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- összeírások a 17–19. században -



▪Hogy segítik a kutatást?

▪Kiket írtak össze?

▪Milyen célból készültek?

▪Milyen fajtái vannak?

▪Mit tartalmaznak?

Fontos forrásbázisok
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https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc012_no012/?document=1


▪ általános népösszeírások: lélekösszeírás, népszámlálás;

▪ vagyon-, adóösszeírások;

▪ úrbéri összeírás, úrbéri tabellák,

▪ privilegizáltak összeírásai: nemesi, polgár, más kiváltságolt társadalmi 

csoportok;

▪ vallási és etnikai csoportok összeírásai: görögök, zsidók, cigányok stb.;

▪ katona összeírás, katonaállítási lajstromok;

▪ választói, virilis összeírások;

▪ rendkívüli alkalommal készített összeírások: tűzvész, természeti csapás, 

háborús pusztítás, járvány stb. 3



▪Állami adó céljából készült összeírások (dica - Conscriptiones portarum 

- 1530-1720)

▪Török kori összeírások (adóösszeírások)

▪Egyházi tized beszedésével kapcsolatos jegyzékek (dézsma -

regeszta decimarium – 1533-1801)

▪A jobbágyság földesúri terhei (Urbáriumok - Urbaria et conscriptiones - 1527-

1900)

▪Lélekösszeírások (Conscriptiones animarum)

▪Egyházlátogatási jelentések (Visitationes canonicae) mellékletei

▪Nemesi taksa és hadisegély összeírások
4

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/dikalis-osszeirasok
http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/e-159-regeszta-decimarium
https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/


▪A feudális kori összeírások legtekintélyesebb részét 

▪ az országos (hadi) és 

▪ megyei (házi) 

adókivetéssel kapcsolatos összeírások alkotják.

▪ Számba veszik az adóköteles személyeken kívül az adókivetés alapját 

képező ingatlanokat és ingóságokat, valamint a kivetett adó 

összegét is.
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▪Szandzsák lakosságának összeírása (a török pénzügyi-
igazgatási szervezet egyik legfontosabb feladata volt)

▪1546-os megállapodás - kétfelé adóztak (török - defter,

magyar - dika)

Mindkét részről maradtak fent adóösszeírások

(Pl. Óbuda: budai pasa és a komáromi váruradalom)

▪A török minden férfit megadóztat (vagy minden
háztartást)

▪Névelírások (a török forrás ú.n. "szíjakat"-írással készült, a

magánhangzók és diakritikus pontok lehetőség szerinti teljes elhagyásával)
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Néhány példa:
▪ Budai szandzsák összeírása (1546–1590) (Káldy–Nagy Gyula)

▪ 1546, 1559, 1562, 1580, 1590

▪ nem maradt fenn 1570. és 1613

▪ 1580. Óbuda nem-mohamedán polgári lakossága (Fekete Lajos)
▪ A szolnoki szandzsák összeírása

▪ 1569, 1571,

▪ 1591–92 (Ágoston Gábor, Zounok 3.)

▪ Hatvani szandzsák összeírása
▪ 1546, 1559, 1562

▪ 1570 (Bayerle Gusztáv, Hatvan, 1998)

▪ A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása – Dél-Alföldi évszázadok 15.
(Szeged, 2000)

▪ A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása (Káldy-Nagy Gyula)

Lásd még: MNL OL - Oszmán összeírások gyűjteménye 7

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_06/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_03/?pg=16&layout=s&query=%C3%B3buda
http://epa.oszk.hu/02100/02120/00006/pdf/BPTM_TBM_06_116-136.pdf
http://library.hungaricana.hu/hu/view/JNSM_Ek_03/?query=SZO%3D(p%C3%A1nc%C3%A9l)&pg=222&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HEVE_HatvanyMuzeumFuzetek_14/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/CSOM_Dae_15/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BEKM_Fbml_10_kaldy_nagy/?pg=0&layout=s
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/oszman/hierarchia
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_03/?pg=53&layout=s&query=%C3%B3buda


