
1

Az 
Ungvári Úrbéri Bíróság 
településenkénti iratanyaga

1772-1918/44       

Csatáry György



2



3

Rákóczi-füzetek LXXXIX.

Csatáry György

Az 
Ungvári Úrbéri Bíróság 

településenkénti iratanyaga
1772–1918/44 

Ungvár–Beregszász 
2012

II. RákóczI FeRenc káRpátaljaI MagyaR FőIskola

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца ракоці іі



4

A kötetben megismerkedhetünk azon levéltári anyagok tartalomjegyzékével és 
terjedelmével, amelyek a Mária Terézia-féle úrbérrendezés helyi anyagát ölelik fel. 
A településenként csoportosított levéltári iratok általában a mai Kárpátalja területéről 
valóak, de bőséggel találhatunk itt olyan településeket, amelyek ma Szlovákiához 
tartoznak, elenyésző azonban a Romániához vagy Magyarországhoz tartozó falvaknak 
az iratai. Az úrbérrendezés, a jobbágyrendszer eltörlése utáni tagosítás és általában a 
földviszonyok a történelmi Magyarországra vonatkozóan ma is érdeklődésre tartanak 
számot. Az olvasók-kutatók figyelmébe ajánlott levéltári iratanyag 1772-től 1918-
ig (egyes esetekben 1944-ig) értékesek lehetnek úgy a családfakutató, a nyelvész, a 
jogász, mint a helytörténész számára.

a kIadáséRt Felel: Orosz Ildikó, Szikura József 
koRRektúRa: a szerző
töRdelés: Kohut Attila

BoRító: K&P

© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
    Magyar Főiskola, 2012
© Kárpátaljai Állami Levéltár, 2012
© Csatáry György, 2012ISBN 978-966-2595-23-9

Készült: PoliPrint Kft., Ungvár, Turgenyev u. 2. Felelős vezető: Kovács Dezső

УДК 94(477.87)“17/19”
ББК 63.3(4УКР-43АК)-2

Ч 75

lektoRálta: Á. Varga László

A kiadvány megjelenését a

támogatta.



5

Bevezetés

Az úrbérrendezés Mária Terézia uralkodásának legjelentősebb vállal-
kozása volt, ami alapjában véve elérte célját. A körülményekhez képest 
rendezte a földtulajdonviszonyokat a birtokosok és a jobbágyok kö-
zött, egyesítette a fölterületek különszakított részeit, egységes adózást 
vezetett be a föld termékenységétől függetlenül. Ekkor készültek el az 
első pontos felmérések a földterületek tulajdonjogát, termékenységét 
illetően. A földesúr és a jobbágy viszonya szempontjából új törvények 
és szerződések születtek. Ennél fogva az e korról ránk maradt írásos 
örökség nagy kutatási felületet biztosít a történészeknek. Magyaror-
szági viszonylatban számos kötet, tanulmány dolgozta fel az úrbérren-
dezés dokumentumait országos, megyei és településszinten is. Ezek a 
kutatások nálunk háttérbe szorultak, kivételt képez Neupauer Kamill 
munkája, akinek 1989-ben a négy „kárpátaljai” megye úrbérrendezé-
séről külön kötet jelenhetett meg. A szerző – egykor levéltáros lévén 
– nagyszámú iratanyagot dolgoz fel, de módszereire jellemző a kornak 
megfelelő osztályharc-centrikusság. A Kárpátaljai Állami Levéltárban 
(KÁL) őrzött iratanyag sajnos nem terjed ki vidékünk minden egyes 
településére, jelentős hiányok tapasztalhatóak a gyűjteményben. Leg-
inkább az Ung és Bereg megyei települések anyagait találhatjuk meg, 
mivel az Ungvári Császári és Királyi Törvényszék joghatósága ezekre 
a megyékre terjedt ki. A mai Magyarország területéről Ung és Bereg 
megyéből három faluról (Záhony, Beregdaróc, Győröcske), Ugocsa 
megye romániai részéről Bocskó, Kökényesd, Nagytarna községekről 
rendelkezünk iratokkal. Jóval nagyobb a települések aránya az Ung és 
Zemplén megye Szlovákiához eső területeiről, itt ugyanis több mint 
80 község anyaga áll rendelkezésünkre. 

A szovjet, majd később az ukrán levéltári irodalom az említett 
törvényszéket bíróságként kezeli, ezért mi is a helyi mintát követtük. 
Kutatás szempontjából előnyös, hogy településenkénti sorrendben 
maradtak meg az anyagok, ezért viszonylag gyorsan kikereshetőek a 
kutatandó falvak, városok.

Az alábbiakban nem célunk vázolni az úrbérrendezés menetét az 
ország észak-keleti részén, csupán rámutatunk azon iratcsoportok jel-
lemzőire, amelyek a Kárpátaljai Állami Levéltárban maradtak ránk. 
Az 1767-ben elrendelt ún. 9 kérdőpontos felmérés a jobbágyterhek 
szabályozását szorgalmazta azon érdekből, hogy a központi bevé-
telek tervezhetőek és biztonsággal behajthatóak legyenek. A királyi 
biztos megérkezése után összehívták a vármegyei közgyűlést és kije-
lölték azokat a tisztségviselőket, akik a munkálatokban, a különböző 
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összeírásokban vettek részt. A kilenc kérdést úgy állították össze, hogy 
az minden – az egységes úrbárium elkészítéséhez szükséges – ténye-
zőre kitérjen, amely befolyásolja a jobbágyok életét. Az urbáriumokat 
többek között ruszin (ukrán) nyelven is kinyomtatták, amelyeket az 
első hivatalos ruszin nyelvű törvényrendeletnek számíthatunk.

Az úrbérrendezés legismertebb és leginkább elemzett forrása a 
nyomtatott urbárium, amelyet a megyébe már készen, nyomtatott vál-
tozatban küldtek, csak az adott helységre jellemző adatok számára 
hagytak ki üres helyet. Az urbáriumhoz csatolták az úrbéri tabellákat, 
amelyek táblázatos formában rögzítették a helységre jellemző adato-
kat. Feltüntették az adott helységben a birtokos földesúr és telkes job-
bágyainak nevét stb. Az úrbérrendezés utolsó irata a vármegyei tiszt-
ségviselők által készített beszámoló volt, amelyet az úrbéri tabellához 
csatoltak. Ebben az szerepel, hogy hány egész, fél, nyolcad telket ál-
lapítottak meg, történt-e telekkiegészítés a helységben, vállaltak-e a 
jobbágyok vagy zsellérek újabb jobbágytelkeket, maradtak-e puszta 
telkek és ún. maradványföldek, vannak-e a helységben irtásföldek, 
vannak-e elzálogosított jobbágytelkek.

Az úrbérrendezés munkálatainak befejezésekor összesítő táblá-
zatot készítettek a helységekről az úrbéri tabellának megfelelő ada-
tokkal, amely kiváló elemzési lehetőséget kínál a kutatóknak, hiszen 
összehasonlítva az úrbérrendezés előtti állapotokat tükröző összesítő 
táblákkal, kiviláglik belőle az úrbérrendezés eredménye. 

A Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegén 1964-ben fe-
jezték be az úrbéri iratok rendezését, miután a fondot (F.11) az Ung-
vári Úrbéri Bíróságként jegyezték be. Idecsatolták a későbbi földtu-
lajdonviszonyokhoz kapcsolódó peranyagokat is, ezért a 11. fond irat-
anyagai nem végződnek 1848-ban vagy 1918-ban, hanem kiterjednek 
az 1938–1944-es időszakra is, ugyanis az 1938. évi visszacsatolást 
követően a megyei közigazgatás vizsgálat alá vonta az 1918-ig még le 
nem járt tagosítási pereket.

A levéltári opisz (a levéltári egységek tartalmi kivonatainak jegy-
zéke) belső sorrendjét hiányosságai ellenére sem szerkeszthettük át. 
Azzal a szándékkal tettük volna ezt, hogy könnyebb legyen a tájékozó-
dás az eredeti orosz nyelvű jegyzékben (opiszban), hisz ilyen rendben 
maradtak ránk ezek a források. A településenkénti iratok rendszerint 
1772-vel kezdődnek és a XIX. században végződnek, de több esetben 
lényeges eltéréseket figyelhetünk meg. A tájékozódás megkönnyítése 
végett kétnyelvű, magyar–ukrán településmutatót készítettünk, fel-
tüntetve az eredeti helységnevek mai ukrán nyelvű megfelelőjét és 
az esetleges községegyesítéseket is igyekeztünk nyomon követni. A 
helységneveket az opisz alapján közöljük, mivel azonban a községek 
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nevei többféle változatban szerepelhetnek más-más helyen, ezért az 
esetleges pontatlanságokat a mutatóban korrigáltuk. A gyorsabb tá-
jékozódás végett a településneveket kiemelten nagybetűkkel közöl-
jük, mellőzve a község vagy mezőváros minősítést. Az iratanyag két 
opiszból áll, bizonyára azért, mert a 2. opisz dokumentumai később 
kerültek a fondhoz. Az idesorolt községeket a mutatóban külön feltün-
tettük (Opisz 2 formában). Továbbá az olvasók figyelmébe ajánljuk, 
hogy a mutatóban nem az oldalak száma szerint csoportosítottuk a 
helységneveket, hanem a levéltári számuk (odinica zberihanyja) sze-
rint, ezzel is könnyítve az adott község visszakeresését az anyagban.

A KÁL 11. fondja tartalmi jegyzékének kiadásával útmutatót sze-
retnénk adni azon kutatók kezébe, akik a községek XVIII–XX. száza-
di birtokviszonyait, család- és társadalomtörténetét szeretnék tanul-
mányozni, egyúttal szeretnénk elősegítetni vidékünk településkutatá-
sának nem könnyű feladatát.

Ezúton szeretném megköszönni Á. Varga Lászlónak, a Budapes-
ti Fővárosi Levéltár főigazgatójának a kötet kiadásával kapcsolatos 
tanácsait és a lektorálás fáradalmait. Köszönet illeti a beregszászi le-
véltár munkatársait, akik lehetővé tették számomra az iratok tanulmá-
nyozását.

Csatáry György
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A levéltári egységek (odinica zberihanyja)
tartalmi kivonatai Időszak

1
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ÁROK birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyokról, kimutatások az áro-
ki jobbágyportákról. 12 lap

1772.V.15–
1831.I.22

2

Bírósági iratok ÁROK birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, jobbágyok földvásár-
lásairól, tagosításról, a birtokosok és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdő- és réthatárok kijelöléséről. 213 lap

1847.II.25–
1910.IX.4

3

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ALMAMEZŐ birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei 
megbízottak igazolásai az urbáriumok vezetéséről, ki-
mutatások az jobbágyportákról az 1828 évre vonatko-
zóan. 16 lap

(1772)–
1828.II.16

4
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ANTALÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, kimutatások a 
jobbágyportákról. 12 lap

1772.X.13–
1831.I.23

5

Bírósági iratok ANTALÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyokról, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesúri bíróság üléseinek jegyzőkönyvei, bírósági jó-
váhagyás az úrbéri munkálatok előkészítésére vonatko-
zóan. I kötet. 153 lap

1847.XI.11–
1860.IV.4

6

Bírósági iratok ANTALÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyokról, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesúri bíróság üléseinek jegyzőkönyvei, bírósági jó-
váhagyás az úrbéri munkálatok előkészítésére vonatko-
zóan. II kötet. 147 lap

1857.I.8–
1901.VII.3

7 Szabályzat az ANTALÓCI úrbéri közösség által vezetett 
erdőgazdaságról. 24 lap 1906.IV.3

8 ALSÓSÖNBORN úrbéri reform előtti földkönyve. 
104 lap 1874

9 Az AGGTELEK környéki úrbéri földek nyilvántartási 
könyve. 20 lap 1863.II.4

10 Az AGGTELEK környéki úrbéri és az ettől elkülönített 
földek nyilvántartási könyve. 29 lap 1865.XI.17
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11 Bírósági iratok ALSÓNÉMETI község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról. 181 lap

1885.IV.15–
1886.VI.8

12
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ANDRÁSÓC község bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, úrbéri 
kimutatások, kimutatások a jobbágyportákról. 35 lap

1772.X.30–
1831.I.23

13

Bírósági iratok ANDRÁSÓC község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyokról, a tagosítás vég-
rehajtásáról, a jobbágykötelezettségek kivásárlásáról, 
(kimutatások az úrbéri földekről, a jobbágyföldek egye-
sítéséről). 211 lap

1856.
VII.16–

1902.XI.20

14

Bírósági iratok ANDRÁSÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyokról, a tagosítás végrehajtásá-
ról, jobbágykötelezettségek kivásárlásáról. A földesúr 
és jobbágy közötti szerződés, a mérnöki munkálatok jó-
váhagyásáról, a földterületek átadásáról jobbágyoknak. 
136 lap

1860.
VIII.21–

1902.VI.28

15

Bírósági iratok ANDRÁSÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyokról, a tagosítás végrehajtásáról, 
jobbágykötelezettségek kivásárlásáról. Folyamodvá-
nyok a jobbágytelkek kivásárlásainak összegéről, bíró-
sági tárgyalások jegyzőkönyve. 259 lap

1882.X.30–
1899.XII.15

16

Bírósági iratok ANDRÁSÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyokról, a tagosítás végrehajtásá-
ról, jobbágykötelezettségek kivásárlásáról. Földesurak 
folyamodványai, bírósági határozatok a jobbágykötele-
zettségek kivásárlásáról. 259 lap

1883.V.4–
1896.V.29

17 Kimutatások az ANDRASÓCI úrbéri földekről, amit 
Mária Terézia úrbéri reformja után készítettek. 1 lap 1772

18

Bírósági iratok ALSÓPASZTÉLY birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elosztásáról, job-
bágyföldek kivásárlásáról. 64 lap

1857.III.21–
1914.IV.23

19
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ÁSVÁNY birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, kimutatások az 
ásványi jobbágyportákról. 6 lap

1772.X.6–
1831.I.24

20
Bírósági iratok ÁSVÁNY földesúri erdőinek és rétjei-
nek elkülönítéséről a jobbágyokétól a falu körüli terüle-
teken. 105 lap

1859.
IV.16–1898.

VII.30
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21

BUBULISKA jobbágyainak panaszlevele a földesurakra 
az úrbéri törvények megszegése ügyében, az úrbéri bíró-
ság határozata ebben a kérdésben. Kilenc kérdéses jegy-
zőkönyv Bubuliska község birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyokról, kimutatások az adófizetők anyagi 
állapotáról az 1813-1814 és az 1816 években. 76 lap

1773.I.7–
1816

22

Bírósági iratok BUBULISKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. A földesúri 
bíróság folyamodványai, jobbágyok panaszlevelei a csá-
szárhoz. 181 lap

1796.IV.14–
1848.IV.4

23

Bírósági iratok BUBULISKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Jegyzőköny-
vek a jobbágyok terheiről, kimutatások a szőlőültetvé-
nyekről. 102 lap

1817.V.5–
1846.XII.10

24

Bírósági iratok BUBULISKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Úrbéri kimu-
tatások, a község körüli földterületek térképe, földköny-
vek stb. 138 lap

1842.IV.6–
1846.V.2

25

Bírósági iratok BUBULISKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kimutatások a 
földesurakat ért károkról a jobbágyoknak történő földte-
rületek átadása miatt, a fairtásról 161 lap

1843.
IV.23–1918.

VIII.18

26

Bírósági iratok BUBULISKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Bírósági ha-
tározatok, fellebbezések, jegyzőkönyv a jobbágyoknak 
átadott földekről. 116 lap

1856.
III.4–1877.

VIII.8

27

Bírósági iratok BUBULISKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kimutatások a 
jobbágytelkekről, földkönyvek stb. 126 lap

1860.
VII.16–

1877.III.17
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28

Bírósági iratok BENYATINE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Úrbéri kimu-
tatások, a község körüli földterületekről, a jobbágyok 
által kivásárolt földekről. Kimutatások a jobbágytelkek-
ről, peres iratok stb. I. kötet. 143 lap

1828.IV.28–
1914.III.17

29

Bírósági iratok BENYATINE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a birtokosok 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Úrbéri ki-
mutatások, a község körüli földterületekről, a jobbágyak 
által kivásárolt földekről. Jegyzőkönyvek az úrbéri 
munkálatok előkészítéséről, összehasonlító kimutatás 
a földesurak és a jobbágyok nyilvántartásáról. II. kötet. 
151 old.

1858.VI.28–
1905.VII.18

30

Bírósági iratok BENYATINE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Úrbéri kimu-
tatások, a község körüli földterületekről, a jobbágyok 
által kivásárolt földekről. Szerződések a földesurak és a 
jobbágyak között, a Budapesti Táblabíróság határozata, 
jegyzőkönyv a szerződések betartásáról, földterületek 
átadásáról a jobbágyoknak stb. III. kötet. 128 lap

1871.XI.28–
1914.

VIII.31

31 BENYATINE földkönyve a tagosítás előtti időszakból. 
38 lap 1871.XI.9

32 BENYATINE földkönyve a tagosítás utáni időszakból. 
84 lap

1884.
VIII.19

33

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BORSZUCSINA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a me-
gyei megbízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. évre, 
kimutatások a jobbágytelkekről az 1828. évre. 23 lap

(1772)–
1828.

VIII.15

34
Bírósági iratok BORSZUCSINA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után. 157 lap

1857.I.15–
1892.VII.20
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35

Bírósági iratok BACSAVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás vég-
rehajtásáról. I. kötet. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úr-
béri kimutatások, peres iratok stb. 174 lap

1772.X.25–
1859.IX.12

36

Bírósági iratok BACSAVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás vég-
rehajtásáról, a földek minősítéséről, az irtások nyilván-
tartásáról. 180 lap.

1857.V.5–
1878.I.4

37

Bírósági iratok BACSAVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás vég-
rehajtásáról. Szerződés a földesurak és a parasztok kö-
zött, a község tagosításának terve stb. 135 lap

1852.III.3–
1876.V.7

38

Bírósági iratok BACSAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. Az úrbéri bíróság határozata, jegyző-
könyvek földterületek átadásáról a jobbágyoknak stb. 
133 lap

1875.
III.14–1913.

VIII.16

39 Iratok BACSAVA úrbéri iratainak jóváhagyásáról. 36 lap 1898.X.12–
1932.IV.6

40 BEREZOVEC földkönyve a tagosítás előtti időből. 27 lap 1891.VI.22

41 BEREZOVEC földkönyve és térképe a tagosítás utáni 
időből. 21 lap 1895.V.27

42

Levelezés a Magyar Királyi Helytartótanács és Bereg me-
gye között az úrbéri földek nyilvántartási hibáinak kiiga-
zításáról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BILASZOVICA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a 
megyei megbizottak igazolása az úrbárium bevezeté-
séről, úrbárium és úrbéri kimutatások, tizenhat pontos 
úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról, a job-
bágyok kötelezettségeinek mértékéről, kimutatások az 
adófizetők vagyoni helyzetéről az 1815 évről, a jobbágy-
porták nyilvántartása az 1828. évre. 73 lap

1781.
XI.2–1829.

VIII.15

43

Bírósági iratok BÓTRÁGY birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok által 
kivásárolt földekről. Jegyzőkönyvek peres úrbéri ügyek-
ről, Bótrágy község térképe, kimutatások a jobbágypor-
tákról. 133 lap

1776.I.24–
1863.IV.16
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43/a

Bírósági iratok BÓTRÁGY birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyfel-
szabadítás után, a közös legelő és erdő felosztásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. Peres iratok, kimutatások a 
földterületek tulajdonjogáról, az irtásokról stb. 188 lap

1856.
III.19–1909.

VIII.8

44

Bírósági iratok BUKÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyfelszabadí-
tás után, a közös legelő és erdő felosztásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, földterületek jobbágyok általi kivásár-
lásáról stb. 119 lap

1857.VI.21–
1891.12.26

45 Iratok a BUKÓC környéki földek tagosításáról. 19 lap 1914.III.19–
1940.10.10

46 BUKÓC nyilvántartási könyve a jobbágyföldekről. 95 lap
1863.

XII.20–
1864.III.23

47 BUKÓC község jobbágyainak névsora az úrbéri munká-
latok előtti időszakból. 27 lap

1864.I.30–
1864

48

BEREGBÜKKÖS jobbágyainak panasza a község föl-
desurára az urbáriumi szabályok megszegése miatt. Ki-
lenc kérdéses jegyzőkönyv a község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei megbízottak 
igazolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat pontos 
úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról, a job-
bágyok kötelezettségeinek mértékéről, kimutatások az 
adófizetők vagyoni állapotáról, kimutatások a jobbágy-
telkekről. 36 lap

1774.I.8–
1828.II.19

49

Bírósági iratok BUNKÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése következtében a parasztoknak juttatott föl-
dek kártérítéséről. 183 lap

1854.
VI.28–1911.

VII.19

50 BUNKÓC földkönyve és térképe a tagosítás előtti idő-
szakból. 16 lap 1863.III.28–

51 BUNKÓC földkönyve és térképe a tagosítás utáni idő-
szakból. 16 lap

1867.
XI.4–13

52

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BOZOS birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, urbá-
rium és tizenhat pontos úrbéri kimutatás, jobbágytelkek 
jegyzéke. 22 lap 

1772.
XII.24–

1831.VI.20
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53 Iratok a BOZOSI jobbágyok tulajdonában lévő legelők-
nek a birtokosoktól való elkülönítéséről. 83 lap

1859.I.8–
1889.V.27

54

Bírósági iratok BRESZTÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, földterületek kivásárlásáról, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és ré-
tek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 151 lap

1857.X.1–
1901.VII.21

55
Nyilvántartási könyv a BRESZTÓ környéki földeket 
használó jobbágyok és földesurak jegyzékével, a földte-
rületek nagyságáról. 19 lap

1881.X.1–
1881.X.5

56 BRESZTÓ földkönyve a tagosítás előtti időszakból. 
18 lap 1876.IV.25

57 BRESZTÓ földkönyve a tagosítás utáni időszakból. 
44 lap 1881.X.5

58

Kilenckérdéses jegyzőkönyv BENYATINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat 
pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni helyzeté-
ről, kötelezettségeik mértékéről. 20 lap

1772.X.12–
1787.I.9

59

Bírósági iratok BEREZINKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, földterületek parasztok általi ki-
vásárlásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. I. kötet. 
Peres ügyek iratai, jegyzőkönyvek, határozatok stb. 
107 lap

1867.III.1–
1867.X.6

60

Bírósági iratok BEREZINKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, földterületek parasztok általi ki-
vásárlásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. II. kötet. Szerződés a földesúr és jobbágyok 
között, jegyzőkönyv legelők és mezők átadásáról a job-
bágyoknak. 122 lap

1862.I.17–
1900.VII.5

61

Bírósági iratok BASKÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, földterületek parasztok általi kivásárlásá-
ról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásá-
ról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbéri kimutatások, 
jobbágytelkek jegyzéke stb. 142 lap

1772.
XII.11–

1908.VII.16
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62

Bírósági iratok BASKÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, földterületek parasztok általi kivásárlásá-
ról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásá-
ról. Jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok jóváhagyásá-
ról, felperesi folyamodvány a bírósághoz, az úrbéri bíró-
ság határozata stb.

1856.XII.5–
1860.X.11

63 BASKÓC község földkönyve az úrbéri munkálatok utá-
ni időből. 28 lap

1851.VI.4–
1865.V.6

64

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BEREZOVEC birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat 
pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotá-
ról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimutatások az 
adófizetők vagyoni állapotáról. 22 lap

1772.XII.8–
1774.V.3

65 Bírósági iratok a jobbágytelkek és legelők elkülönítéséről 
a birtokosokétól és BEREZOVEC tagosításáról. 110 lap

1859.VII.7–
1892.VI.1

66

Levelezés Ugocsa megyével, a Magyar Földművelés-
ügyi Minisztériummal és a Beregszászi Erdőigazgató-
sággal a BATÁRI gazdák tulajdonában lévő erdők hasz-
nálatának ellenőrzéséről. 85 lap

1896.V.26–
1904.III.18

67

Bírósági iratok BEREGÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, földterületek kivásárlásáról, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és ré-
tek elhatárolásáról, a parasztok földvásárlásairól. Úrbéri 
kimutatások, bírósági iratok stb. 104 lap

1856.
VIII.15–

1879.IX.24

68

Bírósági iratok BEREGÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, földterületek kivásárlásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a parasztok földvásárlásairól. 
Jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok előkészítéséről, 
úrbéri kimutatások, bírósági iratok stb. 143 lap

1853.XI.30–
1886.VII.31

69

Levelezés a Magyar Királyi Helytartótanáccsal, Bereg 
vármegyével a parasztok úrbéri táblájának elkészí-
tésével kapcsolatosan. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv 
BRUSZTÓPATAK birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyokról, a megyei megbízottak igazolásai az 
úrbárium bevezetéséről, kimutatás az adófizetők vagyo-
ni állapotáról az 1815. évi állapotok szerint, a jobbágy-
gazdaságok nyilvántartásáról. 43 lap

1773.XII.9–
1829.II.19
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70

Bírósági iratok BRUSZTÓPATAK birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, földterületek parasztok 
általi kivásárlásáról, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 97 lap

1857.VI.22–
1894.XI.20

71 BRUSZTÓPATAK földkönyve a tagosítás előtti idő-
szakból. 8 lap 1870.VI.24

72 BRUSZTÓPATAK földkönyve a tagosítás utáni idő-
szakból. 8 lap 1874.IX.23

73

Bírósági iratok BÉS birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról, az úrbéri munkálatok
végrehajtásáról. I. kötet. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, 
urbárium és úrbéri tábla, kimutatás a jobbágyportákról. 
27 lap

1772.IX.25–
1831.I.16

74

Bírósági iratok BÉS birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtá-
sáról. II. kötet. Jegyzőkönyv tagosítási munkálatok elő-
készítéséről, a jobbágyporták összehasonlító jegyzéke. 
124 lap

1856.IX.19–
1892.I.12

75

Bírósági iratok BÉS birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtá-
sáról. III. kötet. Jegyzőkönyv a földek minősítéséről, az 
előkészítő munkálatok bírósági jóváhagyásáról. 130 lap

1856.III.18–
1860.IV.22

76

Bírósági iratok BÉS birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtá-
sáról. IV. kötet. Bírósági beadványok, úrbéri bírósági 
határozat, Ferenc József császár és király határozata a 
bírósági perekre vonatkozóan. 169 lap

1856.I.2–
1914.VI.20

77 BÉS telekkönyve a tagosítás után. 45 lap 1865.IX.12

78

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BISZTRA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, kimutatá-
sok az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815 évben, a 
jobbágporták lajstroma 1828-ból. 24 lap

1815–
1877.III.14

79

Belebele község jobbágyainak panasza az úrbéri szer-
ződés megszegéséről a földesúr által. Kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv BELEBELE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyokról, a megyei megbízottak igazo-
lásai az úrbárium bevezetéséről. 28 lap

1773.IV.5–
1785.X.6
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80

Bírósági iratok BELEBELE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után. Bírósági jegyzőkönyvek és határo-
zatok, szerződések a jobbágyok és a birtokosok között. 
106 lap

1856.
III.7–1910. 

IV.29

81 Kimutatások a BELEBELEI jobbágyportákról, a job-
bágyporták nyilvántartásáról. 8 lap

1828.
VIII.26–

1872.IX.13

82
BELEBELE földkönyve a tagosítás előtt, jegyzőköny-
vek és bírósági határozatok a földügyi pereskedésekről, 
földterületek átadásáról a jobbágyoknak. 16 lap

1872.IX.13–
1873.XI.25

83

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BABLJUK birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat 
pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról, 
jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimutatások az adó-
fizetők vagyoni állapotáról az 1815. évre, kimutatások a 
jobbágytelkekről az 1828. évre vonatkozóan. 20 lap

1778.I.6–
1829.II.18

84
Bírósági iratok BABLJUK birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás lebonyolításáról. 67 lap

1857.X.1–
1894.XI.19

85 Bírósági iratok BÁTFA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. 103 lap

1778.V.11–
1869. IX.21

86 BÁTFA tagosítás előtti földkönyve. 17 lap 1838.XI.6–
1852.IX.4

87 BÁTFA tagosítás utáni földkönyve. 17 lap 1853.X.22

88 BARKASZÓ tagosítás előtti földkönyve. 73 lap 1860.V.31–
1869.IX.4

89 BARKASZÓ tagosítás utáni földkönyve. 87 lap
1868.

VIII.13–
1910.VI.22

91

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BEREGÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat 
pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni helyzeté-
ről, kötelezettségeik mértékéről, kimutatások az adófi-
zetők vagyoni helyzetéről az 1815. évre, kimutatások a 
jobbágytelkekről az 1828. évre vonatkozóan. 90 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.18

92 BEREGÓC tagosítás előtti földkönyve. 73 lap 1872.V.10
93 BEREGÓC tagosítás utáni földkönyve. 87 lap 1878.XI.14
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94

BÁTYÚ és Lónyai Ferenc közötti pereskedés iratai, a 
község jobbágyai és földesura közötti hűbéri viszony 
szabályozásáról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv Bátyu 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbárium bevezeté-
séről, kimutatások a jobbágytelkekről, kimutatások az 
adófizetők vagyoni állapotáról az 1809-ben és az 1811-
1812. évekről. 83 lap

1749.
XII.30–

1864.I.15

95

Bírósági iratok BÁTYÚ birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, az er-
dők és legelők elosztásáról, amelyek a birtokosok és az 
egykori jobbágyok közös tulajdonába voltak. 206 lap

1856–
1862

96 A BÁTYÚ melletti erdővágások nyilvántartási könyve. 
27 lap

1843.I.11–
1846.II.18

97 Nyilvántartási könyv a BÁTYÚ melletti birtokosi föl-
dekről, amelyet a béresek munkálnak. 3 lap 1860

98
Nyilvántartási könyv a BÁTYÚ melletti földterületek-
ről, amit továbbra is az egykori jobbágyok használnak. 
60 lap

1860.IX.20–
1863.V.6

99

Bírósági iratok BAJÁNHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról, a földrészek jobbágyak általi kivásárlásáról. Föl-
desúri felperesi keresetek, a jobbágyok és a birtokosok 
közötti szerződések ügyében. 224 lap

1856.VI.13–
1877.V.6

100

Bírósági iratok BAJÁNHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Jegyzőköny-
vek a földterületek átadásáról a parasztoknak, a parasz-
tok kötelező földkivásárlásairól. 188 lap

1856.
IX.3–1863.

VII.28

101

Bírósági iratok BAJÁNHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Bírósági 
jegyzőkönyvek és határozatok, hirdetések a parasztok 
vagyonának árverezéséről. 172. lap

1874.

102 BAJÁNHÁZA tagosítás előtti földkönyve. 21 lap 1863.IV.19
103 BAJÁNHÁZA tagosítás utáni földkönyve. 35 lap 1866.I.12

104
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BARANINCE birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, úrbárium és 
úrbéri kimutatások a községi jobbágytelkekről. 31 lap

1772.XII.8–
1831.I.24
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105

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BENEDIKE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei megbí-
zottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, a jobbágy-
porták nyilvántartásai, kimutatások a községi adófizetők 
vagyoni állapotáról az 1812-1814 és az 1816 évről. 49 lap

1773.I.8–
1829.II.17

106

Bírósági iratok BENEDIKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után. A közös erdők és legelők felosz-
tásáról a földesurak és a parasztok között, a parasztok 
földrészeinek kivásárlásáról. I. kötet. Felperesi kereset, 
bírósági határozatok stb. 146 lap

1857.IV.17–
1911.IX.6

107

Bírósági iratok BENEDIKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után. A közös erdők és legelők felosz-
tásáról a földesurak és a parasztok között, a parasztok 
földrészeinek kivásárlásáról. II. kötet. A földek minő-
sítésének jegyzőkönyve, szerződések a birtokosok és a 
parasztok között. 175 lap

1860.XI.8–
1886.II.25

108

Bírósági iratok BENEDIKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után. A közös erdők és legelők felosz-
tásáról a földesurak és a parasztok között, a parasztok 
földrészeinek kivásárlásáról. III. kötet. Az úrbéri bíróság 
határozata, a földesurak fellebbezése stb. 150 lap

1857.X.5–
1881.I.18

109

Bírósági iratok BENEDIKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után. A közös erdők és legelők felosz-
tásáról a földesurak és a parasztok között, a parasztok 
földrészeinek kivásárlásáról. IV. kötet. Jegyzőkönyvek 
a földesurak és a parasztok közötti szerződések betartá-
sáról. 224 lap

1875.IV.20–
1914.X.20

110 Nyilvántartási könyv a BÓTRÁGY környéki jobbágy-
földekről a tagosítás után. 11 lap 1863.V.1.

111 Nyilvántartási könyv a BÓTRÁGY melletti birtokosi 
földekről. 3 lap 1860.IX.20

112 BÓTRÁGY község földkönyve az 1860. szeptember 20-
ai állapotok szerint. 73 lap 1860.IX.20

113

Bírósági iratok BUKOVINKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után. A közös erdők és legelők fel-
osztásáról a földesurak és a parasztok között, a tagosítás 
lebonyolításáról. 96 lap 

1857.
VII.23–

1912.I.25
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114 BUKOVINKA földkönyve a tagosítás előtt. 22 lap 1872.
VIII.30

115 BUKOVINKA földkönyve a tagosítás után. 29 lap 1876.XII.7

116 Az egykori BOCSKÓI úrbéri erdő résztulajdonosai által 
létrehozott birtokosság alapszabálya. 38 lap

1895.XII.1–
1909.XII.6

117

Az úrbéri bíróság ülésének jegyzőkönyve. Kilenc kérdé-
ses jegyzőkönyv BUDAHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyokról, a megyei megbízottak iga-
zolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat pontos úrbéri 
kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykö-
telezettségeik mértékéről, kimutatások a jobbágytelkek-
ről az 1831. évre vonatkozóan. 31 lap

1772.X.1–
1909.IX.20

118
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BOTFALVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról. Kimutatások a 
jobbágytelkekről az 1828. évre vonatkozóan. 31 lap

1772.V.13–
1837.I.20

119 Bírósági iratok BOTFALVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 161 lap

1859.VI.6–
1902.II.19

120

Bírósági iratok BENATINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás lebonyolításáról. Felpere-
si kereset, bírósági útmutatás az úrbérrendezés előkészí-
téséhez. 133 lap

1857.III.18–
1868.VI.24

121

Bírósági iratok BENATINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás lebonyolításáról. Felpe-
resi kereset, bírósági útmutatás az úrbérrendezés előké-
szítéséhez. Jegyzőkönyv a földterületek minősítéséről. 
148 lap

1857.
VIII.28–

1877.XI.15

122 A BISZTRA-VERHOVINAI földtulajdonosok betűren-
des lajtromkönyve. 60 lap 1861.III.2

123 A BISZTRA-VERHOVINA környékén elterülő földek 
betűrendes jegyzéke. 124 lap 1861.II.15

124 BISZTRA-VERHOVINA földkönyve a tagosítás lebo-
nyolításáról. 67 lap

1863.
VIII.15

125 BISZTRA-VERHOVINA földkönyve a tagosítás lebo-
nyolítása utáni állapotokról. 33 lap 1874.VII.25

126

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BACSAVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, tizenhat 
pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotá-
ról, kötelezettségeik mértékéről, kimutatások a jobbágy-
telkekről az 1831. évre vonatkozóan. 24 lap

1786.III.7–
1831.I.23
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127

Bírósági iratok BILASZOVICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról, földterületek 
kivásárlásáról a parasztok által. 113 lap

1857.X.8–
1892.I.1

128 BEGENGYÁD-PASZTÉLY parasztjainak betűrendes 
névjegyzékkönyve. 16 lap 1864.III.23

129

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VÁRALJA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, kimuta-
tások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1812-1813 és 
az 1816. évre, kimutatások a jobbágytelkek nyilvántar-
tásáról az 1828. évre vonatkozóan. 54 lap

1773.II.20–
1828.IX.24

130

Bírósági iratok VÁRALJA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Schönborn Er-
vin grófnak, Váralja földesurának keresete, Váralja föl-
desura és parasztjai között kötött szerződések. 149 lap

1857.
VIII.31–

1913.III.19

131

Bírósági iratok VÁRALJA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Bírósági ülé-
sek jegyzőkönyvei, szerződések földesúr és parasztok 
között, Váralja község és környékének térképe, Váralja 
földkönyve, parasztporták jegyzéke, amelyeket a pa-
rasztok vásároltak ki. 131 lap

1842.VII.4–
1910.XII.2

132 VAJNÁG parasztportáinak jegyzéke. 4 lap 1827

133

Kilenckérdéses jegyzőkönyv VERHOVINA- BISZTRA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, ki-
mutatások jobbágytelkek nyilvántartásáról az 1831. évre 
vonatkozóan. 7 lap

134

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VISKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, kimutatások a 
jobbágytelkek nyilvántartásáról, Viska és környékének 
térképe. 13 lap

1772.X.4–
1863.IV.22

135

Bírósági iratok VISKA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, földterületek parasztok általi kivásárlásá-
ról. 172 lap

1859.
VI.21–1884.

VII.21

136 Iratok a VISKA környéki földek tagosításáról. 78 lap
1913.

VIII.1–
1940.XII.19

137 VISKA földkönyve a tagosítás előtti állapotokról. 102 lap 1863



22

138 VISKA földkönyve a tagosítás utáni állapotokról. 64 lap 1874.VII.31

139 A VISKAI földtulajdonosok jegyzéke, a földterületek 
méreteiről és a megmunkálás módjáról. 125 lap 1861.V.12

140 A VISKAI földtulajdonosok betűrendes jegyzéke a ta-
gosítás előtt. 29 lap 1861.V.12

141

Bírósági iratok VAJÁN birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát ké-
pező erdők és rétek felosztásáról. Jegyzőkönyv az úrbéri 
bírósági perek megnyitásáról, az úrbéri földek nyilván-
tartásáról. 147 lap

1824.IV.10–
1856.III.28

142

Bírósági iratok VAJÁN birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek felosztásáról. Kimutatások a job-
bágytelkek nyilvántartásáról, tanúvallomások jegyző-
könyve. 223 lap

1864.I.16–
1889.

