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A 35 – CONCEPTUS EXPEDITIONUM

A segédkönyvek használata
A segédkönyvek online elérhetősége

WWW.ELEVELTAR.HU

A digitalizált segédkönyvek eléréséhez
keresse fel a www.eleveltar.hu oldalt és kattintson
a Részletes keresésre!

A jobb felső sávban kattintson
a Böngészés a levéltári struktúrában fülre!

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára állományában
a fastruktúrát lépcsőzetesen nyitogassa meg,
majd válassza ki az A 35 jelzetű állagot!

A Segédkönyveken belül válassza ki a kutatni kívánt sorozatot!
A segédkönyvek digitalizált képeit az adott segédkönyvre kattintva
a felugró ablakban található linkek tartalmazzák, melyek néhány
másodperccel a kattintás után megjelennek.

Kattintson a megjelenő felület alsó sávjában a középső, kékkel jelölt
képkockára, amely megnyitja a vonatkozó segédkönyv választott
oldaláról készült képet!

A SEGÉDKÖNYVEK
HASZNÁLATA
A segédkönyvek három sorozata különböző
módon használható.

1. LAJSTROM- ÉS MUTATÓKÖNYVEK
1527–1689
Ezeket a segédkönyveket az iratok utólagos lajstromozása
során készítették 1690-ben. A digitális segédletben
évkörönként, azon belül évenként elkülönítve találja
a lajstromkönyveket és a hozzájuk tartozó, A-Z-ig tartó
mutatókönyveket.
1) A lajstromkönyvi bejegyzés két rovatból áll:
az irat jelzete (év – sorszám),
az irat rövid, latin nyelvű tartalmi kivonata az irat kiállításának
helyével és dátumával.
2) A mutatókönyvi rész a keresőszót követően az irat sorszámát
tartalmazza.

JELZET

Mindkét segédkönyvi részből
megállapítható (év – sorszám).
Bocskai István bárói oklevelének

PÉLDA

fogalmazványa: 1638. év 90. sorszámú irata
(HU-MNL-OL-A 35-1638-90).

Magyar Nemzeti Levéltár, Kancelláriai

JELZET FELOLDÁSA

Levéltár, Conceptus expeditionum (A 35)
1638. No. 90.

2. LAJSTROMKÖNYVEK
1690–1770
1690-től kezdődően az ügyek lajstromozása az irat
kiállításával egy időben, havonta újrakezdődő
sorszámozással történt.
A digitális segédlet ezen sorozatában évenként elkülönítve
találja egy-egy lajstromkönyv bejegyzéseit. A hónap neve
az oldal fejlécében szerepel.
A bejegyzések három adatból állnak:
-keresőkifejezés (név, helynév stb.),
-az irat latin nyelvű tartalmi kivonata,
-az irat sorszáma.

3. MUTATÓKÖNYVEK
1690–1770
1690-től kezdődően az ügyek mutatózása az irat kiállításával
egy időben történt. A segédkönyvtípus 1690–1756 között
a lajstromkönyv lapszámát (fol.), 1757–1758 között
a lajstromkönyv lapszámát és a jelzetként szolgáló hónapot
és a sorszámot is megadja, míg 1759–1770 között az irat
havonta újrakezdődő sorszámát mutatja. Az egyes kötetek
több év adatait is tartalmazzák az abc betűi szerint rendezve
(pl. A 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695 egymás után).
Figyelem! Az év csak az adott évi mutatókönyvi
bejegyzések legelején, a fejlécben szerepel, nincs felvezetve
minden oldalra. A jelzet megállapításakor mindig az előző
oldalon szereplő évszám a mérvadó.

JELZET

1690–1756 között csak a lajstromkönyvek
használatával állapítható meg!
A mutatókönyvek ebben az időszakban
az adott időszak lajstromkönyvének
lapszámára utalnak. 1757–1770 között
a jelzet mindkét segédkönyvből
megállapítható.

PÉLDA

Muraközi betelepítésekre
vonatkozó kancelláriai ügyiratok
(HU-MNL-OL-A 35-1691-V-69).

JELZET FELOLDÁSA

Magyar Nemzeti Levéltár, Kancelláriai Levéltár,
Conceptus expeditionum (A 35) 1691. május,
No. 90.