DICALIS

▪ Állami adó beszedését megelőző vagyonösszeírás

▪ Elnevezés: adóbeszedési eljárásról - rovásbotokra (dica) vésték fel a
portánként fizetett adót

▪ Évköre:

▪ 1696. előtti (XVI. sz. , 1600-1695)

▪ 1696. portális összeírás

▪ 1771. előtti (1697–1770)

▪ 1771. utáni (1771–1850)

▪ Számszerű adatok a korabeli jobbágyság helyzetéről

▪ XV-XVI. században megyénként és korszakonként is eltérő

▪ Néhol a falvakban élő nem adózó lakosság is föl van benne sorolva
8

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/dikalis-osszeirasok
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Pásztorrovások (Alföld, Erdély, 19. sz. vége–20. sz. eleje) - Magyar Néprajzi Lexikon

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1026.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1026.html


▪Cél: földesúr és a jobbágyok közötti jogviszonyból származó jobbágyi
szolgáltatások biztosítása, szabályozása

▪XV. századtól 1848-ig (jobbágyfelszabadításig)

1527 és a 19. század közötti időszakban keletkezett urbáriumok (MNL)

▪ 1767. előtt a földesurak maguk készíttették

▪Tartalmuk, formájuk különböző:

▪ Jobbágyok és az általuk használt ingatlanok, állatok, 
kötelességeik

▪ Csak jobbágynévsorok

▪ Családi levéltárakban, úrbéres községek irataiban találhatók

Lásd még: MNL OL E 156 Urbaria et Conscriptiones
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http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/urbariumok-es-osszeirasok/
https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/urbaria-et-conscriptiones/kereses
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Forrás: HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 080 (Hungaricana)

https://archives.hungaricana.hu/hu/urbarium/view/hu_mnl_ol_e156_a_fasc101_no080/?document=1&pg=0&bbox=-1547%2C-2915%2C3571%2C-53


1767

Cél: úrbérrendezés ─ a jobbágyterhek felmérése és egységes

szabályozása

▪ Mária Terézia 1766.12.29-én kelt rendelete

▪ Az összeírás a különböző megyékben 1767 és 1773 között zajlott le

▪ A királynő által kijelölt biztosok irányították, a szabályozáshoz szükséges 

összeírást végző személyeket a megyegyűlés nevezte ki

▪ 9 pontos kérdőív

▪ Előzetes összeírás

▪ Adatok és osztályozás felsőbb ellenőrzése után helységenként az 

előrenyomtatott urbáriumokat, tabellákat
12

https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/


Kalocsa (Pest-Pilis-Solt) – 1769.

13
Lásd: Hungaricana – Urbárium 1767

https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/pest-pilis-solt-kalocsa/?document=1&pg=0&bbox=-1684%2C-3508%2C4404%2C-104
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/pest-pilis-solt-kalocsa/?document=1&pg=1&bbox=-1868%2C-3507%2C4220%2C-104
https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/pest-pilis-solt-kalocsa/?document=1&pg=24&bbox=-1186%2C-3919%2C6053%2C128


1715
▪ 1715 : LVII. tc. rendelte el

▪ Cél: portális adóról a földadóra áttérés 

előkészítése

▪ Általában a földdel, illetve háztelekkel 

rendelkezőket veszi figyelembe; 

▪ Nem veszi számba azokat, akik:

▪ földet nem bírtak

▪ ipari vagy kereskedelmi foglalkozást nem űztek

▪ földesúri cselédséget

▪ Jobbágytelken élő nemesek és taxalistákat is

▪ Városokban számlálás alapja: polgárok háztelkei

▪ Kereskedőket, iparosokat foglalkozás alapján

▪ Mindenütt ugyanazt az űr-, tér- és hosszmértéket 

vették alapul

(Vas és Trencsén vármegye hiányzik) 14

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras


1720

▪ Cél: az 1715. évi összeírással való 
elégedetlenség és a hiányosságok 
kiküszöbölése

▪ Ez lett az oszmán uralom alól teljesen 
felszabadult ország első, minden 
vármegyére kiterjedő összeírása