VIII.31

143

Bírósági iratok VAJÁN birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek felosztásáról. Peres iratok, a pa-
rasztok kötelezettségeinek változásáról, az úrbéri földek 
nyilvántartásáról stb. 255 lap.

1834.
VIII.14–
–1861.
VIII.21

144

Bírósági iratok VAJÁN birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek felosztásáról. Jegyzőkönyvek az 
úrbéri bírósági perek előkészítéséről, felperesi folya-
modványok, nyilvántartások földterületekről, amelyeket 
a parasztok vásárolnak fel. 201 lap

1855.IX.28–
1865.IX.11

145

Bírósági iratok VAJÁN birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek felosztásáról. Bírósági jegyző-
könyvek, határozatok, kimutatások a bírósági díjakról 
stb. 232 lap

1824.
VII.28–

1861.VII.31

146 VAJÁN tagosítás utáni földkönyve. 45 lap 1864.V.28
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147

Iratok a közös erdők és legelők használatának szabályo-
zásáról.
Kilenckérdéses jegyzőkönyv VOROTNICA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei 
megbízottak igazolásai az úrbárium bevezetéséről, a 
jobbágyporták nyilvántartásairól, kimutatások a köz-
ségi adófizetők vagyoni állapotáról, a parasztok úrbéri 
kötelezettségének mértékéről, a birtokosok anyagi vesz-
teségeiről a parasztporták visszaszolgáltatásáról egykori 
tulajdonosainak. 58 lap

1874.
VIII.11–

1879. I.22

148 VOROTNICA tagosítás előtti földkönyve. 9 lap 1876.
VIII.16

149 VOROTNICA tagosítás utáni földkönyve. 7 lap 1878.XII.20

150

Bírósági iratok VULSINKA község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a közös erdők és legelők 
szétválasztásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 177 lap

1857.
XII.11–

1910.VII.31

151 VULSINKA tagosítás előtti földkönyve. 69 lap 1864.II.18–
1864.IV.16

152 VULSINKA tagosítás utáni földkönyve. 33 lap 1875.VII.30

153

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VOLÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, tizenhat pontos 
úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról, job-
bágykötelezettségeik mértékéről, a megyei megbízottak 
igazolásai az úrbárium bevezetéséről, kimutatások az 
adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. évre, kimutatá-
sok a jobbágytelkekről. 34 lap

1773.I.26–
1829.II.17

154

Bírósági iratok VOLÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a közös erdők és legelők szétválasztásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, bírósági iratok a parasztok 
feljelentéseiről egykori földesuruk ellen, a jogtalanul 
eltulajdonított földterületeik visszaszolgáltatásáról stb. 
152 lap

1856.IX.9–
1887.III.18

155

Bírósági iratok VOLÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a közös erdők és legelők szétválasztásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. Szerződések, megállapodások 
parasztok és birtokosok között, jegyzőkönyvek az úrbéri 
előkészítő munkálatok jóváhagyásáról stb. 179 lap

1856.
XI.8–1884.

VIII.30
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156

Bírósági iratok VOLÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a közös erdők és legelők szétválasztásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. Jegyzőkönyv a földterületek 
átadásáról. Jegyzőkönyv a földterületek átadásáról a pa-
rasztoknak, földkönyv jóváhagyásáról a tagosítás végre-
hajtása után. 204 lap

1867.I.27–
1889.VIII.9

157 VOLÓC tagosítás előtti földkönyve. 83 lap
1869.

VII.26–
1864.IV.16

158 VOLÓC tagosítás utáni földkönyve. 49 lap 1872.XI.26

159

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VAJKÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, úrbárium és a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbárium bevezeté-
séről, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágytelkekről. 23 lap

1872.
XII.19–

1831.I.19

160
Bírósági iratok VAJKÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után. 70 lap

1858.
VII.28–

1864.II.18

161 VAJKÓC tagosítás utáni földkönyve és térképe. 13 lap 1850.
VIII.16

162

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VESKÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, úrbéri kimutatá-
sok, kimutatások a jobbágytelkekről az 1831. évi állapo-
tok szerint. 22 lap

1772.
XII.28–

1831.I.15

163

Bírósági iratok VESKÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. Jegyzőkönyv 
a földterületek minősítéséről. Jegyzőkönyv az úrbéri 
munkálatok előkészítésének jóváhagyásáról. 180 lap

1864.I.8–
1890.IX.13

164

Bírósági iratok VESKÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. Bírósági jegy-
zőkönyvek és határozatok, jegyzőkönyvek földterületek 
átadásáról a jobbágyoknak a tagosítás után. 224 lap

1871.
VIII.23–

1899.X.12

165 Iratok a VESKÓCI földterületek méretük és művelési 
módjuk szerinti csoportosításáról. 78 lap

1863. 
XII.20

166 VESKÓC úrbéri reform utáni földkönyve és térképe. 
51 lap 1878.V.7
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167

Bírósági iratok VOROCSÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról.
Úrbéri kimutatás a földek minősítéséről, a jobbágyok és 
a birtokosok között kötött szerződések. 196 lap

1853.
VI.28–1913.

VII.14

168

Bírósági iratok VOROCSÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról.
Jegyzőkönyvek földterületek átadásáról a jobbágyok-
nak, a fairtásokról vezetett kimutatások, a vorocsói úr-
béri reform lebonyolításához. 62 lap

1857.VI.1–
1873.XI.10

169
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VOROCSÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, kimutatások a 
jobbágytelkekről az 1831. évi állapotok szerint. 10 lap

1772.V.13–
1831.I.13

170 VOROCSÓ tagosítás előtti földkönyve. 101 lap 1864.I.28

171 VOROCSÓ jobbágyainak névsora, akiknek joguk van 
résztulajdonra a közös erdőből. 13 lap

1897.
VIII.25

172
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VOLOSZJANKA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról,  kimuta-
tások a jobbágytelkekről. 9 lap

1772.IX.21–
1831.I.12

173 Iratok a VOLOSZJANKA környéki földterületek tago-
sításáról. 103 lap

1913.IV.7–
1914.I.4

174

Bírósági iratok VOLOSZJANKA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a jobbágyok földterület ki-
vásárlásairól, a jobbágylegelők és erdők elkülönítéséről. 
154 lap

1857.VI.21–
1916.IX.29

175 VOLOSZJANKA tagosítás előtti földkönyve. 114 lap 1863.I.1
176 VOLOSZJANKA tagosítás utáni földkönyve. 51 lap 1874.VII.21

177 VALKAJA tagosítás előtti térképe és földkönyve. 27 lap 1857.
VIII.19–21

178 VALKAJA tagosítás utáni földkönyve. 25 lap 1866.XI.28–
XII.12

179

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VERBIÁS-PETRUSZO-
VICA birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbárium beve-
zetéséről, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 
1815. évre, kimutatások a jobbágytelkekről. 32 lap

1773.I.4–
1829.II.17
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180

Bírósági iratok VERBIÁS-PETRUSZOVICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
azon erdők és legelők elosztásáról, amelyek a birtoko-
sok és a jobbágyok használatában voltak. Bírósági ha-
tározatok az úrbéri perek indításáról, a jobbágytelkek 
elidegenítéséről stb. 208 lap

1856.XI.24–
1877.III.13

181

Bírósági iratok VERBIÁS-PETRUSZOVICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
azon erdők és legelők elosztásáról, amelyek a birtoko-
sok és a jobbágyok használatában voltak. Kimutatás a 
földterületek határairól, a jobbágyok és birtokosok kö-
zötti szerződésekről. 181 lap

1856.
VI.6–1913.

VIII.16

182

Bírósági iratok VERBIÁS-PETRUSZOVICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
azon erdők és legelők elosztásáról, amelyek a birtokosok 
és a jobbágyok használatában voltak. Bírósági határoza-
tok a jobbágyrendszer eltörlése miatt károsult birtoko-
sok kártérítéséről, az úrbéri erdőhasználat kivásárlásáról 
a jobbágyok által. 204 lap

1856.
IX.30–1884.

VII.10

183 VERBIÁS-PETRUSZOVICA tagosítás előtti földköny-
ve. 22 lap 1882.I.13

184 VERBIÁS-PETRUSZOVICA tagosítás utáni földköny-
ve. 29 lap 1882.I.13

185 VERBIÁS és BABLJUK úrbéri reform utáni földköny-
ve. 21 lap 1884.XI.4

186
Iratok a földtulajdonosok jegyzékének rögzítéséről, akik 
szavazati joggal bírnak a VERÉCE-RÁKOSPATAKI úr-
béri közösségben. 15 lap

1900.VII.1–
1900.X.24

187 VERÉTECE tagosítás előtti földkönyve. 18 lap 1869.VII.28
188 VERÉTECE tagosítás utáni földkönyve. 19 lap 1872.XI.29

189 VAJNATINA úrbáriuma és tizenhat pontos úrbéri tabel-
lája. 17 lap 1874.I.16

190

Bírósági iratok VALKAJA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, azon erdők és 
legelők elosztásáról, amelyek a birtokosok és a jobbá-
gyok használatában voltak. A tagosítás végrehajtásáról. 
I. kötet. A megyei bíróság üléseinek jegyzőkönyve, pe-
res iratok stb. 138 lap

1876.III.28–
1884.IX.26
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191

Bírósági iratok VALKAJA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, azon erdők és 
legelők elosztásáról, amelyek a birtokosok és a jobbá-
gyok használatában voltak. A tagosítás végrehajtásáról. 
II. kötet. Jegyzőkönyvek a földterületek minősítéséről, 
kimutatások a jobbágyok létszámáról, jegyzőkönyvek, 
határozatok stb. 112 lap

1858.X.17–
1898.V.8

192

Bírósági iratok VALKAJA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, azon erdők és 
legelők elosztásáról, amelyek a birtokosok és a jobbá-
gyok használatában voltak. A tagosítás végrehajtásáról. 
III. kötet. Bírósági jegyzőkönyv a község térképének és 
földkönyvének jóváhagyásáról, bírósági peres iratok, 
határozatok stb. 207 lap

1857.
VIII.27–

1901.III.27

193

Iratok HUSZÁK birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri 
viszonyok szabályozásáról, azon erdők és legelők elosz-
tásáról, amelyek a birtokosok és a jobbágyok használatá-
ban voltak; a tagosítás végrehajtásáról. Kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv, úrbéri kimutatások bírósági peres iratok, 
határozatok stb. 41 lap

1772.
XII.22–
1858.V.

194

Iratok HUSZÁK birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri 
viszonyok szabályozásáról, azon erdők és legelők elosz-
tásáról, amelyek a birtokosok és a jobbágyok használa-
tában voltak; a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok és 
birtokosok közötti szerződésekről. 99 lap

1857.VI.21–
1860.X.6

195

Iratok HUSZÁK birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri 
viszonyok szabályozásáról, azon erdők és legelők elosz-
tásáról, amelyek a birtokosok és a jobbágyok használa-
tában voltak; a tagosítás végrehajtásáról. A földkönyvi 
bejegyzések és a község térképe megvitatásának jegyző-
könyve. A Budapesti Táblabíróság határozata stb. 48 lap

1866.I.10–
1912.VII.12

196 HUSZÁK tagosítás előtti földkönyve. 53 lap 1863.VII.6
197 HUSZÁK tagosítás utáni földkönyve. 38 lap 1875.VI.26

198
HERINCSE jobbágyai és birtokosai között kötött szer-
ződés a hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után. 8 lap

1875.VII.23

199 GOMBÁS tagosítás előtti földkönyve. 27 lap 1876.
VIII.15

200 GOMBÁS tagosítás utáni földkönyve. 22 lap 1878.XII.20
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201

Bírósági iratok HLIBISCSE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás vég-
rehajtásáról, a parasztok földkivásárlásairól. 
Kilenckérdéses jegyzőkönyv Hlibiscse község birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, az úrbéri 
munkálatok előkészítéséről kimutatások a jobbágytel-
kekről. 197 lap

1772.XI.21–
1887.V.2

202

Bírósági iratok HLIBISCSE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a parasztok földkivásárlásairól. A job-
bágyok és birtokosok közötti szerződések, bírósági hatá-
rozatok, a birtokosok anyagi kompenzálásáról. 209 lap

1879.
VII.22–

1905.V.21

203 HLIBISCSE tagosítás előtti földkönyve. 128 lap 1879.I.1
204 HLIBISCSE tagosítás utáni földkönyve. 64 lap 1889.XI.25

205 HLIBISCSE jobbágyai által elvégzett úrbéri munkák 
nyilvántartási könyve. 46 lap

1839.I.1–
VI.17

206

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv GÁLOCS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, úrbárium, kimu-
tatás a jobbágytelkekről az 1831. évi állapotok szerint. 
24 lap

1772.V.13–
1831.I.20

207

Bírósági iratok GÁLOCS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. Jegyzőkönyvek az úrbéri peres bírósági tár-
gyalásokról, beadványok stb. 143 lap

1837.VI.10–
1861.VI.23

208

Bírósági iratok GÁLOCS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. Jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok előké-
szítéséről, bírósági iratok, határozatok stb. 161 lap

1856.III.23–
1911.I.7

209

Jegyzőkönyvek a jobbágyok panaszainak kivizsgálásá-
ról, az előfordult hiányosságokról az úrbéri földek kimé-
résekor. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HEVENYFALVA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről, jobbágyok kötelezettségeinek mér-
tékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 
az 1815. évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántar-
tása az 1828. évről. Jegyzőkönyvek földterületek átadá-
sáról a jobbágyoknak a szerződések szerint, kimutatások 
az úrbéri földek nyilvántartásáról. 43 lap

1814.I.8–
1878.XI.22
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210

Bírósági iratok HUTA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a közös úrbéri erdők és legelők szétvá-
lasztásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv, kimutatás a jobbágytelkekről, összehason-
lító jegyzékek stb. 196 lap

1772.V.9–
1914.V.7

211

Kilenckérdéses jegyzőkönyv HUKLIVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyokról, a megyei meg-
bízottak igazolásai az úrbáriumi munkálatokról, tizenhat 
pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni helyzeté-
ről, a jobbágyok kötelezettségeinek mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. évi 
állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartási könyve. 
53 lap

1773.I.17–
1829.II.17

212 HUKLIVA tagosítás előtti földkönyve. 177 lap 1869.VII.28
213 HUKLIVA földkönyve a tagosítás után. 122 lap 1874.XII.16

214

Bírósági iratok HLIBOKE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, a jobbágyporták átadása miatt a 
birtokosokat ért károk megtérítéséről. Kimutatás a job-
bágyportákról, bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei stb. 
144 lap

1857.I.24–
1913.XII.18

215

Bírósági iratok HLIBOKE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a birto-
kosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, a jobbágyporták átadása miatt a 
birtokosokat ért károk megtérítéséről. Peres iratok, a 
község térképe, kimutatás a jobbágyportákról, a birto-
kosok kárairól stb. 118 lap

1856.
VII.22–

1879.III.11

216

Bírósági iratok HLIBOKE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a birtoko-
sok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és ré-
tek elhatárolásáról, a birtokosok kárának megtérítéséről, 
amit a jobbágyporták átadásakor szenvedtek el. Jegyző-
könyvek a földterületek minősítéséről, a birtokosok és a 
jobbágyok közötti szerződésekről stb. 160 lap

1854.
VI.30–1902.

VII.30
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217

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HLUBOKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. 
évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben, kimutatások az úrbéri földek nyilvántartásá-
ról. 23 lap

1773.I.3–
1829.II.19

218

Bírósági iratok HLUBOKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. 162 lap

1856.IX.29–
1894.XI.22

219 A ZAVADKA környéki jobbágyok robotteljesítési kimu-
tatásai az 1848. évről. 25 lap 1848

220 GÉVÉNFALVA tagosítás előtti földkönyve. 13 lap 1872.IX.14
221 GÉVÉNFALVA tagosítás utáni földkönyve. 17 lap 1873.II.22

222

Bírósági iratok GÉVÉNFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról. 126 lap

1857.VI.22–
1884.XI.21

223 HUSZNA tagosítás előtti földkönyve. 41 lap 1863.
VIII.19

224 HUSZNA tagosítás utáni földkönyve. 24 lap 1874.VIII.1
225 HERCFALVA tagosítás előtti földkönyve. 7 lap 1876.VIII.9
226 HERCFALVA tagosítás utáni földkönyve. 12 lap 1877.IX.6

227

Iratok GERÉNY jobbágyainak földrészlegkivásárlásairól, 
a jobbágyok földterületeinek kisajátításáról az Ungvári 
állomás kibővítése céljából, a Magyar Államvasutak fel-
hívása a kisajátítási folyamat kezdetéről. 44 lap

1879.
VII.1–1910.

VII.18

228

Iratok GERÉNY jobbágyainak földrész kivásárlásairól, a 
jobbágyok földterületeinek kisajátításáról az ungvári ál-
lomás kibővítése céljából. Bírósági határozat a földrészek 
kisajátításáról, evvel kapcsolatos szerződések. 27 lap

1884.XI.19–
1895.I.23

229

Iratok GERÉNY jobbágyainak földrész kivásárlásairól, 
a jobbágyok földterületeinek kisajátításáról az ungvári 
állomás kibővítése céljából. Az Ungvári Állami Gazda-
ság folyamodványa és a Budapesti Táblabíróság határo-
zata a földterületek kivásárlásáról. 315 lap

1886.V.4–
1895.I.17
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231

Iratok GERÉNY jobbágyainak földrészleg kivásárlásai-
ról, a jobbágyok földterületeinek kisajátításáról az ung-
vári állomás kibővítése céljából. Jegyzőkönyv a tagosí-
tott földterületek minősítéséről, a Kassai Táblabíróság 
és a Budapesti Királyi Kúria határozata a földterületek 
kivásárlásáról stb. 91 lap

1882.
XII.18–

1895.III.5

232

Bírósági iratok GÉVÉNFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 77 lap

1856.V.27–
1835.I.9

233

Kilenckérdéses jegyzőkönyv GÉVÉNFALVA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbérrendezé-
si munkálatokról, az adófizetők vagyoni állapotáról az 
1912-1913, és 1916 évekről, a jobbágyporták nyilván-
tartásáról az 1828. évről. 37 lap

1773.I.12–
1829.II.17

234

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HRIBÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1812-1814. 
és az 1816. évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilván-
tartásáról a községben 1828. évről. 43 lap

1773.I.17–
1829.II.17

235 GERZSENYŐPUSZTA tagosítás előtti földkönyve. 
58 lap

1899.
VIII.18

236 GERZSENYŐPUSZTA tagosítás utáni földkönyve. 
35 lap 1909.XI.12

237
Bírósági iratok GÁLFALVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után. 186 lap

1774.
VIII.11–

1939.V.21

238

Bírósági iratok GALAMBOS birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyporták átadás miatt a 
birtokosokat ért károk megtérítéséről. A jobbágyok ke-
resetei, birtokosi válaszok a folyamodványokra, bírósá-
gi jegyzőkönyvek. 144 lap

1857.II.6–
1899.V.17
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239

Bírósági iratok GALAMBOS birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyporták átadása a birto-
kosokat ért károk megtérítéséről. Az úrbéri bíróság hatá-
rozata a föld átadásáról a jobbágyoknak. 158 lap

1837.IV.30–
1899.V.3

240

Bírósági iratok GALAMBOS birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyporták átadásáról a 
birtokosokat ért károk megtérítéséről. Folyamodványok 
az erdő és legelőhatárok megjelölésénél elkövetett hibák 
kijavításáról, bírósági határozatok a földterületek kivál-
tásáról. 176 lap

1878.IV.20–
1911.III.20

241 GALAMBOS tagosítás előtti földkönyve. 60 lap 1881.
VIII.18

242 GALAMBOS tagosítás utáni földkönyve. 13 lap 1898.X.22
243 GALAMBOS tagosítás előtti földkönyve. 52 lap 1886.XII.14
244 GALAMBOS tagosítás utáni földkönyve. 72 lap 1898.XI.2

245 GALAMBOS tagosítás utáni földkönyve. 144 lap 1896.
XI.16–8

246

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HRABOVO-ROSZTOKA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról. A község úrbáriuma, a fakitermelési kimuta-
tások. 35 lap

1772.
IX.16–1885.

VIII.4

247

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv GAJDOS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, a job-
bágyporták nyilvántartásáról a községben az 1828. évi 
állapot szerint. 46 lap

1772.X.31–
1859.I.18

248

Bírósági iratok GAJDOS birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. 137 lap

1857.XI.14–
1910.II.21
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249

Bírósági iratok GERÉNY birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a jobbágyok földkiváltásairól, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és ré-
tek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. 
Jegyzőkönyvek a földek minősítéséről a tagosítás előké-
szítéséről stb. 150 lap

1857.IV.30–
1864.XI.26

250

Bírósági iratok GERÉNY birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a jobbágyok földkiváltásairól, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és ré-
tek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. 
Szerződések a birtokosok és jobbágyok között, birtoko-
sok folyamodványai a szerződések visszavonásáról stb. 
240 lap

1856.IV.1–
1878.XI.13

251

Bírósági iratok GERÉNY birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a jobbágyok földkiváltásairól, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és ré-
tek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. III. kötet. 
Kimutatások a jobbágyok által kisajátítható földekről, 
bírósági jegyzőkönyvek, határozatok stb. 219 lap

1868.IV.2–
1897.IV.21

252 GERÉNY tagosítás előtti földkönyve. 68 lap 1860.II.10–
III.19

253 GERÉNY tagosítás utáni földkönyve. 73 lap 1882.II.10–
1884.IV.10

254
HANYKOVICA tagosítás előtti földkönyve, kimutatá-
sok az egykori jobbágyok használatában lévő földterü-
letekről. 53 lap

1876.XI.2

255
Jegyzőkönyvek földterületek átadásáról a 
HANYKOVICAI jobbágyoknak, amit a birtokosok és a 
jobbágyok közötti szerződésben rögzítettek. 20 lap

1876.XI.9

256 HANYKOVICA tagosítás utáni földkönyve. 26 lap 1877.XI.3

257

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv GERÉNY birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, a jobbágyok kötelezettségeinek 
mértékéről, kimutatás a kisajátítás előtti jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben. 38 lap

1772.
XII.14–

1862.IX.1
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258

Bírósági iratok HRIBÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok föld-
kiváltásairól, a tagosítás végrehajtásáról. 144 lap

1856.
VIII.17–

1909.III.27

259

Bírósági iratok GOROND körüli úrbéri földek, erdők, 
legelők felosztásáról. I. kötet. Kimutatás a jobbágypor-
tákról, a jobbágyok folyamodványai a közös tulajdon 
felosztásáról stb.
141 lap

1939.X.26–
1941.III.5

260

Bírósági iratok GOROND körüli úrbéri földek, erdők, 
legelők felosztásáról. II. kötet. Szerződések földmérnöki 
munkák elvégzéséről, a földterületek bírósági ellenőrzé-
séről, folyamodványok a közös tulajdon felosztásáról 
stb.139 lap

1828.IX.26–
1939.II.26

261

Bírósági iratok GOROND körüli úrbéri földek, erdők, 
legelők felosztásáról. III. kötet. A kilenctagú úrbéri bi-
zottság ajánlása, bírósági jegyzőkönyvek és határoza-
tok. 68 lap

1939.
XII.6–1943.

VII.27

262 GOROND egykori úrbéreseinek névjegyzéke. 111 lap 1940

263

A jobbágyok panaszai az úrbéri bírósághoz kötelezettsé-
geik növelése miatt és a bíróság határozat ebben a kér-
désben. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv GOROND község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbérren-
dezési munkálatokról, kimutatás az adófizetők vagyoni 
állapotáról az 1812, 1814 és 1816 években. 67 lap

1772.X.1–
1929.VI.3

264
Bírósági iratok GOROND község körüli közösen hasz-
nált úrbéri földek, erdők, legelők felosztásáról a jobbá-
gyok között. 134 lap

1941.I.13–
1944.VI.15

265 GOROND község azon jobbágyainak névjegyzéke, akik 
1941-ben használnak úrbéri földterületeket. 224 lap 1941.IV.2

266 HUSZNA környéki azon jobbágyok névjegyzéke, akik 
használnak úrbéri földterületeket. 21 lap 1861.I.2

267 HUSZNA környéki azon jobbágyok névjegyzéke, akik 
használnak úrbéri földterületeket. 67 lap 1861.I.2

268

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HORNYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
úrbárium és úrbéri kimutatások, a megyei megbízottak 
igazolásai az úrbéri munkálatokról, kimutatás a jobbá-
gyok vagyoni állapotáról az 1828. évben, községi föld-
könyvek az 1825. évről. 42 lap

1772.
XII.17–

1826.IX.1
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269

Bírósági iratok HORNYA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. Keresetek, bírósági jegyzőkönyvek, ki-
mutatások a zselléreknek és a jobbágyoknak átadandó 
földterületekről stb. 140 lap

1851.III.8–
1866.IV.1

270

Bírósági iratok HORNYA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. Kimutatások a jobbágyporták az úrbéri 
tagosítás előtti és utáni állapotának összehasonlításáról, 
bírósági határozatok, fellebbezések stb. 159 lap

1850.
XII.12–
1901.

VIII.24

271 HORNYA földkönyve tagosítás előtti állapotokról. 41 lap 1854.V.26
272 HORNYA földkönyve tagosítás utáni állapotokról. 14 lap 1867.IV.24

273

DOMBÓ egykori jobbágyainak névjegyzéke, földterü-
letük méreteiről az úrbérreform után, a jobbágyok által a 
birtokosoknak fizetendő összegekről a földterületekért. 
17 lap

1897.V.21

274

Kilenckérdéses jegyzőkönyv DUBRAVA község birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, úrbárium és úrbéri kimutatás, a megyei megbízot-
tak igazolásai az úrbáriumi munkálatokról. 23 lap

1772.IX.18–
1774.V.2

275
Bírósági iratok HORNYA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után és a tagosítás végrehajtásáról. 157 lap

1857.
VIII.21–

1893.X.13

276

Iratok Majlas Antal DUBRÓKAI birtokos keresetének 
ügyéről, amelyben pereskedik a jobbágyokkal az erdő 
tulajdonjogával, valamint kocsma és húsbolt fenntar-
tásával kapcsolatosan. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv 
DUBRÓKA birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri vi-
szonyok szabályozásáról, a község úrbáriuma, kimuta-
tás a jobbágyportákról és kivásárlásukról. 61 lap

1772.X.27–
1856.X.26

277
Bírósági iratok DUBRÓKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 218 lap

1854.
VIII.1–

1904.IV.9
278 DUBRÓKA tagosítás előtti földkönyve. 26 lap 1857.VI.23
279 DUBRÓKA tagosítás utáni földkönyve. 19 lap 1858.XII.7
280 DUBRÓKA tagosítás utáni földkönyve és térképe. 9 lap 1886.XI.14
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281

Bírósági iratok DEREGNYŐ birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról. A jobbágyok panaszai az úrbéri 
tábla hibás összeállításával kapcsolatosan, a jobbágy-
porták könyve, kereseti beadványok a föld tulajdonjo-
gáról. 118 lap

1787.VI.10–
1914.IX.30

282

Bírósági iratok DEREGNYŐ birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. Kereseti beadványok a föld 
tulajdonjogának megállapításáról. 117 lap

1856.X.4–
1869.X.23

283

Bírósági iratok DEREGNYŐ birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. A jobbágyok panaszai, kimu-
tatások a legelők méreteiről, a királyi kúria határozatai. 
196 lap

1836.II.11–
1870.IX.7

284 A DEREGNYŐ környéki úrbéri földek nyilvántartási 
könyve. 26 lap 1845.X.19

285

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DUBROVICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
helyzetéről, a jobbágyok kötelezettségeinek mértékéről, 
kimutatás a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben. 32 lap

1773.III.1–
1829.II.4

286
Bírósági iratok DUBROVICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után. 91 lap

1856.III.19–
1909.VI.14

287 Jegyzőkönyv DUBROVICAI földterületek átadásáról 
az egykori jobbágyoknak az úrbéri tagosítás után. 5 lap 1873.IX.11

288 DUBROVICA tagosítás utáni földkönyve. 10 lap 1873.IX.11

289

Bírósági iratok DOMBOSTELEK birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
153 lap

1857.VI.21–
1904.VI.22
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290

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DUBINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815 és 
1821. évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartá-
sáról a községben 1828. évről. 36 lap

1773.III.30–
1828.V.1

291

Bírósági iratok DUBINA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. 80 lap

1856.
III.7–1906.

XII.17

292

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DRAGUSÓC birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyo-
ni állapotáról, jobbágyok kötelezettségeinek mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről az 1815. 
évi állapotok szerint, kimutatások a jobbágyportákról a 
községben 1828. évről. 25 lap

1773.I.10–
1829.II.17

293

Bírósági iratok DRAGUSÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a birtokosok és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a job-
bágyok földkivásárlásairól. I. kötet. 
Kimutatások a robot megszüntetése miatt a birtokosokat 
ért anyagi károkról, kereseti beadványok. 69 lap

1856.X.3–
1874.XII.20

294

Bírósági iratok DRAGUSÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a birtokosok és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a job-
bágyok földkivásárlásairól. II. kötet. Az úrbéri bizottság 
határozata, fellebbezések, jegyzőkönyvek a robot meg-
szüntetése miatt a birtokosokat ért anyagi károkról stb. 
108 lap

1871.
VII.9–1886.

VII.31

295 DRAGUSÓC tagosítás előtti földkönyve. 14 lap 1872.V.10–

296 DRAGUSÓC jobbágyainak tagosítás utáni névjegyzé-
ke. 10 lap 1878.XI.15

297 DRAGUSÓC tagosítás utáni földkönyve. 14 lap 1878.XI.15
298 DRAGUSÓC tagosítás utáni térképe és földkönyve. 14 lap 1878.XI.15



38

299 DUNKÓFALVA úrbéri reform utáni földkönyve. 14 lap 1878.XI.15

300

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DUNKÓFALVA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 
az 1815-1816. évi állapotok szerint, összesítések a job-
bágyportákról a községben. 27 lap

1773.III.30–
1829.II.17

301

Bírósági iratok DUNKÓFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Az úrbéri bí-
rósági határozat az előkészítő munkálatokról, a birtoko-
sok és a jobbágyok közötti szerződés a földkérdés sza-
bályozásáról. 103 lap

1856.III.7–
1910.VI.8

302 DUBRINICS tagosítás előtti földkönyve. 86 lap 1864.XI.11
303 DUBRINICS tagosítás utáni földkönyve. 86 lap 1873.VIII.7
304 Kimutatás a DUBRINICS körüli földterületekről. 52 lap 1885.X.15

305 Nyilvántartási könyv a DUBRINICSI jobbágyok adóz-
tatásáról. 164 lap 1856

306

Bírósági iratok DISZKOVICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. 113 lap

1857.
VII.20–

1894.XI.21

307 DISZKOVICA tagosítás előtti földkönyve. 19 lap 1875.V.28–
1880.X.28

308 DISZKOVICA tagosítás utáni földkönyve. 13 lap 1880.X.28

309

Iratok a DRÁGABÁRTFALVA, ÁRDÁNHÁZA és 
NYÍRESFALVA környéki földterületek adásvételi 
szerződéseinek jóváhagyásáról, amelyek részben a gr. 
Schönborn Ervin családi vagyonához tartoztak. 36 lap

1895.X.15–
1897.III.24

310

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DÁVIDHÁZA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munká-
latokról, kimutatások az adófizető jobbágyok vagyoni 
állapotáról az 1812-1814 és 1816. évi állapotok szerint, 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 1828. év-
ről. 53 lap

1773.II.2–
1829.II.13

311
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DARMA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, úr-
béri ellenőrző lap. 4 lap

1772.
XII.26–

1772.XII.27

312 Bírósági iratok DARMA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. 123 lap

1772.
XII.26–

1904.IV.25
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313

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DARMA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
úrbéri ellenőrző jegyzék az 1783. évről, összehasonlí-
tó kimutatások a jobbágyok által az úrbérrendezés előtt 
és után használt földekről, kimutatások jobbágyporták 
nyilvántartásáról. 22 lap

1772.V.6–
1860.IV.26

314

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DUSZINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről 
az 1815 és 1821. évi állapotok szerint, jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben az 1828. évről. 32 lap

1774.XII.9–
1829.II.17

315

Bírósági iratok DUSZINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. Keresetek, bírósági jegyzőköny-
vek és határozatok, a birtokosok és a jobbágyok között 
kötött szerződések. 128 lap

1854.
VIII.1–

1909.VI.23

316 DUSZINA község tagosítás utáni földkönyve. 66 lap 1874.V.28
317 DUSZINA és PLAVIJA térképei a tagosítás után. 1 lap 1874.IX.9

318

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DISZKOVICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, úrbárium és úrbéri ellenőrző jegyzék, kimutatások 
az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. évre, job-
bágyporták nyilvántartásáról a községben 1828. évről, 
kimutatások a robot teljesítéséről, kimutatások a kiha-
sított földterületekről, összehasonlító kimutatások a 
jobbágyok által az úrbérrendezés előtt és után használt 
földekről, a község környékének rajzai. 62 lap

1775.V.30–
1828.VIII.7

319

Kilenckérdéses jegyzőkönyv DERCEN birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, úrbéri ellenőrző jegyzék, kimutatások az adófizetők 
vagyoni helyzetéről az 1812-1813. évre, jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben 1828. évről. 64 lap

1774.
VIII.11–
1829.II.6

320 Az úriszék bírósági iratai a DERCENI jobbágyok erdő 
és malomhasználati jogáról. 162 lap

1782.IX.9–
1863.IV.7
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321

Iratok a DERCENI birtokosok jövedelmének alakulá-
sáról az úrbérrendezés következményeként, a község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról. A megyei bíróság jegyzőkönyvei, nyilván-
tartás az erdőirtásról stb. 88 lap 

1838.IV.9–
1859.V.18

322

Iratok a DERCENI birtokosok jövedelmének alakulásá-
ról a földreform következményeként, község birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
Az irtások térképes kimutatásai, kimutatások a birtoko-
sokat ért károkról az úrbérreform miatt stb. 129 lap

1840.VI.18–
1865.III.23

323

Iratok a DERCENI birtokosok jövedelmének alakulá-
sáról az úrbérrendezés következményeként, a község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról. Keresetek, jegyzőkönyvek a földterületek 
tagosításáról, minősítéséről stb. 170 lap

1857.IV.29–
1877.I.14

324

Iratok a DERCENI birtokosok jövedelmének alakulá-
sáról az úrbérrendezés következményeként, a község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról. I. kötet. Szerződések a jobbágyok és a 
birtokosok között, összehasonlító kimutatás a jobbágy-
portákról stb. 126 lap

1840.IV.18–
1888.IV.4

325

Iratok a DERCENI birtokosok jövedelmének alakulá-
sáról az úrbérrendezés következményeként, a község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról. II. kötet. Ferenc József császár és király 
rendelete, Dercen község térképe az úrbérrendezés vég-
rehajtása után stb. 147 lap

1865.
VII.31–

1913.III.20

326 DERCEN úrbéri földkönyve 1844. és 1864. évekről. 
140 lap

1844.VI.13–
1864.X.15
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327 DERCEN tagosítás előtti és utáni földkönyvei. 132 lap 1859.XI.1–
1864.X.15

328 DERCEN tagosítási földkönyve. 32 lap 1866.
III.15–17

329 DERCEN tagosítás utáni földkönyve. 37 lap 1866.III.17

330 A DERCEN környéki erdőirtások nyilvántartási könyve. 
18 lap 1864.X.15

331

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv DARÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben, Kovács 
István és Rilszi Péter daróci jobbágyok szabadságleve-
lei. 16 lap

1772–1831

332

Bírósági iratok DARÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet.
Kimutatások a jobbágyok kötelezettségeinek nyilvántar-
tásáról, kereseti iratok, az erdőirtások nyilvántartása stb. 
119 lap

1847–1857

333

Bírósági iratok DARÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet.
A jobbágyok névjegyzékei, bírósági jegyzőkönyvek az 
úrbéri előkészületi munkálatokról. 206 lap

1858–1860

334

Bírósági iratok DARÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. III. kötet.
Szerződések jobbágyok és birtokosok között, az erdőte-
rületek és a földterületek nyilvántartásáról, amit a jobbá-
gyok vásárolnak fel stb. 166 lap

1860

335

Bírósági iratok DARA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. 103 lap

1774.
VIII.8–

1885.III.6

336 DARA tagosítás előtti földkönyve. 31 lap 1875.
VIII.11

337 DARA tagosítás utáni földkönyve. 17 lap 1875.XI.27

338 DOMBOSTELEK jobbágyainak névsora és földterüle-
teiknek méretei. 3 lap 1893.IX.26
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339

Bírósági iratok DOMBOSINO birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbéri 
ellenőrző jegyzék, bírósági tárgyalások jegyzőkönyve, 
birtokosok és jobbágyok szerződései stb. 109 lap

1772.X.6–
1883.

