró) család 1653, 1674, 1821 – 3 db 

8301. Özv. Erdıdy Bálintné, Révay Zsófia hagyaték ingóságának megosztása, 1653. (Antikvárium, 
6000,-) 
1066. Révay Zsigmond és felesége Balassagyarmati Zsófia 18 aranyért és részletesen felsorolt 

természetbeni szolgáltatásokért átadják Beczkó várához tartozó földjeiket felszabadított 
jobbágyaiknak, Gyurikovics Györgynek. (Szlovák nyelvő.) 1674. Beckó (Trencsén m.) – 
(Balassa család iratainál) 
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5524/zzk.  Révay Terézia örökösei felosztják ingó és ingatlan örökségüket. 1821. 1 db, (Liptó m.) 
(Pongrácz család levéltárában) 

Révész Pál - 1786-1825, (feleségei Bornemissza Róza és Anna).  

Lásd Kálnói és ádámföldei Bornemissza család iratai között! 

Rhédey család iratai - Lásd Teleki (széki, grófi) család irataiban – 1837, 1 db 

Ujhelyi Károly Szatmár vármegye alispánja körlevélben szólítja fel Aranyos, Medgyes, Batiz és Udvari 
helységek birtokosait: gr. Rhédey Ádám (1768-1849), gr. Teleki Ferenc (1790-1863) , br. 
Wesselényi Farkas (1809-1870), hogy a Gombos erdı felosztásánál legyenek jelen. 1837.  
Batiz, Medgyes, Udvari (Szatmárudvari), Aranyos (Mezıaranyos - Szatmár m.) 

Saáry (vámosi) család iratai, 1794-1898, 94 db (feudális kori 4 db)  

18-20. század közötti idıbıl származó, különbözı gazdasági jellegő dokumentumok elsısorban a 
balatonfelvidéki rangos nemesi család szılészetérıl, birkatartásáról, bevételeirıl és kiadásairól 
szólnak. Az iratok között található egy 1794 és 1804 között vezetett gazdasági napló és egy 
balatonrendesi telekleltár: Jánosa Erzsébet nemzetesasszony fundusán levı árendás Nemes 
Mokos Pál lakó- és gazdasági épületeit becsülték fel 1827-ben. 

Bekerülés: 1984-ben a Kıvágóörsön egykor jómódú, nemesi eredető Saáry-család hagyatékából. 

 

Sembery (felsıszúdi) család iratai, 1648, 1 db 

Hont vármegye tisztikarának ítéletlevele Sembery György öröksége, birtokai ügyében. 1648. 
Alsózsember, Korpona, Derzsenye, Darázs (Hont m.) 

 

Simonyi család iratai, 1626-1876, 42 db – egy kivételével feudális kori 

A Bars megyei Simony, Kistöre, Radóc (Radobica), Tajna és a Nyitra megyei Zsámbokrét, Návoly 
(Novajoc) birtokügyeivel kapcsolatos iratok. (Idırendben: Simonyi Gábor, Simonyi János és 
Imre, Simonyi Mihály és Farkas, Simonyi Pál, Sándor és Simonyi Mojzes, Simonyi Alajos és 
özvegye, Hıgyészi Anna birtokosok, és Simonyi Lajos, báró földmővelésügyi miniszter – 1 
db). 

 

Somogyi család iratai, 1744, 1797, 19. század – 0,05 ifm 

Somogyi Zsófia, Benitzky Antal özvegyének periratai Öregnéma, Berhida és Porva birtokokról. 1797. 
Berhida, Porva (Veszprém m.), Öregnéma (Gyır m.) 

Jankovich Miklós földbirtokos levele a Somogyi testvérekhez (Fejér megyei földbirtokosokhoz), 
melyben felszólítja ıket, hogy tartózkodjanak szántók és kaszálók önkényes foglalásától. 1744. 
Szentivány, Kucs, Rácalmás (Fejér m.) 

Vegyes iratok: családi, vegyes gazdasági számadások, nyugták, oklevélmásolatok, családfa-töredékek. 
(Pozsony m.), (Nyitra m.) 

 

Soós (sóvári) család iratai, 1790, 1 db 

Birtokosztálylevél. A Bars megyei Ény községi Soós Gábor és a Kajali Soós Julianna megállapodnak, 
hogy minden örökségüket fele-fele alapon osztják meg egymás között. 1790. Ény (Bars m.), 
Kajál (Pozsony m.) 

 

Sréter (szandai) család iratai, 1702-1820 - 0,03 ifm 

A Surány, Szandakér, Szécsény, Losonc, Alsósztregova, Balassagyarmat (Nógrád m.) helységekben 
bírtokolt gazdaságok, illetıleg családi levelezés német, latin és szlovák nyelvő anyaga.  
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Legnagyobb részben gazdasági számadás (fıként számlák, adóslevelek, nyugtatványok 
tizedbérlık elismervényei, stb.) 

 

Szabó (irsai) ill. Irsay család iratai, (1430), 1722-1845, 29 db + Mohács elıtti okleveleknél 1 db 

Pest megyei (Pánd, Irsa, Káva) és Zólyom vármegyei (Farkaspetıfalva) birtok- és gazdasági ügyek. 
Neoacquistica commissio: Irsa, 1722. 1 db, 36 lap 
Levelek az Irsay birtok tulajdonjogának alakulásáról. 1750, 2 db 
Lásd Mohács elıtti okleveleknél 1 db, Irsay család. 

 

Széchényi (Széchenyi), sárvári és felsıvidéki grófi uradalmak gazdasági iratai, 1813 – 1944 - 0,06 

ifm – Ebbıl feudális kori 0,02 ifm 

A Széchényi Pál marcali (feudális kori), Széchenyi István és Béla nagycenki (feudális kori), a 
Széchényi Imre (és örökösei) erdıcsokonyai (Barcs), valamint Széchényi Dénes és János 
dorogi birtokával kapcsolatos iratok. 

 

Szent-Iványi (szentiváni) család iratai, (1587)-1817, 3 db + 5 db 17-18. századi irat a Pongrácz-

család levéltárában 

I. Rudolf 1587-bıl származó a Szentiványiaknak Zemplén megyében birtokokat adományozó 
oklevelének hiteles másolata. [1587]. 1780. Körtvényes (Zemplén m.) 

Szentiványi Mihály levele a Mária-Családi birtokról. 1802. Máriacsalád (Nyitra m.) 
Szent-Iványi János és a Hont megyei Szelestyeni prédium társbirtokosainak egyezsége az Ipolyon lévı 

maom árkáról. 1817. Szelestyén prédium, Ipoly folyó (Hont m.) 
 

Szobothin (Zobothin, Szobotin) család, 1616, 1648, 1665, 1668, 1744 – 5 db + Lásd Istvánffy alatt! 1 
db 1592,   

Istvánffy Miklós nádori helytartó levele a vasvári káptalanhoz Zobothini György jobbágytelekbe és 
szılıbirtokba való behelyezésérıl. 1592. Vasvár, Muraszombat (Vas m.)  

Birtok megosztási oklevél a Zobotin testvérek között Vas megyei birtokaikról. 1616. Barkócz, Korongh, 
Muraszombat, Tivadarcz (Vas m.) 

Szobothin Zsigmond 60 grázi tallér kölcsön fedezetére Muraszombat és Palina között a Lindva vizén 
lévı malmát zálogba adja. 1648. Muraszombat (Vas m.), Palina (Zala m.), (Lindva) 

Levél Muraszombat határában fekvı zálogos földek visszaadásáról. 1665. Muraszombat (Vas m.) 
Levél Vas vármegyei zálogbirtok visszaadásáról. 1668. Mihalóc (Vas m.) 
Pondilák Orbán és fia Simon a Vas vármegyei Farkasfalván Zobotin földesúrnál örökös jobbágyságra 

kötelezik magukat. 1744. Farkasfalva (Vas m.) 
 

Tahy család iratai – 1769-1810, 23 db - Lásd Recsky család levéltárában! 
Tahy contra Sipos Mihályné peres ügye, Tahy András és Ferenc taksa-szerzıdése, derecskei és alattyáni 

föld és ház ügyében perek. 1769-1810 
Bekerülés: A Recsky család levéltárával. 
 

Telegdi család iratai, 1573, 1 db 

Báthory István erdélyi fejedelem Telegdi Miklósnak adományozza a Bihar megyei Egyházaskereki 
birtokot annak minden haszonvételével és tartozékával együtt. 1573. Kelt Gyulafehérváron (Alsó-Fehér 
vm.) 
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Teleki (széki, grófi) család iratai, 1754 – 1844, 4 db.  1 db térkép; 1363-1918 - regeszták - Lásd 
Inczédi család iratai között +2 db. 