▪ Rovatai alapjában megegyeznek az 1715. 
évivel

▪ Pontosabban határozzák meg:

▪ adózók körét

▪ művelés alatt álló szántóföldek
nagyságát 15

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras/adatlap/1592


▪ csak néhány vármegye levéltárában maradt fenn:

▪ Bihar, 

▪ Heves, 

▪ Nógrád, 

▪ Pest, 

▪ Somogy, 

▪ Sopron, 

▪ Szabolcs, 

▪ Szepes, 

▪ Tolna, 

▪ Vas, 

▪ Zala 

▪ Zólyom 

Borosy András: Pest–Pilis–Solt vármegye 

1728. évi regnicoláris összeírása 16

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=150&layout=s&query=%C3%B3buda
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=150&layout=s&query=%C3%B3buda


▪ 1825-27. évi országgyűlés VII.tc- e rendelte el, 

▪ Cél: az adókivetés újjászervezése 

▪ Erdély kivételével az egész országra kiterjedt

▪ A rovatokon kívül narrativ, helyi vonatkozású adatokat is 

tartalmazhat (a község kedvező és kedvezőtlen adottságai, 

különféle számítások: elsősorban a föld és az állatállomány 

jövedelméről)

▪ A munkát a nádor irányítása alatt Országos Bizottság (Regnicolaris 
Deputatio) végezte
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1828

https://www.familysearch.org/search/catalog/231564?availability=Family%20History%20Library


18

Forrás: 1828. évi összeírás – Vas vármegye, Felső Szilvágy

Rovatok:
1. Adózók (családfők) nevei, esetleg életkora
2. 18–60 évet betöltött családtagok (gyermek, 
rokon), alkalmazott száma
3. Ezek közül: honoratior, polgár, jobbágy, zsellér, 
házatlan zsellér, testvér, fiú, lány, szolga, 
szolgáló, iparos, kereskedő, kalmár
4. Ház, amely után bért fizetnek és a bér 
összege
5. Belső telek 
6. Gabonatermés
7. Rétek
8. Szőlők
9. Gyümölcsösök és szilvások
10. Nagyobb állatok (marhák) száma
11. Apróbb marha
12. Erdők
13. Korcsmáltatás jövedelme 
14. Megjegyzések

1828

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRX-QS3D?i=149&cat=231564
https://familysearch.org/search/catalog/450353?availability=Family%20History%20Library


Kataszteri felmérés célja a földadó megállapításához pontos adatok

▪ kataszteri térkép (nagy méretarányú (1:2880), komplex adatokat
tartalmaz)

▪ kataszteri telekkönyv (birtokosok nevét, lakhelyét, státuszát, a telkek
területének nagyságát, művelési ágát, és egyéb ezzel kapcsolatos adatokat)

A térkép és a telekkönyv között a helyrajzi szám jelenti a kapcsolatot.
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Lásd még:
Török Enikő: Kataszteri térképek és iratok (1850–1916) – Aktakaland
Török Enikő: Családkutatási lehetőségek a kataszteri felmérés dokumentumaiban (Kis Füzetben nagy segítség a családkutatáshoz 4.)

https://aktakaland.files.wordpress.com/2015/04/c3b6sszesc3adtett-pc3a9lda.jpg?w=878&h=298
https://aktakaland.wordpress.com/2015/04/02/kataszteri-terkepek-es-iratok-1850-1916/


▪Településenként – pillanatfelvétel a lakosságról

▪18. század második felétől országosan egységes
rovatok alapján állították össze

▪Többnyire három összesítő táblázatból áll:
▪Tabella conscriptionis animarum (Felnőtt és kiskorú férfiak
és nők)

▪Accrescentiae és decrescentiae (Született és elhalt férfiak
és nők)

▪Tabella matrimoniorum (Házasságot kötöttek, a máshonnan jött
és máshova költözött házaspárok számát)