VIII.26

340 DOMBOSINO tagosítás előtti földkönyve. 70 lap 1863
341 DOMBOSINO tagosítás utáni földkönyve. 39 lap 1875.X.25

342

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv GYŐRÖCSKE birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról.
Úrbárium, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék 
az adófizető jobbágyok vagyoni állapotáról és kötele-
zettségeikről. 26 lap

1772.X.4–
1824.XI.20

343

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, földrészlegeknek a jobbágyok általi 
kivásárlásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Peres iratok, 
az úrbéri bíróság határozatai stb. I. kötet. 139 lap

1857.
VIII.2–

1866.X.12

344

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, földrész jobbágyok általi kivá-
sárlásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Peres iratok, az 
árbéri bíróság határozatai stb. II. kötet. 161 lap Jegyző-
könyv a térképek és a földkönyvek jóváhagyásáról, bí-
rósági jegyzőkönyvek stb.

1851.
VIII.2–

1911.IX.14

345

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról, a jobbágyi és birtokosi erdők-legelők elkülönítésé-
ről. I. kötet. 144 lap

1855.X.2–
1857.

VIII.21

346

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról, a jobbágyi és birtokosi erdők-legelők elkülönítésé-
ről. II. kötet. Győröcske régi földkönyve, jegyzőkönyv 
az úrbéri előkészítő munkálatokról stb. 107 lap 

1857.
XII.16–
1889.

VIII.31

347

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról, a jobbágyi és birtokosi erdők-legelők elkülönítésé-
ről. III. kötet. Jegyzőkönyv a földterületek minősítésé-
ről, bírósági tanúvallomások jegyzőkönyve stb. 162 lap

1858.IV.17–
1881.IV.29
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348

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a jobbágy és földesúri erdők-legelők elkülönítéséről IV. 
kötet. A Királyi Kúria határozata, fellebbezések. 80 lap

1858.VI.4–
1887.X.9

349

Bírósági iratok GYŐRÖCSKE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a jobbágyi és birtokosi erdők-legelők elkülönítéséről. V. 
kötet. Szerződések a birtokosok és a jobbágyok között, 
bírósági jegyzőkönyvek, határozatok a szerződések tel-
jesítéséről stb. 141 lap

1852.IX.13–
1876.X.14

350 GYŐRÖCSKE tagosítás előtti földkönyve. 16 lap 1860.V.30

351 GYŐRÖCSKE környékének tagosítás utáni térképe és 
földkönyve. 13 lap 1877.XI.5

352

Kilenckérdéses jegyzőkönyv JEBOVICA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
az 1828. évről. 24 lap

1774.
VIII.11–

1828.II.19

353

Bírósági iratok JEBOVICA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágy 
és földesúri erdők-legelők elkülönítéséről. 112 lap

1857.III.7–
1894.XI.24

354 JEBOVICA tagosítás előtti földkönyve. 23 lap 1870.X.12
355 JEBOVICA tagosítás utáni földkönyve. 39 lap 1876.XI.8

356

Bírósági iratok ŐR birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról. Kilenc kérdéses jegy-
zőkönyv, úrbárium, kimutatások a jobbágyportákról, a 
község úrbérrendezés előtti földkönyve, az úrbéri bíró-
ság határozata, a község jobbágyainak és birtokosainak 
jogállásáról. 283 lap

1844.IX.9–
1902.V.17

357 ŐR község tagosítás előtti földkönyve. 56 lap 1839.I.2–
1850.IX.12

358

Bírósági iratok ÖRDÖGPARUBKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a jobbágykötelezettségek kivásárlásáról. Kilenc 
kérdéses jegyzőkönyv, úrbárium, keresetek, stb. 190 lap

1772.
XII.20–
1901.

XIII.24
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359

Bírósági iratok ÖRDÖGPARUBKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végre-
hajtásáról, a jobbágykötelezettségek kivásárlásáról. Job-
bágyok és a földesurak közötti szerződések a tagosítás 
végrehajtásáról stb. 169 lap

1867.VI.13–
1901.III.13

360

Bírósági iratok ÖRDÖGPARUBKA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
jobbágykötelezettségek kivásárlásáról.
Jegyzőkönyvek a mérnöki munkálatok jóváhagyásáról, bí-
rósági határozat a földterületek kivásárlásáról stb. 156 lap

1876.
VII.17–

1901.IV.17

361 ÖRDÖGPARUBKA tagosítás előtti földkönyve és tér-
képe. 15 lap 1861.IV.16

362 ÖRDÖGPARUBKA község tagosítás utáni földkönyve. 
41 lap 1885.III.13

363

Bírósági iratok ZSÓFIAFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után. I. kötet. Jegyzőkönyvek 
a mérnöki munkálatok jóváhagyásáról, kereseti bead-
ványok stb. 113 lap

1878.IX.16–
1931.II.13

364

Bírósági iratok ZSÓFIAFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után. II. kötet. Kimutatások a 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben, az úrbéri 
bíróság határozata stb. 99 lap

1877.
III.18–1892.

XII.28

365 ZSÓFIAFALVA tagosítás előtti földkönyve. 23 lap 1886.IX.24
366 ZSÓFIAFALVA tagosítás utáni földkönyve. 29 lap 1893.XII.10

367 ZSÓFIAFALVA jobbágyainak a jegyzéke a tagosítás 
után. 10 lap 1893.XII.10

368

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZSUKÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni ál-
lapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimutatá-
sok az adófizetők vagyoni állapotáról az 1812-1813 és az 
1815-1816. évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilván-
tartásáról a községben 1828. évről, kimutatások a jobbá-
gyok által teljesített robotról az 1827. évben. 67 lap

1773.II.10–
1829.II.17



45

369

Bírósági iratok ZSUKÓ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyi és birtoko-
si erdők-legelők elkülönítéséről, a tagosítás végrehajtá-
sáról, földterületek kivásárlásáról. Bírósági jegyzőköny-
vek és határozatok, jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő 
munkálatok végrehajtásáról, kimutatások a tagosítás al-
kalmával a nyilvántartásokban tett változtatásokról stb. 
220 lap

1857.II.9–
1859.IX.22

370

Bírósági iratok ZSUKÓ földügyeinek szabályozásáról, 
a jobbágy és földesúri erdők-legelők elkülönítéséről, 
egyes jobbágyok résztulajdonjogának megállapításáról. 
Szerződések a birtokosok és a jobbágyok között, Zsukó 
község tagosítás utáni földkönyve. 218 lap

1856.X.14–
1914.IV.24

371

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZSDENIJEVÓ birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. 
évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben. 27 lap

1772.XII.8–
1829.II.19

372

Bírósági iratok ZSDENIJEVÓ község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer eltörlése után a jobbágy és földesúri 
erdők-legelők elkülönítéséről. 108 lap 

1854.
VII.31–

1912.II.22

373 ZSDENIJEVÓ tagosítás előtti földkönyve. 34 lap 1868
374 ZSDENIJEVÓ tagosítás utáni földkönyve. 27 lap 1872

375 Bírósági jegyzőkönyv a ZSDENIJEVÓI jobbágyoknak 
átadott földekről a tagosítás után. 15 lap 1872

376 ZIMBRILOVA úrbérrendezés előtti földkönyve. 8 lap 1875.VII.16
377 ZIMBRILOVA úrbérrendezés utáni földkönyve. 9 lap 1876.XII.2

378 A volt jobbágyok használatában lévő ZÁHONY környé-
ki földterületek nyilvántartási könyve. 41 lap 1859.VII.23

379

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZAGYILSZKA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. 
évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben stb. 26 lap

1772.XII.6–
1829
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380

Bírósági iratok ZAGYILSZKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok kárának megtérítéséről a robot megszünteté-
se miatt. 185 lap 

1857.X.1–
1831.IV.1

381 ZAGYILSZKA tagosítás utáni földkönyve. 34 lap 1885.X.8
382 ZAGYILSZKA tagosítás előtti földkönyve. 95 lap 1882.I.13

383 Kimutatások a ZAGYILSZKA környéki földrészekről. 
3 lap

384

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZARICCSA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok rendezéséről, közös 
tervezet a földkérdés szabályozásáról, kimutatások az 
erdőterületekről. 14 lap

1772.V.17–
1865.II.6

385
Bírósági iratok ZARICCSA földügyeinek rendezésé-
ről, a jobbágyrendszer felszámolásáról, úrbéri ellenőrző 
jegyzék, jobbágyok és birtokosok szerződései. 63 lap

1868.X.31–
1902.VII.27

386

Bírósági iratok ZARICCSA földügyeinek rendezésé-
ről a jobbágyrendszer felszámolása után. Az Ungvári 
Kincstári Gazdaság folyamodványa földterületek bíró-
sági uton való átadásáról, a Budapesti Táblabíróság ha-
tározata. 47 lap

1857.VI.21–
1878.V.7

387

Bírósági iratok ZARICCSA földügyeinek szabályozá-
sáról a jobbágyrendszer felszámolása után. Földterüle-
tek összehasonlítási jegyzéke az úrbérrendezés előtti és 
utáni állapotokról, Zariccsa és DUBRINICS községek 
térképei. 101 lap

1857.VI.21–
1914.IV.23

388 ZARICCSA tagosítás előtti földkönyve. 230 lap 1865

389

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZAVADKA község birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 
1815. évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartá-
sáról a községben 1828. évről, kimutatások a jobbágy-
portákról. 29 lap

1772.
XII.31–

1829.II.17

390

Bírósági iratok ZAVADKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok és 
a zsellérek földkivásárlásáról hosszúlejáratú kölcsönök 
segítségével. Kereseti beadványok, bíróságok jegyző-
könyvei és határozatai, jobbágyok és a birtokosok között 
kötött szerződések stb. 202 lap

1856.
VIII.25–

1910.V.24
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391 ZAVADKA tagosítás előtti földkönyve. 91 lap 1880.XI.22
392 ZAVADKA tagosítás utáni földkönyve. 40 lap 1883.XI.15

393 Kimutatás ZAVADKA község jobbágyainak robottelje-
sítéséről az 1845. és az 1847. évről. 72 lap 1845–1847

394
Bírósági iratok ZBOJ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágy és 
földesúri erdők-legelők elhatározásáról. 176 lap 

1857.
VII.28–

1910.IV.20

395 ZBOJ község tagosítás utáni földkönyve. 28 lap 1885.VI.28

396

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZAHAR birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a job-
bágytelkek nyilvántartásáról. 29 lap

1772.V.12–
1831.I.21

397

Bírósági iratok ZAHAR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbá-
gyi és a birtokosi erdők-legelők elhatárolásáról stb. Ta-
núvallomások jegyzőkönyve, bíróságok jegyzőkönyvei, 
határozatai. 82 lap

1801.VI.14–
1856.V.8

398

Bírósági iratok ZAHAR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a job-
bágy és földesúri erdők-legelők elhatárolásáról stb. Ki-
mutatások a birtokosokat ért károkról a parasztságnak 
átadott földterületek miatt, kereseti folyamodványok 
stb. 94 lap

1892.
XII.31–
1911.I.8

399
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZAUSZINA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
jobbágytelkek nyilvántartásáról az 1831. évben. 8 lap

1772.XI.28–
1831.I.13

400

Bírósági iratok ZAUSZINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a jobbágy és földesúri erdők-
legelők elhatározásáról, a földrészek jobbágyok általi 
kivásárlásáról a tagosítás végrehajtásáról. 126 lap 

1857.VI.21–
1913.IV.5

400
a

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZBUNA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatás a kivásárlás előtti jobbágyporták nyilvántar-
tásáról a községben. 28 lap

1772.
XII.10–

1829.II.18
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401 ZBUNA tagosítás utáni földkönyve. 28 lap 1875.VII.20

402
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ZAHORB birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
jobbágytelkek nyilvántartása az 1831. évről. 29 lap

1772.IX.19–
1831.I.12

403

Bírósági iratok ZAHORB g birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyi és birtokosi erdők-legelők 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 115 lap 

1857.XI.4–
1881.XI.6

404 ZAHORB tagosítás előtti földkönyve. 47 lap 1853.V.29
405 ZAHORB tagosítás utáni földkönyve. 23 lap 1861.I.20

406 A ZAHORB környéki földtulajdonosok betűrendes név-
sora. 26 lap 1861.I.1

407 ZAHORB 1860. évi földkönyve. 88 lap 1860.XII.4

408

Bírósági iratok ZAHORB birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágy és földesúri erdők-lege-
lők elhatározásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kimuta-
tás a földrészekről és földterületekről. 127 lap 

1875.X.22–
1883.XII.14

409

Bírósági iratok ZUELLA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágy és földesúri erdők-lege-
lők elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kimuta-
tás az átadott földterületekről, bírósági jegyzőkönyvek 
és határozatok, jegyzőkönyvek a földterületek átadásá-
ról stb. 154 lap 

1873.X.16–
1916.IV.5

410
Bírósági iratok ZUELLA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról. 112 lap 

1774.IV.14–
1888.IX.20

411 ZAHORB úrbérrendezés utáni földkönyve. 57 lap 1866.
VIII.20

412 ZARICSÓ tagosítás utáni földkönyve. 114 lap 1873.
VIII.12

413 ZARICSÓ adókönyve. 257 lap 1855.VII.20

414
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv IGNÉC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, úrbéri 
ellenőrző jegyzék stb. 15 lap

1773.I.18–
1780.X.1

415

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet.
Úrbéri ellenőrző jegyzék, a megyei megbízottak igazo-
lásai az úrbáriumi munkálatokról, kimutatás a község-
ben lévő jobbágyporták nyilvántartásáról a stb. 160 lap 

1874.
VIII.4–

1889.XII.14
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416

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet.
Kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról, a föld-
nyilvántartásról, amelyek a jobbágyok használatában 
voltak, kimutatások a fairtásokról stb. 179 lap

1812.II.24–
1877.III.30

417

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. III. kötet.
Jegyzőkönyvek úrbéri perekről, az erdők és a legelők 
használatának módjáról stb. 192 lap

1856.V.1–
1877.III.12

418

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. IV. kötet.
Jegyzőkönyvek a földek minőségéről, az erdők értékelé-
séről, bírósági határozatok stb. 138 lap

1859–V.21–
1877.IX.7

419

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. V. kötet.
Jegyzőkönyvek a bírósági határozatok jóváhagyásáról, 
az úrbéri előkészítő munkálatok elvégzéséről, kereseti 
folyamodványok stb. 108 lap

1871.
VIII.22–

1873.IX.11

420

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. VI. kötet.
Birtokosok és jobbágyok közötti szerződések, az úrbéri 
bíróság határozatai stb. 154 lap

1877.
VIII.19–

1883.VI.9

421

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. VII. kötet
Bírósági határozatok, fellebbezések, a jobbágyok pana-
szai a földmérő visszaélései miatt stb. 137 lap

1877.IX.7–
1888.VI.12

422

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. VIII. kötet
A község földtulajdonosainak névjegyzéke, jegyző-
könyv a földátadásokról stb. 138 lap

1877.II.15–
1905.IV.30

423

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. IX. kötet
A Királyi Kúria határozata, a község tagosítás előtti 
földkönyve stb. 122 lap

1884.VI.13–
1900.I.11
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424

Bírósági iratok IGNÉC birtokosainak tulajdonjogáról 
a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. X. kötet. 
Levelezés bíróságokkal, kivonatok a földkönyvekből 
stb. 197 lap

1891.III.11–
1916.IV.17

425 IGNÉC tagosítás előtti földkönyve. 182 lap
1861.

II.20–1871.
VIII.21

426 IGNÉC tagosítás utáni földkönyve. 104 lap 1883.III.21
427 IGNÉC körüli fairtások nyilvántartási könyve. 31 lap 1871.XII.30

428

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv IZSNYÉTE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 1828. 
évről. 41 lap

1774.
VIII.11–
1829.II.3

429 IRLJAVA földkönyve és térképe a tagosítás előtti álla-
potokról. 26 lap

1860.III.19–
1867.IV.15

430

Bírósági iratok IZVORHUTA birtokosainak tulajdonjo-
gáról a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszo-
nyok szabályozásáról az jobbágyrendszer megszünteté-
se után, a jobbágyok földvásárlásairól. A jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben az 1828. évről, kereseti 
folyamodványok, a jobbágyok összehasonlító névjegy-
zéke stb. 157 lap

1774.I.8–
1903.VIII.7

431

Bírósági iratok IZVORHUTA birtokosainak tulajdonjo-
gáról a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszo-
nyok szabályozásáról az jobbágyrendszer megszünteté-
se után, a jobbágyok földvásárlásairól. Jegyzőkönyvek 
az úrbéri előkészítő munkálatok elvégzéséről, kereseti 
folyamodvány, szerződések a birtokosok és jobbágyok 
között stb. 181 lap

1870.VII.9–
1898.III.23

432 IZVORHUTA tagosítás előtti földkönyve. 37 lap 1861.
VIII.12

433 IZVORHUTA tagosítás utáni földkönyve. 72 lap 1892.X.3–
1893.IX.17

434 IZVOR tagosítás utáni földkönyve. 41 lap 1892.X.3–

435 IZVORHUTA jobbágyainak nyilvántartási jegyzéke és a 
földterületek kiterjedéséről. 5 lap 1893.IV.14
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436 IZVOR földkönyve, jobbágyok jegyzéke és földjeiknek 
kiterjedése az tagosítás után. 31 lap

1887–
1892.X.3

437

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ILKÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1812-1814. 
évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban, kimutatások a robot teljesítéséről 
az 1847. évben stb. 43 lap

1773.I.23–
1847.XII.31

438

Bírósági iratok ILKÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. 122 lap

1858.
VIII.4–

1906.VI.22

439 ILKÓC tagosítás utáni földkönyve . 30 lap 1881.VIII.4

440 Kimutatások az ILKÓCI jobbágyok robot teljesítéséről. 
35 lap

1846.
III.3–1846.

XII.20

441

Iratok az INÓC környéki földek tagosításának végre-
hajtásáról, a birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után.
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbáriumok, bírósági 
jegyzőkönyvek, határozatok, szerződések a birtokosok 
és a jobbágyok között stb. 104 lap

1772.IX.20–
1914.X.5

442 INÓC tagosítás előtti földkönyve. 22 lap 1868.V.15

443

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ISKE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, urbári-
um és úrbéri ellenőrzési jegyzék, a megyei megbízottak 
igazolásai az úrbáriumi munkálatokról, jobbágyporták 
nyilvántartásáról az 1831-ben stb. 38 lap

1772.X.7–
1912.VII.29

444 IZVOR tagosítás előtti földkönyve. 53 lap 1888.V.15

445

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv IZVOR birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a megyei 
megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, jobbágy-
porták nyilvántartásáról az 1828. évben stb. 45 lap

1772.
XII.21–

1829.II.13

446
Bírósági iratok az IVÁNYI birtokosok és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
122 lap

1858.
VI.30–1910.

VII.11
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447

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv IGLINC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. év-
ben, jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 1831-
ben. 30 lap

1774.I.9–
1831.II.22

448

Bírósági iratok IGLINC birtokosainak tulajdonjogáról 
a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról. Csonka Ignác birtokos kereseti folya-
modványa az iglinci jobbágyok ellen, kimutatások a job-
bágyok adóztatásáról stb. 171 lap

1857.V.11–
1891.XII.15

449

Bírósági iratok IGLINC birtokosainak tulajdonjogáról 
a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról. Bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei, 
az úrbéri bíróság határozata stb. 150 lap

1856.
VIII.29–

1882.VIII.3

450

Bírósági iratok IGLINC birtokosainak tulajdonjogáról 
a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról. Kereseti folyamodvány, jegyzőkönyv 
az úrbéri előmunkálatok jóváhagyásáról. 142 lap

1856.VI.30–
1908.IX.29

451

Bírósági iratok IGLINC birtokosainak tulajdonjogáról a 
birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról az jobbágyrendszer megszüntetése után, 
a jobbágy és földesúri erdők-legelők elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. Szerződések a birtokosok és a 
jobbágyok között, jegyzőkönyv a földterületek átadásá-
ról a jobbágyoknak stb. 111 lap

1857.X.14–
1877.XI.6

452 IGLINC tagosítás előtti földkönyve. 27 lap 1857.X.19
453 IGLINC tagosítás utáni földkönyve. 19 lap 1866.XII.4

454

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv IGLINC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815-1821. 
években, jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1828-ban. 34 lap

1773.III.25–
1829.II.17

455 IGLINC tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1875.VII.15
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456 IGLINC tagosítás utáni földkönyve. 25 lap 1876.XII.2

457

Bírósági iratok IGLINC birtokosainak tulajdonjogáról 
a birtokosok és a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról a jobbágyrendszer megszüntetése után, 
a tagosítás végrehajtásáról. 113 lap

1774.IV.28–
1907.IX.27

458 ULICS tagosítás utáni földkönyve. 19 lap 1867.XI.5

459

Bírósági iratok a KOLIBABÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a birtokosok és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
birtokosok bevételeinek megtérítéséről a robot eltörlése 
miatt. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbárium, kereseti 
folyamodványok stb. I. kötet. 147 lap

1772.
XII.27–

1877.XI.2

460

Bírósági iratok a KOLIBABÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a birtokosok és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
birtokosok bevételeinek megtérítéséről a robot eltörlése 
miatt. Jegyzőkönyv az úrbéri munkálatok előkészítésé-
ről, kereseti folyamodványok stb. II. kötet. 210 lap

1877.
XII.10–

1915.I.25

461

Bírósági iratok a KOLIBABÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a birtokosok és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
birtokosok bevételeinek megtérítéséről a robot eltörlése 
miatt. Birtokosok és jobbágyok eljárási folyamodványai, 
határozatok stb. 204 lap

1838.III.10–
1903.XII.9

462 KOLIBABÓC tagosítás előtti földkönyve. 14 lap 1877.XI.19
463 KOLIBABÓC tagosítás utáni földkönyve. 47 lap 1876.IX.22
464 KOLIBABÓC földtulajdonosainak jegyzéke. 19 lap 1864.I.1
465 KANORA tagosítás előtti földkönyve. 95lap 1869.VII.26
466 KANORA tagosítás utáni földkönyve. 47 lap 1876.V.2

467 KANORA földtulajdonosainak jegyzéke földterületeik 
méretével. 27 lap 1876.V.2

468
Iratok az úrbéri erdők és rétek elhatárolásáról, amelyek 
a KAPOSI birtokosok és a parasztok közös tulajdonában 
voltak. 70 lap

1857.
VII.10–

1859.X.3
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469

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISLOHÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben. 23 lap

1772.XII.9–
1829.II.16

470

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISLOHÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. A 
birtokosok kereseti folyamodványai a jobbágyok ellen, 
birtokosok és jobbágyok közötti szerződések. 195 lap

1857.VI.25–
1894.XI.30

471

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KÁLNOKROSZTOKA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, ellenőrző kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az erdőirtásokról, a jobbágyok névsora. 24 
lap

1772.IX.21–
1774.V.30

472

Bírósági iratok a KÁLNOKROSZTOKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 
Úrbéri ellenőrző jegyzék az 1837. évről, a jobbágyok 
összehasonlító jegyzéke a régi és az új állapotok szerint, 
kimutatások az erdőirtásokról stb. 130 lap

1838.VI.18–
1866.VII.4

473

Bírósági iratok a KÁLNOKROSZTOKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról.
Kimutatások az úrbéri földekről, jegyzőkönyv a földte-
rületek minősítéséről, birtokosok és jobbágyok közötti 
szerződések. 159 lap

1838.X.19–
1914.X.5

474

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KELECSÉNY birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni helyzetéről, jobbágykötelezettségeik mértékéről. 
A jobbágyok panaszlevelei az úrbéri jegyzék hibás ösz-
szeállítása miatt, kimutatások a jobbágyporták nyilván-
tartásáról a községben. 36 lap 

1772.IX. 
–1829.II.18

475
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISPÁSZTÉLY birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, kimutatások a jobbágyportákról. 6 lap

1772.XI.30–
1831.I.12
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476

Bírósági iratok a KISPÁSZTÉLY birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földterületek fel-
osztásáról és kivásárlásáról. Ellenőrzési jegyzék, kimu-
tatások a földrészekről stb. 159 lap

1857.XI.17–
1919.I.1

477

Bírósági iratok a KISPÁSZTÉLY birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a közös erdő és legelő 
felosztásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a földterületek 
jobbágyok általi kivásárlásáról. Az úrbéri bíróság hatá-
rozata, a birtokosok folyamodványai és bírósági hatá-
rozatok, a jobbágyoknak történő földátadásról stb. 184 
lap

1868.
XII.31–

1914.II.7

478 KISPÁSZTÉLY tagosítás előtti földkönyve. 72 lap 1864.I.12
479 KISPÁSZTÉLY tagosítás utáni földkönyve. 49 lap 1875.XI.11

480

Bírósági iratok a KELECSÉNY birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a közös erdő és le-
gelő felosztásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kereseti 
folyamodványok, a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben, bírósági határozatok stb. 81 lap

1851.IV.30–
1861.III.7

481

Iratok KELECSÉNY földkérdéseinek szabályozásáról 
a jobbágyrendszer eltörlése után, a jobbágyok függősé-
géről, Kelecsény község urbáriuma és földkönyvei stb. 
150 lap

1781.II.12–
1887.II.12

482

Iratok a földkérdés szabályozásáról KELECSÉNYBEN, 
a jobbágyrendszer felszámolása után. Folyamodványok 
az úrbéri pereskedés megkezdéséről, kimutatások a bir-
tokosok vagyonáról Kelecsény környékén stb. 90 lap

1857.III.30–
1880.III.15

483

Iratok a földkérdés szabályozásáról KELECSÉNYBEN, 
a jobbágyrendszer felszámolása után. Bírósági tárgyalá-
sok jegyzőkönyvei az úrbéri reform előkészítéséről, az 
úrbéri bíróság határozatai, a bírósági peres úgyekről stb. 
144 lap

1857.IV.4–
1866.III.6

484

Iratok a földkérdés szabályozásáról KELECSÉNYBEN, 
a jobbágyrendszer felszámolása után. Kimutatások a ti-
zed beszedéséről a jobbágyoktól az 1839-1845 években, 
bírósági tárgyalások jegyzőkönyve. 204 lap

1839–1860
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485

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KEMENCE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben. 9 lap

1773.IV.2–
1829.II.17

486

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv VIZNICE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
a jobbágyok panaszai, kimutatás az adófizetők vagyoni 
helyzetéről az 1845. évből, kimutatások a jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben stb. 46 lap

1773.IV.2–
1829.II.17

487

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISTIBAVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások a jobbágyportákról a községben. 28 lap

1773.
II.6–1854.

VIII.1

488 KISTIBAVA tagosítás előtti földkönyve. 23 lap 1870.VI.25
489 KISTIBAVA tagosítás utáni földkönyve. 18 lap 1872.XI.10

490

Bírósági iratok a KERÉSZ község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kerész 
község urbáriuma, kimutatások a jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben, kimutatások a jobbágyok 
használatában lévő földekről, térképek Kerész környé-
kéről stb. 29 lap

1773.XI.12–
1839.IV.27

491

Bírósági iratok a KERÉSZ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Utasítás az úr-
béri előkészítési munkálatokról, Ferenc József császár 
határozata, bírósági tárgyalások jegyzőkönyve stb. 171 
lap

1887.IX.14–
1899.IX.6

492
Kimutatások a KALOCSALÁZI birtokosokat ért anya-
gi károkról a jobbágyrendszer és a robot megszüntetése 
következtében. 10 lap

1854.VII.7–
1857.IV.10

492a

Bírósági iratok a KERÉSZ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Bírósági tár-
gyalások jegyzőkönyve, birtokosok szerződése a jobbá-
gyokkal kötelezettségeikről és jogaikról. 209 lap 

1837.III.6–
1866.IX.18

493

Tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a KÖKÉNYESDI 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről. Urbárium és a megyei megbízottak igazolá-
sai az úrbáriumi munkálatokról. 22 lap

1772–1775.
III.28

494 A KISRÁKÓCI egykori erdőúrbéresek gazdasági tevé-
kenységének szabályai. 38 lap

1909.III.12–
1911
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495
KOROMLAK egykori azon jobbágyainak jegyzéke, 
akiknek a község környékén erdőhasználati joguk volt. 
4 lap

1905.VIII.2

496

Bírósági iratok szerződések jóváhagyásáról, Klastrom-
falva, MEDENCE, REPEDE stb. környéki földrészek 
eladásáról, ami Schönborn Frigyes szentmiklósi birto-
kos családi vagyonához tartozott. 50 lap

1903.VI.8–
1910.II.3

497 A KALASTROMFALVAI földtulajdonosok névsora a 
földterületek méretével a tagosítás után. 6 lap 1886.XII.8

498 KISBISZTRA és PLOSZKÓ földkönyve a tagosítás 
előtt. 26 lap 1868.VII.25

499

Bírósági iratok a KLOCSKÓ birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a közös erdő és legelő fel-
osztásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 106 lap

1851.III.13–
1906.IV.5

500

Bírósági iratok a KARCSAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról.
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv úrbárium és úrbéri ellen-
őrzési jegyzék, kimutatások a jobbágyporták nyilvántar-
tásáról stb. 175 lap

1772.V.15–
1875.IX.11

501

Bírósági iratok a KARCSAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kereseti fo-
lyamodványok az egykori jobbágyok ellen, jegyzőköny-
vek a bírósági eljárásokról stb. 99 lap

1850.
IX.6–1904.

VIII.1

502

Bírósági iratok a KARCSAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról.
Karcsava egykori jobbágyainak névsora, a község föld-
könyve az tagosítás előtt és után. 166 lap

1856.
VII.14–

1896.II.2

503

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISRÁSKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről. 18 lap

1774.IV.11–
VIII.8

504

Kilenckérdéses jegyzőkönyv KISÁBRÁNKA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az erdőirtásról. 16 lap

1774.
VIII.11
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505

Bírósági iratok KISÁBRÁNKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földrészek kivásárlásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és legelők elhatárolásáról. 63 lap

1854.
VII.31–

1881.IV.10

506 KISÁBRÁNKA úrbérrendezés előtti földkönyve. 29 lap 1871.III.14

507 KISÁBRÁNKA tagosítás utáni földkönyve. 47 lap
1873.

VIII.20–
1877.XI.6

508 KISÁBRÁNKA földtulajdonosainak jegyzéke az úrbér-
reform után. 7 lap 1877.XI.6

509

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISGEJŐC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről az 1815. 
évi állapotok szerint, kimutatások a jobbágyportákról a 
községben az 1831. évről. 26 lap