Ifj. gr. széki Teleki Sámuelhez (1739-1822)  intézett jobbágy kezeslevél. 1754.  Sárd (Fehér m.) 
Gr. Teleki László (1764-1821) szolgálatába fogad egy lovaslegényt, valamint bérezésének elszámolása. 

1789.  Kolozsvár (Kolozs m.) 
Ujhelyi Károly, Szatmár vármegye alispánja körlevélben szólítja fel Aranyos, Medgyes, Batiz és Udvari 

helységek birtokosait: gr. Rhédey Ádámot (1768-1849), gr. Teleki Ferencet (1790-1863) és br. 
Wesselényi Farkast (1809-1870), hogy a Gombos erdı felosztásánál legyenek jelen. 1837.  
Batiz, Medgyes, Udvari (Szatmárudvari), Aranyos (Mezıaranyos - Szatmár m.) 

Gr. Teleki László levele bátyjához, gr. Teleki Józsefhez az eladósodott birtokra br. Sina által felajánlott 
500.000 Ft-os kölcsönrıl. 1844. 

 
Térkép: 
Magyarországnak és társországainak, nemkülönben az Erdélyi nagyfejedelemségnek közönséges 

táblája. Ajánlva széki Teleky László birodalmi grófnak, Somogy vm. adminisztrátorának. 
Szerzı: Karacs Ferenc (1770-1828). 1813. Lásd Térképgyőjt. VIII.4536. 

 
Regeszta:- Iványi Béla hagyaték:  
A széki Teleki család marosvásárhelyi levéltárából regeszták. 1363-1520.  Marosvásárhely (Maros-

Torda m.) 
Kijegyzések a Teleki család könyvtárából a családra vonatkozó könyvekbıl. 
A Teleki család levelezésébıl regeszták, feljegyzések, másolatok (gyorsírással). 1811-1846 
A gyömrıi Teleki levéltárból regeszták, levelek jegyzéke, jegyzetek. 1834-1918. 
Gr. Teleki József levelezésének másolata. Ferenc Józsefhez írt levelekbıl. 1827- 1845. 
Gr. Teleki családra vonatkozó levéltári regeszták. Teleki Józsefhez intézett levelek másolata, regeszták 

jegyzéke. 1331-1784. 
 

Tholdalagi, grófi család iratai, 1760, 1 db 

Gr. Toldallagi eltiltja a makkoltatást az ördögkúti és csömörtıi erdıkben és Décsi Zsigmond disznait 
befogatja. 1760. Örgödkút, Csömörlı (Szilágy m.) 

  

Tordai (Thordai) család iratai, 1571, 1 db 

II. Zápolya János herceg Sziget városában egy házat adományoz annak minden járulékával együtt 
Tordai Andrásnak. 1571. Máramarossziget (Máramaros m.)  

Csetneky Dessewffy János udvarmester tiltakozó levele szılıjének eltulajdonítása miatt Thorda 
Zsigmond ellen. 1563 

Dániel (vargyasi) család irataiban: Szerzıdés jobbágytelkek alapítására. Szentesi János és Thordai 
György udvarhelyi lakosok kérik br. id. Dániel Istvánt, hogy a vára alatt levı pusztáját három 
jobbágytelekre feloszthassák. Mindegyikéért 3 frt taksát fizetnének. 1746, Vargyas, Udvarhely 
(Udvarhely m.) 

Bekerülés: Vádi Kopasz családdal rokon, valószínőleg annak irataival. 

 

Török (enyingi) család iratai, 1584-1585, 2 db 

Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem parancsa a gyulafehérvári káptalanhoz, hogy Enyingi Török Bálint 
fiának Jánosnak fiát, Jánost, Vajdahunyad és 35 község birtoklásába iktassa be. 1584. 

Báthory Zsigmond Enyingi Török Bálint unokájának, II. Jánosnak és annak unokatestvérének 
adományozza Vajdahunyad várát az összes hozzátartozó birtokkal. 1585.  

 

Tötösy (zepetneki) család, 1693, 1 db 

Losonczi Bánffy István gróf levele, mely a Tötösi István és Katzeli György közötti, Bábóc helységgel 
kapcsolatos birtokvitában egyezségre szólít fel. 1693. Báboc (Kolozs m.) 
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Viszocsányi család iratai, 1716. 1 db 

Viszocsányi Ferenc szolgabíró Hunyadi András Bars megyei alispánnál panasszal él, mert szelezsényi 
birtokán lévı kúriájához vezetı utat Dióssy Miklós és neje Boghády Magdolna önkényesen 
elzárta. 1716. Szelezsény (Arad m.) 

 

Wesselényi (hadadi, bárói) család iratai – 1665, 1685, 1837, 1846; 5 db - Lásd alábbi családok 
irataiban.  

Pongrácz család iratai:  
Wesselényi Ferenc nádor oklevelei, 1665, Liptó m. és Hont m. 2 db  

Vargyasi Dániel család iratai: Tanúkihallgatási jegyzıkönyv Wesselényi Pál és Vargyasi Dániel István 
közötti perben, egy Zöld nevő szökött jobbágy ügyében, Apaffy Mihály erdélyi fejedelem 
bírósága elıtt. 1685. Fogaras (Fogaras m.)  

Teleki család iratai: Ujhelyi Károly Szatmár vármegye alispánja körlevélben szólítja fel Aranyos, 
Medgyes, Batiz és Udvari helységek birtokosait: gr. Rhédey Ádám (1768-1849), gr. Teleki 
Ferenc (1790-1863) , br. Wesselényi Farkas (1809-1870), hogy a Gombos erdı felosztásánál 
legyenek jelen. 1837.  Batiz, Medgyes, Udvari (Szatmárudvari), Aranyos (Mezıaranyos - 
Szatmár m.) 

Jósika család iratai: Br. Wesselényi Miklós észrevételei a Jósika birtokon tervezett határ 
szabályozásáról, valamint a háromnyomásos rendszer alkalmazásáról. (Sérült, hiányos.) 1846. 
Nagykristolc [Nagykeresztes] (Szolnok-Doboka m.) 

 

Zichy (zichi és vásonkeıi, grófi) család iratai, 1738-1931, 13 db +14 db Csákvári Esterházy 

uradalom irataiban. 

Zichy László levele udvari szolgálat ügyében. 1738. 
A Zichyek nagylángi kastélyában tartandó úriszékre idézik a polgárdi tiszttartót a szentmiklósi tiszttartó 

elszámoltatására. 1778. Nagyláng, Polgárdi, Szentmiklós (Fejér m.) 
Kimutatás Zichy István bérleteirıl. (Német nyelvő.), 1780/81. Vásonkeı (Nagyvázsony-Veszprém m.) 
Gr. Zichy László német nyelvő levele Szöllıssy Nyitra vármegyei adminisztrátorhoz német nyelvtudás ügyében. 

1788. (Nyitra m.) 
Vidák Ferenc és Zichy Károly pere nagyszöllısi birtokrész tulajdonáról. 1789. Nagyszöllıs (Veszprém 

m.) 
Bérleti szerzıdés gr. Zichy Károly nagyszöllısi földesúr és nemes Szigeti Ferenc, Burján István és 

nemes Vetsey Mihály között, Kiskamond, valamint Kis- és Nagy-Pirit helységekrıl. 1790. 
Kiskamond, Nagyszöllıs, Kispirit, Nagypirit (Veszprém m.) 

Árendás szerzıdés Késmárky József mint vázsonykıi Zichy Károly megbízottja aláírásával a vörösberényi 
uradalomról. 1796. Vörösberény (Veszprém m.) 

Feljegyzések Zichy-féle vörösberényi bérletekrıl. (Latin nyelvő.) 1796. Vörösberény (Veszprém m.) 
Zichy-féle nagyvázsonyi birtokrész tulajdonjogáról pereskedés. 1800-1802. 26 lap, Nagyvázsony (Veszprém m.) 
 
Gr. Zichy Károly erdeinek becslési kimutatása: Karakószörcsök, Kis- és Nagypirit, Kiskamond, Kisberzseny. 1820. 

Karakószörcsök, Kispirit, Nagypirit, Kisberzseny (Veszprém m.) 
Nagy Lajos, az Érmelléki Borkereskedı Társulat választmányi elnökének levele Garán Dánielhez Székelyhídra, 

melyben meghívja az 1862. okt. 11-én Diószegen, gr. Zichy Ferenc kastélyában rendezendı ülésre. 1862. 
Vajda, Székelyhíd, Diószeg [Bihardiószeg] (Bihar m.) 