20
Lásd még: Dr. Fügedi Erik: A 18. századi lélekösszeírások története

http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/1651/1603
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Forrás: Kalocsai Főszékeskáptalani Levéltár - KFL_V_Vaskut_Lelekosszeiras_1834_vol_361

https://archivum.asztrik.hu/?q=archivum2&adatsor=vaskut


Bácskai Vera (szerk): Területi állami levéltárakban őrzött feudáliskori

összeírások jegyzéke. I–III. Budapest, 1965–1969

Lásd még: 
Sasfi Csaba: Egy sokoldalúan hasznosítható forrástípus: az összeírások (MNL)

Megyei levéltárak jegyzékei, pl.
Pest-Pilis-Solt vármegye adószedőjének iratai, Nógrád ML feudális kori összeírások
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http://library.hungaricana.hu/hu/collection/mltk_mol_sorozatok_jmk_leveltari_jegyzekek_feudalis_kori_osszeirasok_jegyzekei/
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/egy_sokoldaluan_hasznosithato_forrastipus_az_osszeirasok
http://mnl.gov.hu/download/file/fid/23848
http://digitalisleveltar.nogradarchiv.hu/NMLFiler/image/Osszeirasok_leirasa.pdf


Cél: a lakosság egészének, ill. egyes rétegeinek országos vagy helyi
szempontok (pl. kor, nem, vallás, nemzetiség, foglalkozás, stb.) szerinti számbavétele

▪ Egész lakosságra vonatkozó:
▪ Első teljes körű magyarországi népszámlálás (1784-87) 

(egyéni – összesítő ív)

▪ 1804. évi népösszeírás

▪ Háznépi lajstromok (1840-es évek)

▪ Lakosság egyes rétegeiről:
▪ Nemesi névsorok

▪ Polgári összeírások

▪ Görögök

▪ Zsidó összeírások (pl. 1848)

▪ Cigányösszeírások (pl. 1893, Jászság: 1768)

▪ Különböző foglalkozási ágakról készített összeírások 
(pl. molnárok, mészárosok, dohánytermelők, juhászok, nótáriusok, stb.)
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https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1784_elso_magyar/?pg=0&layout=s
http://www.ksh.hu/docs/files/736427.JPG
http://www.ksh.hu/docs/files/736428.JPG
http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/1848_as_zsidoosszeirasok_a_magyar_nemzeti_leveltar_orszagos_leveltaraban
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00013/pdf/07.pdf


II. József rendelte el a népszámlálást 1784. július 16-án
Magyarországon, Erdélyben és Horvátországban (1784-1787)

▪A lakosság egészére kiterjedt, a nemességre is

▪ összesen tehát több mint 8,5 millió fő (illetve az újabb kutatások
szerint 9,2 millió fő)
▪ Magyarország: ~6,5 millió,

▪ Horvátország: 650 ezer

▪ Erdély 1,5 millió

▪A família ívek szinte teljesen megsemmisültek

részben fennmaradt: Győr, Nyergesújfalu, Székesfehérvár,

Eperjes, Debrecen, Dunapataj, Felnémet
24



Őri, Péter – Pakot, Levente (2012): Census and census-like material preserved in the

archives of Hungary, Slovakia and Transylania (Romania), 18–19th centuries

Fennmaradt összeírási ívek:

▪ Teljes: Abaúj, Torna és Sáros 
megye

▪ Részben: Maros, Nógrád, Sopron, 
Csanád, Zemplén, Esztergom és 
Tolna megye

▪ Városi anyagok: Buda, Györ, 
Székesfehérvár, Magyaróvár, 
Bonyhád, Baja, Kecskemét, Cegléd, 
Szentes, Túrkeve, Jászkísér, 
Magyaróvár,  Marosvásárhely, 
Nagybánya, Szatmárnémeti, 
Nagydisznód, stb.