1772.X.8–
1831.I.24

510

Bírósági iratok KISGEJŐC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, földrészlegek jobbágyok általi 
kivásárlásáról. Kimutatások a jobbágyporták nyilvántar-
tásáról, kereseti folyamodványok stb. 133 lap

1856.
VII.29–

1868.III.11

511

Bírósági iratok KISGEJŐC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, földrészlegek jobbágyok általi ki-
vásárlásáról. Jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő mun-
kálatokról, összehasonlító jegyzék a jobbágyok anyagi 
állapotáról stb. 161 lap

1857.V.27–
1911.IV.28

512

Bírósági iratok KISGEJŐC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a birto-
kosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, földrészlegek jobbágyok általi 
kivásárlásáról. Az úrbéri bíróságok határozata, a jobbá-
gyok fellebbezései stb. 128 lap

1856.XII.1–
1899.V.18
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513

Bírósági iratok KISGEJŐC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, földrészlegek jobbágyok általi 
kivásárlásáról. Kimutatások a földrészlegek értékéről, 
jegyzőkönyv a földterületek átadásáról a jobbágyoknak 
stb. 167 lap

1856.
III.10–1904.

VIII.10

514

Bírósági iratok KORUMLJA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és a jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyoknak átadott földek 
árának megfizetéséről a birtokosoknak. I. kötet.
Jegyzőkönyvek az úrbéri tagosítási munkálatok előké-
szítésről, az egykori jobbágyok névjegyzéke s Bírósági 
iratok Kisgejőc község birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, földrészek jobbágyok általi kivásárlásáról 
stb. 214 lap

1857.
VIII.14–
1906.I.23

515

Bírósági iratok KORUMLJA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, földrészek jobbágyok általi ki-
vásárlásáról. II. kötet. Úrbéri leírások, jegyzőkönyvek 
földterületek átadásról a jobbágyoknak stb. 208 lap

1878.XI.26–
1882.IV.6

516 KORUMLJA tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1858.I.19
517 KORUMLJA tagosítás utáni földkönyve. 27 lap 1881.XI.16

518

Bírósági iratok KUCSOVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után. Bírósági jegyzőkönyvek és határo-
zatok, a birtokosok és jobbágyok közötti szerződések. 
211 lap

1858.
IV.8–1912.

VIII.28

519

KOLONICA úrbáriuma, úrbéri ellenőrző jegyzék, a me-
gyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkálatok-
ról, kimutatások a jobbágyportákról a községben 1828. 
évről. 30 lap

(1772)
1828.V.30–
1828.VI.2
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520

Bírósági iratok KOLONICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, földrészek jobbágyok általi ki-
vásárlásáról, a birtokosok kárainak megtérítéséről az 
egykori jobbágyok által. Kimutatások a jobbágyporták 
nyilvántartásáról az 1774, 1836, 1848, 1854. és az 1876. 
évekről. 111 lap

1857.VI.30–
1872.II.17

521

Bírósági iratok KOLONICA község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező er-
dők és rétek elhatárolásáról, földterületek jobbágyok 
általi kivásárlásáról. Bíróságok jegyzőkönyvei és hatá-
rozatok, jegyzőkönyvek földterületek átadásáról a job-
bágyoknak stb. 98 lap

1868.IV.21–
1913.II.8

522 KOLONICA tagosítás előtti földkönyve. 61 lap 1863.IV.21–
523 KOLONICA tagosítás utáni földkönyve. 28 lap 1883.VI.21

524

Bírósági iratok KISDOBRONY birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, kereseti folyamodványok, jegy-
zőkönyv a fölterületek minősítéséről stb. 152 lap

1858.XI.9–
1869.IV.25

525

Bírósági iratok KISDOBRONY birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. Bíróságok jegyzőkönyvei és ha-
tározatok, jegyzőkönyvek földkönyvek jóváhagyásáról, 
térképek a földterületek átadásáról a jobbágyoknak stb. 
178 lap

1858.X.23–
1918.V.31

526
Bírósági iratok KUZMINA a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
95 lap

1858.VII.7–
1896.VII.6

527 KISDOBRONY község úrbérrendezés és tagosítás utáni 
földkönyve. 107 lap 1870.V.17

528

Bírósági iratok a KOSZTRINA község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
földesúr és jobbágyok által közösen használt erdő és le-
gelő felosztásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 154 lap

1857.VI.21–
1914.VII.3
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529 KOSZTRINA tagosítás előtti földkönyve. 107 lap 1863.V.9
530 KOSZTRINA tagosítás utáni földkönyve. 36 lap 1874.X.9

531 KOSZTRINA körüli földterületek nyilvántartási köny-
ve, kimutatások a jobbágyportákról. 213 lap

1828.
VII.10–

1860.XII.20

532

Bírósági iratok a KÖLCSÉNY birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesúr és 
jobbágyok által közösen használt erdő és legelő felosz-
tásáról. 95 lap

1858.VI.30–
1909.X.29

533
A Nagykaposi Körzeti Bíróság határozata, a KÖLCSÉNY 
körüli erdők zár alá vételéről, az erdők ideiglenes átadá-
sáról a parasztoknak. 4 lap

1850.XII.6

534 KISSELMEC és NAGYSELMEC tagosítás utáni föld-
könyve. 40 lap 1866.V.13

535

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISMELNICSNA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi 
munkálatokról, kimutatások a jobbágyporták nyilván-
tartásáról a községben az 1828. évi állapotok szerint, ki-
mutatások az úrbéri földekről, erdőírtásokról, földrész-
legekről, KISMELNICSNA és PAVLOVA környékén. 
41 lap

1774.
VIII.11–

1868.VII.24

536

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISMARTINKA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi mun-
kálatokról, kimutatások jobbágyporták nyilvántartásáról 
a községben. 26 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.19

537

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KICSARNA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról. 24 lap

1774.
VIII.11–

1827.II.18

538

Bírósági iratok KICSARNA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. Kereseti folyamod-
ványok, bírósági jegyzőkönyvek, határozatok, szerződé-
sek a birtokosok és a jobbágyok között stb. 115 lap

1872.
VIII.29–
1913.I.24

539 KICSARNA tagosítás előtti földkönyve. 53 lap 1869.V.26–
1874.XI.1
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540 KICSARNA tagosítás utáni földkönyve. 20 lap 1875.XI.4
541 KICSARNA ellenőrző úrbéri jegyzéke az 1807-ről. 8 lap 1807.II.5
542 KISSZLATINA úrbérrendezés előtti földkönyve. 15 lap 1864.XII.22

543 KISSZLATINA úrbérrendezés utáni földkönyve és tér-
képe. 17 lap 1868.X.28

544

Bírósági iratok KUSTÁNFALVA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról a 
tagosítás végrehajtásáról. 115 lap

1857.
XII.30–

1877.VI.11

545

Bírósági iratok KÁLNIK birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. Kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv, úrbéri ellenőrzési jegyzék, jegyzőkönyv a 
birtokosok ellen beadott panaszok kivizsgálásáról stb. I 
kötet. 152 lap

1774.
VIII.11–
1928.I.11

546

Bírósági iratok KÁLNIK birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. Kimutatások a 
jobbágyporták nyilvántartásáról, tanúvallomások jegy-
zőkönyvei stb. II kötet. 191 lap

1857.VI.30–
1859.II.28

547

Bírósági iratok KÁLNIK birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. Folyamodványok 
a tagosítás végrehajtása ügyében, jegyzőkönyvek az úr-
bérrendezési munkák előkészítésének jóváhagyásáról 
stb. III kötet. 208 lap

1860.IV.21–
1904.X.6

548

Bírósági iratok KÁLNIK birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. Bírósági jegyző-
könyvek és határozatok az úrbérrendezés végrehajtásá-
ról, összehasonlító jegyzék a jobbágyporták számáról az 
úrbérrendezés előtt és után stb. IV kötet. 191 lap

1857.X.1–
1915.XII.21

549 KÁLNIK tagosítás előtti földkönyve. 62 lap 1868.X.21
550 KÁLNIK tagosítás előtti földkönyve. 33 lap 1868
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551 KÁLNIK tagosítás utáni földkönyve. 74 lap 1876.
VIII.29

552 KÁLNIK tagosítás utáni földkönyve. 85 lap 1885

553

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KANYUS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
úrbárium, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról. Tizenhat pontos úrbéri kimutatás a job-
bágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatás a jobbágyporták nyilvántartásá-
ról. 22 lap

1778.X.13–
1831.I.28

554

Bírósági iratok KANYUS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. I kötet.
Folyamodványok jegyzőkönyvek a földek minősítéséről 
stb. 96 lap

1856.
VII.26–

1914.VI.12

555

Bírósági iratok KANYUS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. II kötet.
Bírósági utasítások az úrbérrendezési munkák előké-
szítésének jóváhagyásáról, a jobbágyok összehasonlító 
jegyzéke stb. 104 lap

1858.XI.12–
1881.V.19

556

Bírósági iratok KANYUS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. III kötet.
Folyamodványok szerződések megkötése érdekében, bir-
tokosok és jobbágyok közötti szerződések stb. 117 lap

1856.IX.30–
1910.XI.4

557

Bírósági iratok KANYUS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. IV kötet.
Birtokosok fellebbezései, kimutatások a birtokosokat 
ért károkról, a jobbágyoknak átadott földterületek miatt. 
131 lap

1876.
VIII.14–

1896.X.17
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558

Bírósági iratok KANYUS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. V kötet.
A község térképe, jegyzőkönyvek a jobbágyoknak át-
adott földterületekről, határozatok a károk megtérítésé-
ért stb. 183 lap

1882.VII.5–
1887.I.20

559 KANYUS tagosítás előtti földkönyve. 21 lap 1862.IX.9
560 KANYUS tagosítás utáni földkönyve. 54 lap 1885.VII.1

561

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KEREKNYE birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatás a kereknyei jobbágyporták nyilvántartásáról. 
13 lap

1772.
XII.22–

1831.IV.24

562

Bírósági iratok a KEREKNYEI földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról 
a jobbágyrendszer eltörlése után. I. kötet. Kereseti be-
adványok, jegyzőkönyvek az úrbérrendezési munkák 
előkészítésének jóváhagyásáról stb. 149 lap

1857.I.28–
1891.V.27

563

Bírósági iratok a KEREKNYEI földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után. II. kötet. Összehasonlító 
kimutatások a jobbágyporták tagosítás előtti és utáni ál-
lapotáról, az úrbéri bíróság határozata stb. 163 lap

1874.
XII.24–
1900.V.9

564 Nyilvántartási könyv és térkép a KEREKNYEI erdők-
ről, legelőkről a földkérdés szabályozása után. 32 lap 1904.III.26

565 KELEMENFALVA tagosítás utáni földkönyve. 21 lap 1876.VII.28

566

Bírósági iratok a egykori KLACSANÓI jobbágyok általi 
földkivásárlásokról, a földkérdés jogi szabályozásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése következtében. Folyamodvá-
nyok a jobbágyok ellen a földhasználat szabályozásáról, 
jegyzőkönyvek az úrbérrendezési munkák előkészítésé-
nek jóváhagyásáról. 182 lap 

1857.I.13–
1877.III.30

567

Bírósági iratok az egykori KLACSANÓI jobbágyok 
általi földkivásárlásokról, a földkérdés jogi szabályo-
zásáról a jobbágyrendszer eltörlése következtében. Ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról, a megyei 
bíróság határozata a jobbágyporták méretéről, bírósági 
tárgyalások jegyzőkönyvei. 104 lap

1859.V.18–
1886.XII.3
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568

Bírósági iratok az egykori jobbágyok általi földkivásárlá-
sokról, a földkérdés jogi szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése következtében. KLACSANÓ földkönyve 
az 1857. évi állapotok szerint, összehasonlító jegyzék 
az úrbérrendezés előtt és után a jobbágyok tulajdonában 
lévő földekről. 128 lap

1857.X.2–
1876.XII.15

569

Bírósági iratok az egykori KLACSANÓI jobbágyok 
általi földkivásárlásokról, a földkérdés jogi szabályo-
zásáról a jobbágyrendszer eltörlése következtében. Az 
adófizetők vagyonának elidegenítéséről, jegyzőkönyvek 
a tagosítás alkalmával a jobbágyoknak átadott földekről 
135 lap

1857.VI.13–
1870.XII.8

570

Bírósági iratok KOSZTOVAPASZTÉLY birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. A 
jobbágyporták összehasonlító jegyzéke az úrbérrende-
zés előtt és után, birtokosok és jobbágyok közötti szer-
ződések a tulajdonjog szabályozásáról. 177 lap 

1877.VI.21–
1910.IV.7

571

Bírósági iratok a KOSZTOVAPASZTÉLY körüli föl-
dek tagosításáról. Hirdetések a tagosítási munkála-
tok megkezdéséről, kimutatás a jobbágyportákról 
Kosztovapásztély községben. 116 lap

1913.
VIII.5–

1940.XI.19

572

A jobbágyok panaszai az úrbéri ellenőrző jegyzék hibás 
összeállításáról és jegyzőkönyvek a panaszok kivizsgá-
lásáról.
Kilenckérdéses jegyzőkönyv KLOCSKÓFALVA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról job-
bágyporták nyilvántartásáról a községben. 41 lap

1778.IV.3–
1829.II.19

573 KLOCSKÓFALVA tagosítás előtti földkönyve. 8 lap 1872.IX.13

574 KLOCSKÓFALVA jobbágyainak a névsora a tagosítás 
után. 21 lap 1873.XI.24

575

Bírósági iratok a jobbágyok úrbéri földekkel kapcsola-
tos panaszainak kivizsgálásáról. Kilenc kérdéses jegy-
zőkönyv VÁRKULCSA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a megyei megbízot-
tak igazolásai az úrbéri munkálatokról, úrbéri ellenőrző 
jegyzék a jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágyköte-
lezettségeik mértékéről, kimutatások a jobbágyporták 
nyilvántartásáról az 1828. évi állapotok szerint. 47 lap

1773.II.18–
1828.II.14
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576

Bírósági iratok a VÁRKULCSAI földkérdés szabályo-
zásáról, az erdők és a rétek elhatárolásáról. Folyamod-
ványok. Szerződések jobbágyok és a földesurak között, 
földkönyv. 112 lap

1857.
VIII.31–

1908.V.12

577 VÁRKULCSA földkönyve az 1868-1869. évekről. 57 lap
1868.

VIII.13–
1869.VI.8

578
Bírósági iratok KENDERECSKE birtokosok és jobbá-
gyok által használt erdőinek és legelőinek elhatárolásá-
ról. 180 lap

1856.I.7–
1935.VI.13

579

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KUSTÁNFALVA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról. Tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, a jobbágyok panaszai az úrbéri ellenőrző jegyzék 
hibás összeállítása ügyében, jobbágyporták nyilvántar-
tásáról a községben. 40 lap

1772.
VIII.17–

1828.II.19

580

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KUCSAVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról. 66 lap

1760.
XII.21–

1829.II.17

581

Bírósági iratok KISRÁT birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, az egykori jobbá-
gyok és béresek általi földkivásárlásokról. Kilenc kér-
déses jegyzőkönyv, úrbárium, bírósági jegyzőkönyvek, 
határozatok stb. 122 lap

1837.I.11–
1911.VII.19

582

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISLUCSKA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások a jobbágyportákról a községben az 1828. 
évről. 21 lap

1773.II.12–
1828.II.4

583

Bírósági iratok KISLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a birtokosok és a jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Kereseti folyamod-
ványok, jegyzőkönyvek tagosítási munkák előkészítésé-
nek jóváhagyásáról stb. 82 lap

1856.IX.15
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584

Bírósági iratok KISLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról. II. kötet. Jegyzőkönyv az erdők 
felértékeléséről, kereseti folyamodványok, jegyzőkönyv 
a tagosítás előkészítő munkálatairól. 73 lap

1869.VI.30–
1886.V.15

585

Bírósági iratok KISLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. III. kötet. Szerződések birtokosok 
és jobbágyok között, a község térképe, bírósági határo-
zatok a földrészek értékéről. 84 lap

1879.IX.11–
1910.I.21

586 KISLUCSKA tagosítás utáni földkönyve. 36 lap 1881.VIII.3

587 KISLUCSKA jobbágyainak névjegyzéke a tagosítás 
után. 15 lap

1881.
VI.15–1881.

VIII.3

588

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISDOBRONY birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről, kötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatás a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben az 
1828. évi állapotok szerint. 25 lap

1772.XI.12–
1829.II.4

589

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KOCKASZÁLLÁS birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, a jobbágyok panaszai az úrbéri ellenőrző jegyzék 
hibás összeállításáról, kimutatás a jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben. 29 lap

1772.III.29–
1829.II.19

590

Bírósági iratok KOCKASZÁLLÁS birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 113 lap

1856.IV.11–
1910.VI.8

591 KOCKASZÁLLÁS tagosítás utáni földkönyve. 18 lap 1876.XII.1
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592

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KUZMINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni ál-
lapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimutatás 
a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben. 34 lap

1773.
XII.16–

1829.II.16

592
a

Levelezés a Beregszászi Úrbéri Bíróság és Munkács geo-
déziai felügyelője között a KISMOGYORÓSI és NAGY-
MOGYORÓSI földkönyvek használatáról. 11 lap

1907.
VIII.21–
1910.II.1

593 Bírósági jegyzőkönyv a KISMOGYORÓSI földterüle-
tek átadásáról a jobbágyoknak a tagosítás után. 13 lap 1878.XII.21

594 KOLBASZÓ tagosítás előtti térképe. 1 lap 1892

595
Bírósági iratok KNYAHINYA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kilenc kérdé-
ses jegyzőkönyv, úrbéri ellenőrző jegyzék stb. I. kötet. 

1772.X.8–
1877.I.2

596

Bírósági iratok KNYAHINYA község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 
Knyahinya földkönyve a községi tagosítás végrehajtása 
utáni évekből. 104 lap

1864.IV.27

597

Bírósági iratok KNYAHINYA község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező er-
dők és rétek elhatárolásáról. 148 lap

1857.VI.21–
1895.I.3

598
KNYAHINYA, SZTRICSAVA, ZAUSZINA és más 
községek jobbágyainak igazolásai az úrbérrendezés sza-
bályainak betartásáról. 45 lap

1778.
XII.2–1778.

XII.18

599

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KOTELNICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munká-
latokról, kimutatás a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben. 22 lap

1772.
XII.31–

1829.II.14

600
Bírósági iratok a KOTELNICAI rétek elhatárolásáról, a 
közös erdőhasználat szabályozásáról, földrészlegek ki-
vásárlásáról. 133 lap

1857.
XII.22–

1911.XII.22
601 KOTELNICA tagosítás előtti földkönyve. 27 lap 1880.IX.23
602 KOTELNICA tagosítás utáni földkönyve. 17 lap 1882.XI.10

603

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KAJDANOVO birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, kimutatás a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben az 1828. évről. 37 lap

1772.
XII.23–

1829.II.13
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604

Schönborn gróf KAJDANÓI birtokos kereseti folya-
modványa a jobbágyokkal szemben az úrbéri erdők 
elosztásával kapcsolatosan. Folyamodvány, a bírósági 
kereset kivizsgálásának jegyzőkönyve. I. kötet. 47 lap 

1858.
VIII.3–

1915.XI.27

605

Schönborn gróf KAJDANÓI birtokos keresete a jobbá-
gyokkal szemben az úrbéri erdők elosztásával kapcso-
latosan. Bírói útmutatások a szolgabíróhoz a tagosítást 
előkészítő munkálatokról, jegyzőkönyv a jobbágyporták 
elhatárolásáról stb. II. kötet. 28 lap

1858.IX.24–
1870.X.6

606

Schönborn gróf KAJDANÓI birtokos keresete a jobbá-
gyokkal szemben az úrbéri erdők elosztásával kapcsola-
tosan. A vizsgálóbizottság határozata az erdő elosztásá-
ról stb. III. kötet. 54 lap

1867.III.1–
1877.III.7

607

Schönborn gróf KAJDANÓI birtokos keresete a jobbá-
gyokkal szemben az úrbéri erdők elosztásával kapcso-
latosan. A vizsgálóbizottság határozatai a jobbágyok 
erdőhasználatának kivásárlásáról, bírósági határozat az 
erdők és rétek elosztásáról stb. IV. kötet. 59 lap

1876.II.29–
1881.IX.4

608

Schönborn gróf KAJDANÓI birtokos keresete a jobbá-
gyokkal szemben az úrbéri erdők elosztásával kapcsola-
tosan. Jegyzőkönyvek a bírósági határozatok végrehaj-
tásáról, összehasonlító kimutatás a jobbágytelkek nyil-
vántartásáról az 1848. évi állapotok szerint. 42 lap

1879.X.6–
1885.V.7

609

Schönborn gróf KAJDANÓI birtokos keresete a jobbá-
gyokkal szemben az úrbéri erdők és rétek elosztásával 
kapcsolatosan. A Budapesti Táblabíróság határozata, az 
erdők térképe, amelyek elosztásra kerülnek stb. 42 lap

1888.III.1–
1909.II.15

610

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KÖBLÉR birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatás a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben. 
33 lap

1772.X.14–
1831.I.22

611

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. I. kötet. A földek minősítésének 
jegyzőkönyve, bírósági jegyzőkönyvek stb. 109 lap

1856.I.7–
1877.II.23
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612

Bírósági iratok KÖBLÉR község birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásai-
ról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők és rétek elhatárolásáról. II. kötet. A birtokosok 
folyamodványai az úrbéri előkészítő munkálatok meg-
kezdéséről, szerződések birtokosok és jobbágyok között 
stb. 167 lap

1856.V.3–
1877.V.14

613

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. III. kötet. Jegyzőkönyvek a bir-
tokosok közös erdőhasználatáról, a birtokosok részének 
bírósági megállapításáról, jegyzőkönyvek a mérnöki-
technikai tagosítási munkálatok kezdetéről stb. 192 lap

1873.VII.2–
1893.II.13

614

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. IV. kötet. Jegyzőkönyv a birtoko-
si bükkerdő felértékeléséről, úrbéri jegyzék stb. 107 lap

1876.X.24–
1879.I.16

615

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. V. kötet. Jegyzőkönyv földterü-
letek átadásáról a jobbágyoknak, jegyzőkönyv a bírósá-
gi eljárások költségeinek megállapításáról stb. 98 lap

1875.I.25–
1877.XII.3

616

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. VI. kötet. Határozat a birtoko-
sok kárának megtérítéséről a robot megszüntetése miatt 
stb. 151 lap

1877.IV.21–
1870.II.13

617

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. VII. kötet. A Budapesti Táblabí-
róság határozata, az úrbéri bíróság hirdetései a tárgyalá-
sok megkezdéséről, a birtokosoknak kifizetett kártéríté-
sekről a robot megszüntetése miatt stb. 171 lap

1876.
IX.30–1878.

VIII.7
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618

Bírósági iratok KÖBLÉR birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. VIII. kötet. Bírósági határoza-
tok és jegyzőkönyvek a tagosítás költségeinek megál-
lapításáról, a birtokosoknak kifizetett kártérítésekről a 
robot megszüntetése miatt stb. 130 lap

1878.
VIII.19–
1882.IV.7

619

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KLACSANÓ birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1828-ban. 28 lap

1772.XI.27–
1829.II.6

620 Iratok KLACSANÓ földesúri földjeivel kapcsolatos 
kérdésekről. 25 lap

1819.X.5–
1824.XII.19

621

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISROSZTOKA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapo-
táról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban. 22 lap

1774.XI.12–
1829.II.17

622

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISROSZTOKA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a jobbágyrendszer eltörlése után, a földesurak 
és a jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 93 lap

1868.VI.28–
1913.I.224

623 KISMARTINKA község tagosítás előtti földkönyve. 
13 lap 1870.VI.25

624

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISMARTINKA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról, 
Máyer Károly panasza házlebontásának megtiltása és 
költözésének ügyében. 30 lap

1770.XII.8–
1829.II.19
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625

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KONCHÁZA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a job-
bágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről. 22 lap

1772.
XII.23–
1785.

VIII.13

626 Iratok a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők elhatárolásáról KONCHÁZA községben. 82 lap

1857.V.4–
1898.I.31

627

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KLENOVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben. 27 lap

1772.IX.24–
1774.IV.25

628
Bírósági iratok KLENOVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. 91 lap

1856.XII.2–
1895.IV.13

629 KLENOVA tagosítás előtti földkönyve. 51 lap 1861.IX.17

630 KISTURICA tagosítás előtti földkönyve. 99 lap 1831.I.12–
1864

631 KISTURICA tagosítás utáni földkönyve. 55 lap 1873.X.30

632

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KERESZT birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, úr-
bárium, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapo-
táról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben. 25 lap

1772.X.1–
1831.I.28

633

Bírósági iratok KERESZT földkérdésének szabályozá-
sáról, birtokosok és jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
bírósági szabályozásáról a jobbágyrendszer megszünte-
tése után, a tagosításról, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. I. kötet. 
Beadványok a földesúri földek elhatárolásáról, jegyző-
könyvek és megyei bírósági határozatok stb. 64 lap

1789.I.10–
1840.X.13
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634

Bírósági iratok KERESZT földkérdésének szabályozá-
sáról, birtokosok és jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
bírósági szabályozásáról a jobbágyrendszer megszünte-
tése után, a tagosításról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. II. 
kötet. Kereset a közös erdők szétválasztásáról, a megyei 
bíróság tárgyalásának jegyzőkönyve stb. 156 lap

1815.I.20–
1855.I.12

635

Bírósági iratok KERESZT földkérdésének szabályozá-
sáról, birtokosok és jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
bírósági szabályozásáról a jobbágyrendszer megszünte-
tése után, a tagosításról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. III. 
kötet. Jegyzőkönyvek a földek minősítéséről, az úrbéri 
előkészületi munkálatok jóváhagyásáról stb. 159 lap

1854.V.23–
1865.II.14

636

Bírósági iratok KERESZT földkérdésének szabályozá-
sáról, birtokosok és jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
bírósági szabályozásáról a jobbágyrendszer megszün-
tetése után, a tagosításról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
IV. kötet. Keresetek a birtokosok és a jobbágyok közötti 
szerződések stb. 204 lap

1858.
VII.30–

1910.VII.5

637 KERESZT tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1858.VII.30

638
Berheli Baltazár KERESZTI birtokos beadott kereseté-
nek másolata hagyatékának bírósági átadásáról Máriás 
Tamásnak. 88 lap

1842.II.4

639
Bírósági iratok KÁLNIK-CSAPOLC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kere-
setek, jegyzőkönyvek stb. 260 lap.

1860.
VIII.21–

1896.V.12

640

Bírósági iratok KÁLNIK-CSAPOLC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Ki-
mutatások a jobbágyportákról, bírósági határozatok stb. 
188 lap.

1867.X.11–
1871.III.17

641

Bírósági iratok KÁLNIK-CSAPOLC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kere-
setek, a birtokosok és a jobbágyok között kötött szerző-
dések stb. 283 lap.

1860. 
IX.21–1910.

VIII.20
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642

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KENDERESKE birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1828-ban. 35 lap

1774.XI.5–
1829.II.6

643 Az ungvári úrbéri bíróság határozata, az úrbéresek vagyo-
nának elosztásáról KENDERESKE községben. 10 lap 1939.X.26

644 LJUTA tagosítás utáni földkönyve. 124 lap 1872
645 LJUTA tagosítás utáni földkönyve. 267 lap 1872.X.24

646

A csernekhegyi bazilita kolostor keresete a LACKAI 
(Lókai) jobbágyok ellen, a szerzetesek és a jobbágyok 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kilenc kér-
déses jegyzőkönyv a birtokosok és a jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a megyei megbízot-
tak igazolásai az úrbéri munkálatokról, kimutatás az 
adófizetők vagyoni állapotáról 1813-ban, kimutatások 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben. 55 lap

1773.I.30–
1842

647
Bírósági iratok LACKA földpereinek rendezéséről a 
jobbágyrendszer megszüntetése után. Folyamodványok, 
bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei. I. kötet. 153 lap

1856.II.29–
1877.III.18

648

Bírósági iratok LACKA földpereinek rendezéséről a 
jobbágyrendszer megszüntetése után. Birtokosok és job-
bágyok közötti szerződések, földkönyvek stb. II. kötet. 
128 lap

1856.IX.11–
1919.III.7

649

Bírósági iratok LAKÁRD birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és jobbá-
gyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolá-
sáról, a tagosítás végrehajtásáról. I kötet. A község föld-
könyve, a földesúri bíróság jegyzőkönyve stb. 84 lap

1806.I.1–
1877.I.7

650

Bírósági iratok LAKÁRD birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II kötet. Kimuta-
tások a jobbágyportákról a községben, tanúvallomások 
jegyzőkönyve. 84 lap

1878.IX.26–
1859.II.11

651

Bírósági iratok LAKÁRD birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. III kötet. Bíró-
sági jegyzőkönyvek és határozatok, bírósági jóváhagyás 
az úrbéri előkészítő munkálatokról stb. 114 lap

1857.IX.14–
1869.VI.26
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652

Bírósági iratok LAKÁRD birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 133 lap

1772.
XII.23–
1914.V.7

653

Iratok a LIGETES földterületek tagosításának végrehaj-
tásáról. A Magyar Mezőgazdasági Minisztérium határo-
zata a tagosítás megkezdéséről, a szavazatra jogosultak 
névsora stb. 92 lap

1913.IV.7–
1919.II.6

654

Bírósági iratok LIPÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetését követően. Úrbéri ellenőrzési jegyzék, 
jegyzőkönyv a községi földek minősítéséről. 45 lap

1851.VI.22–
1868.IV.4

655

Bírósági iratok LIPÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetését követően. Szerződések a jobbágyok és 
a birtokosok között, jegyzőkönyv, földkönyv és térkép 
bírósági jóváhagyásáról. 69 lap

1857.VI.21–
1861.VI.17

656 LIPÓC tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1864.III.24
657 LIPÓC tagosítás és utáni földkönyve. 24 lap 1875.VII.28

658 Jegyzőkönyv a LEÁNYFALVAI földterületek átadásá-
ról a parasztoknak az tagosítás után. 15 lap 1871.IV.15

659
Erdőirtások és földterületek nyilvántartásának könyve 
LEÁNYFALVA ruszinok lakta részeiről, amelyek kívül 
estek az úrbérrendezésen,. 16 lap

1868.XI.6

660 LEÁNYFALVA németek lakta területének földkönyve a 
tagosítás előtt. 18 lap 1868.XI.6

661 LEÁNYFALVA földkönyve a tagosítás előtt. 34 lap 1868.XI.6
662 LEÁNYFALVA tagosítás utáni földkönyve. 33 lap 1871.IV.13

663

Bírósági iratok LADOMÉR község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
83 lap

1856.VI.24–
1878.XI.15

664

Kimutatások a jobbágyok vagyoni állapotáról 
LADOMÉR községben. Levelezés Homonna megyei 
bíróságával, Sátoraljaújhely pénzügyi igazgatóságával 
Ladomér község földkönyvének és térképének haszná-
latáról. 13 lap

1905.V.17–
1908.XII.8

665 LADOMÉR tagosítás előtti földkönyve. 68 lap 1876.V.26

666 LADOMÉR tagosítás utáni földkönyve a tagosítás vég-
rehajtása után. 43 lap 1877.XI.16
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667 LADOMÉR község tagosítás előtti térképe. 2 lap 1876

668 Bírósági iratok a LÉCFALVAI földrészek eladásáról és 
Schönborn Ervin földtulajdonrészének kezeléséről. 30 lap

1895.X.23–
1898.IV.5

669
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv LUBNYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. ki-
mutatások a jobbágyportákról a községben. 4 lap

1772.IX.24–
1831.I.12

670

Kilenckérdéses jegyzőkönyv LIPÓC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kimu-
tatások a jobbágyportákról és az erdőkről a községben. 
12 lap

1772.XII.7–
1860.III.6

671

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KOSZTRINA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről. Jegy-
zőkönyvek a földterületek minősítéséről, kimutatások 
az erdőségekről. 15 lap

1772.X.5–
1861.X.14

672
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KOSZTYEVAPASZTÉLY 
község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, kimutatások az erdőségekről. 8 lap

1772.V.13–
1865.II.25

673
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv BUKÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyportákról a községben. 21 lap

1773.II.12–
1828.II.4

674

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSERNOHOLOVA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, kimutatások a jobbágyportákról és az erdőségek-
ről a községben. 10 lap

1772.
XII.16–

1864.VI.20

675
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HUSZNA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyportákról a községben. 7 lap

1772.X.1–
1853.III.22

676
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv KISTURICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatások az erdőségekről a községben. 17 lap

1772.
XII.16–

1864.VI.20

677
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv MIRCSA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyportákról a községben. 9 lap

1772.XI.29–
1831.I.17

678
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ÚJSZEMERE birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatások az erdőségekről a községben. 12 lap

1772.
XII.17–

1864.IX.28
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679
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PASZIKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások az erdőségekről a községben. 9 lap

1772.
XII.26–

1864.VI.26

680
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv MOKRA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyportákról a községben. 7 lap

1772.
XII.21–

1831.I.23

681
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTUZSICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatások a jobbágyportákról a községben. 8 lap

1772.IX.16–
1831.I.12

682

Bírósági iratok LUBNYA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és a 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatá-
rolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. 143 lap

1857.VI.21–
1913.II.6

683

Bírósági iratok LUBNYA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Jegy-
zőkönyv a földek minősítéséről, szerződések a birtoko-
sok és a jobbágyok között, jegyzőkönyv földterületek 
átadásáról a jobbágyoknak stb. 83 lap

1857.
VI.21–1874.

VIII.10

684 LUBNYA tagosítás előtti földkönyve. 23 lap 1863.IX.5
685 LUBNYA tagosítás utáni földkönyve. 19 lap 1874.VIII.4
686 A LUBNYAI jobbágyok betűrendes névjegyzéke. 10 lap 1860.XII.15

687 LUBNYA környéki földterületek nyilvántartási könyve. 
36 lap 1860.XI.27

688 LUG tagosítás előtti földkönyve. 30 lap
1863.I.4–

1863.
VIII.23

689 LUG tagosítás utáni földkönyve. 14 lap 1874.VII.28

690 Bírósági iratok a LISZÁRNYAI úrbéri erdők elhatáro-
lásáról. 20 lap

1858.IX.3–
1910.VI.8

691

Bírósági iratok LÁZÁRPATAK birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. Keresetek, 
kimutatások a jobbágytelkek azonosításáról, bírósági 
jegyzőkönyvek. 115 lap

1856.II.28–
1919.IX.4
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692

Bírósági iratok LÁZÁRPATAK birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, földte-
rületek jobbágyok általi kivásárlásáról. Bírósági határo-
zatok, a pereskedő felek folyamodványai stb. 133 lap

1876.I.19–
1884.XII.30

693

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv LEHÓC g birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágyportákról a községben az 1831. évről. 
28 lap

1772.XI.2–
1831.I.26

694

Bírósági iratok LEHÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. Lehóc földesurának 
keresete a jobbágyok ellen, kimutatások a jobbágyok 
adósságának azonosításáról stb. I. kötet. 212 lap

1857.VI.19–
1892.IX.3

695

Bírósági iratok LEHÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. Lehóc földesurának 
keresete a jobbágyok ellen, kimutatások a jobbágyok 
adóságának azonosításáról stb. II. kötet. Bírósági ülések 
folyamodványai, kimutatások a lehóci jobbágyporták 
azonosításáról stb. 172 lap

1884.IV.14–
1898.III.2

696

Bírósági iratok LEHÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. III. kötet. Bírósági 
ülések jegyzőkönyvei a jobbágyok erdő és legelőhasz-
nálatával kapcsolatosan. 146 lap

1889–X.19–
1897.III.19

697

Bírósági iratok LEHÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról. IV. kötet. Bírósági 
ülések jegyzőkönyve, a budapesti táblabíróság határoza-
ta, a királyi kúria határozata. 123 lap

1887.IX.6–
1908.IX.18

698

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv LATURKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munká-
latokról, kimutatás az adófizetők vagyoni állapotáról 
1815-ben, kimutatások a jobbágyportákról a községben. 
31 lap

1772.
XII.22–

1829.II.17

699

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv LÁZÁRPATAK birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágyportákról a községben. 19 lap

1774.
VIII.11–

1806.VII.16
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700

Bírósági iratok LATURKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. A jobbá-
gyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról. I. 
kötet. Úrbéri ellenőrző jegyzék, kereseti folyamodvány 
stb. 114 lap

1807.I.28–
1889.X.15

701

Bírósági iratok LATURKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. II. kö-
tet. Jegyzőkönyv a tagosítást előkészítő munkálatainak 
lebonyolításáról, kimutatás a földrészekről stb. 73 lap

1856.IV.30–
1889.IV.14

702

Bírósági iratok LATURKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
Keresetek, úrbéri bíróság határozatai, jegyzőkönyv a bí-
rósági határozatok végrehajtásáról stb. 73 lap

1856.III.28–
1912.VI.29

703 LATURKA tagosítás előtti földkönyve. 109 lap 1880.IX.24
704 LATURKA tagosítás utáni földkönyve. 41 lap 1890.V.9
705 LATURKA jobbágynévsora a tagosítás után. 14 lap 1890.V.9

706 Nyilvántartási könyv Laturka jobbágyai által végrehaj-
tott robotról 1848-ban. 18 lap 1848

707
Bírósági iratok MUNKÁCS birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után. 226 lap

1856.IV.30–
1914.V.27

708

Iratok Munkács-Szentmiklós földesura, Schönborn gróf 
és NAGYLUCSKA lakosaitól földrészlegek eladásáról, 
amelyek a községhez tartoznak és részben a Schönborn 
család tulajdonát képezik. 273 lap

1903.IX.29–
1914.X.18

709 Iratok a Schönborn család tulajdonában lévő földterüle-
tek eladásáról és bérbe adásáról. 577 lap

1835.
VIII.6–

1912.I.30

710 Kimutatás a MUNKÁCSI adófizetők vagyoni állapotá-
ról 1814-ben. 50 lap 1814

711 Kimutatás a MUNKÁCSI adófizetők vagyoni helyzeté-
ről 1815-ben. 34 lap 1815
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712 Kimutatás a MUNKÁCSI adófizetők vagyoni helyzeté-
ről 1822-ben. 36 lap 1822

713 Kimutatások a MUNKÁCSI jobbágyporták nyilvántar-
tásáról 1828-ban. 55 lap 1829

714 Bírósági iratok MUNKÁCS község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 131 lap

1856.III.1–
1884.VI.13

715

Bírósági iratok MUNKÁCS-SZENTMIKLÓS föl-
desurának Schönborn Ervinnek keresete ügyében a 
ploszkópataki jobbágyokkal kötött szerződésének fel-
bontásáról. 16 lap

1877.X.3–
1893.IX.16

716

Bírósági iratok MUNKÁCS-SZENTMIKLÓS birtoko-
sának Schönborn Ervinnek keresete ügyében a jobbá-
gyok TÖVISFALVA környéki letelepedésével kapcsola-
tosan kötött szerződésének felbontásáról. 146 lap

1856.IV.30–
1916.XII.1

717
Iratok a MUNKÁCS-SZENTMIKLÓSI földterületek 
bérléséről szóló szerződés bírósági jóváhagyásáról, 
amely Schönborn Ervin családi birtokának része. 46 lap

1897.X.5–
1897.XI.26

718

Bírósági iratok MOKCSA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a legelők elosz-
tásáról, amely a földesurak és jobbágyok közös hasz-
nálatában volt, a jobbágyok földkivásárlásairól. Kilenc 
kérdéses jegyzőkönyv, úrbárium, kereseti folyamod-
vány. I. kötet. 202 lap

1772.
XII.16–
1866.

VIII.10

719

Bírósági iratok MOKCSA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. II. kötet. Bírósá-
gi jegyzőkönyv az úrbéri eljárás előkészítéséről, kimuta-
tás a jobbágyportákról az 1831. évben stb.