Gr. Zichy Ferenc bihar-diószegi uradalom pincészeténél eladandó szılıvesszık és gyümölcsfák jegyzéke. 
1875/1876. Bihardiószeg (Bihar m.) 

Gr. Zichy Ráfáel Aranyos pusztai birtokának leírása. 1930/31. Aranyos puszta (Fejér m.) 
Csákvári Esterházy uradalom anyagában: 5 db kölcsönfelvétel 1890 gr. Zichy Nándortól. Ugyanitt 5 db 

gr. Zichy Ferenc 1840-es évek – Szınyi fáskert ügye. Ugyanitt egyházi (2 db- 1868) és Zichy-
párti ügyek (2 db1920-as évek). 
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Zobothin család – Lásd Szobotin család! 

Zsemberi család – Lásd Sembery! 

 

Egyedi iratok községek, megyék szerint (birtokjogi, jobbágykérdésekkel kapcsolatos 

ügyek stb.) 

(a területi beosztás Lelkes: 1913. évi helynévlexikona alapján) 

 

Magyarország 

A magyar jobbágyvilág törvényei, rendeletei és gyakorlata. A rendeletek 1674-1830-ig vannak összegyőjtve. 
Magyarország, 1674 -1830 

Sáskajárás leírása német nyelven. 1747. Illusztrált. 

Községek szerinti 

Abaújvár, Búzafalva (Abaúj-Torna m.) - I. Lipót császár birtokadományozó oklevele, a Szentpétery familiának. 
Függıpecséttel. 1695 

Ábránfalva (Udvarhely m.) - Ábránfalvi Ugron Mihály kölcsönad 150 frt-ot Szıcs Pál Péternek és feleségének 
zálogként házát, földjeit és kocsmaengedélyét köti le. 1655 

Alsószilvás (Hunyad vm.) - Záloglevél az alsószilvási határban fekvı szılırıl, 1699. 

Bábóc, Sólyomkı (Kolozs vm.) – I. Apafi Mihály levele Babóc és Sólyomkı adományozásáról. 1673. 

Bábolna (Komárom vm.) - Oklevél Batima Mária bábolnai szılıjének háboríthatatlanságáról. 1691. 

Beszterce (Beszterce-Naszód vm.) - I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem parancsot ad besztercei prefektusoknak, 
mivel a dézsmaszedık helytelen mőködésük következtében a fejedelem is megkárosodott, a panaszt 
orvosolják, 1675 

Bucsum (Fogaras vm.)  

- Szegedi János, Györkei György, Erdıs János, Csernátoni István és Demjén Dániel levele 
Apafi Mihályhoz Bucsum község birtoklása ügyében. 1665. 

- I. Apafi Mihály 1000 magyar frt-ért zálogba adja Bucsum községet minden tartozékával és 
haszonvételével Baló Lászlónak. 1679. 

Czap (Fogaras vm.) - Czapi nemes fogadott bírák elıtt tett egyezség a Lészai család tagjainak fogarasi udvarháza 
elidegenítésérıl. Czap, 1667. nov. 22. 

Dobafalva (Fogaras vm.) - Dobafalvai lakosok levele a fogarasi határban lévı föld eladásáról. 1654 

Farkasdin (Hunyad vm.) - Testimoniális levél rételadásról a farkasdini határban Toma János részére. 1683. 

Farnas (Kolozs vm.) - Sepsiszentgyörgyi Balázs és Krudy János testimoniális levele farnasi birtokról. 1636 

Fogaras (Fogaras vm.) – Lásd Czapnál Lészai család udvarháza, 1667! 

Gice (Gömör-Kishont m.) - Giczei László földesúr Gicze helységben egy fél házhelyet zálogosít el annak 
minden tartozékával (szılıjével, erdejével, legelıjével, építkezési joggal) együtt. 1635 

Gyulafehérvár (Alsó-Fehér vm.) - Ítéletlevél, hozományul kapott jószág felıl Gyulafehérvárott Mikes Kelemen 
ítélımester aláírásával. 1681. 

Hátszeg (Hunyad vm.) - Szentgyörgyi József levele a hátszegi porkolábbal történt szılıbirtok cseréjérıl. 1698. 

Hévíz (Zala vm.) - Jobbágy kezeslevél. 1697. 

Illyefalva (Háromszék m.) - Lovászi Mihály 9 frt kölcsönért illyefalvi szántóját és 3 ugar földjét fedezetül adja 
Illyefalvi Tankó Lırincnek. 1656 
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Kászonújfalu (Csíkszék, késıbb Csík vm.) 

- Jelentés II. Rákóczi György fejedelemnek a Kászonújfaluban felvett tanúvallomásokról a 
Hunyadi család és Nagy András birtokairól. 1651. márc. 28. 

- Kászonújfalusi fogadott bírák Thima Andrásnét hőtlensége miatt öröklött birtokaitól 
megfosztják és atyafiainak adják. 1661. nov. 12. 

- Ilyés Ambrus végrendelete. Kászonújfalu, 1664. nov. 2. 

- Kászonújfalusi fogott bírák elıtt tett végrendelet Tüzes János részérıl. Kászonújfalu, 
1639. nov. 11. 

 

Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) - A kecskeméti szarvasmarha és lóvész statisztikai kimutatása. 1771. 

Kiskürtös, Nagysztránic (Nógrád m.) - Ebeczky László nógrád megyei földbirtokos Csizi Gergelytıl 25 frt 
kölcsönt vesz fel kiskürtösi szılejére, külön fedezetül leköti Nagy-Sztranicban lakó hites jobbágyát. 
1632. 

Kurtakeszi (Komárom vm.) - Baranyai János tábornok kurtakeszi uradalmának számadásai, kiadásokról és 
bevételekrıl. 1./ 1741-42; 2./ 1742-43. 

Kökös (Háromszék m.)  

- Czakó István kökösi jószágáról szóló jegyzıkönyv. 1672 

- I. Rákóczi György elrendeli, hogy Kökös helységben sepsibaczoni Balló Lászlóné 
kökösdi jószágainak fekvését és területét állapítsák meg. Ez a jegyzıkönyv a 
fejedelemnek megküldött példány. 1642 

Kunó (Nyitra m.) - Birtokosztálylevél. Kuno faluban a birtokot felosztják a Lászlóffy család tagjai között. 1678. 

Lednic (Trencsén vm.) - Lórántffy Zsuzsanna levele jószágigazgatójához, melyben a sáfrány és a gyapjúárakra 
vonatkozó utasításokat ad. Lednic (Trencsén vm.) 1658. 

Lemhány (Háromszék vm.) - Tanúvallatási jegyzıkönyv Kakas Molnár Péter szökött jobbágy ügyében. 1648. 

Mád (Zemplén vm.) - Mádi vincellér libellusa (munkanapló). 1750. 

Paucsinesd (Hunyad vm) - Prónai István beadványa Apafi Mihályhoz a pautsinesdi statutumról. 1681. 

Radnót (Hunyad vm.) - Ajtai Nagy Zsigmond Radnóton kelt testimoniális levele egy házhely vételérıl. 1687. 

Rozsnyó (Gömör-Kishont vm.) - Elzálogosított jobbágy visszaadása eredeti gazdájának. 1682. 

Sátorhegy (Zemplén vm.) – Lásd Tokaj alatt! – Bakó Gergely stb. 1624! 

Szatmár (Szatmár vm.) - Kökényesdi Györgyné született Lıvei Ilona végrendelete. (1681 és 1689 között) 

Szentgyörgyvölgy (Zala m.) - Birtokátadás zálogkölcsön ellenében. Szentgyörgyvölgyi Szentgyörgyi János 
összes rokonainak terhét magára vállalja. 1615. 

Szotyor (Háromszék m.) - Tanúvallomási jegyzıkönyv Felszegi Mihály szotyori határban lévı szántóföldjeirıl. 
1650 

Tarcal (Zemplén vm.) - Tarcali vincellér libellusa (munkanapló). 1750. 

Tokaj (Zemplén vm.) - Bakó Gergely és Domonkos István tanúsítják Zikzay Mátyás tokaji udvarbíró sátorhegyi 
szılıje eladását. Tokaj, 1624. jan. 24. 

Vetés (Szatmár vm.) - Vetési János zálogba adja vetési jobbágytelkét Thoma Benedeknének. Vetés, 1613. jan. 1. 

Zsidahegy (Vas m.) - Bátsmegyei Miklós zsidahegyi földesúr Rimai Szécsi Miklóstól megvásárolta Czuk István 
zsellért családostól. 1662 

Megyék területére (több község vagy egész megye területe): 

 

Fogaras vm. - A Lészay örökség feletti osztozkodásról szóló egyezséglevél uradalomról, házról. 1660 
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Hunyad vm.  