25

Részösszeírások (nemesség, papságra nem): 1805, 1820, 1838, 1850 és 1857-ben

http://www.demografia.hu/en/downloads/Publications/MOSAIC-WP-2012-002.pdf


▪ Első modern, magyarországi népszámlálás

▪ Egy háztartásban élőket együtt írták össze

Őri, Péter – Pakot, Levente (2012): Census and census-like material preserved in the archives of

Hungary, Slovakia and Transylania (Romania), 18–19th centuries

Lásd még: FamilySearch - Slovakia Cenzus 1869 és Népszámlálás: Debreczen, 1869

Fennmaradt összeírási ívek:

▪ Teljes: Nyitra, Bars, Komárom, Zólyom, Szepes,

Sáros, Torna és Zemplén megyék

▪ Részben: Maros megye, Pozsony, Szilágy

▪ Városi anyagok: Győr, Székesfehérvár, Debrecen,

Kecskemét, Szentes, Túrkeve, Marosvásárhely, Brassó
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http://www.demografia.hu/en/downloads/Publications/MOSAIC-WP-2012-002.pdf
https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/collection/1986782/waypoints
https://familysearch.org/search/catalog/132393?availability=Family%20History%20Library
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-B81:323642401?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BDW:323641901?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BL4:323642501?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BDQ:323642001?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-B8P:323642201?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BNV:323641701?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/image/index?owc=QZ77-BXC:323641601?cc%3D1986782
https://familysearch.org/search/film/007953494
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https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899K-893V?i=10&wc=QZ7W-3MY:323642501,323816601?cc%3D1986782&cc=1986782
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https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99K-8R4?i=11&wc=QZ7W-3MY:323642501,323816601?cc%3D1986782&cc=1986782


• A magyarországi népszámlálások adatai 1784 és 1990 között

• Népszámlálás az ezredfordulón

• A magyarországi mikrocenzusok adatai 1963 és 1996 között

• Hosszú idősoros nemzetiségi adatok

• Hosszú idősoros vallási adatok

• Külföldi népszámlálások
29

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_nepszamlalasok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_nepszamlalas_az_ezredfordulon/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_mikrocenzusok_adatai_1963_es_1996_kozott/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_hosszu_idosoros_nemzetisegi_adatok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_hosszu_idosoros_vallasi_adatok/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_kulfoldi_nepszamlalasok/


▪ Nagybirtokosok összeírása (1549-1552, 1675, 1685)

▪ 1699. évi összeírás birtokos nemesség

▪ Nemesi vizsgálati iratok (1707, 1724, 1725, 1727, 1728–30, 1731-32, 

1733, 1736, 1754–1755)

▪ 1754/55. évi országos nemesi összeírás (lásd: Illéssy)

▪ 1843-44. községenkénti nemesi összeírás

▪ Voksoló nemesek összeírása (1824-1841, 1834-1845)

▪ Armalis nemesek összeírása (1592-1902)

▪ Subsidionalis összeírások (1792-1815)

Lásd még: Névtárak, archontológia (ADT)

Megyei családtörténetek – összeírásokról is lehet feldolgozás
30

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_NevtarArchontologia_Nemesi_osszeiras_1754_1755_Illessy/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladHely_NevtarArchontologia/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladHely_CsaladokMegye/
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Forrás: MNL ZML "Zala megye nemesi kataszterei, 1790., 1829., 1845."

http://www.zml.hu/adatbazisok/nemesi.kataszter/bevezeto.php


▪Újoncösszeírási jegyzékek

▪Utóállítási lajstromok 

▪ Felmentési kérelmek

▪ Sorshúzási jegyzékek

▪ 1771: Hadkötelesek kötelező megyei összeírása

▪ 1848: Toborzások Pesten, Budán, Szegeden, Pozsonyban, Győrben, 
Veszprémben, Szombathelyen, Pécsett, Debrecenben és Kassán

Lásd még: 
A katonaállítási lajstromok (1756–1918) kutatása (Aktakaland)

Szerényi Ildikó: Kiszolgált öreg bakák és a Nagy Háború hősi halottai 32

https://aktakaland.wordpress.com/2014/09/24/katona-sorban/
http://archivnet.hu/hadtortenet/kiszolgalt_oreg_bakak_es_a_nagy_haboru_hosi_halottai.html?oldal=1


Forrás: MNL Pest Megyei Levéltára - Pomáz körzet 1869 / X4285 - 1. kötet (B 465)