1856.IV.28–
1884.X.11

720

Bírósági iratok MOKCSA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Bírósági hatá-
rozatok a földkérdések szabályozásáról, jegyzőkönyv a 
községi földkönyv és térkép jóváhagyásáról. 195 lap

1856.VI.10–
1903.IV.5

721 MOKCSA tagosítás előtti földkönyve. 18 lap 1860
722 MOKCSA tagosítás utáni földkönyve. 9 lap 1870.VII.19

723 Kimutatások a MOKCSAI jobbágyportákról. 202 lap 1840.XI.1–
1848.X.7

724

Bírósági iratok MINAJ birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv, úrbárium, kimutatások a jobbágyportákról 
a községben. 26 lap

1772.
XII.24–

1858.XII.28
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725

Bírósági iratok MINAJ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. Földesúri folyamod-
ványok a jobbágyokkal szemben, kimutatások a kivásár-
lás előtti jobbágyportákról a községben. 178 lap

1836.II.7–
1912.III.4

726

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv MEDVEZSA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munká-
latokról, kimutatások a jobbágyportákról a községben. 
21 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.15

727

Bírósági iratok MEDVEZSA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a közös erdők és legelők elosz-
tásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok földki-
vásárlásairól. 173 lap

1856.X.1–
1914.IX.4

728

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv MEDVEGYÓC birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatások az adófizetők anyagi helyzetéről a község-
ben 1816-ban. 22 lap

1772.XI.16–
1816.I.1

729

Bírósági iratok MIHAJLO birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kimutatások a 
jobbágyportákról, kereseti folyamodványok a földkérdés 
szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágy 
és földesúri erdők-legelők elhatárolásáról, szerződések a 
birtokosok és a jobbágyok között. I. kötet. 80 lap

1884.
XII.31–

1888.VII.26

730

Bírósági iratok MIHAJLO birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. II. kötet. A Bu-
dapesti Táblabíróság határozata a földek minősítéséről, 
jegyzőkönyvek a bírósági ülésekről. 146 lap

1857.
IV.27–1904.

VIII.7

731 MIHAJLO tagosítás előtti földkönyve és térképe. 32 lap 1886.VI.17
732 MIHAJLO tagosítás utáni földkönyve és térképe. 16 lap 1890.XI.14

733

Bírósági iratok MEDVEGYÓC földviszonyainak sza-
bályozásáról a jobbágyrendszer eltörlése után. I. kötet. 
Kimutatások a jobbágyportákról, földesúri folyamodvá-
nyok az úrbéri eljárások folytatásáról stb. 59 lap

1856.III.30–
1910.X.25

734

Bírósági iratok MEDVEGYÓC földviszonyainak sza-
bályozásáról a jobbágyrendszer eltörlése után. II. kötet. 
Jegyzőkönyvek az úrbéri eljárások végrehajtásáról, gr. 
Buttler Sándor szerződése birtokának értékesítéséről. 
83 lap

1854.IV.27–
1873.VII.1
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735

Bírósági iratok MEDVEGYÓC földviszonyainak sza-
bályozásáról a jobbágyrendszer eltörlése után. III. kö-
tet. Földesúri folyamodvány az eladott földek kataszteri 
bejegyzéséről, jegyzőkönyv a földkönyvek vezetéséről 
stb. 66 lap

1873.
VII.1–1890.

VIII.13

736

Bírósági iratok MEDVEGYÓC földviszonyainak sza-
bályozásáról a jobbágyrendszer eltörlése után. IV. kötet. 
Kimutatások a paraszt és a béres porták azonosításáról, 
szerződések a birtokosok és a jobbágyok között. 54 lap

1898.IX.15–
1892.I.30

737

Bírósági iratok MEDVEGYÓC földviszonyainak szabá-
lyozásáról a jobbágyrendszer eltörlése után. V. kötet. Bí-
rósági határozatok a paraszt és a béres porták kivásárlá-
sáról, Gottesman Ábrahám folyamodványa a parasztok 
adósságának behajtásáról. 114 lap

1892.X.22–
1899.X.1

738

Bírósági iratok MEDVEGYÓC földviszonyainak sza-
bályozásáról a jobbágyrendszer eltörlése után. A Kassai 
Táblabíróság határozata a földdel kapcsolatos kérdések 
szabályozásáról, bírósági jegyzőkönyvek a parasztok-
nak átadandó földekről stb.

1801.XI.7–
1908.V.15

739

Bírósági iratok MOGYORÓSI parasztok sorsával kap-
csolatosan, közös tulajdonjog gyakorlásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. Kereseti folyamodványok, bírósági ülé-
sek jegyzőkönyvei stb. I. kötet. 147 lap

1852.
VIII.13–

1870.II.23

740

Bírósági iratok MOGYORÓSI parasztok sorsával kap-
csolatosan, közös tulajdonjog gyakorlásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. II. kötet. Jegyzőkönyvek a földterületek 
minősítéséről, szerződések a parasztok és a birtokosok 
között. 96 lap

1868.V.1–
1878.IV.2

741

Bírósági iratok MOGYORÓSI parasztok sorsával kap-
csolatosan, közös tulajdonjog gyakorlásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. III. kötet. Kereseti pótfolyamodványok, 
jegyzőkönyv a földterületek átadásáról a jobbágyoknak 
stb. 111 lap

1872.IV.18–
1880.IV.9

742

Bírósági iratok MOGYORÓSI parasztok sorsával kap-
csolatosan, közös tulajdonjog gyakorlásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. Jegyzőkönyv az eljárási díjakról, bíró-
sági határozatok a bírósági kiadásokról stb. IV. kötet. 
199 lap

1864.X.9–
1914.II.25

743 MOGYORÓS tagosítás előtti földkönyve. 30 lap 1866.VIII.1
744 MOGYORÓS tagosítás utáni földkönyve. 69 lap 1877.X.21
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745 MOGYORÓS tagosítás utáni földkönyve. 22 lap 1875.IX.28

746

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv MAGYARMOCSÁR bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, úrbéri munkálatokról, úrbéri ellenőrzési jegy-
zék, a jobbágyok panaszai a birtokosokra. 18 lap

1772.IX.24–
1786.II.18

747 MAGYARMOCSÁR tagosítás utáni földkönyve. 17 lap 1877.II.28

748

Bírósági iratok MIRCSE földviszonyainak szabályozá-
sáról a jobbágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végre-
hajtásáról. Bírósági jegyzőkönyvek, kereseti folyamod-
ványok, szerződések, a község tagosítás utáni földköny-
ve. 116 lap

1857.VI.21–
1912.XI.4

749 MIRCSE tagosítás előtti földkönyve és térképe. 47 lap 1864.I.15
750 MIRCSE tagosítás utáni földkönyve és térképe. 30 lap 1876.VII.6

751

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv MISKAROVICA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. 
évi állapotok szerint, jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ben. 29 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.17

752

Bírósági iratok MISKAROVICA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a közös erdők és legelők 
elosztásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 133 lap

1856.IV.30–
1907.VII.9

753

Bírósági iratok MOKRA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a közös erdők és legelők elosztásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 129 lap

1857.XI.9–
1911.VI.3

754 MOKRA község tagosítás előtti földkönyve. 31 lap 1864.III.18
755 MOKRA község tagosítás utáni földkönyve. 28 lap 1873.X.7

756

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. I. 
kötet. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbárium és úrbéri 
ellenőrző jegyzék stb. 31 lap

1772.X.11–
1868.V.3

757

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
II. kötet. Kereseti folyamodványok, jegyzőkönyvek a 
bírósági eljárásokról stb. 88 lap

1850.V.5–
1803.XI.7
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758

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
III. kötet. Kereseti kiegészítő folyamodványok, jegyző-
könyvek kiegészítő bírósági eljárásokról stb. 104 lap

1854.I.16–
1858.IV.23

759

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
IV. kötet. Jegyzőkönyvek az előzetes úrbéri munkálatok 
megkezdéséről, az úrbéri bíróságok előzetes határozata-
iról stb. 150 lap

1850.XI.8–
1863.V.19

760

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehajtá-
sáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. V. 
kötet. Jegyzőkönyvek a földkérdés szabályozásáról, az 
ügyfelek folyamodványai az úrbéri kérdésekről. 143 lap

1858.
XI.15–1914.

XII.14

761

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
VI. kötet. Kereseti folyamodványok az úrbéri előkészítő 
munkálatok jóváhagyásáról, Matyóc birtokosainak vála-
sza a kereseti folyamodványokra. 126 lap

1845.V.5–
1872.IV.8

762

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
VII. kötet. Bírósági határozat, Matyós birtokosainak a 
panasza Ferenc József király határozatával kapcsolato-
san stb. 112 lap

1862.
III.1–1879.

XII.13

763

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
VIII. kötet. Jegyzőkönyvek a tagosítás végrehajtásáról, 
birtokosok folyamodványai, a parasztoknak átadott föld-
területek értékének kifizetéséről stb. 176 lap

1866.XI.8–
1881.XI.6

764

Bírósági iratok MATYÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti földkérdések szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
IX. kötet. Földkönyvek a tagosítás végrehajtása előtti és 
a tagosítás utáni időkből. 42 lap

1860.X.15–
1866.XI.8
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765

Bírósági iratok MARTONKA birtokosai és jobbágyai 
közötti földkérdések szabályozásáról. Kimutatások a 
község földterületeinek felosztásáról, szerződések a bir-
tokosok és a parasztok között stb. 125 lap

1857.
VII.23–

1887.VI.30

766
Iratok NAGYLEÁNYFALVA birtokosainak követelé-
seiről a parasztoknak átadott földterületek által okozott 
károk megtérítéséről. 17 lap

1876.
XII.9–1877.

VII.18

767

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYMOGYORÓS 
község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az 
úrbéri munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző 
jegyzék, levelezés a pozsonyi Magyar Helytartótanáccsal 
a jobbágyok panaszleveléről az úrbéri ellenérző jegyzék 
hibás összeállításáról. Gr. Schönborn Ervin Munkács-
Szentmiklósi birtokosának oklevele a dominium terüle-
tén letelepítendő jobbágyokról, kimutatások a jobbágy-
portákról a községben. 62 lap

1773.III.18–
1829.II.17

768 Nagymogyorós község tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1875.XI.3

769
Bírósági iratok NAGYKAPOS birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kilenc kérdé-
ses jegyzőkönyv, úrbárium. 82 lap

1772.XII.7–
1914.V.21

770

Bírósági iratok NAGYKAPOS birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Jegyzőköny-
vek a jobbágyoknak átadott földekről, kimutatás a job-
bágyportákról a kivásárlás előtt stb. 123 lap

1856.V.8–
1889.XI.19

771 NOVOSZELISCSE környékének térképe az úrbéri re-
form után. 1 lap

1884.
VIII.27

772

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYTURICA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, kimutatások a jobbágyportákról a községben 
1831-ben, kimutatások az erdőség növekedéséről és a 
fakitermelésről. 15 lap

1772.
XII.19–

1831.I.13

773

Bírósági iratok NAGYTURICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. 138 lap

1850.I.10–
1909.X.4

774 NAGYTURICA tagosítás utáni földkönyve. 48 lap 1873.X.28
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775

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYROSZTOKA bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotá-
ról 1815-ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartá-
sáról a községben 1828-ban. 23 lap

1772.
XII.16–

1828.II.19

776

Bírósági iratok NAGYROSZTOKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Kereseti folyamod-
ványok, jegyzőkönyvek az úrbéri tagosítást előkészítő 
munkálatok elkezdéséről, a község és környékének tér-
képe stb. 149 lap

1857.I.26–
1906.II.5

777

Bírósági iratok NAGYROSZTOKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Szerződések parasz-
tok és birtokosok között, jegyzőkönyvek a szerződések 
betartásáról. 119 lap

1856.V.27–
1873.V.20

778 NAGYROSZTOKA tagosítás előtti földkönyve. 31 lap 1869.V.28
779 NAGYROSZTOKA tagosítás utáni földkönyve. 20 lap 1875.XI.22

780 NAGYROSZTOKA földkönyve és úrbéri ellenőrzési 
jegyzéke. 10 lap 1807.II.6

781 NAGYROSZTOKA jobbágyainak névsora a tagosítás 
után. 18 lap 1874.XI.1

782 Kimutatás a NAGYALMÁSI jobbágyportákról a tago-
sítás előtt. 4 lap 1820.II.17

783

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYGEJŐC birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkála-
tokról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról 
a községben 1831-ben, kimutatások a földterületekről, 
amelyek a jobbágyok által kivásárolhatók. 37 lap

1772.X.9–
1856.XII.17

784

Bírósági iratok NAGYGEJŐC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosoknak megtérítendő összegekről a jobbágyrend-
szer eltörlése miatti károkról. Kereseti folyamodványok 
a birtokosokat ért károkról. I. kötet. 137 lap

1854.VI.26–
1866.VI.3
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785

Bírósági iratok NAGYGEJŐC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosoknak megtérítendő összegekről a jobbágyrend-
szer eltörlése miatti károkról. Kereseti folyamodványok 
a birtokosokat ért károkról. II. kötet. Jegyzőkönyvek az 
úrbéri előkészítői munkálatok jóváhagyásáról, kimuta-
tások az úrbéri földterületekről stb. 191 lap

1857.II.28–
1860.XI.2

786

Bírósági iratok NAGYGEJŐC község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtá-
sáról, a birtokosoknak megtérítendő összegekről a job-
bágyrendszer eltörlése miatti károkról. Kimutatások a 
birtokosokat ért károkról, kereseti folyamodványok. III. 
kötet. Kereseti folyamodványok, úrbéri bírósági határo-
zat, a birtokosi folyamodványok stb. 159 lap

1857.
II.16–1896.

XII.16

787

Bírósági iratok NAGYGEJŐC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosoknak megtérítendő összegekről a jobbágyrend-
szer eltörlése miatti károkról. Kereseti folyamodványok 
a birtokosokat ért károkról, IV. kötet. Kimutatás a kivá-
sárlandó földek értékéről, úrbéri leírás, bírósági határo-
zatok a birtokosok kárának megtérítéséről stb. 171 lap

1858.III.30–
1896.VI.18

788

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYRÁT birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben, tanúvallo-
mások jegyzőkönyve. 12 lap

1772.IX.25–
1837.VI.19

789

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYBISZTRA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi 
munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a job-
bágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapo-
táról az 1815 és az 1821. évi állapotok szerint, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1828-ban. 44 lap

1773.III.13–
1826.II.19

790

NAGYRÁSKA úrbáriuma, a megyei megbízottak iga-
zolásai az úrbéri munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri 
kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykö-
telezettségeik mértékéről, kimutatások a jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben. 15 lap

1774.IV.12
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791

Bírósági iratok NAGYRÁSKA és KISRÁSKA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok és jobbá-
gyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról. Úrbéri ellenőrző jegyzék, kimutatások az úrbéri 
földekről; a földesúr földjének nyilvántartásáról, ame-
lyet a zsellérekkel műveltet meg stb. I kötet. 144 lap 

1837.VI.17–
1873.II.12 

792

Bírósági iratok NAGYRÁSKA és KISRÁSKA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, a birtokosok és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
II. kötet. Kimutatások a paraszt- és béres portákról, a 
földesurak folyamodványai a jobbágyrendszer eltörlése 
által ért károk megtérítéséről stb. 159 lap

1837.XII.3–
1910.I.8

793

Bírósági iratok NAGYPOLJANA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról, a birtokosok és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. Úrbá-
rium, kereseti folyamodványok, kimutatások a paraszt-
porták beazonosításáról, szerződések a birtokosok és a 
parasztok között. 149 lap

1774.
IV.15–1916.

XII.15

794 NAGYPOLJANA tagosítás előtti földkönyve. 94 lap 1875.IX.14
795 NAGYPOLJANA tagosítás utáni földkönyve. 63 lap 1877.VIII.4

796
Földkönyv és térkép a parasztoknak átadott földterüle-
tekről NAGYPOLJANA központjában elterülő parcel-
lákról. 66 lap 

1916.
XI.16–1916.

XII.20

797

Bírósági iratok NYÁRAD birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kimutatások a 
parasztportákról, bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei, 
határozatok. 176 lap

1831.I.16–
1899.IX.6

798

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYTIBAVA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815. évi állapotok 
szerint, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben, amelyek kivásárolhatók. 41 lap

1774.
VIII.11–
1855.X.8

799

Bírósági iratok NAGYTIBAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földterületek kivásárlásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. 86 lap

1855.X.8–
1909.X.27
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800 NAGYTIBAVA tagosítás előtti földkönyve. 21 lap 1868.VII.22
801 NAGYTIBAVA tagosítás utáni földkönyve. 29 lap 1874.XI.11

802

Bírósági iratok MÉSZPEST birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. 132 lap

1774.
IV.13–1872.

VIII.26

803

Bírósági iratok NAGYDOBRONY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földterületek kivásárlásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után. Jegyzőkönyv az úrbéri 
eljárás megnyitásáról, kimutatás a jobbágyportákról. I. 
kötet. 219 lap

1781.V.28–
1873.II.17

804

Bírósági iratok NAGYDOBRONY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földterületek kivásárlásáról 
a jobbágyrendszer eltörlése után. II. kötet. Szerződések 
földesurak és jobbágyok között, a jobbágyporták azono-
sításáról stb. 276 lap

1873.IV.7–
1888.X.20

805

Bírósági iratok NAGYDOBRONY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földterületek kivásárlásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után. III. kötet. Bírósági ha-
tározat a földkönyvi bejegyzésekről, a jobbágyok által 
kivásárolt földekről stb. 231 lap

1889.II.22–
1889.I.2

806

Bírósági iratok NAGYDOBRONY község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földterületek kivásárlásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után. IV. kötet. A segédbíró 
folyamodványa a földterületek zálogosításának feloldá-
sával kapcsolatosan, szerződések stb. 292 lap

1888.III.8–
1895.VII.5

807

Bírósági iratok NAGYDOBRONY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földterületek kivásárlásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után. V. kötet. Bírósági hatá-
rozat a földrészlegek árának megállapításáról, a parasz-
tok földjének zálogmentesítéséről stb. 285 lap

1895.VII.5–
1896.V.2
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808

Bírósági iratok NAGYDOBRONY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földterületek kivásárlásáról a 
jobbágyrendszer eltörlése után. Nyilvántartási könyv a 
földrészekről, a Budapesti Királyi Kúria határozata az 
úrbéri szerződésekben tett szabályozásokról. 287 lap

1767.XI.9–
1909.II.5

809 NAGYDOBRONY község tagosítás előtti földkönyve 
és térképe. 51 lap 1874–1884

810 NAGYDOBRONY tagosítás utáni földkönyve. 182 lap 1874.IX.3

811 Jegyzőkönyvek földterületek átadásáról a parasztoknak 
NAGYDOBRONYBAN a tagosítás után. 69 lap

1874.IX.8–
1874.IX.12

812 NAGYDOBRONY földkönyve. 144 lap 1874

813

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYLÁZ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ti-
zenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1828-ban, kimutatások a faültetésekről. 23 lap

1772.X.16–
1860.VI.21

814

Bírósági iratok NAGYLÁZ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás vég-
rehajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. I. kötet. Kereseti 
folyamodványok, szerződések a parasztok és a birtoko-
sok között stb. 147 lap

1857.VI.21–
1870.VI.10

815

Bírósági iratok NAGYLÁZ birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról.  II. kötet. Bírósági jegyzőkönyvek az úrbéri tago-
sítást előkészítő munkálatok elvégzéséről, jegyzőkönyv a 
földterületek átadásáról a parasztoknak stb. 129 lap

1857.X.17–
1891.V.8

816

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NEVICKE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 1831-ben, 
kimutatások a faültetésekről. 16 lap

1831.I.13–
1872.V.8

817

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYÁBRÁNKA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi 
munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék 
a jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezett-
ségeik mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni 
állapotáról 1815-ben, kimutatások a jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben 1828-ban. 23 lap

1772.X.4–
1829.II.17
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818

Bírósági iratok NAGYÁBRÁNKA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és a job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról, a földterületek parasztok általi kivásárlásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról stb. 177 lap

1857.III.7–
1913.III.28

819

Bírósági iratok NAGYSZLATINA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földesurak kártérítéséről a robot megszünteté-
se miatt. I kötet. Kimutatások a földesurakat ért anyagi 
károkról a földek átadása miatt a parasztoknak, jegyző-
könyvek a földkönyvek és térképek jóváhagyásáról stb. 
86 lap

1854.
VI.28–1857.

XII.31

820

Bírósági iratok NAGYSZLATINA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földesurak kártérítéséről a robot megszüntetése 
miatt. II. kötet. Tanúvallomások jegyzőkönyvei, szerző-
dések a birtokosok és a jobbágyok között. 137 lap

1857.VI.26–
1862.X.18

821

Bírósági iratok NAGYSZLATINA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földesurak kártérítéséről a robot megszünte-
tése miatt. III. kötet. A község úrbéri leírása, az úrbéri 
bíróság határozata a birtokosok kárának megtérítéséről 
az úrbérrendezés miatt. 129 lap

1863.IV.8–
1889.I.25

822

Bírósági iratok NAGYSZLATINA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földesurak kártérítéséről a robot megszüntetése 
miatt. IV. kötet. A Budapesti Táblabíróság határozata, az 
eljárásban résztvevő felek folyamodványai, a bírósági 
tárgyalások jegyzőkönyvei stb. 138 lap

1881.II.19–
1916.II.27

823

Jobbágyok folyamodványai a bírósághoz az úrbéri szer-
ződések megszegéséről a nagylohói földesurak által, 
kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYLOHÓ birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszony szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
úrbéri ellenőrző jegyzék az adófizetők vagyoni állapotá-
ról 1812-1814 és az 1816. években, kimutatások a job-
bágyportákról a községben. 72 lap

1773.I.4–
1779.VIII.6
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824 Iratok a NAGYTARNAI parasztok használatában lévő 
erdők használati szabályainak meghatározásáról. 58 lap

1897.
VIII.22–
1913.V.5

825

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HÁRSFALVA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszony szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1828-ban. 31 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.19

826

Bírósági iratok a HÁRSFALVAI birtokosok és jobbá-
gyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról. A község földkönyve 1841-ből, az úrbéri tago-
sítási eljárás jegyzőkönyve, Hársfalva és környékének 
térképe. 104 lap

1782.IV.7–
1915.III.12

827

Bírósági iratok a HÁRSFALVAI birtokosok és jobbá-
gyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolá-
sáról. Az úrbéri előkészítő munkálatok előkészítéséről, a 
földesurak kereseti folyamodványai, a budapesti úrbéri 
bíróság határozata. 158 lap

1857.
VII.22–

1914.IX.4

828

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYBEREZNA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról 
a községben 1831-ben. 15 lap

1772.IX.27–
1831.I.12

829

Bírósági iratok NAGYBEREZNA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föld-
területek parasztok általi kivásárlásáról, földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról I. kötet. Úrbéri 
tagosítási ellenőrző jegyzék. 158 lap

1857.
VIII.19–

1879.VI.21

830

Bírósági iratok NAGYBEREZNA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föld-
területek parasztok általi kivásárlásáról, földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról II. kötet. Jegy-
zőkönyvek a földterületek minősítéséről, kimutatás az 
erdőségekről stb. 164 lap

1857.
XII.16–

1866.XII.17

831

Bírósági iratok NAGYBEREZNA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föld-
területek parasztok általi kivásárlásáról, földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. III. kötet. Össze-
hasonlító kimutatás a parasztporták méretéről, szerződé-
sek a parasztok és a birtokosok között stb. 181 lap

1863.
VI.27–1876.

XII.14
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832

Bírósági iratok NAGYBEREZNA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föld-
területek parasztok általi kivásárlásáról, földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. IV. kötet. A pa-
rasztság levele Ferenc József császárhoz, bírósági jegy-
zőkönyvek, térkép és földkönyv, iratok a földterületek 
átadásáról a parasztoknak stb. 202 lap 

1866.II.19–
1914.VI.18

833

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv NAGYLUCSKA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről. Kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 
1813-1814 és az 1816. évi állapotok szerint, kimutatá-
sok a jobbágyportákról a községben 1828-ban. 84 lap

1772.IX.3–
1829.II.13

834

Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri ellen-
őrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen stb. 
I. kötet. 119 lap

1808–
1865.V.27

835

Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri ellen-
őrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen stb. 
II kötet. Jegyzőkönyvek a parasztok panaszainak kivizs-
gálásáról, az úriszék határozatai stb. 147 lap

1808.
XII.27–

1865.V.17

836

Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri ellen-
őrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen stb. 
III. kötet. A parasztok eljárási folyamodványai, panasz-
levelek a birtokosokra, ügyvédek magyarázatai. 100 lap

1803.
XII.20–

1836.II.28

837

Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri 
ellenőrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen 
stb. IV. kötet. Kereseti folyamodványok, bírósági ülések 
jegyzőkönyvei, az úrbéri bíróság határozata stb. 182 lap

1800.
XII.17–

1864.XI.27

838

Bírósági iratok NAGYLUCSKA község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 
Úrbéri ellenőrző jegyzék, parasztok panaszai a birtoko-
sok ellen stb. V. kötet. Tanúvallomások jegyzőkönyve, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék. 180 lap

1777–1864
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839

Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri ellen-
őrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen stb. 
VI. kötet. Úrbéri bírósági határozatok, kimutatások a 
jobbágyok létszámáról, a föld megmunkálásának mód-
szereiről stb. 164 lap

1878.IX.14–
1859.III.31

840 Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 125 lap

1816.III.11–
1869.III.31

841

Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri ellen-
őrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen stb. 
I. kötet. Nagylucskai parasztok panaszai a község föl-
desurára az úrbéri szabályok megszegése miatt, jegyző-
könyvek a bírósági ülésekről stb. 100 lap

1899.
III.18–1906.

VII.14

842
Bírósági iratok NAGYLUCSKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri ellen-
őrző jegyzék, parasztok panaszai a birtokosok ellen stb. 
II. kötet. Ferenc József császár határozata stb. 126 lap

1863.VII.7–
1864.III.12

843 NAGYLUCSKA környékének térképe az úrbérrendezés 
után. 9 lap

1782.XII.4–
1908.I.16

844 NAGYLUCSKA földkönyve az úrbéri tagosítás után. 
42 lap 1859.III.19

845 NAGYLUCSKA jobbágyainak és földterületeiknek a 
jegyzéke. 34 lap 1835.V.14

846
Bírósági iratok a Munkács-Szentmiklósi városi bíró-
ság eljárásairól, NAGYLUCSKAI parasztok panaszai 
a község birtokosára az úrbéri szabályok megszegése 
miatt. 12 lap

1778.I.15–
1794.VI.10

847

Bírósági iratok OROSZVOLOVO birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a földesurak kár-
pótlásáról a földterületek elvesztése miatt. Folyamodvá-
nyok, jegyzőkönyv a tiszttartói kimutatások ellenőrzésé-
ről az erdőkről és a legelőkről stb. I. kötet. 62 lap 

1856.X.5–
1898.V.18 

848

Bírósági iratok OROSZVOLOVO birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtá-
sáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők és rétek elhatárolásáról, a földesurak kárpótlásáról 
a földterületek elvesztése miatt. Bírósági határozatok az 
úrbérrendezéssel kapcsolatos viták szabályozásáról, a bir-
tokosok fellebbezései stb. II. kötet. 110 lap

1853.VI.18–
1909.IX.29
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849

Bírósági iratok OROSZVOLOVO birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás vég-
rehajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdo-
nát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a földesurak 
kárpótlásáról a földterületek elvesztése miatt. Bírósági 
jegyzőkönyvek a földterületek átadásáról a jobbágyok-
nak, a birtokosok kártérítéséről stb. III. kötet. 114 lap

1856.X.18–
1898.III.30

850 OROSZVOLOVO földkönyve a tagosítás után, a jobbá-
gyok betűrendes névjegyzéke. 12 lap 1898.VII.27

851 OROSZVOLOVO földkönyve a tagosítás után, a földte-
rületek számozás szerinti névjegyzéke. 19 lap 1898.VII.27

852

Bírósági iratok OROSZBISZTRA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról. 103 lap 

1868.IX.18–
1908.XI.23

853 ÓKEMENCE földkönyve a tagosítás előtt. 70 lap 1863.XII.16

854

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv OSZTRÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. 
Tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, kötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben. 
28 lap

1772.X.4–
1831.I.28

854a OSZTRÓ tagosítás előtti földkönyve. 97 lap 1873.II.15
855 OSZTRÓ tagosítás utáni földkönyve. 35 lap 1880.X.6

855a

Bírósági iratok OSZTRÓ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok földkivá-
sárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végre-
hajtásáról. A megyei bíróság üléseinek a jegyzőkönyvei, 
kimutatások az erdőirtásokról stb. I kötet. 136 lap

1839.VI.7–
1855.VI.8

856

Bírósági iratok OREHOVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
107 lap 

1859.IX.15–
1908.VI.30
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857

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv OLENYOVO birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1815 
és 1821-ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartá-
sáról a községben 1802-ban. 33 lap

1773.I.8–
1829.II.19

858

Bírósági iratok OLENYEVO birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról. 101 lap

1868.
VII.25–

1901.VII.15

859

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv OLENYOVO birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben stb. 9 lap

1772.XII.5–
1831.I.13

860 OROSZGRABÓC úrbáriuma és úrbéri ellenőrző jegy-
zéke. 18 lap 1774.V.5–30

861
Bírósági iratok OROSZHRABÓC birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonjogáról. 80 lap

1859.I.26–
1910.IV.22

862 OROSZHRABÓC tagosítás előtti földkönyve. 40 lap 1868.V.14

863 OROSZHRABÓC tagosítás utáni földkönyve és térké-
pe. 40 lap 1869.XII.18

864

Bírósági iratok ÓDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok 
földkivásárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosí-
tás végrehajtásáról. I. kötet. Kereseti folyamodványok, 
a jobbágyok összehasonlító jegyzéke a régi és az új álla-
potok szerint. 112 lap

1855.IX.2–
1916.V.10

865

Bírósági iratok ÓDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok 
földkivásárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról. II. kötet. Jegyzőkönyv a földek 
minősítéséről, az úrbéri előkészítő munkálatok elvégzé-
séről stb. 167 lap

1851.
VII.14–

1879.II.22
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866

Bírósági iratok ÓDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok 
földkivásárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról. III. kötet. Jobbágyok névsora, 
jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok jóváhagyásáról, a 
község térképe stb. 158 lap