- Tanúvallomások Hunyad vármegye fıtisztviselıi elıtt Pesthessy János jószágai ügyében. 
1629. 

- Tanúságlevél egy rét zálogolásáról., 1685 

Kolozs vm. - Apafi Mihály elzálogosított birtokokról rendelkezik. Alsótök, Felsıtök, Mikeháza, Páncélcseh, 
Szilágytı, Aranykút, Pusztakara). Kolozs vm. és Szolnok-Doboka vm. 1676. 

Nyitra vm. - Maloniczky Anna zálogba adja Nyitra vármegyében lévı két rétjét. 1657. 

Szatmár vm. - II. Ferdinánd adománylevele Szalkai Kovács Jánosnak Szatmár megyei birtokokról. 1627 

Szolnok-Doboka vm. – Ld. Apafi Mihály zálogbirtokokról szóló rendelete, 1676! 

Udvarhely vm. - Apafi Mihály fejedelem Bencze István kérésére átírja és megerısíti felesége, szül. Barlók Anna 
javára a végrendeletet. 1679. 

Zala vm., Somogy vm. - Zrínyi Miklós levele Dánielffy Gáspárnak és feleségének Zala és Somogy vármegyei 
birtokainak bérbeadásáról. 1624 

 

Vármegyei rendeletek, városi hatóságok, községek igazgatási ügyei 

A Trianon elıtti Magyarország vármegyéinek, városainak és községeinek önkormányzati iratai nagy 
számban megtalálhatók. Szemelvényként közöljük csupán az alábbiakat. 
 

Vármegyék: 

Hatósági szabályrendeletek, közgyőlési jegyzıkönyvek, határozatok, megyei feladatkörök 
(árvízvédelem, vízszabályozás, oktatás, földmérés, egészségügy stb.) ellátásával kapcsolatos 

dokumentumok.(aciratgy – kész) 
 
Bács-Bodrog vármegye  

4737. Bács vármegye felirata a Helytartótanácshoz az ottani kamarai jobbágyok adójával és földesúri 
tartozásával kapcsolatban. 1733. 
 
6820. Bács-Bodrog vármegye közgyőlési jegyzıkönyve, 1834. 1 kötet, 200 lap. Bekerülés: Jobb felsı 
sarkában lévı bélyegzı szerint: „A m. kir. Mezıgazdasági Múzeumnak ajándékba adta: Bács-Bodrog 
Vármegye”.  

 
Baranya vármegye 

396. Baranya vármegye közgyőlésén új vármegyei tömlöcök építését határozza el, valamint statisztika a 
bólyi fogházban 1831-1840 között ırzött személyekrıl. Bóly (Baranya vm.) 1842. 

 
Bereg vármegye 

10. Borsavai duzzasztógátak ügyében Bereg vármegye törvényhatóságának fölszólítása. 1829. 1 db, 2 
lap 

 
Bihar vármegye 

1043. Bihar vármegye által kiállított nyomtatott útlevél Csengery Lajos (Csengery Antal bátyja) részére. 
Álmosd (Bihar vm.) 1820. 

5056. Bihar vármegyei fıjegyzı által kiadott "Szabály" úrbéri szolgálatot teljesítı két-marhás 
szerekerek terhelésérıl. 1836. (Nyomtatott). Sérült. 

37. Bihar vármegye szabályai a cselédek alkalmaztatásáról. 1841. 

Borsod vármegye: 
5381. Fodor Ferenc elıterjesztése Losonczy Gedeon borsod vármegyei alszolgabíróhoz mezei lopás 
tárgyában, Pap Márton balatoni plébános ellen. Balaton (Borsod vm.) 1841. 
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Regeszta: 
Iványi Béla hagyaték: Regeszták Borsod vármegye, Brassó város, Beszterce és Besztercebánya levéltári 
anyagából, valamint a gróf Bethlen család és gróf Béldy Ákos levéltárából. 1267-1697. XV. 136. 

 
Esztergom vármegye 

7811. József nádor levele Miklósffy Imre Esztergom vármegyei alispánhoz. 1809.  
 
Gömör-Kishont vármegye 

109. Gömör és Kishont vármegye alispánja nagyfalusi Nádrassy István hivatalos levele a Bakty 
uraságnak. A határkövek lerakásánál jelen legyen. Bakti, Csábrág, Szittya (Gömör-Kishon m.) 
(Másolat). 1814. 

367. Szügyi Gábor kérelme a Gömör és Kishont vármegyei alispánhoz, melyben jobbágyai részére 
engedélyt kér a marháiknak a határra való hozatalára. 1831. Rimaszombat (Gömör-Kishont m.) 

Komárom vármegye 
Komárom vármegye ülése az országgyőlésen megajánlott pénzbeli segély ügyében.1808. (MMgM. AI. 
7943.) 

 
Nyitra vármegye 

Börény Ferenc Nyitra vármegye szolgabírájának levele, mely szerint hivatalosan fog vizsgálatot tartani 
Alsóság helységben. 1731. 

 
Pest vármegye  

Pest vármegye országos rendszeres munkálatra kiküldött bizottságának jelentése a kereskedelemrıl, 
1832. 1 db, 11 lap. (Nyomtatott).(Az ajándékozás tényét rögzítı bélyegzı szerepel rajta.) 

150. Pest vármegye plakátja, melyben a marhadögvész miatt határzárlatot rendel el. 1829. 

Somogy vármegye  

8019. Somogy vármegye rendeletei a marhavészrıl, lótenyésztésrıl (A vármegye alispánjának 
ajándéka, s e tény szerepel az iratokon olvasható a bélyegzın is). 5 db, 8 lap 
 

Sopron vármegye: 
897. Sopron vármegye közgyőlésének jegyzıkönyvi kivonata jobbágyokra és zsellérekre vonatkozó 
intézkedésekkel: a jobbágyi állományról, kilencedrıl, tizedrıl, robotban való fuvarozásról, jobbágyi 
telket bíró nemesekrıl. 1836. 

898. Rohonczy Ignác Sopron vármegyei fıjegyzı hirdetménye a dézsma és kilenced rendezésérıl és a 
robotfuvarok mikénti intézésérıl. 1836. 

4741. Sopron vármegye szolgabírájának figyelmeztetı levele a cenki bíróhoz az erdei vágások 
pontosabb megtartása tárgyában. 1847. 

Tolna vármegye: 
899. Tolna vármegye beadványa az uralkodóhoz, melyben kérelmezi, hogy a répacukor vámját ne 
kezeljék súlyosan. 1836. 

 
Udvarhely vármegye 

402. Udvarhely vármegye országgyőlési követutasításában 1846. nov. 26. kelettel úrbéri telek 
nagyságáról, adózásról, valamint urbáriális alap létesítésére tesz javaslatot. 1846. 

 
Vas vármegye 

598. Szentgyörgyi gr. Hugonnai Zsigmond a buzérgyökér termesztését ismerteti Vas vármegye 
kisgyőlésén. 1823. 

 
Zemplén vármegye: 
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5866. Zemplén vármegye közgyőlésének tíz, fontos határozatáról szóló jegyzıkönyv, melyben 
zsellérek, jobbágyok és nincstelen nemesek tolvajlásai és garázdálkodásai elleni szankciókat 
foganatosítanak. 1662. 

Sz. kir. városok és mezıvárosok: 

Beszterce - Lásd Borsod vármegye alatt! XV. 136. 
Besztercebánya - Lásd Borsod vármegye alatt!  XV. 136. 
Brassó - Lásd Borsod vármegye alatt! XV. 136.  
Kisjenı (Arad vm.) - Kiss-Jenı Arad vármegyei mezıváros lakóinak gabonakölcsönérôl feljegyzés. 1814 -1833. 
Lıcse (Szepes m.) – Lásd Dravec alatt! 
Nezsider (Moson vm.) 18. Nezsider város jogai, szabadságai és terhei. (Német nyelvő). Bırkötésben.  1575.  
Tiszafüred (Heves m.) - Öreg Szabó Ferenc fıbíró elszámolása Tiszafüred várossal. 1774. Tiszafüred (Heves m.)  
Rimaszombat (Gömör-Kishont vm.) 