33
Lásd még: A Magyar Korona Országainak Hadkiegészítési és Honvédségi térképe (1874)

(pl. Katonaállítás/Pest Megyei Levéltár/Pomáz körzet/Sorozás éve: 1869/Születés éve: 1849)

https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/katonaallitas/hierarchia
https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/2627/view/?bbox=-3253,-7493,13946,-1014
http://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/889/
http://adatbazisokonline.hu/imgview/katonaallitas/889/


▪Taksafizetők összeírása (jobbágytelken, majorsági földeken

gazdálkodó nemesek, mesterségből élők, zsidók)

▪Városi adófőkönyvek (rovatai: adózó neve, háza, földje,

foglalkozása, adó összege)

▪Nemesi birtokok összeírása az országgyűlési

követek napidíjainak fizetése tárgyában (rovatai:

birtokos neve, lakhelye, összes jövedelme, fizetési illetőség)

▪Lustrális és insurrectionalis jegyzékek (rovatai: név, lakhely,

életkor, családi állapot, vallás, mesterség, kinek a költségén katonáskodik)

▪Portio és kvártély összeírás 34



▪Szökött jobbágyok összeírása

▪Pestis által okozott károk összeírása

▪Közmunkák összeírásai, táblázatai 

▪1848-as nemzetőr összeírások (pl. PML - Nemzetőrség)

▪Földhasználati összeírások - „gazdacímtárak” (1893, 1897, 

1903, 1911, 1925, 1937)

▪Földkiosztások (1850-60)

▪Polgárok összeírása (pl. Buda és Pest polgárai 1686-1848)

▪Választói névjegyzékek (pl. Budapest I. kerület) 35

http://mnl.gov.hu/mnl/pml/nemzetorseg
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/tartalom.html
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX1BPTEcifQ
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX1ZBTEFTWlQifQ


Forrás:  Töredékes összeírás a szökött jobbágyokról (1714)
SZSZBML - Jelzet: IV. A. 1. Fasc. 15. No. 113. 1714.

Rovatai: 
• szökött jobbágy neve, 
• a hely, ahonnan eltávozott,
• kihallgatott tanúk neve, 
• lakhelye, 
• életkora,
• földesúr neve, 
• hány éve szökött meg, 
• akkori dica tartozása, 
• hol telepedett le: 

• megye, 
• település, 
• földesúr

36 36
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http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf
http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf
http://www.szabarchiv.hu/lt/regeszta/kepek/IV_A_1_F_15_No_113_1714_84.pdf


1853. Tajó pusztához tartozó lakosok

37



38

Lásd: Henzsel Ágota - A nyíregyházi bokortanyák 1850. évi összeírása

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/279-310.pdf


▪ Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzéke (1892)

▪ Magyarország tiszti cím- és névtára (pl.

▪ Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944)

▪ Militär Almanach und Schematismus (1791-1914)

▪ Magyar királyi honvédség és csendőrség névkönyvei (XVIII. sz-tól 1944-ig)

▪ Budapesti Czim- és Lakásjegyzék (1880-1928)

▪ Tisztségviselők névsora (pl. Óbuda mezőváros tisztségviselői 1873-ig)

▪ Egyletek, polgárőrségek, stb. tagnévsorai

▪ Iskolai értesítők (lásd: Hungaricana adatbázisban)

▪ Egyházi névtárak:

▪ Katolikus – latin és görög (pl. Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (1647-
1970), görögkatolikus sematizmusok)

▪ Református Egyházkerületek névtárai (pl. Dunántúli 1833-1928)

▪ Evangélikus 39

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FszekCimNevTarak_25_023/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/TisztiCimtar/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/austrian_state_archives_MilitarAlmanachSchematismus/
http://www.militaria.hu/rang/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/fszek_budapesti_czim_es_lakasjegyzek/
https://archives.hungaricana.hu/hu/archontologia/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6ICIjREJfX09USVNaVCJ9
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok/
http://www.bibliotheca.hu/schematismus/
http://www.bibliotheca.hu/schematismus/
http://byzantinohungarica.com/index.php/sematizmusok-osszeirasok
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/reformatus_gyujtemeny_nevtarak_dunantuli_egyhazkerulet/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eok_gyulekezeti_nevtarak/
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