1874.V.15–
1916.III.4

867

Bírósági iratok ÓDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyok földkivásárlásairól, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. IV. kötet. Kereseti folya-
modvány, szerződések a birtokosok és a parasztok kö-
zött stb. 266 lap

1857.
VI.22–1877.

XII.27

868 ÓDÁVIDHÁZA tagosítás előtti földkönyve. 30 lap 1871.
VIII.25

869 Jegyzőkönyvek a földterületek átadásáról a jobbágyok-
nak az úrbérrendezés után. 12 lap 1875.X.12

870 Az úrbéri földek nyilvántartási jegyzéke ÓDÁVIDHÁZA 
környékén. 33 lap

1871.
VIII.25–

871

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv OROSZMOCSÁR birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról 
a községben 1831-ból. 6 lap

1772.V.15–
1831.I.12

872

Bírósági iratok OROSZMOCSÁR birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer eltörlése után, tizenhat pontos úrbéri ki-
mutatás a jobbágyok és a zsellérek vagyoni állapotáról, 
kimutatás a jobbágyok úrbérrendezés előtti vagyoni ál-
lapotáról, szerződések, szerződések a község birtokosai 
és a parasztok között. 99 lap

1857.
VI.21–1909.

XII.27

872
a

Bírósági iratok OSZTRÓ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok földki-
vásárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös tulajdo-
nát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. I. kötet. Kimutatások a birtokosokat ért 
károkról a földátadások miatt, a földek minőségéről és 
minősítéséről stb. 100 lap

1856.II.23–
1910.II.28
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873

Bírósági iratok OSZTRÓ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok földki-
vásárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös tulajdo-
nát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. II. kötet. Jegyzőkönyvek az úrbér telje-
sítéséről, kereseti folyamodványok stb. 143 lap

1857.
VIII.22–

1908.XII.9

874

Bírósági iratok OSZTRÓ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok földki-
vásárlásairól, a földesurak és jobbágyok közös tulajdo-
nát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. III. kötet. Birtokosok és parasztok kö-
zötti szerződések, a birtokosok fellebbezéseiről, Ferenc 
József császár határozata stb. 115 lap

1864.X.22–
1878.I.7

875 OSZTRÓ tagosítás előtti és utáni földkönyve. 51 lap 1846.X.21–
1865.XII.1

876
Bírósági iratok a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról 
ÓSZTRUZSNYICÁN. 134 lap

1854.
VIII.14–

1895.VI.26

877

Bírósági iratok OROSZPATAK község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv és határo-
zatok, a birtokosok és a parasztok közötti szerződések 
stb. 132 lap

1856.VII.5–
1903.IX.27

878 OROSZPATAK tagosítás előtti földkönyve. 31 lap 1891.IX.23–
879 OROSZPATAK tagosítás utáni földkönyve. 30 lap 1896.IX.25

880

Bírósági iratok OLÁHCSERTÉSZ birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. Földesúri 
kérvény az úrbéri tagosítási eljárás megkezdéséről, a 
község úrbéri leírása stb. I. kötet. 116 lap

1856.
VII.31–

1888.XI.18

881

Bírósági iratok OLÁHCSERTÉSZ birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. Jegyzőkönyvek 
az úrbéri előkészítő munkálatok jóváhagyásáról, kerese-
ti folyamodványok. II. kötet. 157 lap

1853.III.2–
1890.IX.30
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882

Bírósági iratok OLÁHCSERTÉSZ birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. Kimutatá-
sok a parasztporták beazonosításairól, az úrbéri bíróság 
határozata stb. III. kötet. 107 lap

1888.
II.9–1896.

VII.24

883

Bírósági iratok OLÁHCSERTÉSZ birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. Kimutatások a 
földrészekről, bírósági határozatok, fellebbezési iratok a 
földkivásárlásra vonatkozóan stb. IV. kötet. 136 lap

1863.VII.8–
1907.III.12

884 Kivonatok az OLÁHCSERTÉSZI földkönyvből. 18 lap 1878–1910

885

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv OROSZKOMORÓC bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról 
a községben. 29 lap

1772.
XII.19–

1831.I.22

886

Bírósági iratok OROSZKOMORÓC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól. Jegyzőkönyvek a község 
földterületeinek minősítéséről, kereseti folyamodványok 
stb. I. kötet. 128 lap

1856.
VII.22–

1866.IX.14

887

Bírósági iratok OROSZKOMORÓC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól. II. kötet. Az úrbéri eljárás 
időrendi leírása, jegyzőkönyv a földkönyv és a térkép 
bírósági jóváhagyásáról, az egykori jobbágyok névsora 
stb. 139 lap

1856.
VIII.23–

1873.III.27

888

Bírósági iratok OROSZKOMORÓC birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a jobbá-
gyok földkivásárlásairól. Az úrbéri bíróság határozata, a 
birtokos fellebbezésének iratai, kimutatások a birtokosok 
kárának megtérítéséről stb. III. kötet. 199 lap

1859.
IV.5–1917.

VII.18



100

889 OROSZKOMORÓC tagosítás előtti földkönyve. 33 lap 1859.V.13–
890 OROSZKOMORÓC tagosítás és utáni földkönyve. 32 lap 1871.II.16

891

Kilenckérdéses jegyzőkönyv ÓSZTUZSICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhatpontos úrbéri ellenőrző jegyzék az adó-
fizetők vagyoni állapotáról és jobbágykötelezettségeik 
mértékéről. 9 lap

1772.
XII.10–

1878.IX.20

892

Bírósági iratok ÓSZTUZSICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földterüle-
tek tagosításáról. Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve, 
bírósági határozatok, a birtokosok és a jobbágyok között 
kötött szerződések stb. 155 lap

1867.
VI.21–1908.

VIII.3

893 ÓSZTUZSICA tagosítás előtti földkönyve. 45 lap 1892.V.20

894 ÓSZTUZSICA tagosítás utáni földkönyve és térképe. 
36 lap 1895.VI.26

895 ÓSZTUZSICA földkönyve és térképe az 1860. évi álla-
potok szerint. 158 lap 1861.I.1

896 Az ÓSZTUZSICAI jobbágyok betűrendes névsora 
1860-ban. 50 lap 1861.I.15

897 ÓSZTUZSICA tagosítás előtti földkönyve. 29 lap 
1868.

VII.25–
1871.XII.7

898

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv OROSZVÉG birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. 
Kimutatás az adófizetők vagyoni állapotáról 1821-ben. 
Kimutatások a jobbágyportákról a községben 1828-ban. 
60 lap

1774.
VIII.17–

1828.
VIII.28

899 Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 107 lap

1814.
VII.21–
1828.

VIII.28

900

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
I. kötet. Bírósági jegyzőkönyvek a közös erdők és lege-
lők használatáról, a földek minősítéséről stb. 193 lap

1857.
VIII.4–

1895.XI.4
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901

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
II. kötet. Bírósági jegyzőkönyv az úrbéri tagosítást elő-
készítő munkálatok jóváhagyásáról, kereseti folyamod-
vány stb. 190 lap

1859.
XII.17–

1895.V.27

902

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
III. kötet. Kimutatások a parasztok által kivásárlandó 
földterületekről, a Budapesti Táblabíróság határozata 
stb. 192 lap

1834.V.23–
1901.II.6

903

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
IV. kötet. Az úrbéri bíróság határozata a földesurak fel-
lebbezéséről stb. 189 lap

1874.IX.11–
1903.III.3

904

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
V. kötet. Jegyzőkönyv az úrbéri bíróság határozatának 
teljesítéséről, bírósági határozat a földrészlegek kivásár-
lásáról stb. 146 lap

1872.IV.22–
1884.X.31

905

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
VI. kötet. Folyamodványok a hibás bírósági eljárások 
kiigazításáról, a Budapesti Táblabíróság határozata stb. 
171 lap

1872.II.28–
1884.X.31
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906

Bírósági iratok OROSZVÉG birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
VII. kötet. Bírósági jegyzőkönyv a földrészek méretei-
ről, a parasztok fellebbezéseiről, a Budapesti Táblabíró-
ság határozata stb. 142 lap

1884.IV.23–
1914.V.14

907
Bírósági iratok a MUNKÁCSI CSERNEKHEGYI KO-
LOSTOR, valamint a birtokosok és oroszvégi jobbágyok 
keresete az önkényesen elfoglalt földekről. 158 lap

1857.II.–
1912.III.6

908 OROSZVÉG tagosítás utáni földkönyve. 88 lap 1882.V.22–
1882.X.18

909 Kimutatások VÁRALJA és OROSZVÉG jobbágyainak 
robotkötelezettségeikről. 71 lap

1845.I.26–
1848.XII.25

910

Bírósági iratok ÓSZEMERE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
I. kötet. Kereseti folyamodványok, kimutatások az erdő-
tartalékok nyilvántartásáról stb. 119 lap

1857.VI.31–
1875.VI.28

911

Bírósági iratok ÓSZEMERE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
II. kötet. Az úrbéri bíróság határozata, fellebbezési ira-
tok, birtokosok és parasztok közötti szerződések stb.

1866.I.9–
1889.V.14

912

Bírósági iratok ÓSZEMERE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
III. kötet. Jegyzőkönyvek a földterületek átadásáról a 
parasztoknak, térképek, földkönyvek stb. 83 lap

1878.VI.22–
1911.III.18

913 ÓSZEMERE tagosítás előtti földkönyve és térképe. 47 lap 1864.III.4
914 ÓSZEMERE tagosítás utáni földkönyve és térképe. 38 lap 1879.VII.29
915 OROSZRUSZKA tagosítás előtti földkönyve. 91 lap 1868.VI.23
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916 OROSZRUSZKA tagosítás utáni földkönyve és térképe. 
51 lap 1871.X.18

917

Bírósági iratok PERESZPRAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri eljárá-
sok. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv 1773-ból, a megyei 
megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról 1774-
ből, kimutatások a jobbágyportákról, birtokosi folya-
modvány az úrbéri eljárás megkezdéséről 1867-ből stb. 
55 lap

1774.
VIII.8–
1774.

VIII.11–
1891.V.4

918

Bírósági iratok PERESZPRAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri eljárá-
sok, bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei, kimutatások az 
1880. évi erdőirtásokról, birtokosok és parasztok közötti 
szerződések stb. 107 lap

1885.IX.24–
1896.V.12

919 PERESZPRAVA tagosítás előtti földkönyve. 34 lap 1880.IX.12
920 PERESZPRAVA tagosítás utáni földkönyve. 30 lap 1883.XI.13

921 Kimutatás PERESZPRAVA község jobbágyainak név-
sora és földterületeiknek méretei. 18 lap 1874.XI.1

922

Bírósági iratok PISZTRAHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról 1773-ból. 
A megyei megbízottak igazolásai az úrbáéri munkála-
tokról 1775, kimutatások a jobbágyportákról, úrbéri el-
lenőrző jegyzék 1784, kimutatások a jobbágyportákról 
Pisztraházán 1828-ban stb. 31 lap

1773.III.18–
1870.VII.1

923 Bírósági iratok a PISZTRAHÁZAI kihasított földek árá-
nak megfizetéséről gr. Schönborn Ervinnek. 230 lap

1857.IV.7–
1891.I.7

924

Bírósági iratok PISZTRAHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok 
földkivásárlásairól. I. kötet. Jegyzőkönyvek a község 
földterületeinek minősítéséről, jegyzőkönyvek az úrbéri 
előkészítő munkálatok jóváhagyásáról stb. 106 lap

1857.VI.30–
1894.XII.5

925

Bírósági iratok PISZTRAHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok 
földkivásárlásairól. II. kötet. Birtokosok és parasztok 
közötti szerződések, bírósági jegyzőkönyvek és határo-
zatok stb. 90 lap

1857.XI.19–
1894.X.18

926 PISZTRAHÁZA tagosítás utáni földkönyve és térképe. 
62 lap

1875.
VIII.15
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927
A PLOSZKÓPATAKI birtokosok és parasztok között 
kötött szerződések a hűbéri viszonyok szabályozásáról. 
2 lap

1892.VII.28

928 Földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról PALÁNKA környékén 80 lap

1858.VII.7–
1931.XII.2

929

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PERECSENY birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1831-ben. Kimutatások a fák növekedéséről, az erdőterü-
letek méreteiről, a fák számáról az erdőkben. 19 lap

1772.V.10–
1860.V.15

930

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PRISZLOP birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. 
Tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről 
a községben. 7 lap

1772.X.4–
1831.I.28

931

Bírósági iratok PRISZLOP birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. 144 lap

1854.
VIII.18–

1897.II.23

932 PRISZLOP tagosítás előtti földkönyve. 44 lap 1892.V.24
933 PRISZLOP tagosítás utáni földkönyve és térképe. 37 lap 1895.VI.24

934

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv POROSZTÓ birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
úrbárium és úrbéri ellenőrző jegyzék, a megyei megbí-
zottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. Kimutatások 
jobbágyportákról az 1828. évben. 30 lap

1772.X.3–
1831.I.28

935

Bírósági iratok POROSZTÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól. I. kötet. 172 lap. 

1857.VI.9–
1914.VI.12

936

Bírósági iratok POROSZTÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól. II. kötet. A jobbágyok 
összehasonlító jegyzéke, jegyzőkönyvek az úrbéri elő-
készítő munkálatok jóváhagyásáról stb. 156 lap. 

1854.VI.20–
1866.X.9
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937

Bírósági iratok POROSZTÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól. Kimutatás a kihasított 
földterületekről, birtokosok és jobbágyok közötti szer-
ződések, a földkönyv jóváhagyásáról, térképek stb. III. 
kötet. 196 lap. 

1853.
VI.7–1918.

VIII.9

938 PASKÓC tagosítás előtti földkönyve. 10 lap 1868.XI.16–
1872.XI.5

939 PASKÓC tagosítás utáni földkönyve. 12 lap 1882.XI.24

940 PAPGYÖRGYFALVA jobbágyainak névsora és térképe 
a tagosítás után. 6 lap 1884.XI.24

941

Bírósági iratok PLOSZKÁNFALVA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. 205 lap

1857.
VI.15–1911.

VIII.20

942

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PÓSAHÁZA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról 
1773-ban a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról 1774-ből, kimutatás az adófizetők va-
gyoni állapotáról 1814. és az 1816. években, kimutatá-
sok a jobbágyportákról. 38 lap

1773.II.15–
1862.XII.4

943

Bírósági iratok PÓSAHÁZA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri eljárá-
sok, birtokosok és jobbágyok közötti szerződések 1874-
ből stb. 80 lap

1857.III.23–
1913.II.24

944 PÓSAHÁZA tagosítás előtti földkönyve. 44 lap 1874.I.30

945

Bírósági iratok PUDPALÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
79 lap

1855.X.1–
1909.V.7

946 Jegyzőkönyvek PUDPALÓCI földterületek átadásáról a 
jobbágyoknak az tagosítás után. 19 lap 1877.XI.5

947 PUDPALÓC község tagosítás utáni földkönyve. 52 lap
1876.

VIII.1–
1877.XI.5

948 Kimutatások a PUSZTASZLATINAI jobbágyportákról. 
5 lap 1830.I.22
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949

Bírósági iratok a földhasználat szabályozásáról 
PREKOPÁBAN, a tagosítás végrehajtásáról, a közös 
legelők használatáról. Folyamodványok, bírósági jegy-
zőkönyvek, határozatok stb. 172 lap

1877.V.15–
1891.VI.30

950 PALÁGYKOMORÓC tagosítás előtti földkönyve és 
térképe. 13 lap 1858.VIII.8

951 PALÁGYKOMORÓC tagosítás utáni földkönyve és tér-
képe. 18 lap 1859.VII.30

952 PALÁGYKOMORÓC tagosítás utáni földkönyve. 20 lap 1859.VII.30

953

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PASKÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, az adófizetők vagyoni állapotáról 1815-ben, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1828-ban. 24 lap

1772.
XII.11–

1829.II.19

954

Kilenckérdéses jegyzőkönyv PEREHRESZNA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, kimuta-
tások az adófizetők vagyoni állapotáról 1828-ból, kimuta-
tások a földterületek mérnöki felméréséről. 34 lap

1774.XI.11–
1829.II.19

955

Bírósági iratok PEREHRESZNA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyok 
földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. I. kötet. Jegyzőkönyvek a község 
földterületeinek minősítéséről, jegyzőkönyvek az úrbéri 
előkészítő munkálatok jóváhagyásáról, úrbéri ellenőrző 
jegyzék stb. 78 lap

1857.X.5–
1877.III.16

956

Bírósági iratok PEREHRESZNA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbá-
gyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. II. kötet. Folyamodványok, bir-
tokosok és jobbágyok közötti szerződések stb. 92 lap

1864.
VII.31–

1906.II.5

957 PEREHRESZNA tagosítás előtti földkönyve és térképe. 
26 lap 1869.V.30

958 PEREHRESZNA úrbéri tagosítás utáni földkönyve. 17 lap 1872

959 Kimutatások a PEREHRESZNAI jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben Mária Terézia korából. 7 lap XVIII. sz.
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960

Bírósági iratok PAVLOVO és KISMELNICSNE birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. I. kötet. Kereseti 
folyamodványok, jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő 
munkálatok jóváhagyásáról stb. 96 lap

1857.VI.22–
1872.XI.12

961

Bírósági iratok PAVLOVO és KISMELNICSNE birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végre-
hajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. II. kötet. Kereseti 
folyamodvány, az úrbéri bíróság határozata, a parasztok 
fellebbezéseinek iratai. 123 lap

1871.III.11–
1881.I.10

962

Bírósági iratok PAVLOVO és KISMELNICSNE bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás 
végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról. III. kötet. 
Birtokosok és jobbágyok közötti szerződések, bírósági 
jegyzőkönyvek és határozatok stb. 99 lap

1877.
III.3–1909.

VII.15

963 PAVLOVA és KISMELNICSNA földkönyve és térképe 
az úrbérrendezés előtti időből. 27 lap 1785.VII.28

964 PAVLOVA és KISMELNICSNA tagosítás utáni föld-
könyve. 29 lap 1881.I.14

965 PAVLOVA és KISMELNICSNA jobbágyainak a névsora, 
földterületeiknek méretei az úrbérrendezés után. 121 lap 1881.I.13

966

Bírósági iratok a PINKÓCI földhasználat szabályozásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, az úrbérrendezés után. Úrbári-
um és úrbéri ellenőrző jegyzék 1774-ből. I. kötet. Kimuta-
tások a jobbágyportákról az 1828. évben stb. 68 lap

1774/ 1841.
VI.19–1862.

IX.10

967

Bírósági iratok a PINKÓCI földhasználat szabályozásá-
ról, a tagosítás végrehajtásáról, az úrbérrendezés után. 
Úrbárium és úrbéri ellenőrző jegyzék 1774-ből. II. kötet. 
Kimutatások az egykori jobbágyok azonosításáról 1860-
ban, kereseti folyamodvány 1860-ból. 78 lap

1774/
1857.X.14–
1897.VII.10

968

Bírósági iratok a PINKÓCI földhasználat szabályozásá-
ról, a tagosítás végrehajtásáról, az úrbérrendezés után. 
Úrbárium és úrbéri ellenőrző jegyzék 1774-ből. III. kö-
tet. Birtokosok és a jobbágyok pereskedéséről 1862-ben, 
bírósági tárgyalások jegyzőkönyve. 76 lap

1774/
1857.VI.30–
1869.IV.28
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969

Bírósági iratok a PINKÓCI földhasználat szabályozásá-
ról, a tagosítás végrehajtásáról, az úrbérrendezés után. 
Úrbárium és úrbéri ellenőrző jegyzék 1774-ből. IV. kö-
tet. Az úrbéri bíróság határozata, jegyzőkönyv a bírósági 
határozatok végrehajtásáról a tagosítás után stb. 68 lap

1774/
1854.V.19–
1914.VI.24

970

Bírósági iratok a PINKÓCI földhasználat szabályozásá-
ról, a tagosítás végrehajtásáról, az úrbérrendezés után. 
Úrbárium és úrbéri ellenőrző jegyzék 1774-ből. V. kötet. 
Bírósági jegyzőkönyvek és határozatok, jegyzőkönyvek 
az úrbéri előkészítő munkálatok jóváhagyásáról, birto-
kosok és jobbágyok közötti szerződések. 121 lap

1774/
1857.X.1–

1896.XII.18

971 PLOSZKÁNFALVA úrbérrendezés előtti és utáni föld-
könyve. 64 lap

1871.X.1–
1881.X.6

972 PLOSZKÓ és KISBISZTRA községek tagosítás utáni 
földkönyve. 22 lap 1871.XII.5

973 PAPFALVA úrbérrendezés előtti földkönyve. 22 lap 1875.VII.7
974 PAPFALVA úrbéri tagosítás utáni földkönyve. 69 lap 1880.XI.5

975 PAPFALVA környéki földterületek nyilvántartási köny-
ve. 14 lap 1860.I.21

976 PAPFALVA földtulajdonosainak betűrendes névjegyzé-
ke. 13 lap 1877

977

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv POROSKŐ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben 1831-ben. 12 lap

1772.
XII.28–

1831.I.13

978

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Kereseti 
folyamodványok, kimutatások az erdőterületekről stb. 
86 lap

1857.VI.6–
1864.XII.9

979

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Birto-
kosok és jobbágyok közötti szerződések, bírósági jegy-
zőkönyvek a földterületek átadásáról a jobbágyoknak 
stb. 110 lap

1867.VI.21–
1913.XI.17

980 POROSKŐ tagosítás utáni földkönyve. 23 lap 1865
981 PASZIKA tagosítás előtti földkönyve. 108 lap 1868.VI.25
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982
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PASZIKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
község úrbáriuma. 10 lap

1772.XII.22

983

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PASZIKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1831-ben, kimutatások az adófizetők vagyoni 
állapotáról az 1815. és az 1821 évekről. 40 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.11

984

Bírósági iratok PASZIKA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. 200 lap

1857.
VI.21–1917.

VIII.16

985

Bírósági iratok PASZIKA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról a birtokosok és a jobbágyok által közö-
sen használt erdők és legelők vonatkozásában. 128 lap

1857.
VII.25–

1912.II.28

986 PASZIKA tagosítás előtti földkönyve. 53 lap 1867

987 PASZIKA tagosítás utáni földkönyve 1875, a jobbágy-
porták jegyzéke 1825-ből. 78 lap

1813.I.13–
1873.X.8

988 PASZIKA tagosítás utáni földkönyve. 41 lap 1876.XI.10

989 Jegyzőkönyvek PASZIKA földterületeinek átadásáról a 
jobbágyoknak a tagosítás után. 30 lap 1876.XI.10

990 PASZIKA környéki földterületek leírása, kimutatások 
az erdőírtásokról. 44 lap 1878

991

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PODHERING birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
jobbágyok panaszlevelei az úrbárium kapcsán, kimuta-
tás a jobbágyok vagyoni állapotáról 1815 és 1821-ből, 
kimutatás jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1828-ben, kimutatás a földterületekről, amelyeket a volt 
jobbágyok vásárolhatnak fel. 59 lap

1773.IV.8–
1856.IV.14

992
Bírósági iratok a földesurak és jobbágyok közös tulajdo-
nát képező erdők és rétek elhatárolásáról PODHERING 
környékén. 165 lap.

1856.
III.7–1909.

VII.12
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993
Nyilvántartási könyv PODHERING, KENDERESKE 
és KUSTÁNFALVA jobbágyainak robotteljesítéséről. 
16 lap

1847.XII.31

994

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PLAVJA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzők a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről, kimutatások az adófizetők anyagi 
állapotáról 1815. és az 1821. években. Kimutatások a 
jobbágyportákról a községben 1828-ban. 35 lap

1773.II.6–
1829.II.17

995

Bírósági iratok PLAVJA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásairól. 
Kereseti folyamodványok birtokosok és jobbágyok kö-
zötti szerződések, bírósági jegyzőkönyvek és határoza-
tok stb. 109 lap

1857.VI.22–
1907.VII.2

996 PLAVJA tagosítás utáni földkönyve. 25 lap 1874.IX.9

997

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PUDPALÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzők a jobbágyok va-
gyoni helyzetéről és kötelezettségeik mértékéről, kimuta-
tások az adófizetők anyagi állapotáról 1815-ben, kimuta-
tások a jobbágy- és béres portákról a községben. 32 lap

1772.
XII.2–1876.

VIII.1

998

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PLOSZKANOVICA bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék 
a jobbágyok vagyoni állapotáról, kimutatások az adófi-
zetők anyagi helyzetéről és kötelezettségeik mértékéről 
stb. 35 lap

1773.II.6–
1829.II.17

999

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv POLJANA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1821-
ben, kimutatások a jobbágy- és a béres porták nyilván-
tartásáról a községben 1828-ban, amelyeket a parasztok 
vásárolnak ki, kimutatások a robot teljesítéséről 1818-
ban. 42 lap

1775–1855
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1000

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv POLJANA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások a megyei adófizetők vagyoni 
állapotáról 1840-ben, 1841 és 1846-ben, kimutatások a 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 1828-ban. 
36 lap

1828–1845

1001

Bírósági iratok POLJANA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Kereseti folyamod-
ványok, jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok előkészí-
téséről. 109 lap

1857.
VI.22–1881.

VIII.25

1002

Bírósági iratok POLJANA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Kereseti folyamod-
ványok, vizsgálóbizottságok határozatai stb. 114 lap

1875.
VIII.21–

1899.V.11

1003

Bírósági iratok POLJANA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. III. kötet. Az úrbéri bizottság határozata, 
kimutatások a földkivásárlásokról stb. 112 lap

1881.
VIII.25–

1890.XI.20

1004

Bírósági iratok POLJANA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. IV. kötet. Bírósági tárgyalások 
jegyzőkönyvei, fellebbezések, bírósági határozatok stb. 
149 lap

1893.XI.19–
1909.XI.29

1005 POLJANA tagosítás előtti földkönyve. 32 lap 1877–1879

1006 POLJANA földtulajdonosainak névjegyzéke tagosítás 
után. 14 lap 1898

1007 POLJANA tagosítás utáni földkönyve. 32 lap 1898

1008 Nyilvántartási könyv a POLJANAI lakosok robot telje-
sítéséről. 52 lap 1845–1847
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1009

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv POROSKŐ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről, kötelezettségeik mértékéről, ki-
mutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1821-ben, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben. 27 lap

1772.IX.30–
1831.I.18

1010

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, az 
erdőirtásokról és földkivásárlásokról a parasztok által. I. 
kötet. A megyei bíróság tárgyalásainak jegyzőkönyve, a 
jobbágyok nyilvántartásáról stb. 124 lap

1810.XI.14–
1857.X.31

1011

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, az 
erdőirtásokról és földkivásárlásokról a parasztok által. 
II. kötet. Kimutatások a birtokosok káráról a földterü-
letek átadása miatt a jobbágyoknak, Parasztok levelei 
Ferenc József császárhoz. 131 lap

1857.
XI.6–1901.

VII.31

1012

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, az 
erdőirtásokról és földkivásárlásokról a parasztok által. 
III. kötet. Jegyzőkönyvek a földek minősítéséről, jegy-
zőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatok előkészíté-
sének jóváhagyásáról stb. 143 lap

1851.VII.1–
1860.X.2

1013

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, az 
erdőirtásokról és földkivásárlásokról a parasztok által. 
IV. kötet. Kereseti folyamodvány, bírósági jegyzőköny-
vek stb. 125 lap

1859.II.19–
1811.V.25

1014

Bírósági iratok POROSKŐ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, az 
erdőirtásokról és földkivásárlásokról a parasztok által. 
V. kötet. Kimutatások a földterületekről, az úrbéri bíró-
ság határozata, földkönyv stb. 168 lap

1855.V.21–
1918.V.25
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1015 PETRUSOVICA úrbérrendezés utáni földkönyve. 67 lap 1882.I.13–
1884.XI.7

1016

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a job-
bágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról. 
I kötet. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, folyamodványok 
stb. 314 lap

1772/
1856–1898

1017

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a jobbá-
gyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról. II 
kötet. Jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatok 
előkészítésének jóváhagyásáról, birtokosok és jobbá-
gyok közötti szerződések stb. 176 lap

1850.IX.20–
1902.I.21

1018

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a job-
bágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról. 
III kötet. Jegyzőkönyv a földkönyvek és térképek jóvá-
hagyásáról, bírósági határozatok a földterületek kivásár-
lásáról. 211 lap

1867.XI.27–
1898.I.14

1019 Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 158 lap

1879.
VIII.2–

1907.XI.11

1020

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után. Úrbéri ellenőrző jegyzék, a megyei 
megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkálatokról stb. 
I. kötet. 149 lap

1774.I.30–
1916.IX.30

1021

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után. Kimutatások a jobbágyportákról, 
bírósági jegyzőkönyvek és határozatok stb. II. kötet.

1866.II.12–
1891.V.15

1022 PRIKOPA tagosítás előtti földkönyve. 18 lap 1864.
VIII.22

1023 PRIKOPA tagosítás utáni földkönyve. 41 lap 1889.VI.29
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1024

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról és 
használatáról. I. kötet. Birtokosok és jobbágyok közötti 
szerződések, kimutatások a parasztporták azonosításáról 
stb. 120 lap

1840.I.23–
1879.XII.15

1025

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról és haszná-
latáról. II. kötet. Folyamodványok, bírósági tárgyalások 
jegyzőkönyve stb. 174 lap. 

1876.
IX.17–1891.

XII.12

1026

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról és hasz-
nálatáról. III. kötet. 190 lap. 

1879.II.25–
1891.V.29

1027

Bírósági iratok PRIKOPA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról és hasz-
nálatáról. IV. kötet. Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve, 
határozatok, a földbiztosság ellenőrzéséről stb. 150 lap. 

1877.IX.1–
1910.III.25

1028

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PLOSZKÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1821-
ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban, összehasonlító kimutatás a földte-
rületekről az úrbérrendezés előtt és után. 36 lap

1773.I.7–
1829.II.19

1029

Bírósági iratok PUZNYÁKFALVA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról, a jobbágyok földkivásárlásairól. 106 lap

1859.
VII.28–

1902.XII.13

1030 PUZNYÁKFALVA tagosítás előtti földkönyve. 20 lap 1876.
VIII.10

1031 PUZNYÁKFALVA tagosítás utáni földkönyve. 21 lap 1877.IX.4

1032 PUZNYÁKFALVA jobbágynévsora a földek átadása 
után a jobbágyoknak. 16 lap 1877.IX.4
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1033

PUSZTAKEREPEC földesurának, Schönborn Ervinnek 
a kereseti folyamodványa, a jobbágyok törvénytelen be-
településéről a birtokára. Jegyzőkönyv az úrbéri munká-
latok előkészítéséről, bírósági határozatok. 128 lap

1874.XII.9

1034

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv PAVLOVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről 1815-ben 
és 1821-ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartá-
sáról a községben 1828-ból, kimutatás a földtulajdono-
sok azonosításáról stb. 39 lap

1773.I.8–
1877.III.10

1035

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv RAHONCA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben. 13 lap

1772.V.14–
1838.I.29

1036

Bírósági iratok RAHONCA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Jegyzőkönyv a föld-
területek minősítéséről, jegyzőkönyvek az úrbéri előké-
szítő munkálatok jóváhagyásáról stb. 100 lap

1857.VI.21–
1897.II.2

1037

Bírósági iratok RAHONCA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. A jobbágyok össze-
hasonlító névjegyzéke, a birtokosok és jobbágyok kö-
zötti szerződések, úrbéri ellenőrző jegyzék stb. 151 lap

1860.
XII.11–

1911.V.11

1038

Bírósági iratok RAHONCA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 41 lap

1860.VI.12–
1872.IV.30

1039

Kilenckérdéses jegyzőkönyv RÁKÓ birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kimutatá-
sok az adófizetők vagyoni állapotáról 1815 és1821-ben, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben 1831-ben. Kimutatás a földterületekről. 14 lap

1772.
XII.20–

1831.I.13
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1040

Bírósági iratok RÁKÓ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. Kere-
seti folyamodványok, bírósági jegyzőkönyvek, határo-
zatok, szerződések birtokosok és jobbágyok között stb. 
191 lap

1857.
VI.21–1919.

VIII.19

1041 RÁKÓ tagosítás előtti földkönyve. 56 lap 1864.III.110
1042 RÁKÓ tagosítás utáni földkönyve. 42 lap 1873.X.9

1043

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv RADVÁNC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ti-
zenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok va-
gyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1831-
ben, kimutatások az erdőségekről. 31 lap

1772.
XII.9–1859.

VII.20

1044 Bírósági iratok RADVÁNC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 62 lap

1818.
III.16–1823.

VII.15

1045

Bírósági iratok RADVÁNC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a földkivásárlásokról a parasztok ál-
tal. Jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatokról, 
szerződések birtokosok és jobbágyok között stb. I. kötet. 
143 lap

1840.
VII.6–1860.

VIII.9

1046

Bírósági iratok RADVÁNC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a földkivásárlásokról a parasztok ál-
tal. Jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatokról, 
szerződések birtokosok és jobbágyok között stb. II. kö-
tet. 198 lap

1857.I.12–
1882.XI.12

1047

Bírósági iratok RADVÁNC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a földkivásárlásokról a parasztok ál-
tal. Jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatokról, 
szerződések birtokosok és jobbágyok között stb. III. kö-
tet. 204 lap

1860.IX.3–
1910.X.14

1048
Bírósági iratok a RADVÁNCI kincstári gazdaság képvi-
selőjének keresetéről a jobbágyok ellen a földek elhatá-
rolásával kapcsolatosan. 99 lap

1798.XI.13–
1893.XI.16



117

1049 RADVÁNC tagosítás előtti földkönyve. 35 lap

1850.
XII.11–
1860.

VIII.10

1050 RADVÁNC tagosítás utáni földkönyve. 21 lap 1861.IV.10–
1863.XI.4

1051

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv RUSZNYÁKFALVA bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotá-
ról 1813-ban, kimutatások a jobbágy porták nyilvántar-
tásáról a községben 1828-ban, kimutatások a földkivá-
sárlásokról. 33 lap

1773.I.21–
1856.IV.14

1052

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ROSZOS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
a jobbágyok vagyoni helyzetéről, jobbágykötelezettsé-
geik mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni ál-
lapotáról 1821-ben, kimutatások a jobbágy porták nyil-
vántartásáról a községben 1828-ban. 28 lap

1773.II.4–
1829.II.18

1053

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv REPEDE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban, kimutatások a volt jobbágyok által 
kivásárlandó földterületekről. 37 lap

1774.
VIII.11–

1856.VII.10

1054

Bírósági iratok ROSZOS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. 127 lap

1857.VI.25–
1914.IX.4

1055 ROSZOS tagosítás utáni földkönyve. 37 lap 1874.IX.10

1056
Bírósági iratok a RAKASZI úrbéri közösség tevékeny-
ségéről, annak földhasználatáról. A közösség tagjainak 
névsora 1902-ben. Közgyűlések jegyzőkönyvei. 164 lap