- Rimaszombat városi tanácsa által kirendelt biztosok jelentése a Rimaszombat határában fekvı 
földeken végzett gazdasági munkálatok elszámolásáról. 1837. 
- Rimaszombat város tanácsülési jegyzıkönyvi kivonata Bernáth József csőrkert vásárlásáról. 1834. 
- Répás János földvásárlásáról szóló városi tanácsülési jegyzıkönyvi kivonat. 1845. 
- Több gazdálkodó beadványa a rimaszombati városi tanácshoz sertések legeltetése tárgyában.1847. 2 
db 

Pest (Pest vm.) 
– Pest városa hirdetménye, melyben az aprómarha levágása és a hús kimérése felıl intézkedik. 1846. 
- Pest város Tanácsa 1846-ban kibocsátott hirdetménye a pesti húsvágás helyeirıl. Németül. 1846. 

Sopron (Sopron vm.) 
- Sopron város nyomtatott szılı-ıri rendelete, amely 15 pontban tárgyalja a szılı-ırök jogait és 
kötelességeit. 1848. 

Szeged (Csongrád vm.) - Szeged sz. kir. város bizottságának jelentése az eperfa termesztés és selyemhernyó-
tenyésztés bérbeadása és fellendítése érdekében teendı intézkedésekrıl (1808-1848), 4 db, 27 lap. 
(MMgM. AI. 8015.) 

 

Községek: 

Urbáriumok a győjteményben  
Illye (Marosillye, Hunyad m.),  
Lándok (Szepes m.),  
Bakóca (Baranya m.),  
Csetény (Veszprém m.),  
Érendréd (Szatmár m.),  
Apor (Aporliget, Szabolcs-Szatmár m.)  
Csehbrezó (Rimabrézó, Gömör-Kishont m.)  
Kisbodak (Moson m.) 

 

Katonai iratok 

 

Vegyes katonai és hadi iratok, 1718 – 1848, 24 db  

(Katonai beszállásolás, hadiadó, királyi rendeletek, méntelep, lósorozás, lóárverés stb.) 
III. Károly latin nyelvő rendelete Szatmár vármegye rendjeihez, Keresztes András és Furkó István 

Bécsben kérik a katonai beszállásolások, hadifuvarok és mezei munkálatok alóli 
felmentésüket.1718. 

A budai hadi fıcommissariatus oltalom-levelet ad ki Jászberény városának.1723. 
Mária Terézia védılevele, melyben Savoyai Eugén hg. magtalan elhunytával a koronára szálló Ráckeve 

és Budafok helységek védelmére a katonai hatóságokat felszólítja. 1732. 



41 

 

III. Károly német nyelvő pátense Promontor részére, mely a ráckevei uradalomhoz tartozott. Felmentés 
katonai szolgáltatások alól. 1738. 

5385. Levél Liptó vármegyei elzálogosított porciókról. (Liptó m.) 1751. 
Bedı Ferenc levelei Batthyány nádorhoz hadiadó behajtási ügyben. 1761 és év n. (Vaddisznóvadászat, 

serfızés, sertéstartás.) Bicske (Fejér m.); Esztergom (Esztergom m.). 1761.  
A Budai Hadi Iroda utasítása a mezıhegyei méntelep parancsnokának szomszédos puszták 

bérbevételérıl.1789. 
A Budai Hadi Iroda utasítása a mezıhegyei méntelep parancsnokának, hogy elégítse ki gr. Czapárit 

/Szapáryt/ a tıle megvásárolt Bábolnáért.1789. 
Tolna megyei földbirtokosra kivetett hadiadó, mely szerint 100 mérı zabot köteles beszolgáltatni. 

(Német nyelvő.) 1789. 
A Bécsi Haditanács felszólítása a mezıhegyei méntelep parancsnokának, hogy csikókból neveljen 

katonalovakat.1794. 
Levelek gr. Csekonicshoz az udvari haditanácstól Mezıhegyesre. 1794. 2 db 
I. Ferenc magyar király Zelenka János Komárom város polgárának nemességet adományoz, mert a török 

és francia háborúban segítségére volt az államnak a faszükséglet kielégítésében. 
Függıpecséttel.1796. 

A Budán székelı helytartótanács igazolja, hogy Péchy Gáspár a folyó francia háború céljaira 40 
pozsonyi mérı gabonát fizetett.1796. 

A Budai Hadi Iroda utasítása a mezıhegyei méntelep parancsnokának szomszédos puszták 
bérbevételérıl.1804. 

Az 1807-i országgyőlésen felajánlott pénzsegélyt Gyır vármegyei nemesek ingó- és ingatlanjószáguk 
után a leírt módon fizetik. 1808. 

Nyomtatvány hadisegély adakozásra. Búza, rozs és zab illetve pénzfizetés. Zsámbokrét (Nyitra m.). 
1813. 

Az Abaúj vármegye által teljesített katonai szolgáltatásokról kimutatás. 1813 
Feljegyzés esztergomi kocsisok által Nagysápra történt katonai porció szállításáról. 1831. 2 db 
Hirdetés Magyarországon és Erdélyben katonai célokra csıdörök vásárlásáról. (Nyomtatvány) 

(Kétnyelvő: Magyar - német.) 1835. 
Béresek katonai szolgálat alóli felmentését kéri Daróczyné Mondbach Josepha Modrovich Ignác Fejér 

megyei szolgabírótól. 1840-1841. 
Kunszentmiklós község tanácsának birtoktulajdon igazolása. Néhai Szaszkó Mihály redemptus jászkun 

családja és örökös leszármazottai részére a közbirtokosságból 70 pózna földet kap, katonaáll. 
kötelezetts. mellett, és 12 pózna ugart. Megújítás. 1845. 

Hirdetmény a magyarországi katonalovak áráról. (Nyomtatvány). 1845. 
Eıri Szabó Antal szolgabírónak (Pápa) szóló utasítás hirdetmény közzétételérıl. (Pápán, Enyingen 

hadsereg számára lóvásárlás.) Veszprém, Pápa, Enying (Veszprém m.). 1848. 
 

A Kászonújfalusi Székely Határırezred iratai, 18. század, 0,03 ifm 

 

Egyházügyi iratok 

Római katolikus egyházzal kapcsolatos iratok 

 

Római katolikus egyház: püspökségek, plébániák kinevezési és gazdasági ügyei, 
egyházi adományok, 1544-1823, 10 db 
 

A nagyszombati Szent Miklós plébánia jövedelem-kimutatása, melyet Sándor plébános 1520-ban állított 
össze. 71 tétel a környékbeli lakosoknak kamatra és zálogra kölcsönadott pénzösszeg. (Latin 
nyelvő.) 1544. Nagyszombat (Pozsony m.) 

A pozsonyi káptalan levele az esztergomi érsekség jószágfelügyelıjének lefoglalt birtokairól. 1615. 
Berencs, Rohó (Nyitra m.) 
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Mária Terézia kinevezi Chiolnich Antalt boszniai püspöknek és a püspöki javak élvezıjének. 
Függıpecséttel. 1743.  

Özv. Melczerné szül. Campomanis Anna Mária és fia Záborszky László 55 frt egyháztizedet a pécsi 
egyházmegye pénztárába befizetett Bakócza, Bisztrica és Karácodfa helyiségek után. 1757. 
Bakóca, Karácodfa, Bisztrica (Kisbeszterce - Baranya m.) 

Bajzáth József szenttamási prépost halászati szerzıdést köt a komáromi halászmesterekkel, akiket izsei 
tanyájába befogadott, hogy vizát, tokhalat, kecsegét és menyhalat olcsóbban adják a falunak és 
neki. 1772. Izsa, Komárom (Komárom m.) 

Kevesi Pál és felesége, Horváth Anna végrendelete a tiszasasi egyháznak adományozott két pászta 
szılırıl. 1776. Tiszasas (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 

Felmentı levél gazdatiszt részére a gazdasági elszámolások alól. Esterházy Károly gr. egri püspök 
gazdasági prefektusa tanúsítja, hogy Csiky Gáspár a püspökség hejcei birtokának tisztje az 
1777. évrıl szóló számadásokat rendben beadta. 1779. Hejce (Abaúj-Torna m.) 

Az egyháznak járó jobbágyi szolgáltatások. Joggyőjtemény. (Latin nyelvő.). 1783. 
Simonyi Simon alispán a zsámbokréti plébánost ajánlja Ribinbe plébánosnak. Czigler Mihály 

válaszlevelében elfogadja, csak a nyitrai püspök jóváhagyása szükséges. 1802. Ribin, 
Zsámbokrét (Nyitra m.) 

 

A katolikus egyház tarcali birtokainak iratai, 1731 – 1870, 38 db (ebbıl 30 db feudális 
kori ) 

(Fıként szılıtermesztéssel, szılıbirtokokkal kapcsolatos iratok). 
 
