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Az MNL KEM Levéltára

• Esztergom vármegye és Esztergom szabad királyi megyei jogú város

levéltárainak összevonásával jött létre 1950-ben

• Esztergom vármegye iratanyaga az MNL KEML őrizetében,

Komárom vármegye iratai Szlovákiában (Nyitrán) vannak.

• 2012. október 1-től a Magyar Nemzeti Levéltár keretei között látjuk

el feladatainkat

• Esztergomban három épületünk van, kettő a Vörösmarty utcában (7.,

14.), egy a Deák Ferenc utca 2. sz. alatt

• MNL KEML Komárom Városi Fióklevéltára

• A levéltár régebbi, s ezáltal kutatói szempontból legértékesebb, 1950

előtt keletkezett anyagai a Deák Ferenc utcában vannak

• A tanácskorszak iratai a Vörösmarty utcai épületekben nyertek

elhelyezést



Fontosabb irattípusok

Címeres oklevelek: A nemességet kapott személy az igazoló oklevél

közgyűlési kihirdetésével vált a vármegye nemességének tagjává

Városi kiváltságlevelek: 1708. kiváltságlevél, I. Józseftől: ebben

meghatározták a város közjogi állását, keretül szolgált igazgatásra,

gazdálkodásra, igazságszolgáltatásra, adózás számára – a kiváltságlevél

megerősítése 1725-ben, III. Károlytól; másodszor 1807-ben I. Ferenc

által.



Fontosabb irattípusok

Térképek, tervrajzok: A legrégebbi térkép 1747-ből származik, a

Duna esztergomi szakaszát mutatja. A tervek zöme az iratanyagokban

van, kisebb részük különgyűjtve

Jegyzőkönyvek: Esztergom vármegye anyagának értékes része a

jegyzőkönyvi sorozat, 1710-1848 között teljes (vármegyei

közigazgatásról, tisztségviselőkről, az élet minden területéről értékes

információk). Felsőbb hatóságoktól érkezett levelek kihirdetése

intézkedések és válaszok megfogalmazása, a megye napi ügyeinek

bejegyzései



Családfa

• Mindenki származik valakitől és rokonságban áll másokkal. Rokoni

kapcsolatainkat a családi események, találkozások tartják életben, a

már nem élő családtagjainkat (őseinket) pedig őrzi a családi

emlékezet. Az ismeretlen vagy már elfeledett rokoni kapcsolatok

feltárása, a családkutatás a múlt megismerésének egy különleges

formája, hiszen országunk, nemzetünk történelmét a saját

családunkon keresztül is megismerhetjük

• Az elmúlt századokban a leszármazásnak sokkal nagyobb

jelentősége volt, mint manapság. A családfákat vagy ősfákat

készíttetőik gyakran használták az egyenes ági leszármazás

bizonyítására. Be kellett mutatni például birtokperekben vagy a

nemesi származás igazolásakor, de olyankor is, amikor bizonyos

állásokra, udvari tisztségekre pályáztak vagy lovagrendbe kérték

felvételüket



Levéltári kutatás

• Az őseink kilétét, foglalkozását, születését, házasságát, halálát őrző

dokumentumok nagy részét a levéltárakban találjuk

• A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közlevéltárak és a

nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai

követelményekről szóló 27/2015. (V. 27) EMMI rendelet, az

anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, illetve az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény alapján a levéltár őrizetében lévő iratanyagok kutatási

célú használatát és kutatótermeinek működését a kutatási szabályzat

határozza meg

• Csak a 18. életévüket betöltött felnőttek végezhetnek önálló kutatást

• Magyar Nemzeti Levéltár 2016. évi új kutatási szabályzata

• Levéltári kutatást megelőzően célszerű átnézni a család birtokában

lévő iratokat is



Családtörténetre vonatkozó irattípusok

Családi Biblia: az egyházi és állami anyakönyvi nyilvántartást

megelőzően a legtöbb család saját maga jegyzete fel a családi

eseményeket – születés, házasság, haláleset

Állami anyakönyvek: az anyakönyvek a családkutatás fő és egyúttal

legfontosabb forrásai. Mind a nemes-, mind a polgár-, és mind a

jobbágyszármazású családokra találunk bennük adatokat (születési,

házassági, halálozási). 1895. október 1-je után állami anyakönyvezés

Egyházi anyakönyvek: 1895 előtt az anyakönyvezést az egyházak

végezték, az anyakönyveket a templomokban a papok, lelkészek, rabbik

vezették

Családi levelezések: a családi eseményekről sokszor tudósítjuk

barátainkat, ismerőseinket. A korábbi évszázadokban levelekben

közölték az örömteli vagy szomorú híreket. Ezen levelek különféle

nyelveken íródhattak, a 16. századtól egyre inkább magyarul



Családtörténetre vonatkozó irattípusok

Országos összeírások: a Magyar Királyság lakosságának jelentős része,

több mint 90%-a jobbágyként élt valamelyik földesúrbirtokán. A latin

nyelvű iratok gazdag forrásul szolgálnak a jobbágycsaládok esetében.

Ilyen jegyzékek 1715-ben, 1720-ban és 1828-ban készültek

Úrbéri tabellák: az 1767 és 1774 között folyt úrbérrendezés során

elvégezték az adófizető jobbágyok összeírását. A procedúra során írásba

foglalták a jobbágyok és a földesúr közötti viszonyt, vagyis a jogokat és

a kötelezettségeket

Gyászjelentések: az ilyen forrásokat egykoron szomorúlevélnek,

szomorújelentésnek is nevezték, ezt ma gyászjelentésnek hívjuk

Fontos forrásul szolgálnak a vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, a

nemességigazolások és a névváltoztatások iratai is



Csolnok és Leányvár betelepítésére vonatkozó levéltári források

• A 18. századi Esztergom vármegyei német és szlovák telepítések

több nagy hullámban zajlottak. Az MNL KEM Levéltárában a

konkrét betelepítésekre vonatkozó elsődleges források nincsenek, a

közgyűlési jegyzőkönyvekben, illetve különféle összeírásokban

azonban találhatók értékes információk

• Az 1715-ös országos összeírás Csolnok tekintetében tartalmaz már

néhány német nevet: Kraff Márton, Meczler János, Schmid József

stb.

• 1720-as összeírás: Quinz, Stegner, Fisser, Knizl, Haim stb.

• A vármegyei iratok alapján Leányvár betelepítése 1753 és 1954

között történhetett. Leányvár 1755-ben vett fel az apácáktól 50

forintot a telepítés előleges költségeinek megtérítésére



Családtörténetre vonatkozó iratok

MNL KEML IV.1.i. Esztergom vármegye – Esztergomi járás települései

vallás és nyelvhasználat szerint



Családtörténetre vonatkozó iratok

1715-ös országos összeírás



Családtörténetre vonatkozó iratok

MNL KEML IV.1.j. Leányvár első telepeseinek összeírása 1757.

november 3.



Családtörténetre vonatkozó iratok

MNL KEML IV.1.j.

Az egykori budai apácakonvent

birtokához tartozó Leányvár

település szőlőinek összeírása

1782.



Köszönöm a figyelmet!