1912.I.26–
1918.XI.19
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1057

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv RUSZKÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről 1812. 
1814. és az 1816.évről, kimutatások a jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben 1828-ban, kimutatások a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a Magyar Királyi Hely-
tartótanács Pozsonyban kelt rendeletei. 75 lap

1773.III.28–
1856.IV.15

1058

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ROMANÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről, kötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások az adófizetők vagyoni helyzetéről 1815-ban, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben 1828-ban. 30 lap

1772.
XII.3–1859.

VII.31

1059

Bírósági iratok ROMANÓC birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 96 lap

1856.
VIII.12–
1906.II.5

1060 ROMANÓC tagosítás előtti és utáni földkönyve, jegy-
zőkönyvek a föld átadásáról a jobbágyoknak. 15 lap 

1876.
VIII.1–

1877.XI.5
1061 RUNYINA tagosítás előtti földkönyve. 26 lap 1882.X.6
1062 RUNYINA tagosítás utáni földkönyve. 23 lap 1883.IX.24

1063

Bírósági iratok RIBNICE birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. Folyamodványok, szerződések a 
birtokosok és a jobbágyok között stb. I. kötet. 99 lap

1858.
XII.16–

1879.XI.15

1064

Bírósági iratok RIBNICE birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. Jegyzőkönyvek a földterületek át-
adásáról a jobbágyoknak, jegyzőkönyvek a földkönyvek 
és a térképek jóváhagyásáról stb. II kötet. 138 lap

1857.XI.26–
1872.III.23
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1065

Bírósági iratok RÓNAFALU birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 90 lap

1857.
XII.12–

1873.XII.13

1066

Bírósági iratok RÓNAFALU birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról. 94 lap

1867.V.16–
1900.X.23

1067
Bírósági iratok a RÁKOS környéki földek eladásával 
kapcsolatos szerződések jóváhagyásáról, gr. Schönborn 
Ervin birtokrészéről. 72 lap

1889.I.7–
1899.III.15

1068
RUNYINA úrbéri ellenőrző jegyzéke a megyei megbí-
zottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, kimutatások a 
jobbágy porták nyilvántartásáról. 9 lap

1774.IV.14–
1859.VI.24

1069

Bírósági iratok RUNYINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok földkivásárlá-
sairól. 250 lap

1866.V.9–
1877.VI.21

1070

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv RÓNAFALVA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, kötelezettségeik mértékéről, kimu-
tatások a jobbágy porták nyilvántartásáról a községben 
1828-ban, a jobbágyok panaszai az úrbérrendezésre vo-
natkozóan. 46 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.17

1071

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv RAFAJNAÚJFALU bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék 
a jobbágyok vagyoni állapotáról, kötelezettségeik mér-
tékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 
1814-ben, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásá-
ról a községben 1828-ban. 47 lap

1772.XI.30–
1829.II.5

1072
Bírósági iratok RAFAJNAÚJFALU község tulajdonjo-
gának megállapításáról az úrbéri földekre vonatkozóan. 
37 lap

1877.IX.10–
1904.VI.25

1073 RAFAJNAÚJFALU tagosítás előtti földkönyve. 69 lap 1873.II.6
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1074 RAFAJNAÚJFALU tagosítás utáni földkönyve. 69 lap 1875.IX.27

1075

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTAVNE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben 1831-ben, kimutatások az erdőterületek növekedé-
séről, a jobbágyoknak átadott erdőkről, kimutatás a fák 
számáról. 16 lap

1772.IX.18–
1830.V.15

1076

Bírósági iratok SZTAVNE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, bírósági tárgyalások jegyző-
könyvei. I. kötet. 173 lap

1859.III.18–
1867.XI.4

1077

Bírósági iratok SZTAVNE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, bírósági tárgyalások jegyző-
könyvei. II. kötet. Birtokosok és jobbágyok szerződései, 
jegyzőkönyvek a földterületek átadásáról a jobbágyok-
nak stb. 178 lap

1866.
XI.20–1913.

VIII.11

1078 SZTAVNE tagosítás előtti földkönyve. 72 lap 1863.II.24
1079 SZTAVNE tagosítás utáni földkönyve. 59 lap 1876.X.7

1080

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZOLOCSIN birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1815-
ben, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásáról a 
községben 1825-ben. 35 lap

1774.
VIII.10–

1913.II.13

1081

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZLATINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, úr-
bárium, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásáról 
a községben. 29 lap

1772.
XII.17–

1831.I.24

1082

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTRICSAVA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
úrbárium, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásá-
ról a községben 1831-ben. 29 lap

1772–1831

1083

Bírósági iratok SZTRICSAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 124 lap

1857–1864
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1084

Bírósági iratok SZTRICSAVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. Úrbéri eljárás, kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv, kimutatások a jobbágyportákról stb. 25 lap

1772/1856–
1870

1085

Bírósági iratok SZENTES birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, úrbéri ellenőrző jegyzék, bíró-
sági határozat egy 1857. évi bírósági eljárásról, utasítás 
az előkészítő munkák elvégzésére 1857-ben stb. 95 lap

1856–1870

1086

Bírósági iratok SZENTES birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után. Birtokosok kereseti folyamod-
ványa, kimutatások a jobbágyok által használt földek 
nyilvántartásáról. 81 lap

1857–1870

1087

Bírósági iratok SZENTES birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után Jegyzőkönyvek az előkészítő 
munkálatok jóváhagyásáról, szerződések 1870. évből 
stb. 115 lap

1856–1870

1088

Bírósági iratok SZENTES birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után. SZENTES község úrbérreform 
előtti és utáni földkönyve 1872. évből. 35 lap

1856–1876

1089

Kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról SZEKÓ 
községben, a birtokosok veszteségeiről a földterületek 
átadása miatt, az úrbéri bíróság jegyzőkönyve és hatá-
rozatai. 61 lap

1830.I.1–
1909.XI.14

1090

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZMEREKOVA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, úrbárium, kimutatások a jobbágyporták nyilvántar-
tásáról a községben 1831-ben. 8 lap

1772.XII.8–
1831.I.12

1091 SZMEREKOVA tagosítás előtti földkönyve. 77 lap 1864.IX.24
1092 SZMEREKOVA tagosítás utáni földkönyve. 42 lap 1874.X.27

1093

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZUSZKÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 
1821-ben, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásá-
ról a községben 1821-ben. 33 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.17
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1094

Bírósági iratok SZUSZKÓ birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a jobbágyok földkivásárlásai-
ról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők és rétek elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásá-
ról. 120 lap

1857.X.6–
1876.VI.4

1095 SZUSZKÓ tagosítás előtti földkönyve. 40 lap 1870.X.10
1096 SZUSZKO tagosítás és utáni földkönyve. 39 lap 1876.XI.8

1097 Kimutatások SZUSZKÓ és JEBOVICA földterületeiről, 
jegyzőkönyvek a földek átadásáról a jobbágyoknak. 25 lap 1876.XI.5

1098

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZÁSZÓKA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, kötelezettségeik mértékéről, ki-
mutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1815-ben, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1828-ban. Kimutatások a birtokosokat ért anyagi 
veszteségről a jobbágyfelszabadítás miatt. 49 lap

1773.III.1–
1829.II.18

1099

Bírósági iratok SZÁSZÓKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kereseti 
folyamodványok, jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok 
teljesítéséről. I. kötet. 121 lap

1870.V.13–
1878.I.5

1100

Bírósági iratok SZÁSZÓKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak 
és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. Kereseti 
folyamodványok, jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok 
teljesítéséről. Jobbágynévsor, jegyzőkönyvek az úrbéri 
munkálatok teljesítéséről, kereseti folyamodvány stb. II. 
kötet. 111 lap

1878.I.12–
1882.IX.21

1101

Bírósági iratok SZÁSZÓKA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. A táblabíróság és 
a királyi kúria határozata a birtokosokat ért anyagi vesz-
teségről a jobbágyfelszabadítás miatt. III. kötet. 55 lap

1883.I.4–
1895.V.4

1102 SZÁSZÓKA tagosítás előtti földkönyve. 19 lap 1868.
VII.21–
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1103 SZÁSZÓKA tagosítás utáni földkönyve. 29 lap 1876.XI.4

1104 Bírósági jegyzőkönyv SZÁSZÓKA földterületeinek át-
adásáról a jobbágyoknak az úrbérrendezés után. 14 lap 1876.XI.3

1105
Bírósági iratok SZOBRÁNC község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. I. kö-
tet. 176 lap

1835.XI.23–
1875.XI.18

1106

Bírósági iratok SZOBRÁNC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. II. kötet. Kere-
seti folyamodványok az eltulajdonított földek miatt, job-
bágyok panaszai Ferenc József császárhoz stb. 176 lap

1841.II.23–
1877.VI.8

1107

Bírósági iratok SZOBRÁNC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyoktól 
önkényesen lefoglalt földek visszaadásáról, a tagosítás 
alkalmával elkövetett hibák kiigazításáról. III. kötet. Ta-
núvallomások jegyzőkönyvei, adatpótlások stb. 161 lap

1858.I.2–
1874.

VIII.24

1108

Bírósági iratok SZOBRÁNC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyoktól 
önkényesen lefoglalt földek visszaadásáról, a tagosítás 
alkalmával elkövetett hibák kiigazításáról, bírósági ha-
tározatok, jegyzőkönyvek stb. 114 lap

1872–1908

1109

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZIDORFALVA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapo-
táról 1815 és 1821-ben, kimutatások a jobbágy porták 
nyilvántartásáról a községben 1828-ban. 40 lap

1815–1828

1110
Bírósági iratok a SZKOTARSZKO-KISSZOLYVA körü-
li földterületek kisajátításáról, gr. Schönborn Ervinnek a 
község földesurának földrészekről, vasútépítésről. 10 lap

1895.
XII.30–
1897.V.3

1111 SZKOTARSZKO-KISSZOLYVA tagosítás utáni föld-
könyve. 21 lap 1876.VII.27

1112 Szidorfalva község tagosítás utáni földkönyve. 23 lap 1891.IX.23

1113

Kilenckérdéses jegyzőkönyv SZIDORFALVA birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1831-ben. 9 lap

1772.V.12–
1831.I.13
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1113
a

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZOLY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1831-ben. 8 lap

1772.X.7–
1831.I.12

1114
Bírósági iratok SZOLY birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, tagosítás végrehajtásáról. 149 lap

1857.XII.1–
1903.X.19

1115

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZEREDNYE birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
úrbárium, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, kimutatások a jobbágyporták nyilván-
tartásáról a községben 1831-ben. 41 lap

1772.XI.1—
1831.I.23

1116

Bírósági iratok SZEREDNYE földügyi viszonyainak 
szabályozásáról, a kocsmatartás, a mészárszékek fenn-
tartásának jogáról, folyamodványok, a jobbágyok név-
sora stb. I. kötet. 87 lap

1805.V.5–
1834.XI.20

1117
Bírósági iratok SZEREDNYE földügyi viszonyainak 
szabályozásáról. II. kötet. Tanúvallomások jegyzőköny-
ve, kereseti folyamodványok stb. 85 lap

1806.IV.13

1118

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTROJNA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1815-ben 
és 1821-ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartá-
sáról a községben 1828-ban. 36 lap

1773.II.10–
1829.II.18

1119

Bírósági iratok SZTROJNA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. I. kötet. 
Folyamodványok, kimutatások az egykori jobbágyok-
ról, jegyzőkönyvek a község földterületeinek minősíté-
séről stb. 112 lap

1857.
VI.23–1882.

VIII.14

1120

Bírósági iratok SZTROJNA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. II. kötet. 
Jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatokról, bir-
tokosok és jobbágyok közötti szerződések, jegyzőköny-
vek a község földterületeinek minősítéséről stb. 111 lap

1856.X.10–
1909.II.12
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1121 SZTROJNA tagosítás előtti földkönyve. 40 lap 1870.VI.23
1122 SZTROJNA tagosítás utáni földkönyve. 39 lap 1874.IX.22

1123

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTROJNA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, kötelezettségeik mértékéről, job-
bágynévsor. 37 lap

1772.
XII.11–

1774.IX.7

1124

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZVALJAVKA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról 
1773-ban, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról 1774-ben, tizenhat pontos úrbéri ellenőr-
ző jegyzék 1806-ból, kimutatások a jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben 1831-ban. 50 lap

1773.I.14–
1877.III.17

1125 STRIGÓC tagosítás utáni földkönyve. 10 lap 1866.XI.15

1126

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZKURATÓC birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, kimutatások a jobbágyportákról 1828-ban. 27 lap

1774.
VIII.17–

1829.II.17

1127

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZENTMIKLÓS birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról 1773-ban, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról 1774-ben. Kimutatások az adófizetők va-
gyoni állapotáról 1821-ben, a jobbágyok panaszlevelei 
a földesurak visszaéléseiről az úrbárium szabályaival 
kapcsolatosan. 54 lap

1773.
III.23–1828.

VIII.27

1128

RÁKOS és KAJDANÓ jobbágyainknak kereseti folya-
modványa a község földesura, Schönborn Fülöp gróf 
ellen, az önkényesen elvett erdőterületek visszaszolgál-
tatásáról, a földesúri erdők használatáról. 76 lap

1772.XI.24–
1811.X.25

1129
Bírósági iratok és szerződések a BEREGSZÁSZ kör-
nyéki földterületek értékesítéséről, amelyek Schönborn 
Ervin gróf részbirtokához tartoztak. 37 lap

1897.
XII.21–

1898.II.1

1130
Bírósági iratok és szerződések az ALSÓVERECKEI kör-
nyéki földterületek értékesítéséről, amelyek Schönborn 
Ervin gróf részbirtokához tartoztak. 8 lap

1886.V.5–
1899.IV.22

1131 Szerződés jóváhagyásáról az OROSZVÉGI iskola fel-
építéséről. 5 lap

1885.IX.4–
1885.XI.5

1132
Bírósági iratok és szerződések a MAKARJA környéki 
földterületek értékesítéséről, amelyek Schönborn Ervin 
gróf részbirtokához tartoztak. 24 lap

1886.III.17–
1887.X.27
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1133
Bírósági iratok és szerződések a BEREGSZÁSZ kör-
nyéki földterületek értékesítéséről, amelyek Schönborn 
Ervin gróf részbirtokához tartoztak. 46 lap

1890.V.7–
1891.I.23

1134
Bírósági iratok és szerződések a NAGYLUCSKA kör-
nyéki földterületek értékesítéséről, amelyek Schönborn 
Ervin gróf részbirtokához tartoztak. 17 lap

1887.V.23–
1889.IV.5

1135
Bírósági iratok és szerződések a GÁT környéki földte-
rületek értékesítéséről, amelyek Schönborn Ervin gróf 
részbirtokához tartoztak. 21 lap

1876.I.4–
1878.I.27

1136
Bírósági iratok és szerződések a NAGYDOBRONY kör-
nyéki földterületek értékesítéséről, amelyek Schönborn 
Ervin gróf részbirtokához tartoztak. 23 lap

1874.XI.24–
1881.II.7

1137

Bírósági iratok a SZÉLESTÓI rétek és PODHERINGI 
földterületek eladási szerződéseinek szabályozásáról, 
amelyek Schönborn Ervin gróf családi birtokának részét 
képezték. 14 lap

1879.X.1–
1895.

VIII.28

1138

Bírósági iratok a BEREGSZÁSZ környéki földterü-
letek eladási szerződéseinek jóváhagyásáról, amelyek 
Schönborn Ervin gróf családi birtokának részét képez-
ték. 16 lap

1878.X.21–
1882.

VIII.22

1139

Bírósági iratok a MUNKÁCS környéki földterüle-
tek eladási szerződéseinek jóváhagyásáról, amelyek 
Schönborn Ervin gróf családi birtokának részét képez-
ték. 6 lap

1884.IX.22–
1885.III.5

1140

Bírósági iratok a MUNKÁCS környéki földterüle-
tek eladási szerződéseinek jóváhagyásáról, amelyek 
Schönborn Ervin gróf családi birtokának részét képez-
ték. 12 lap

1896.V.12–
1896.

VIII.21

1141

Bírósági iratok a BEREGSZÁSZI Folyószabályo-
zási Egyesületnek eladott erdőterületekről, amelyek 
Schönborn Ervin gróf családi birtokának részét képez-
ték. 27 lap

1886.
VIII.28–

1888.X.15

1142
Bírósági iratok a SZTROJNAI malom és földterület bér-
léséről, ami Schönborn Miklós gróf családi birtokának 
részét képezték. 17 lap

1883.III.29–
1888.X.26

1143
Bírósági iratok Schönborn Ervin gróf NAGYBEREGI 
kocsmáztatási és malomhasználati jogának eladásáról. 
18 lap

1977.VI.21–
1880.I.21

1144
Bírósági iratok Schönborn Ervin gróf MAKARJA kocs-
máztatási és malomhasználati jogának szabályozásáról 
és eladásáról. 32 lap

1875.X.10–
1902.II.5
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1145 Bírósági iratok Schönborn Ervin gróf NAGYGUT kocs-
máztatási és malomhasználati jogának eladásáról. 16 lap

1877.
VIII.11–

1882.III.4

1146 Bírósági iratok Schönborn Frigyes gróf MEZŐTEREBES 
környéki erdőhasználati jogának értékesítéséről. 22 lap

1911.V.23–
1915.XII.10

1147
Schönborn Frigyes gróf szentmiklósi birtokos bejelenté-
se, amelyben nem vállal kezességet a vasútvonal mellett 
épített vadászházak tűzbiztonságáért. 27 lap

1911.
VIII.16–
1912.I.3

1148
Iratok Schönborn Ervin szentmiklósi birtokos kártéríté-
séről a robot eltörlése és a földterületek elvesztése miatt. 
230 lap

1865.V.22–
1894.V.22

1149
Iratok Schönborn Ervin szentmiklósi birtokos kártéríté-
séről a BEREGSZÁSZ környéki parasztoknak történő 
földterületek átadása miatt. 25 lap

1896.
XII.16–

1899.VII.7

1150

Iratok Schönborn Ervin szentmiklósi birtokos kártéríté-
séről a BEREGSZÁSZ környéki földterületek átadása 
miatt a parasztoknak, amit a jobbágyszőlők után fizetett 
tized eltörlése utján eszközöltek. 22 lap

1870.XII.8–
1886.V.29

1151 Iratok Schönborn Ervin szentmiklósi birtokos kártéríté-
séről a kocsmatartási jog megszüntetése miatt. 95 lap

1865.III.23–
1901.III.14

1152
Iratok a PODHERING, PASZIKA és más falvak kör-
nyéki földterületek valamint Schönborn Ervin birtokos 
földjeinek elidegenítéséről a vasútépítés javára. 216 lap

1888.
XI.28–1894.

VIII.17

1153
Iratok emeletes ház építésének engedélyezéséről BE-
REGSZÁSZ város területén, amely Schönborn Ervin 
gróf tulajdonához tartozik. 63 lap

1894.VI.26–
1896.II.26

1154
Iratok MUNKÁCSI és BEREGSZÁSZI házak építési 
költségeinek jóváhagyásáról, amelyek Schönborn Ervin 
gróf költségein épülnek fel. 41 lap

1895.V.3–
1896.III.9

1155 Bírósági iratok a MUNKÁCSI piac építésének jóváha-
gyásáról Schönborn Ervin gróf költségein. 59 lap

1893.IX.7–
1895.VI.5

1156
Schönborn Ervin gróf levelezése a közigazgatási - bíró-
sági szervekkel saját birtokának kormányzása ügyében. 
163 lap

1863.IV.28–
1901.III.13

1157 SZENTMIKLÓS tagosítás előtti földkönyve. 94 lap 1881

1158 A szentmiklósi parasztok tulajdonában lévő REPEDE 
környéki földterületek nyilvántartási könyve. 14 lap 1876–1882

1159 Schönborn Lothár gróf családi birtokának főkönyve. 93 lap 1719.II.19–
1865.X.2
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1160 Schönborn Lotár gróf családi birtoka vezetői ülésének 
jegyzőkönyvei. 95 lap

1719.II.19–
1865.X.2

1161

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZOLYVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról 
1773-ban, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról. Kimutatások a földmérnöki felmérések-
ről a földterületekre vonatkozóan, amelyek a parasztok 
használatában vannak. Kimutatások az adófizetők va-
gyoni állapotáról 1815-ben és 1821-ben. Kimutatások a 
földterületekről 1831-ből. 65 lap

1774.XII.7–
1831.II.19

1162

Bírósági iratok SZOLYVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a szolyvai job-
bágyok beadványa a földesuraik ellen. Úrbéri pereske-
dések iratai. Kimutatások a földterületekre vonatkozó-
an, amelyek a parasztok használatában voltak 1935-ben 
I. kötet. 158 lap

1858.I.21–
1877.III.17

1163

Bírósági iratok SZOLYVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a szolyvai job-
bágyok beadványa a földesuraik ellen. Úrbéri pereskedé-
sek iratai. II. kötet. Bírósági peres ügyek jegyzőkönyvei, 
az úrbéri előkészítő munkálatok bírósági jóváhagyásáról 
stb. 182 lap

1858.III.18–
1913.III.13

1164

Bírósági iratok SZOLYVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a szolyvai job-
bágyok beadványa Schönborn Frigyes ellen a közös erdő 
és legelőterületek elosztásáról földesuraik ellen. Úrbéri 
pereskedések iratai. III. kötet. A Beregszászi úrbári bíró-
ság határozata. 78 lap

1858.
III.6–1913.

XII.21

1165
Úrbéri peres ügyek iratai. A földesúr és jobbágyok kö-
zötti szerződések. A Budapesti Királyi Kúria átirata 
1915-ből. 172 lap.

1858.I.28–
1918

1166 Iratok a SZÉLESTÓI erdők és legelők bírósági felosztá-
sáról a földesúr és a szélestói jobbágyok között. 88 lap

1858.VI.30–
1913.II.21

1167

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZKOTARSZKA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri mun-
kálatokról. Tizenhat kérdéses úrbéri ellenőrző kimutatás 
a jobbágyok vagyoni állapotára és jobbágyterheikre vo-
natkozóan. Kimutatások az adófizetők vagyoni állapotá-
ról 1815-ben és a jobbágytelkekről 1826-ban. 38 lap

1774.
VIII.11–

1887.III.7
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1168
Kilenckérdéses jegyzőkönyv SZUHA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszony szabályozásáról, kimuta-
tások a jobbágytelkekről 1831-ben. 8 lap

1772.IX.31–
1831.I.12

1169 SZUHA tagosítás előtti földkönyve és térképe. 51lap 1863.V.16–
1865.II.17

1170 SZUHA tagosítás utáni kataszteri földkönyve. 70 lap 1883.II.20–
1910.II.26

1171

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZERNYE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. 
Tizenhat kérdéses úrbéri ellenőrző kimutatás az urbári-
um bevezetéséről Kimutatások az adófizetők vagyoni 
állapotáról 1812, 1814-ben és a jobbágytelkekről 1828-
ban. 37 lap

1772.XI.22–
1829.II.4

1172

Bírósági iratok SZERNYE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. 119 lap

1864.III.23

1172
a

Bírósági iratok SZMEREKOVO birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. 119 lap

1864.III.23

1173 SZMEREKOVO volt jobbágyainak jegyzéke. 25 lap 1864.III.23

1174

Bírósági iratok SZOBRÁNC-KOMARÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer eltörlése után, Urbéri rendezés, kilenc-
kérdéses jegyzőkönyv 1772-ből, Szobranc-Komaróc 
község urbáriuma 1774-ből, kimutatások a jobbágytel-
kekről 1831-ből stb. 53 lap

1774.I.3–
1905.X.19

1175

Bírósági iratok SZMEREKOVO birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a föld-
kivásárlásokról, a tagosítás végrehajtásáról. 131 lap

1857.XI.15–
1940.X.10

1176

Bírósági iratok SZOBRÁNC-KOMARÓC birtokosa 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 
Urbérrendezési eljárások. Földesúri beadvány a jobbá-
gyokkal szemben a kocsma és húsbolt fenntartásával 
kapcsolatosan, a fakivágás, a rét- és legelőhasználat sza-
bályozásáról stb. 61 lap

1855.X.
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1177

Bírósági iratok SZOBRÁNC-KOMARÓC birtokosa és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról.
Urbérrendezési eljárások Szobránc-Komaróc község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a jobbágyrendszer eltörlése után, a tagosítás 
végrehajtásáról. Bírósági jegyzőkönyvek és határozatok 
az úrbéri munkálatok előkészítésének jóváhagyásáról. I. 
kötet. 151 lap

1857.
VIII.21–

1858.XII.13

1178

Bírósági iratok SZTROJNYA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. Bir-
tokosok és jobbágyok közötti szerződések, az úrbéri bí-
róságok határozatai, stb. II. kötet 143 lap

1857.X.7–
1911.III.22

1179 SZTROJNYA tagosítás előtti földkönyve. 24 lap 1857.IX.28
1180 SZTROJNYA tagosítás utáni földkönyve. 13 lap 1862.IV.25

1181 SZTROJNYA földkönyve az 1783. évi állapotok szerint. 
21 lap 1783

1182

Bírósági iratok SZOLOCSINA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tu-
lajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. I. kötet. 
Kereseti folyamodványok, kimutatások az egykori job-
bágyokról, jegyzőkönyvek a község földterületeinek mi-
nősítéséről stb. 117 lap

1855.X.5–
1873.IX.5

1183

Bírósági iratok SZOLOCSINA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról. II. kötet. 
Bírósági jegyzőkönyvek és határozatok az úrbéri mun-
kálatok előkészítésének jóváhagyásáról, szerződések 
birtokosok és jobbágyok között. 114 lap

1868.
VII.23–

1913.I.24

1184 SZOLOCSINA tagosítás előtti földkönyve. 32 lap 1868.VII.1
1185 SZOLOCSINA tagosítás utáni földkönyve. 34 lap 1873.IX.13

1186

Bírósági iratok SZIDORFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbá-
gyok tulajdonát képező földek elhatárolásáról. 216 lap

1878.VII.8–
1910.VI.8

1187
Bírósági iratok a SZIDORFALVA környéki birtokosok 
és jobbágyok tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról. 24 lap

1856.IV.12–
1860.XII.6
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1188 SZIDORFALVA úrbérrendezés előtti földkönyve. 11 lap 1876.
VIII.12

1189

Bírósági iratok SZTARINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után. I. kötet. Kereseti folyamodványok, 
jegyzőkönyvek az úrbéri munkálatok előkészítésének 
jóváhagyásáról stb. 106 lap

1857.
VI.30–1908.

VII.10

1190

Bírósági iratok SZTARINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után. II. kötet. Jegyzőkönyvek a földterüle-
tek minősítéséről, szerződések birtokosok és jobbágyok 
között stb. 94 lap

1857.
VIII.5–

1912.VI.9

1191
Bírósági iratok SZTARINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 138 lap

1858.V.17–
1914.V.8

1192 SZTARINA tagosítás előtti földkönyve és térképe. 3 lap 1867

1193

Bírósági iratok SZÜRTE, TÉGLÁS és NAGYTRÁT 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a földterületek 
kivásárlásáról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbárium 
és úrbéri táblázat, kimutatások a jobbágyporták nyilván-
tartásáról. I kötet. 194 lap

1772.IX.24–
1869.X.12

1194

Bírósági iratok SZÜRTE, TÉGLÁS és NAGYTRÁT 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a földterüle-
tek kivásárlásáról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbá-
rium és úrbéri táblázat, kimutatások a jobbágy porták 
nyilvántartásáról. II. kötet. A jobbágyok összehasonlító 
jegyzéke a régi és az új állapotuk szerint, kereseti bead-
vány, bírósági ülések jegyzőkönyvei stb. 256 lap

1858.IV.17–
1897.VI.28

1195

Bírósági iratok SZÜRTE, TÉGLÁS és NAGYTRÁT 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a földterületek 
kivásárlásáról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, úrbárium 
és úrbéri táblázat, kimutatások a jobbágyporták nyilván-
tartásáról. III. kötet. Az úrbéri bírósági határozat, kimu-
tatások a kihasított földek értékéről. 293 lap

1871.
VIII.10–

1912.II.18

1196

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTÁNFALVA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni helyzetéről és jobbágyi kötelezettségeikről, ki-
mutatások a jobbágyportákról az 1828. évben. 38 lap

1772.XII.3–
1829.II.14
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1197

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZÉLESTÓ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről az 
1815évi és az 1828. években, kimutatások a jobbágy-
portákról az 1828. évben. A jobbágyok panaszai a tíz-
kérdéses jegyzőkönyvek összeállítása során elkövetett 
visszaélésekről. 46 lap

1772.IX.25–
1829.II.18

1198

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZTRABICSÓ birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbá-
gyok vagyoni helyzetéről, kötelezettségeik mértékéről, 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1813-ban 
és 1814-ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántar-
tásáról a községben 1828-ban, bírósági eljárás iratai a 
jobbágyok panasza alapján az ellenük elkövetett föld-
foglalás ügyében. 85 lap

1772.I.17–
1829.II.13

1199 Alapszabály az egykori SZÁRAZPATAKI úrbéri erdő-
közösség gazdasági tevékenységéről. 11 lap 1907.XII.17

1200

Iratok SZÜRTE, TÉGLÁS, NAGYRÁT egyesült köz-
ségek jobbágyainak földkivásárlásairól hosszúlejáratú 
kölcsönök segítségével. BOZOS község birtokosának 
Redviz Sándornak folyamodványa a bírósági eljárás 
kezdetéről, hirdetés az eljárás megkezdéséről, a bírósági 
tárgyalás jegyzőkönyve stb. I. kötet. 240 lap

1874.V.10–
1890.XI.27

1201

Iratok SZÜRTE, TÉGLÁS, NAGYRÁT egyesült köz-
ségek jobbágyainak földkivásárlásairól hosszúlejáratú 
kölcsönök segítségével. BOZOS község birtokosának 
Redviz Sándornak folyamodványa a bírósági eljárás 
kezdetéről, hirdetés az eljárás megkezdéséről, a bírósá-
gi tárgyalás jegyzőkönyve stb. II. kötet. Kimutatások az 
ülésekről, jobbágyok kérvényei a földkivásárlásokkal 
kapcsolatosan. 185 lap

1874.
VIII.8–

1875.III.29

1202

Iratok SZÜRTE, TÉGLÁS, NAGYRÁT egyesült köz-
ségek jobbágyainak földkivásárlásairól hosszúlejáratú 
kölcsönök segítségével. BOZOS község birtokosának 
Redviz Sándornak folyamodványa a bírósági eljárás 
kezdetéről, hirdetés az eljárás megkezdéséről, a bírósági 
tárgyalás jegyzőkönyve, a kassai táblabíróság határozata 
stb. III. kötet. 222 lap

1865.V.23–
1896.IX.11
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1203

Iratok SZÜRTE, TÉGLÁS, NAGYRÁT egyesült köz-
ségek jobbágyainak földkivásárlásairól hosszúlejáratú 
kölcsönök segítségével. BOZOS község birtokosának 
Redviz Sándornak folyamodványa a bírósági eljárás 
kezdetéről, hirdetés az eljárás megkezdéséről, a bíró-
sági tárgyalás jegyzőkönyve stb. IV. kötet. Az ungvári 
árvaszéki bíróság levelezése a budapesti kincstári igaz-
ságszolgáltatással, a Kassai Táblabíróság határozatai, a 
Magyar Királyi Kúria határozata. 264 lap

1885.IV.23–
1907.II.28

1204

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SZRIPPA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták 1831. évi nyilvántartásáról a 
községben. 8 lap

1772.V.15–
1831.I.22

1205

Bírósági iratok SZKOTARSZKA és SZVALJAVKA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a jobbágyrendszer megszüntetése után, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. I. kötet. 231 lap

1865.IX.30–
1914.XI.19

1206

Bírósági iratok SZKOTARSZKA és SZVALJAVKA bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, a jobbágyrendszer megszüntetése után, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról. Földesúri kereseti beadvány Szvaljavka 
község jobbágyai ellen, szerződés a szvaljavkai földesúr 
és jobbágyai között stb. II. kötet. 241 lap

1857.
VIII.23–

1907.XII.15

1207

Bírósági iratok SZKOTARSZKA és SZVALJAVKA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a jobbágyrendszer megszüntetése után, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. Mocsis János, Koverdeny Mi-
hály és mások keresetei a jobbágyporták visszaszolgál-
tatásáról, amelyet önkényesen vett el tőlük a földesúr. 
III. kötet. 235 lap

1856.X.21–
1877.III.19

1208

Bírósági iratok SZKOTARSZKA és SZVALJAVKA 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a jobbágyrendszer megszüntetése után, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. Dubivics István, Szmolják András 
és mások keresetei földjeik visszaszolgáltatásáról, amit 
a földesúr vett el tőlük. IV. kötet. 167 lap

1856.X.14–
1877.III.13
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1209

Bírósági iratok TIBA birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer meg-
szüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. Úrbárium és 
úrbéri táblázat, kimutatások a jobbágyporták nyilvántar-
tásáról stb. 122 lap

1731.I.28–
1912.XII.27

1210

Bírósági iratok TIBA birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer meg-
szüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. Jobbágyok 
keresete a birtokosok által jogtalanul eltulajdonított föl-
dek visszaszolgáltatása ügyében, a robot kiváltásáról. 
176 lap

1851.
VIII.4–

1882.IV.29

1211

Bírósági iratok TIBA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. Kere-
seti folyamodványok a földügyek rendezéséről, bírósági 
jegyzőkönyvek az úrbéri tagosítási munkálatok előké-
szítéséről stb. 154 lap

1850.V.26–
1862.V.6

1212

Bírósági iratok TIBA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. Jegyző-
könyv a mérnöki munkálatok jóváhagyásáról, szerződé-
sek a birtokosok és jobbágyok között stb. 158 lap

1852.VII.9–
1909.VI.8

1213

Bírósági iratok TIBA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. Jegyző-
könyv a szerződések jóváhagyásáról, úrbéri leírás stb. 
151 lap

1858.
III.26–1908.

VII.14

1214 TIBA úrbéri tagosítás utáni földkönyve. 15 lap 1863
1215 TIBA úrbéri tagosítás előtti földkönyve. 26 lap –

1216

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TURJAREMETE birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról 
a községben 1831-ben. 13 lap

(1772)–
1831

1217

Bírósági iratok TURJAREMETE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Az úrbér-
rendezés iratai. Az Ungvári Kincstári Gazdaság kereseti 
folyamodványa a turjaremetei lakosok ellen 1858-ban, 
kimutatások a földek minősítéséről turjaremete körül. I. 
kötet. 127 lap

1854.XII.6–
1870.VI.20
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1218

Bírósági iratok TURJAREMETE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Össze-
hasonlító kimutatás a turjaremetei földek elosztásáról 
az úrbérrendezés szerint és az 1864. évi reformtervezet 
szerint. Szerződések az Ungvári Kincstári Gazdasággal 
és a jobbágyokkal stb. II. kötet. 193 lap

1857.VI.21–
1911.IV.28

1219

Bírósági iratok TURJAREMETE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Az úr-
bérrendezés iratai. Turjaremete földkönyve az 1864. évi 
tagosítás előtt. 87 lap

1864

1220

Bírósági iratok TURJAREMETE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Az úr-
bérrendezés iratai. A turjaremetei úrbéri tagosítás terve-
zete. 60 lap.