 

Zajtai (Szatmár m.) plébánia és templom iratai, 1789-1854, 7 db (Ebbıl feudális kori 5 
db) 

Maróthy Ferenc Zajta földesura kötelezvényt állít ki arról, hogy a templom és kántorház építéséhez 
épületfát, tetızsindelyt és meszet adományoz erdeibıl. 1789 

Prielich Zsigmond kımívesmester számlája a zajtai templom restaurálásáról. 1793, 1794. 2 db 
Dubinszky Mihály erdıdi alesperes levele Gyıri József plébánoshoz a szénailletmény tisztázása 

ügyében. 1805. 
Raitzenberger György kımővesmester költségvetése a zajtai templomtorony építésérıl. 1808. 
Miskovics Lajos zajtai plébános levele Szödény József földmérı mérnökhöz az egyházi birtok 

kijelölése ügyében. 1867. 
A zajtai r.k. egyházi birtok telekkönyvi birtokívei, melyek az 1802. évi tizedjárandóságról adnak 

számot. 1854. 
 
 

Garamszentbenedeki bencés apátság egyházjogi és kegyúri jellegő iratai, 1800-1930 - 
0,10 ifm – ebbıl feudális kori 0,5 ifm 

 

Premontrei Prépostság (Jánoshida) – Alattyáni birtokügyek - Lásd Recsky család 

levéltárában! 

 

Váci püspökség iratai, 1841-1864, 10 db, ebbıl 4 db feudális kori 
A váci megyéspüspök fellebbezése József nádorhoz a Váci Káptalan nevében, az uradalom és Vác 

városa közötti úrbéri perben. 1841. 
A Váci Káptalannak Vác városa elleni perében elrendelt fellebbviteli úrbéri perrıl értesítés. 1845. 
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Vác város és a váci káptalani uradalom között folyó úrbéri perben rétek használatáról a Pest megyei 
törvényszék döntése. 1847. 

A váci püspöki uradalom fıtisztjének levele a váci városi tanácshoz úrbéri terhek ügyében. 1848. 
A Váci Káptalani Uradalom és Vác városa közötti úrbéri perben Vác városának módosító javaslatai. 

1858. 
Vác város és a váci káptalani uradalom közti úrbéri per lezárásának aláírására meghívó levél. 1858. 
Vác város tanácsülési jegyzıkönyve a város és a káptalani uradalom között folyó úrbéri perben. 1860. 
A Váci Káptalani Uradalom és Vác városa közötti úrbéri egyezség. 1860. 
A váci püspök jószágkormányzójának levele az uradalmi ügyvédhez ölfa és tőzifa szállítás ügyében. 

1861. 
A Váci Káptalani Uradalom képviselıje kiegészítéseket főz a Vác városával kötendı úrbéri 

egyezséghez. 1864. 
 

Evangélikus egyházzal kapcsolatos iratok 

 

Tiszai evangélikus egyházkerület 
Teszenszky Pál másolata Berzeviczy Gergely "Coordinatio"-járól (a tiszai ev. kerület 

egyházrendezésérıl).(Latin nyelvő.) 1823. 
 
Regeszta:  
Iványi Béla hagyaték: Vegyes regeszták a bártfai levéltár és evangélikus egyház levéltárának anyagából. 

1495-1580 (RM. XV. 114.) 1 köteg 
 

 

 

Református egyházzal kapcsolatos iratok 

 

Református egyházzal kapcsolatos iratok, 1822-1835, 2 db 
Sóvárad község közerdejébıl a ref. ecclésia részére erdırészt hasítanak ki. 1835. Sóvárad (Maros-Torda 
m.) 
Gergelyiugornyai gazdaságtörténeti adatok a ref. egyház protocollumából. 1822-1829. Gergelyiugornya 

(Bereg m.) 
 

Darvas (Bihar m.) ref. templom és adományok ügyei, 1795, 1818, 1833. – 3 db  
A darvasi ref. templom alapkıletételekor készült jkv., mely felsorolja az alapítás évében, 1795-ben a 

búza, rozs, zab, árpa, kukorica árát. Ismerteti a tavaszi áradást és az utána következı 
nehézségeket. 1797.  

Csapfalvi István 4 véka kölessel elvetett földjének termését a darvasi ref. ecclesiának adományozza, 
hogy abból 5-6 diák ellátást kapjon egy évre. 1818. 

A darvasi egyház elıljárói a meghamisított /4 itcével kisebb/ véka használatát megtiltják Kovácsiban. 
1833. Darvas, Kovácsi (Bihar m.) 
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Görög katolikus egyházzal kapcsolatos iratok 

Munkácsi görög katolikus püspökség (Ungvár) iratai, 1804-1850, 12 db (ebbıl 11 db 
feudális kori) 

Bacsinsky András ungvári görög kat. püspök a szükségbe jutott gyulaji és derzsi egyházak részére 20 
köböl gabonát és 4 köböl rozs-segélyt utal ki az egyházi készletekbıl. 1804. Nyírgyulaj, 
Nyírderzs (Szabolcs m.) 

Alexis görög katolikus püspök levele a kállói espereshez, az alapítandó kállósemjéni plébánia 
eltartására, a Kállay család által ígért egész telek ügyében. 1818. 

Alexis görög kat. püspök levele a kállói espereshez az egyház ellátására szolgáló földekrıl. 1829. 
Bazil görög katolikus püspök levele a nagykállói espereshez a kállósemjéni görög katolikus 
adminisztrátor-lelkész falopásáról. 1839. 
Popovics Bazil ungvári gör. kat. püspök körlevele, melyben felsorolja az 1838-as dunai árvíz kártételeit 

s az ezek enyhítésére történt adakozásokat: Buda, Pest, Esztergom városok, valamint 
Esztergom, Pest, Nógrád, Baranya, Fejér, Komárom megyék részérıl. 1840. 

Bazil görög kat. püspök levele a nagykállói espereshez az egyházmegyei telek jövedelmérıl. 1842. 
Bazil görög katolikus püspök levele a nagykállói espereshez a tagosításokkal kapcsolatban. 1842. 
Szepesmagurai éhínség. Popovics Basil ungvári gör. kat. püspök körlevele papságához. Felszólítja 

híveit, hogy az éhínséggel küzdı lakosság megmentéséhez adakozással segítséget nyújtson. 
1845. 

Éhínség leküzdésére felhívó fıpásztori levél. Popovics Bazil ungvári görög kat. püspök körrendelete. 
Takarékos és józan gazdálkodásra inti híveit. 1847. 

Böjt alóli felmentés. Popovics Bazil ungvári gör. kat. püspök közli, hogy a pápa 1837-tıl 1847-ig 
megszüntette a böjtöket. A burgonyavész következtében éhínség következett be. 1847. 

Popovics Bazil ungvári gör. kat. püspök körlevelet intéz papságához, melyben bejelenti, hogy az 
országgyőlés törvényt hozott az úrbér, robot, dézsma és pénzbeli szolgáltatások örökre szóló 
eltörlésérıl. 1848. 

Csurgovich görög katolikus püspök levele a kállói espereshez úrbéri jövedelmekrıl. 1850. 
 

Orosi görög katolikus parókia iratai, 1800, 1 db 
Oros község görög katolikus hívei öreg papjuk helyett fiatal papot kérnek. 1800. Nyíregyháza-Oros 
(Szabolcs m.) 

 

Kállósemjéni (Szabolcs m.) görög katolikus parókia iratai, 1814-1835, 5 db 
Kegyúri földek újrafelmérése és kiosztása. Kálló-Semjénben hét elıljáró bizonyítja, hogy a földesurak, a 

Kállaiak a református eklézsia és az oláh eklézsia részére parochiális földet mértek ki 12 év 
elıtt. 1801. 

877.  A kállósemjéni gör. parochus Simonyi István a kerületi espereshez, Bonyi Bazilhoz panaszlevelet 
ír, melyben az egyházközség sérelmeit sorolja fel, kaszáló és legelı használatról, zálogbirtokkal 
kapcsolatban. 1814. Kállósemjén (Szabolcs m.) 

Tolnai János kállósemjéni egyházfi agyonverte a kántor süldı malacát. A helység birója és az esküdtek 
3 jó frt kárt állapítottak meg. 1814. Kállósemjén (Szabolcs m.) 

Csomaközi Ilona egy vékás szılıjét a görög egyháznak hagyja, a másik egy vékás szılıjét az egyház 15 
frt-ért megvásárolja. 1830. Kállósemjén (Szabolcs m.) 

Kállósemjén görög kat. egyháza szılejének becslése. A szılı 400 itce bort adott az elmúlt évben és a 
birtokló adminisztrátor 665 új tıkét ültetett. 1835. Kállósemjén (Szabolcs m.) 

