
A Lónyay család és deregnyői
levéltára

KÜNSTLERNÉ VIRÁG ÉVA



A LÓNYAY CSALÁD SZÁRMAZÁSA
• Szakirodalom áttekintése: Nagy Iván, Lónyay Albert, Doby Antal 

• Karácsonyi János, Lónyay Ferenc 

• Árpád-korig visszavezethető származás

• Névadás: korai századokban gyakori a Jakab, Péter  (17. századtól végleg eltűnik), 
valamint a János, István keresztnév (20. századig előfordul). A 17. századtól Ferenc, 
Gábor és László nevek váltakoznak. A Menyhért név 7 ízben fordul elő 16.-19. 
században.  

• Hivatali tevékenységek, funkciók: királyi udvar, erdélyi fejedelmi udvar –
katonáskodás (főkapitányok), diplomáciai szolgálat; vármegyei (Bereg, Szabolcs, 
Szatmár, Ung, Ugocsa, Zemplén) közigazgatásban való részvétel - alispánok, 
szolgabírák,  főispánok, főispáni helytartók, országgyűlési követek. 

• Egyházi kapcsolatok (reformátusok), főkurátorok, sárospataki gimn. támogatói, 
templomok építtetői



BIRTOKAIK
• 13.-14. század végén házasságok révén jutnak a Bereg vármegyében lévő 

központi birtokaikhoz, az előnevüket adó  Nagylónya és tartozékai, valamint 
Namény (Vásárosnamény birtokába.

• Nagy birtokszerzők: Lónyay István (-? 1615) szatmári és tokaji kapitány és fia 
Zsigmond (1593-1653),aki bárói rangot kapott, Bereg és Kraszna vármegyék 
főispánja, Bethlen Gábor, majd és I. Rákóczi György erd. fejedelmek tanácsosa 
volt. 

• Abaúj vm.- Bátor, Gagy, Dopsza, Garadna, Fulókércs 

• Szabolcs vm. – Apagy, Demecser, Dombrád, Geszteréd, Ibrány,  Kisvárda, N. 
és Kisvarsány, Litke, Nyíregyháza, Pap, Tuzsér

• Szatmár vm. Aranyosmeggyes, Domahida, Kisnamény, Porcsalma, Ököritó, 
Ricse

• Borsod, Heves Nógrád, és Pest vármegyékben birtokrészek, kúriák, szőllők, 
puszták

• További birtokokkal egészül ki  Lónyay V. Ferenc Galambos Sárával kötött 
házassága révén - Deregnyő









A családi levéltárak kialakulása 
 
Archivum familiale – a legkorábbi levéltártípus 
 

A családi levéltár definiciója: egy több generációjának élete során, 
akár 350-500 év alatt, a legkülönbözőbb rendeltetéssel keletkezett 
iratainak összessége. 
 

A családi levéltárak kialakulása
Archivum familiarum – a legkorábbi 
levéltártípus

A családi levéltár definiciója: egy család 8-
10 generációban élt tagjait érintő, akár 350-
500 éven keresztül a legkülönbözőbb 
rendeltetéssel keletkezett iratainak 
összessége.


A családi levéltárak kialakulása



Archivum familiale – a legkorábbi levéltártípus



A családi levéltár definiciója: egy több generációjának élete során,

akár 350-500 év alatt, a legkülönbözőbb rendeltetéssel keletkezett iratainak összessége.





Tartalmazza:
- a családtagok személyi iratait, hivatali és társadalmi 

funkcióik betöltése során keletkezett 
dokumentumait;

- a család egészét érintő rangemelési és címadományozási 
okleveleket;

- a birtokaik jogával, igazgatásával, gazdálkodásával 
kapcsolatos iratokat;

- a birtokaikat korábban birtokló famíliák iratanyagát 
(Daróczy, Deregnyey, Bessenyey stb. családok);

- a rokon és beházasodott családok levéltárát (Galambos, 
Girincsi, Kende).



Megőrzés fontossága: 
elsősorban jogbiztosító jellegük indokolta megtartásukat - jogviták esetén
bizonyítékul szolgáltak (1945-ig az élő jog részét képezte)



Szakszerű kezelés biztosítása:
- archivarius (levéltáros) alkalmazása 

(a levéltár kezelését, rendezését a 
XVIII. századtól már fizetett 
alkalmazottak végezték);

- a családi levéltárak zöme a második 
világháborúig magánkezelésben 
volt.



A CSALÁDI IRATOK MEGŐRZÉSE
• Lónyay Zsigmond (1593-1653) 1648. 12. 07-én kelt végrendelete „az mi leveleimnek állapotját illeti, 

noha ezekről nékem eddig is külön jegyzésem volt magam kezem írása alatt, mit kell ebben 
observalni. Leveleket hagyok az én gyermekeim birodalma és hatalmok alá Medgyesi kastélyomban. 
A Lónyi jószágról való levelek, melyeknek tartása a fiakat illeti, adják gyermekeim a Lónyay fiú 
ágnak, az kit a vármegye, úgymint Bereg méltóbbnak ítél a levelek tartására, vagy az öcsémet Lónyay 
Andrást, vagy Lónyay Gábort. 