 

Nagykállói görög katolikus parókia iratai, 1815-1830, 3 db 
A nagykállói gör. kat. parochia elszámolása az évi kiadásokról. 1815. 
A nagykállói gör. kat. parochus panaszlevele Kállai Péter földesúrhoz, hogy a kántora a parochia 

földjeibıl részt kér. 1830. 
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Kötelezvény a nagykállói görög katholikus egyház magtárából kölcsönvett 1 köböl gabona határidıig 
történı visszaadásáról. 1903. 

 

Testületek, egyesületek 

Céhek iratai 

A 130 db céhes vonatkozású irat között az alábbiak a fontosabbak: 
 

Privilégiumok, céhkönyv, esküminta 

5 privilégium (Moson vármegye és Mosonmagyaróvár mészárosai, 1638 - 1640; pápai bognár-ács, 
1660; pápai gombkötı, 1676-1795; pápai bodnár, 1845; ráckevei csizmadia, 1820),  
1 legényrendtartás (esztergomi szabócéh, 1869),  
1 privilégium kiadását kísérı irat (komáromi mészárosok, 1692),  
1 céhkönyv (Baranya és Somogy vármegye Sütık és fehérpékek céhe, 1741-1852),  
1 esküminta (Fejér megyei molnárcéh, 1780),  

Bizonyságlevelek 

18 bizonyságlevél (gyıri mészáros, 1611; kıszegi mészáros, 1613; rajkai mészáros 1614 és 1709; 
körmöcbányai mészáros, 1742; váci szíjgyártó, 1794; mosoni kovács-bognár, 1813; arad megyei 
kádár, 1815; pozsony vármegyei-Szered-Sempte-Újváros molnárcéh, 1815; felsı-rábai (Beled) 
molnárcéh, 1829; kecskeméti szíjgyártó, 1837; lajtafalvi molnár, 1847; bicskei kovács-lakatos-bognár, 
1856; Pozsony vármegyei Somorja székhelyő generális molnárcéh, 1858; váci nyergesujfalusi molnár, 
1860; ozorai ács, 1869; vajkai molnár 1872-1874 [sic!]), és hozzá csatlakozik egy Esztergom várost 
ábrázoló bizonyságlevél-nyomtatvány az 1800-as évek elejérıl. 

Vándorkönyvek 

2 vándorkönyv (kıszegi molnár legény, 1840-1856; debreceni tímár legény, 1832-1841).  
 
A céhek belsı mőködésével szorosan összefügg további 20 irat (pl. az érd-hamzsabégi molnárcéh 
kérvényei, szerzıdései, 1800-1841, 1856 - 7 db; a soproni molnárok kérvénye faanyagért, 1711 - 1 
db). 

Általános céhszabályozás iratai: 

Az általános céhszabályozás országos vagy helyi rendeleteibıl 9 dokumentum (köztük limitációk) 
található.  

Számlák, kérvények, kisebb jelentıségő ügyek 

A fennmaradó több mint 80 irat kézmővesek munkájával kapcsolatos, városoknak (Esztergom, 
Jászberény, Jászapáti, Pécs), falvaknak (Zajtai templom-kımőves) uradalmaknak (bakócai Melczer 
uradalom, Csákvári gróf Esterházy uradalom) egyéneknek kiállított számlákat, kisebb jelentıségő 
kérvényeket, engedély-ügyeket tartalmaz. 
 
Fentiek bıvebb ismertetése, ill. részben szövegközlései:  
Takáts Rózsa: Céhes kézmőipar forrásai a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban II. Iratok. In: A 
Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei, 2011-2012. Szerk. Szotyori-Nagy Ágnes. Bp. 2012. 37-
76. 



46 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

Mohács előtti oklevelek 1286-1526 - 52 db ...................................................................................... 1 

Podhradszky-család levéltárából, 1495-1516. 3 db ..................................................................... 1 

Pongrácz (szentmiklósi és óvári) család levéltára, 1300 – 1508, 18 db - Lásd még későbbi 

irataikat is!........................................................................................................................................ 2 

Kopasz (vádi) család levéltára, 1450 – 1515, 9 db - Lásd még későbbi irataikat is! .............. 4 

Egyéb családok és személyek oklevelei ......................................................................................... 5 

Uralkodók, fejedelmek rendeletei.................................................................................................... 9 

I. Rákóczi György (1593 – 1648) ..................................................................................................... 9 

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) ........................................................................................................ 9 

Mária Terézia (1717-1780) ............................................................................................................... 9 

I. Ferenc (1768-1835) ......................................................................................................................... 9 

Családok, személyek ......................................................................................................................... 10 

Almássy (zsadányi és törökszentmiklósi, grófi) család, 1701-1928, 5 db (feudális kori 2 db)

........................................................................................................................................................... 10 

Amadé (várkonyi és bőősi, grófi) család, 1807, 1 db.................................................................. 10 

Andreánszky (liptószentandrási, osztrák-, majd 1875-től magyar-bárói) család iratai, 

1678, 1 db – + 2 db, 1665, 1823 - Lásd Kiszely (benedekfalvi) család irataiban! ................... 10 

Apponyi-család körmendi (Vas m.) és Pozsony vármegyei iratai (töredék) [1309-1521-

regeszta] 1820-1843, 4 db ............................................................................................................... 10 

Bajzáth (pészaki, báró) család iratai, 1772, 1839; 3 db............................................................. 10 

Balassa (gyarmati és kékkői) család iratai, (1573), 1674, 1826; 3 db...................................... 11 

Balogh (ócsai) család, 1740, 1 db – Lásd Baross család iratai között! .................................. 11 

Balogh (recski és burai) család – Lásd Recsky család irataiban. 1737, 1765, 1766............... 11 

Bánffy (losonczi) család birtokjogi iratai (töredék) – (1256- regeszta) 1580-1895; 5 db...... 11 

Bánffy (alsólendvai és bolondóczi) család - Lásd Mohács előtti oklevelek között! ........... 11 
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Bárány (rendesi) család iratai, 1 db, 1836................................................................................... 11 

Baross (bellusi) család iratai, 1740-1902, 0,10 ifm (Ebből feudális 0,02 ifm – 19 db) ........... 11 

Báthory (somlyói) család iratai................................................................................................... 12 

Batthyány (németújvári) grófi család iratai (töredék), (1198 - regeszta) 1618-1828; 10 db 

(+regeszták 0,12 ifm)....................................................................................................................... 12 

Boncza (szentmihályi) család – Lásd Dániel (vargyasi) család iratai, 1 db, 1679. Vargyas

........................................................................................................................................................... 12 

Bornemissza (borosjenői, berhidai és petrelini) család iratai (töredék), 1664 – 1670; 3 db.12 

Bornemissza család (kászoni, báró) iratai (töredék), 1831; 1 db............................................. 12 

Bornemissza (kálnói és ádámföldei) család iratai (töredék) 1814, 1844-1848; 2 db ............. 12 

Csáky (kőrösszegi és adorjáni, gróf) család, 1663-1844, 5 db + 2 db 1695, 1697 a Fáy család 

irataiban, 1 db, 1696, a Palugyay család irataiban................................................................... 13 

Csemiczky család iratai, 1723, 1774, 1793, 2 db – Lásd Podmaniczky családnál is 1723, 1 

db....................................................................................................................................................... 13 

Cserei (nagyajtai és miklósvárszéki) család - Lásd (borosjenői, berhidai és petrelini) 

Bornemissza család iratai! ........................................................................................................... 13 

Dancs (kövecsesi) család iratai, 1787, 1856-1885, 4 db ............................................................. 13 

Dancsházy család iratai, 1588, 1 db............................................................................................. 13 

Dániel (vargyasi, báró) család iratai, 1646-1787, 32 db ........................................................... 13 

Dávid (zsámbokréti) család, 1700-1756, 14 db + 2 db Lásd Grassalkovich iratok között! .15 

Dessewffy (csetneki) család – Lásd Tordai család alatt! ......................................................... 15 

Detrich (benedekfalvi) család iratai, 1548, [1554] 1823, 1835 – 2 db ....................................... 15 

Dezső (szentliszlói) családiratai, 1596, 2 db .............................................................................. 15 

Dósa család, 1800, 1 db .................................................................................................................. 15 

Drucker Jenő gazdaságainak iratai, 1700-1817, 1893-1926; 0,30 ifm - ebből 1 db feudális 

kori.................................................................................................................................................... 15 

Duchon család iratai, 2 db, 1832, 1846. ....................................................................................... 15 
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Erdődy (monyorókeréki és monoszlói grófi és hercegi) család................................................ 15 

Esterházy (galánthai, grófi) család Csákvári levéltárának iratai, 1744-1949. 1,50 ifm – 

ebből feudális kori 0,20 ifm ........................................................................................................... 15 

Fáy (fáji) család birtokjogi iratai (töredék), 1801-1853, 7 db .................................................. 17 

Forray András báró uradalma, 1809, 1 db................................................................................... 17 

Földváry (bernátfalvi) család iratai - Lásd Recsky család levéltárában. ............................. 17 

Gálffy család iratai, 1545, 1 db..................................................................................................... 17 

Geiger család iratai, 1570-1615, 1752, 1757, 3 db, 78 lap........................................................... 17 

Grassalkovich (gyaraki, grófi) család iratai, 1743-1831, 5 db + 2 db Lásd Dávid család 

irataiban, 1750, 1756....................................................................................................................... 17 

Hellenbach (pacolaji, báró) család iratai, 1777-1787; 4 db ...................................................... 18 

Hentaller család birtokjogi iratai (töredék) – Lásd Fáy család irataiban! ........................... 18 

Holló (krompachi) család iratai 1650-1692, 7 db....................................................................... 18 

Huszár (baráthi) család levéltára (töredék) - 1696-1910, 55 db – ebből 38 db feudális kori18 

Ibrányi (vajai és ibrányi) család iratai - lásd Kerekess család irataiban! 1 db ................... 19 

Inczédy (nagyváradi) család iratai (töredék), 1740-1841, 4 db................................................ 19 

Irsay család – Lásd Szabó (irsai) család! ................................................................................... 19 

Istvánffy (baranyavári és kisasszonyfalvy, báró) család........................................................ 19 

Jósika (branyicskai, báró) család iratai, 1834, 1836 - 2 db....................................................... 19 

Kálnoky (kőröspataki) gróf család irattöredéke, 1783-1804; 3 db .......................................... 19 

Kámonyi (másként Kámony) család iratai, 2 db 1771, 1775. ................................................... 19 

Károlyi (nagykárolyi, grófi) család iratai, [1701] -1742-1937, 0,10 ifm – Ebből feudális kori 

28 db. – Lásd még Csákvári uradalom kapitalista-kori anyagában!..................................... 19 

Kelemen (szerepi) család iratai, 1779, 1853, 2 db ....................................................................... 21 

Kemény (magyargyerőmonostori) család iratai, 1641, 1 db + Lásd Vargyasi Dániel család 

iratai, 1 db, 1692.............................................................................................................................. 21 

Kende (kölcsei) család iratai, 1691, 1731, 1836 – 3 db ............................................................... 21 
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Kendeffy (malomvízi) család iratai (töredék), 1481-1501, 1699, 1774, 6 db – Itt található 1 

db-1683 ............................................................................................................................................. 21 

Kerekess (abaújszántói) család iratai 1601-1899, 26 db ........................................................... 21 

Keresztúry (bodrogkeresztúri) család iratai, 1651-1689, 4 db.................................................. 22 

Kiszely (benedekfalvi) család iratai – 1665-1823, 5 db + 1 db Mohács előtti ........................ 22 

Kopasz (vádi) család birtokjogi iratai. 1450-1772; 0,10 ifm .................................................... 22 

Korponay (komonkai) család iratai, (1390-1852) 3 köteg regeszta és 19. század, 2 db irat 22 

Koss család, 1771, 1789-1797, 1795, 3 db ..................................................................................... 22 

Kubinyi (felsőkubini, és deménfalvi) család iratai –1602-1690, 1805, 9 db. Lásd Pongrácz 

család és Recsky család levéltárában!+ Itt található 1 db, 1831 ............................................ 23 

Lakatos család – Lásd Nagy Lakatos család! ........................................................................... 23 

Lampért család iratai, [1568]-1589-1769, 10 db ......................................................................... 23 

Lázár (szentannai) és (szárhegyi) család, 1796, 1 db................................................................. 23 

Lőrinczy család – Lásd Huszár család levéltára!...................................................................... 23 

Luby (benedekfalvi) család – 1 db, Lásd Kiszely család irataiban!........................................ 23 

Luzsénszky család (luzsnai és reglicei báró) család iratai,1817, 1820; 2 db.......................... 23 

Markl család iratai - Lásd Huszár család irataiban, 2 db, 1700, 1701................................... 24 

Mezriczky család iratai, 1841, 1 db.............................................................................................. 24 

Nádasdy (nádasdi és fogarasföldi, grófi) család iratai, 1557-1910, 14 db +1 db Lásd Csáky 

iratokban, 1663.; +1 db a Pongrácz család irataiban, 1679. – ebből feudális kori 7 db........ 24 

Nagy Lakatos (udvarhelyi) család iratai, 1645, 1670 2 db - Lásd +1 db Bornemissza 

(borosjenői, berhidai és petrelini) család iratai között!........................................................... 24 

Naláczy (naláczvádi, báró) család iratai, 1553 – 1717, 19 db.................................................. 24 

Nedeczky család iratai (töredék), 1757 – 1820; 18 db ................................................................ 25 

Okolicsányi (okolicsnói) család iratai (1650-) 1701-1911, 34 db (ebből 30 db feudális kori)

........................................................................................................................................................... 25 

Palaticz (illadai) család iratai, 1595. 1 db.................................................................................. 25 
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Pálffy (erdődi, grófi) család iratai, 1722-1837, 6 db - és a Pozsonyi várkapitánysági 

uradalom (Pálffy szeniorátus) gazdasági iratai 1811-1857; 0,50 ifm ..................................... 25 

Palugyay (nagypalugyai és bodafalvi) család, 1557-1778, 7 db + 1 db Mocsács előtti 

oklevél - lásd ott!............................................................................................................................ 26 

Petrichevich Horváth (széplaki) család iratai, 1746, 1 db + Lásd Vargyasi Dániel család 

iratai 1 db, 1746............................................................................................................................... 26 

Podmaniczky (podmanini és aszódi, báró) család iratai, 1723-1799, 10 db – Lásd Recsky 

család levéltárában is!................................................................................................................... 27 

Polyán család iratai, 1530, 1 db ................................................................................................... 27 

Pongrácz (szentmiklósi és óvári) család levéltára, 1300 – 1508, 18 db és 1548-1875, 0,10 ifm

........................................................................................................................................................... 27 

Recsky (recski és derecskei) család levéltára 1561-1848, 164 db.............................................. 31 

Révay (szklabinai és blatniczai báró) család 1653, 1674, 1821 – 3 db.................................... 31 

Révész Pál - 1786-1825, (feleségei Bornemissza Róza és Anna). ............................................. 32 

Rhédey család iratai - Lásd Teleki (széki, grófi) család irataiban – 1837, 1 db.................... 32 

Saáry (vámosi) család iratai, 1794-1898, 94 db (feudális kori 4 db) ....................................... 32 

Sembery (felsőszúdi) család iratai, 1648, 1 db............................................................................ 32 

Simonyi család iratai, 1626-1876, 42 db – egy kivételével feudális kori ................................ 32 

Somogyi család iratai, 1744, 1797, 19. század – 0,05 ifm.......................................................... 32 

Soós (sóvári) család iratai, 1790, 1 db......................................................................................... 32 

Sréter (szandai) család iratai, 1702-1820 - 0,03 ifm................................................................... 32 

Szabó (irsai) ill. Irsay család iratai, (1430), 1722-1845, 29 db + Mohács előtti okleveleknél 

1 db.................................................................................................................................................... 33 

Széchényi (Széchenyi), sárvári és felsővidéki grófi uradalmak gazdasági iratai, 1813 – 

1944 - 0,06 ifm – Ebből feudális kori 0,02 ifm ............................................................................. 33 

Szent-Iványi (szentiváni) család iratai, (1587)-1817, 3 db + 5 db 17-18. századi irat a 

Pongrácz-család levéltárában ...................................................................................................... 33 

Szobothin (Zobothin, Szobotin) család, 1616, 1648, 1665, 1668, 1744 – 5 db + Lásd Istvánffy 

alatt! 1 db 1592,............................................................................................................................... 33 
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Tahy család iratai – 1769-1810, 23 db - Lásd Recsky család levéltárában! .......................... 33 

Telegdi család iratai, 1573, 1 db ................................................................................................... 33 

Teleki (széki, grófi) család iratai, 1754 – 1844, 4 db.  1 db térkép; 1363-1918 - regeszták - 

Lásd Inczédi család iratai között +2 db. ..................................................................................... 34 

Tholdalagi, grófi család iratai, 1760, 1 db .................................................................................. 34 

Tordai (Thordai) család iratai, 1571, 1 db .................................................................................. 34 

Török (enyingi) család iratai, 1584-1585, 2 db ........................................................................... 34 
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