• Lónyay V. Ferenc  -”1744 március utolsó napjaiban megvizsgáltatván az 1742-ben Dopszáról elhozott 
leveleimet, így válogatva rakattam együvé” 30 tétel Sub A-V. és Sub A. –B. No. 1-5.

• Nagy Gábor – a tiszántúli kerület és a Lónyay család ügyésze, iratok rendezője 1805-ben, és Pápai 
Zsigmond uradalmi ügyész 1809-ben, a segédkönyveket is ők készítették.

• Családülési jegyzőkönyvek: 

• 1813-as jkv. 30. napirend: Lónyay Menyhért „legidősebb atyafi, a Familia Levelei Conservatora” a 
familiát illető levelek „registrálva vannak és ennek elenchusát Lónyay Gábornak és Lónyay László 
örököseinek is átadják”.

• 42. napirend:  a Familiát és jussát érintő iratok extractusának/elenchusának kikérése a 
konventektől, káptalanoktól, vármegyei levéltáraktól költségtérítés fejében. 

1815. évi jkv. 30 pont: „ a Familiát illető minden leveleknek az összehordását és lajstromozását 
Lónyay Menyhért és Lónyay Gábor felügyelje”.

1816. évi jkv. – Lónyay Menyhért halála – a debreceni archivumában lévő iratokat Lónyay Gábor és 
Lónyay  Pál vegye át az özvegytől, 

Néhai Lónyay Ferenc és Lónyay László utódait felszólítják az iratoknak az archívumban 
történő elhelyezésére. 









1818. évi jkv. 30. pont:  Lónyay Gábor conservator „A Familia Archívumának és 
leveleinek fogyatkozásai és hiányosságai 1819. esztendőben január vége körül  
Deregnyőben, a levelek tartásának helyén megigazíttassanak, az Archívum helyesebb 
rendbe szedettessen.” 

1819. évi jkv.: „Felnyittatván a Familia Leveles Szekrénye a megavult és elrongyollott
levelek az illető hiteleshelyekről hiteles másolatban kikéressenek, a még olvasható 
oklevelek az evégre felveendő házi írók által lemásoltassanak.”

1829. évi jkv.: Lónyay László conservator „Az Archivumnak maga egészségében való 
megtartása tekintetéből eredeti oklevél nem adható ki, csak másolatban. Az Archivum
ablakainak kővel berakattatása, s az egyik ablakra és ajtóra vastábla csináltatása”.

1830. évi jkv.:  „Az Archivumból kivett iratokat haladéktalanul hozzák vissza. 
Folyamatban van az ablakok kővel történő berakása és a vastáblák készítése. A levelek 
számára egy alkalmas szekrény csináltatása szükséges.”



Közgyűjteménybe kerülés okai: 
- a jogbiztosító iratok zöme  elvesztette gyakorlati jelentőségét, a 

jogszabályok gyökeres megváltozása miatt a birtokperekben már 
nem voltak használhatóak;

- a biztonságos megőrzés, szakszerű kezelés feltételei jobbak voltak az 
állami intézményekben;

- A Lónyay család iratai három részletben kerültek az OL-ba:
1. Lónyay Ferenc ny. miniszteri tanácsos és Lónyay Istvánné (br. 
Groedel Paula) a Vásárosnaményban és Nagylónyán lévő részt adta 
át; 
2. Pacher Theinburg Frigyesné szül. Pachta Mária Lujza grófnő 
(Lónyay Mária és Pachta Percival leánya) a Deregnyőn őrzött 
Lónyay családi iratokat 1941-ben helyezte örökletétbe az 
OL-ba;
3. az OL Lónyay Ferenctől 1949-ben vásárolt iratokat.





ELHELYEZÉS ÉS RENDEZÉS AZ 
ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN
• P 450 -Család által rendezett iratok- 1528-1825 Terjedelme: 4 ifm. - 6 sorozatot,  a sorozatokon belül 

fascikulusok szerint numerizált és évrendezett. (Deregnyőre, lónyai uradalomra, és egyéb bereg, 
szabolcs , Szatmár vármegyékben lévő birtokok jogbiztosító iratai, rokon családok birtokait érintő 
dokumentumok, segédkönyvek.

• P 451 Országos Levéltár által rendezett iratok- 1529-1918 . 4,20 ifm. terjedelmű 44 tételből áll, 
tételeken belül évrendezett. Segédkönyv nem áll rendelkezésre, darabszinten nézendő át.  
(Birtokiratok, családülési jegyzőkönyvek, úriszéki iratok, perek, nyomtatványok, tanulmányi 
jegyzetek, vegyes feljegyzések).

• P 452 – Családtagok és rokon családok iratai - 1693-1713. 29 tétel – Személyek és családok szerint 
abc rendben és évrendben. Mutató nincs. Mennyiségére és tartalmát tekintve kiemelendő közülük 
Galambos Ferenc, Lónyay VII. Gábor és Graven Lajos anyaga. 
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