1863.II.10–
1864.II.16

1221
Bírósági iratok TURJAREMETE község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. A 
község földkönyve a tagosítás után. 57 lap

1878.VI:23–
1871.X.19

1222 TÖVISFALVA tagosítás előtti földkönyve. 18 lap 1880.X.15
1223 TÖVISFALVA tagosítás utáni földkönyve. 23 lap 1891.X.26

1223
a

Kimutatások TÖVISFALVA jobbágyairól és jobbágy-
portáiról az tagosítás után. 9 lap 1891.X.26

1224 Bírósági jegyzőkönyv a TROSZTJANFALVI jobbágy- 
és zsellérporták átadásáról a volt jobbágyoknak. 12 lap 1877.IX.7

1225 A TURJAVÁGÁSI úrbéri közösség alapszabálya, a kö-
zösség tagjai által használt legelőkről. 75 lap

1904.V.25–
1915

1226  A TISZOVA környéki földterületek tagosítás utáni föld-
könyve. 8 lap

1882. 
IX.14–1884. 

IX.10

1227

Bírósági iratok TISZOVA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a birtokosok és a jobbágyok közös tulaj-
donát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a kihasított 
területek kivásárlásáról a jobbágyok által. Kereseti be-
advány, úrbéri kimutatás, bírósági jegyzőkönyvek, hatá-
rozatok stb. I. kötet. 111 lap

1856.
VII.30–

1891.XII.30

1228

Bírósági iratok TISZOVA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Szerződések a 
birtokosok és jobbágyok között, a szerződések bírósági 
végrehajtásáról stb. II. kötet. 157 lap

1856.VII.3–
1914.IV.26
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1229

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TASOLYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
helyzetéről, kötelezettségeik mértékéről, kimutatások a 
jobbágyportákról 1828-ban. 24 lap

1772.III.30–
1837.I.18

1230

Bírósági iratok TASOLYA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer el-
törlése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról, a kihasított terüle-
tek kivásárlásáról a jobbágyok által. Kereseti beadvány, a 
fölminősítés jegyzőkönyvei stb. I. kötet. 98 lap

1856.V.11–
1858.XII.21

1231

Bírósági iratok TASOLYA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után. Összehasonlító jegyzék a volt jobbá-
gyokról, jegyzőkönyv a térkép és a földkönyv bírósági 
jóváhagyásáról. Tasolya körüli térképek stb. II. kötet. 
143 lap

1857.X.26–
1877.I.26

1232

Bírósági iratok TASOLYA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után. Az úrbéri bíróság határozata, jegyző-
könyv a földterületek átadásáról a jobbágyoknak stb. III. 
kötet. 177 lap

1853.IX.16–
1870.III.12

1233 TASOLYA tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1859.IX.16–
1234 TASOLYA tagosítás utáni földkönyve. 12 lap 1877.XII.15

1235

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TISZOVA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról 1774-ben, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék 
1887-ből, kimutatás a jobbágyok vagyoni állapotáról 
1815-ből, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásá-
ról a községben 1831-ben. 25 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.17

1236

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TROSZTYANICA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, a jobbágy porták nyilvántartásáról a községben 
1828-ban, kimutatás a jobbágyok által kivásárolt földte-
rületekről. 31 lap

1774.
VIII.11–

1856.IV.14

1237

Bírósági iratok TROSZTYANICA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a föl-
desurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. 110 lap

1858.VII.2–
1912.III.15
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1238 TROSZTYANICA tagosítás előtti földkönyve. 8 lap 1875
1239 TROSZTYANICA tagosítás utáni földkönyve. 10 lap 1877.IX.7

1240 A TISZAKIRVAI volt úrbéresek erdőgazdasági munka-
terve. 21 lap 1902.X.4

1241

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TALÁMAS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mérté-
kéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 
1815-ban, kimutatások a jobbágy és zsellérporták nyil-
vántartásáról a községben, amelyeket kivásárolnak a 
jobbágyok. 35 lap

1774.
VIII.11–

1837.II.28

1242

Bírósági iratok TALAMÁS birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után. Folyamodványok, bírósági jegyző-
könyvek, határozatok, szerződések birtokosok és jobbá-
gyok között. 172 lap

1856.XII.6–
1898.III.23

1243 TALAMÁS tagosítás előtti földkönyve. 21 lap 1869.XII.29
1244 TALAMÁS tagosítás utáni földkönyve. 14 lap 1872.XI.27

1245
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TIHA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kimuta-
tás a jobbágyporták nyilvántartásáról 1831-ben. 10 lap

1772.IX.28–
1831.I.12

1246

Bírósági iratok TIHA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer el-
törlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról. 134 lap

1857.VI.21–
1907.II.16

1247 TIHA tagosítás előtti földkönyve. 116 lap 1863.V.3
1248 TIHA tagosítás utáni földkönyve. 73 lap 1872
1249 TIHA tagosítás utáni földkönyve. 105 lap 1872.X.22
1250 TIHA körüli területek földkönyve. 187 lap 1861.I.15

1251 TIHAI jobbágyok nyilvántartási könyve, akik földterü-
leteket használtak. 62 lap 1861.II.7

1252

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TIMSOR birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbáriumi munkála-
tokról, tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbá-
gyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mér-
tékéről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 
1815-ban, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásá-
ról a községben 1828-ban. 159 lap

1857.III.19–
1914.IX.4
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1252
a

Bírósági iratok TIMSOR birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elha-
tárolásáról, a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Úrbéri 
kimutatás, a robot teljesítésének nyilvántartási könyve, 
a jobbágyok összehasonlító jegyzéke stb. 34 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.17

1253

Bírósági iratok TIMSOR birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Folyamod-
ványok, az úrbéri bíróság határozatai, iratok a jobbágyok 
fellebbezéséről. 113 lap

1856.II.21–
1885.XII.9

1254

Bírósági iratok TIMSOR birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról, a tagosítás végrehajtásáról. III. kötet. Az úrbéri 
bíróság határozata peres ügyekben, jegyzőkönyvek a 
jobbágyoknak átadott földek ügyében. 146 lap

1856.II.21–
1908.II.7

1255

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TURJABISZTRA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályo-
zásáról, úrbárium és úrbéri kimutatások, kimutatások a 
jobbágyportákról 1881-ben. 28 lap

1772.
XII.29–

1881.I.13

1256

Bírósági iratok TURJABISZTRA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
Kimutatások a jobbágy és zsellérportákról, jegyzőkönyv 
az úrbéri munkálatok előkészítésének jóváhagyásáról 
stb. I kötet. 192 lap

1852.VI.7–
1887.VI.15

1257

Bírósági iratok TURJABISZTRA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
II kötet. Jegyzőkönyv az úrbéri erdők felértékeléséről, 
szerződés a jobbágyok és birtokosok között. 147 lap

1855.
XII.09–
1904.

VIII.17

1258

Bírósági iratok TURJABISZTRA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
III. kötet. Kimutatások a jobbágyportákról az úrbéri ta-
gosítás előtt és után, bírósági jegyzőkönyvek és határo-
zatok a tervezésről. 169 lap

1866.I.4–
1913.VII.19

1259 TURJABISZTRA tagosítás előtti földkönyve. 33 lap 1863.
VIII.12
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1260 TURJABISZTRA tagosítás utáni földkönyve. 32 lap 1866.XI.7

1261

Bírósági iratok egyes földtulajdonosok tulajdonrészé-
nek megállapításáról a TARNÓC körüli közös erdőben. 
Kilenckérdéses jegyzőkönyv, úrbárium, úrbéri kimuta-
tások. 94 lap

1772.
XII.27–

1902.XI.18

1262

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TURJAPOLJANA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról a jobbágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás 
végrehajtásáról, a közös erdők és legelők elhatárolá-
sáról, úrbéri kimutatás, kimutatás az erdőterületekről, 
szerződés a jobbágyok és a birtokosok között stb. I. kö-
tet. 184 lap 

1851. X.20–
1910.IV.9

1263

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv TURJAPOLJANA birto-
kosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról a jobbágyrendszer megszüntetése után. Folyamod-
ványok, bírósági jegyzőkönyvek, határozatok, kimutatá-
sok a jobbágyportákról stb. II. kötet. 108 lap

1792.XI.20–
1831.I.19

1264

Bírósági iratok TURJAPOLJANA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a közös erdők és legelők elhatárolásáról. Kimutatások a 
jobbágyportákról, az úrbéri erdők lefoglalásáról stb. III. 
kötet. 249 lap

1857.VI.28–
1882.IX.16

1265

Bírósági iratok TURJAPOLJANA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után. Jegyzőkönyv a legeltetési 
jog árverezéséről, makkoltatásról az úrbéri erdőkben, 
a földhasználat szabályozásának általános tervezetéről, 
bírósági határozatok stb. IV. kötet. 192 lap

1860.
VI.19–1911.

VII.26

1266 TURJAPOLJANA tagosítás előtti földkönyve. 155 lap 1873
1267 TURJAPOLJANA tagosítás utáni földkönyve. 84 lap 1882

1268 A TURJAPOLJANAI adózó jobbágyok adókönyve. 
160 lap 1837–1854

1269

Bírósági iratok UGLYA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatá-
rolásáról. Úrbéri kimutatás, kereseti folyamodvány stb. 
I. kötet. 95 lap

1847.X.21–
1851.V.9



140

1270

Bírósági iratok UGLYA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatáro-
lásáról. II. kötet. A jobbágyok összehasonlító jegyzéke, 
bírósági jegyzőkönyvek és határozatok stb. 132 lap

1847.X.17–
1894.III.18

1271

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ÚJKEMENCE birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1831-ben, kimutatások az erdővágásokról, az 
önkényes foglalásokról kérdésről. 17 lap

1772.V.11–
1859.I.20

1272

Bírósági iratok ÚJKEMENCE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a kö-
zös erdők és legelők elhatárolásáról. 118 lap

1857.XI.20–
1905.IV.19

1273 A volt ÚJKEMENCEI úrbéresek erdőhasználati terve. 
11 lap

1892.
VIII.26–
1908.I.24

1274

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv UKLINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról 
1772-ben, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, a jobbágyok vagyoni állapotáról 1815-
ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban. 30 lap

1772.
XII.24–

1828.VIII.8

1275

Bírósági iratok UKLINA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a közös erdők 
és legelők elhatárolásáról. 123 lap

1854.
VIII.18–
1884.X.6

1276 UKLINA tagosítás előtti földkönyve. 22 lap 1875.V.28–
1880.X.27

1277 UKLINA tagosítás utáni földkönyve. 12 lap 1880.X.27

1278

Bírósági iratok ÚJDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágytelkek kivásárlásáról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek, kimutatások a job-
bágyportákról stb. I kötet. 130 lap

1804.VI.4–
1890.IX.5

1279

Bírósági iratok ÚJDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágytelkek kivásárlásáról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
Szerződés birtokos és jobbágy között, bírósági jegyző-
könyvek és határozatok stb. 157 lap lap

1781.
XII.15–

1892.XI.23



141

1280

Bírósági iratok ÚJDÁVIDHÁZA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágytelkek kivásárlásáról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
Kimutatások a volt a jobbágyok által kivásárlandó job-
bágy és a zsellérportákról, kimutatások az adófizetők 
anyagi állapotáról stb. 189 lap

1848.I.1–
1911.II.16

1281

Bírósági iratok UGLICS-KRIVA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 
80 lap

1774.IV.27–
1867.I.26

1282 ÚJSZECSE község központi részének térképe az úrbér-
rendezés után. 1 lap 1916.XI.6

1283

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv UZSOK birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kimu-
tatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a községben 
1831-ben. 8 lap

1772.III.23–
1831.I.12

1284
Bírósági iratok UZSOK birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer el-
törlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 142 lap

1857.
VI.21–1909.

VII.23
1285 UZSOK tagosítás előtti földkönyve. 64 lap 1862.X.3
1286 UZSOK tagosítás utáni földkönyve. 39 lap 1874.VII.23

1287 Az UZSOK környékén föltulajdonjoggal rendelkező 
jobbágyok névjegyzéke. 36 lap 1861.I.10

1288
Bírósági iratok ÚJSZEMERE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után. 9 lap

1857.VI.21–
1859.IV.20

1289

Bírósági iratok ÚJSZEMERE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a közös jobbágy és földesúri 
erdők és legelők elhatárolásáról, a tagosítás végrehajtá-
sáról. 104 lap

1857.VI.21–
1909.V.11

1290 ÚJSZEMERE tagosítás előtti földkönyve. 128 lap 1865.I.29
1291 ÚJSZEMERE tagosítás utáni földkönyve. 67 lap 1875.XI.13

1292

Bírósági iratok UNGVÁR Kincstári Gazdasága és a job-
bágyok közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, akik 
zsellér jogon használták a Kincstári Gazdaság vermeit, 
pincéit, kertjeit. Az Ungvári Kincstári Gazdaság úrbéri 
bíróságának jegyzőkönyvei. Kivonatok Ungvár úrbári-
umából. Az úrbéri bíróság határozata 1872-ből. I. kötet. 
123 lap

1841.
VII.6–1841.

XI.14/
1872
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1293

Bírósági iratok UNGVÁR Kincstári Gazdasága és a job-
bágyok közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, akik 
zsellér jogon használták a Kincstári Gazdaság vermeit, 
pincéit, kertjeit. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv az úrbéri 
rendezés előkészítésével kapcsolatosan (1837). Ungvár 
úrbéri leírása 1848-ban stb. II. kötet. 229 lap

1830.XII.5–
1903.VII.7

1294

Bírósági iratok UNGVÁR Kincstári Gazdasága és a job-
bágyok közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, akik 
zsellér jogon használták a Kincstári Gazdaság vermeit, 
pincéit, kertjeit. Az úrbéri bíróság üléseinek a jegyző-
könyve, a Budapesti Táblabíróság határozata stb. III. 
kötet. 190 lap

1881.X.11–
1895.IV.6

1295

Bírósági iratok UNGVÁR Kincstári Gazdasága és a job-
bágyok közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, akik 
zsellér jogon használták a Kincstári Gazdaság vermeit, 
pincéit, kertjeit. Szerződés az Ungvári Kincstári Gazda-
ság és zsellérei között (1863). Az úrbéri bíróság határoza-
ta a zsellérporták kivásárlásáról (1873) IV. kötet. 178 lap

1861.XI.12–
1889.VI.9

1296

Bírósági iratok UNGVÁR Kincstári Gazdasága és a 
jobbágyok közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
akik zsellér jogon használták a Kincstári Gazdaság ver-
meit, pincéit, kertjeit. A Kassai Táblabíróság határozata 
(1893). A kivásárlandó pincék /vermek elhelyezkedési 
rajza (1890). A beregszászi árvaszék határozata a föld-
tulajdonosok földkönyveinek nyilvántartásáról a bíróság 
által kijelölt földterületekről stb. V. kötet. 116 lap

1869.II.3–
1894.II.12

1297
Bírósági iratok az UNGVÁRI jobbágyok és birtokosaik 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról az úrbérrende-
zés után. 155 lap

1863.XI.30–
1880.XI.2

1298
Bírósági iratok a jobbágyok közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, akik az Ungvári Kincstári Gazdaság 
területén éltek. 22 lap

1765.IV.28–
1840.IV.30

1299

Bírósági iratok az UNGVÁR környéki vermek, kama-
rák, kertek, átadásáról az Ungvári Kincstári Gazdaság 
zselléreinek. Folyamodványok, jegyzőkönyvek az úrbé-
ri munkálatok előkészítéséről stb. I. kötet. 161 lap

1866.VI.25–
1911.III.10

1300

Bírósági iratok az UNGVÁR környéki vermek, kama-
rák, kertek, átadásáról az Ungvári Kincstári Gazdaság 
zselléreinek. A kincstári tisztviselő fellebbezése és bíró-
sági határozat a vermek, pincék, kertek kivásárlásának 
összegéről. II. kötet. 143 lap

1856.X.6–
1905.VIII.9
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1301

Bírósági iratok az UNGVÁR környéki vermek, kama-
rák, kertek, kivásárlásairól az Ungvári Kincstári Gaz-
daság zsellérei által. Az ungvári béresek pince, verem 
és kertkivásárlásairól a birtokosok és a jobbágyok kö-
zött létrejött szerződés szerint, ami azelőtt az Ungvári 
Kincstári Gazdaságé volt. Birtokosok és jobbágyok kö-
zötti szerződés a földterületek átadásáról stb. I. kötet. 
101 lap.

1868.IV.2–
1909.II.21

1302

Bírósági iratok az UNGVÁR környéki vermek, kama-
rák, kertek, kivásárlásairól az Ungvári Kincstári Gazda-
ság béresei által. Az úrbéri bíróság határozata, a földesúr 
fellebbezése stb. II. kötet. 165 lap

1886.VI.11–
1903.III.5

1303

Bírósági iratok az UNGVÁR környéki vermek, kama-
rák, kertek, kivásárlásairól az Ungvári Kincstári Gaz-
daság zsellérei által. Birtokosi folyamodvány a károk 
megtérítése ügyében, a táblabíróság és a királyi kúria 
határozata stb. III. kötet. 188 lap

1832.X.14–
1901.III.19

1304

Bírósági iratok az UNGVÁRI jobbágyok panaszainak 
kivizsgálásáról az Ungvári Kincstári Gazdasággal szem-
ben. Földterületek önkényes elfoglalásáról, a hűbéri vi-
szonyok szabályozásáról bírósági úton. A jobbágyok pa-
naszai, kereseti folyamodványok stb. I. kötet. 192 lap

1856.IV.23–
1868.III.18

1305

UNGVÁRI jobbágyok panaszai, kereseti folyamodvá-
nyok stb. I kötet. Kereseti folyamodvány, bírósági ülé-
sek jegyzőkönyvei, bírósági határozatok stb. II. kötet. 
135 lap

1852.I.12–
1868.II.16

1306
UNGVÁR képviselőtestületének nyilvántartási könyve 
az ingatlan-, a borospince és más vásárlásokról a város 
környékén. 61 lap

1841.XI.5–
1848.VI.16

1307 Az UNGVÁRI Kincstári Gazdaság tiszttartójának jegy-
zőkönyve gazdaság 1821. évi bérleti díjáról. 17 lap 1821.III.3

1308

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ÚJROSZTOKA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1815-
ben, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban. 30 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.19

1309

Bírósági iratok ÚJROSZTOKA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a kö-
zös erdők és legelők elhatárolásáról. 206 lap

1806.V.20–
1856.IV.10
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1310 ÚJROSZTOKA tagosítás előtti és utáni földkönyve. 56 lap 1882.I.13–
1884.XI.6

1311

Bírósági iratok ÚJSZTUZSICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
közös erdők és legelők elhatárolásáról, a tagosítás vég-
rehajtásáról. 150 lap

1772.IX.1–
1912.XI.5

1312 ÚJSZTUZSICA tagosítás előtti térképe és földkönyve. 
119 lap

1863–1865.
VI.17

1313 ÚJSZTUZSICA tagosítás utáni térképe és földkönyve. 
41 lap 1874.X.2

1314 ÚJSZTUZSICA jobbágyainak és az általuk használt 
földterületek jegyzéke. 28 lap 1861.I.12

1315 ÚJSZTUZSICA környéki földterületek jegyzéke mére-
tükről és művelési águkról. 128 lap 1860.XII.20

1315
a

Bírósági iratok FELSŐSCHÖNBORN jobbágyai és 
birtokosai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 
Jobbágyok kereseti folyamodványai az úrbéri eljárások 
megkezdéséről (1857). Bírósági ülések jegyzőkönyvei 
stb. I. kötet. 179 lap

1857.V.19–
1910.II.23

1315
b

Bírósági iratok FELSŐSCHÖNBORN birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Szer-
ződés a község birtokosa és jobbágyai között. Az úrbéri 
bíróság határozata (1890). II. kötet. 190 lap.

1857.IV.17–
1884.XI.17

1316 FELSŐSCHÖNBORN/FELSŐKEREPEC földkönyve 
az úrbérrendezés előtt. 41 lap. 1868.XI.3 

1317

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FELSŐDOMONYA bir-
tokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, kimutatások a jobbágyportákról 1831-ben. 
Kimutatások az erdővágásokról és az erdőterületekről 
stb. 51 lap

1772.V.7–
1838.VI.8

1318

Bírósági iratok FELSŐDOMONYA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és 
jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek el-
határolásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok 
általi földkivásárlásokról. I. kötet. Úrbéri kimutatás, 
jegyzőkönyvek az úrbéri előkészítő munkálatok jóváha-
gyásáról., jegyzőkönyv a földek minőségi vizsgálatáról 
stb. 139 lap

1857.VI.26–
1861.II.8
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1319

Bírósági iratok FELSŐDOMONYA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatá-
rolásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok általi 
földkivásárlásokról. II. kötet. Szerződések a birtokosok 
és a jobbágyok között stb. 150 lap

1862.V.1–
1873.V.17

1320

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FELSŐREMETE birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, úrbéri és a megyei megbízottak igazolásai az úrbá-
riumi munkálatokról. Tizenhat pontos úrbéri ellenőrző 
jegyzék a jobbágyok vagyoni állapotáról, kötelezettsé-
geik mértékéről, kimutatások a jobbágy porták nyilván-
tartásáról. 17 lap

1772.XII.16

1321

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FELSŐSCHÖNBORN-
KEREPEC birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszo-
nyok szabályozásáról, a megyei megbízottak igazolásai 
az úrbéri munkálatokról. Kimutatások a jobbágy porták 
nyilvántartásáról 1828-ban. Kimutatások az erdőirtás-
okról, kimutatások a jobbágyok létszámáról és földterü-
leteik méreteiről. 16 lap

1773.II.9–
1829.II.19

1322

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FEDELESFALVA község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, (1773). A megyei megbízottak igazolásai az 
úrbéri munkálatokról. Tizenhat pontos úrbéri ellenőrző 
jegyzék a jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágyköte-
lezettségeik mértékéről 1791-ben. 43 lap

1773.I.15–
1829.II.17

1323

Bírósági iratok FEDELESFALVA birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatá-
rolásáról. 91 lap

1857.VI.30–
1913.I.24

1324 FEDELESFALVA tagosítás előtti földkönyve. 16 lap 1876.
VIII.11

1325 FEDELESFALVA tagosítás utáni földkönyve. 18 lap 1877.IX.5

1326

Bírósági iratok FELSŐNÉMETI birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról. Kereseti folyamodvány, jegyzőkönyv az úrbéri elő-
készítő munkálatok előkészítéséről stb. I. kötet. 130 lap

1856.
IX.24–1860.

XII.13
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1327

Bírósági iratok FELSŐNÉMETI birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról. Bírósági jegyzőkönyvek, határozatok, kimutatások 
a jobbágyportákról stb. 124 lap

1831.I.20–
1878.XII.6

1328 FELSŐNÉMETI tagosítás előtti földkönyve. 13 lap
1857.

VI.16–1863.
VIII.22

1329 FELSŐNÉMETI tagosítás utáni földkönyve. 10 lap 1864.XII.17

1330

Bírósági iratok FELSŐKISBISZTRA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a földesurak és job-
bágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatá-
rolásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a jobbágyok általi 
földkivásárlásokról. 117 lap

1856.IV.4–
1892.I.6

1331 FELSŐKISBISZTRA tagosítás előtti földkönyve. 30 lap 1880.IX.23–
1332 FELSŐKISBISZTRA tagosítás utáni földkönyve. 16 lap 1882.XI.10

1333 FELSŐKISBISZTRA jobbágyainak és földjeinek jegy-
zéke. 8 lap 1882.XI.10

1334
Nyilvántartási könyv a robot teljesítéséről 
FELSŐKISBISZTRÁN és más községekben 1848-ban. 
15 lap

1877.III.17

1335

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FELSŐVIZNICE birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásá-
ról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munká-
latokról, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben. 39 lap

1772.IV.4–
1829.II.19

1336

Bírósági iratok FELSŐVIZNICE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Kereseti folyamod-
vány, jegyzőkönyv a földek minősítéséről stb. 67 lap

1854.
VII.31–

1872.IX.12

1337

Bírósági iratok FELSŐVIZNICE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Jegyzőkönyv az úr-
béri munkálatok előkészítésének jóváhagyásáról, szer-
ződések a birtokosok és jobbágyok között stb. 95 lap

1873.IV.18–
1915.III.17
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1338

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FOGARAS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben 1828-ban. 19 lap

1773.III.21–
1829.II.17

1339

Bírósági iratok FOGARAS birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után. Folyamodványok az eljárások 
megindításáról (1873). Jegyzőkönyvek a bírói munkála-
tok előkészítésének jóváhagyásáról stb. I. kötet. 73 lap

1857.IX.30–
1877.IX.19

1340

Bírósági iratok FOGARAS birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után. II. kötet. Kereseti beadvány 
(1857), úrbéri szerződés (1858) stb. 85 lap

(1858) 
1886.X.2–
1911.VI.26

1341

Bírósági iratok FELSŐRIBNICE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehaj-
tásáról. I. kötet. Kereseti folyamodvány, jegyzőkönyv a 
földek minősítéséről stb. 62 lap

1856.
VII.10–

1875.V.15

1342

Bírósági iratok FELSŐVIZNICE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról. II. kötet. Bírósági ülések jegyzőkönyve, a bírósági 
megbízott beszámolója az erdőgazdaságról stb. 173 lap

1839.
XII.14–
1890.

VIII.23

1343

A megyei megbízottak igazolásai a FELSŐVERECKEI 
úrbéri munkálatokról, kilenc kérdéses jegyzőkönyv a 
község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról. Tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék 
a jobbágyok vagyoni állapotáról és kötelezettségeikről, 
kimutatások az adófizetők anyagi állapotáról 1815-ben. 
Kimutatás a jobbágyportákról az 1828. évben. 29 lap

1773.I.2–
1829.II.17

1344

Bírósági iratok FELSŐVERECKE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásá-
ról, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező 
erdők és rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. I. 
kötet. Kimutatások a jobbágy és a zsellér portákról, amit 
a jobbágyok vásárolnak ki., kereseti folyamodványok, 
úrbéri kimutatás stb. 94 lap

1854.
VII.31–

1870.X.18



148

1345

Bírósági iratok FELSŐVERECKE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. II. kötet. 
Összehasonlító kimutatás a jobbágyok nyilvántartásáról, 
az úrbéri előkészületek jóváhagyásáról stb. 106 lap

1871.IX.21–
1874.I.30

1346

Bírósági iratok FELSŐVERECKE birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, 
a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező er-
dők és rétek elhatárolásáról, a földkivásárlásokról. III. 
kötet. Kimutatások a földrészlegekről, kereseti folya-
modványok, az úrbéri bírósági határozatok. 135 lap

1874.IV.8–
1914.IX.4

1347 FELSŐVERECKE tagosítás előtti földkönyve. 57 lap 1876.V.10–
1348 FELSŐVERECKE tagosítás utáni földkönyve. 31 lap 1878.XI.13

1349 Jegyzőkönyv a FELSŐVERECKEI földterületek átadá-
sáról a jobbágyoknak a tagosítás után. 16 lap 1878.XI.13

1350

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv FORNOS birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról 
(1774), kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról, 
kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1828-ban. 53 lap

1772.XI.7–
1829.II.6

1351

Bírósági iratok FORNOS birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri eljárások 
iratai, bírósági tárgyalások jegyzőkönyve. Fornos régi 
úrbáriumáról, a jobbágyporták és a méhesek leírásáról 
stb. I. kötet. 147 lap

1838.
XI.3–1847.

VIII.18

1352

Bírósági iratok FORNOS birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri eljárások ira-
tai, bírósági tárgyalások jegyzőkönyve. Tanúkihallgatási 
jegyzőkönyv FORNOS régi úrbáriumának tárgyában, a 
szőlőültetvények nyilvántartásáról stb. II. kötet. 139 lap

1833.XI.17–
1848.III.6

1353

Bírósági iratok FORNOS birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri eljárások 
iratai, bírósági tárgyalások jegyzőkönyve. III. kötet. Bí-
rósági ülések jegyzőkönyvei 1793. évről. 93 lap

1793.III.25–
1848.III.1
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1354

Bírósági iratok FORNOS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról. Úrbéri perek iratai. 
Szarka László fornosi birtokos által a jobbágyok ellen 
benyújtott folyamodványa a közös földek elhatárolása 
ügyében, ami a Fekete Mocsár területén van stb. IV. kö-
tet. 210 lap

1877.III.7–
1899.II.6

1355

Bírósági iratok FORNOS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról. V. kötet. Úrbéri pe-
rek anyagai, kimutatások a szántóföldekről, legelőkről, 
rétekről, ami a jobbágyok használatában van. Tanúvallo-
mások jegyzőkönyve a jobbágyok tüzelőfa előkészítésé-
nek jogáról a közös erdőkből stb. 173 lap

1856.V.31–
1858.VI.22

1356

Bírósági iratok FORNOS birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról. VI. kötet. Úrbéri 
perek anyagai, kimutatások a jobbágyportákról, az úrbé-
ri bizottság birtokos tagjainak folyamodványa az erdő és 
réthasználat szabályozásáról stb. 109 lap

1814.
VIII.17–

1858.XII.10

1357 FORNOS tagosítás előtti földkönyve és térképe. 122 lap 1842.VI.2–
1859.I.12

1358 FORNOS tagosítás utáni földkönyve. 13 lap 1864

1359
Bírósági iratok a FEKETEPATAK környéki földek és a 
Schönborn Ervin birtokos tulajdonában lévő szentmiklósi 
erdőhöz tartozó területek felértékesítéséről. 46 lap

1897.IV.11–
1897.XI.26

1360

A megyei megbízottak igazolásai a FELSŐGRABONICA 
úrbéri munkálatokról. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv a 
község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, kimutatások az adófizetők vagyoni ál-
lapotáról 1815-ben, kimutatások a jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben. 29 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.19

1361

Bírósági iratok FELSŐGRABONICA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a jobbágyrendszer megszüntetése után, a földterületek 
kivásárlásáról, a tagosítás végrehajtásáról a földesurak 
és a jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és rétek 
elhatárolásáról. 79 lap

1857.X.1–
1906.III.7

1362 FELSŐGRABONICA tagosítás előtti földkönyve és tér-
képe. 23 lap 1876.VIII.2

1363 FELSŐGRABONICA tagosítás utáni földkönyve. 25 lap 1877.XI.7

1364 A FELSŐGRABONICAI jobbágyok robot teljesítésé-
nek nyilvántartási könyve. 20 lap 1848
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1365

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HOSSZÚMEZŐ birtoko-
sai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozá-
sáról, kimutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a 
községben. 8 lap

1772.X.10–
1881.I.21

1366

Bírósági iratok HOSSZÚMEZŐ birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. Kimutatások a jobbágyporták 
összehasonlításáról és minősítéséről, jegyzőkönyv az 
úrbéri előkészítő munkálatok jóváhagyásáról, bírósági 
jegyzőkönyvek és határozatok stb. I. kötet. 230 lap. 

1859.
XII.31–

1865.IV.24

1367

Bírósági iratok HOSSZÚMEZŐ birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a 
birtokosok és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. II. kötet. Kimutatások az erdőir-
tásokról, birtokosok és jobbágyok közötti szerződés stb. 
234 lap

1857.
IX.11–1905.

XII.13

1368 HOSSZÚMEZŐ tagosítás előtti földkönyve és térképe. 
22 lap 1860.X.30

1369 HOSSZÚMEZŐ tagosítás utáni földkönyve. 21 lap 1875.VII.7

1370 A HARCOSI jobbágyoknak átadott földterületek jegy-
zéke a tagosítás után. 77 lap 1916.XI.3

1371
Kimutatások HARCOS jobbágytelkeiről (1831). Kimu-
tatások a jobbágy és zsellér portákról, amit a jobbágyok 
kivásárolhattak (1857). 26 lap

1831.VI.24–
1877.V.31

1372

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HOROLYE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben 1831-ben. 35 lap

1772.X.10–
1831.I.13

1373

Iratok HUDLOVO területének tagosításáról. A Bereg-
szászi Bíróság hirdetménye a község tagosításának meg-
kezdéséről. A kinevezett mérnök jelentése a tagosítás 
tervének végrehajtásáról stb. I. kötet. 227 lap

1912.VI.4–
1916.IX.24

1374

Iratok a HUDLOVÓI területek tagosításáról. A Bereg-
szászi Bíróság levelezése az Ungvári Állami Erdőgazda-
sággal és Budapest földmérési felügyelőjével. A Magyar 
Királyi Földművelésügyi Minisztérium határozata a ta-
gosítás végrehajtásának rendjéről stb. II. kötet. 159 lap

1912.I.28–
1916.

VIII.31
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1375

Iratok a községi területek tagosításáról. HUDLOVO 
környékének térképe. Jegyzőkönyvek és leírások a köz-
ségről. A Földművelésügyi Minisztérium levele a tago-
sítási eljárás folytatásáról stb. III. kötet. 211 lap

1912.VII.2–
1916.X.5

1376

Bírósági iratok HEGYI birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
Úrbárium, úrbéri kimutatások, kereseti folyamodvá-
nyok, kimutatások a jobbágyok anyagi állapotáról stb. 
90 lap

1774.IV.10–
1857.II.4

1377

Bírósági iratok HEGYI birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
Földesúri folyamodvány a jobbágyoknak átadott földek 
kártérítése ügyében és a jobbágyok robotjának értékéről 
stb. I. kötet. 200 lap

1850.
XII.21–

1886.XII.31

1378

Bírósági iratok HEGYI birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
Kiegészítő kereseti folyamodvány, jegyzőkönyv az úr-
bérrendezés megkezdéséről, jegyzőkönyv a jobbágypor-
ták állapotának vizsgálatáról stb. II. kötet. 158 lap

1857.
XII.2–1885.

XII.20

1379

Bírósági iratok HEGYI birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
Kereseti folyamodvány, az úrbéri bíróság határozata, 
fellebbezési iratok stb. 126 lap

1864.I.29–
1897.II.23

1380

Bírósági iratok HEGYI birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek jobbágyok általi kivásárlásáról. 
Kimutatások a birtokosokat ért károkról a jobbágyoknak 
átadott földek miatt, jegyzőkönyv a mérnöki munkála-
tok elvégzéséről, a földterületek átadásáról a jobbágyok-
nak. 144 lap

1864.
XII.30–

1890.II.14

1381 HEGYI tagosítás előtti földkönyve. 66 lap 1862.XII.11
1382 HEGYI tagosítás utáni földkönyve. 38 lap 1871.XII.22

1383
Bírósági iratok HERCFALVA birtokosának Schönborn 
Ervinnek keresete ügyében, a jobbágy és földesúri föl-
dek elhatárolásáról. 95 lap

1853.VI.30–
1872.X.24
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1384

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv HOMOK birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. A 
község urbáriuma, kimutatások a jobbágyporták nyil-
vántartásáról a községben 1831-ben. Az úrbéri bíróság 
ülésének jegyzőkönyve az erdő és réthasználat rendjéről 
1859-ben. 54 lap

1772.
XII.22–
1902.

VIII.22

1385 CSORNOHOLOVA tagosítás előtti földkönyve. 97 lap 1872
1386 CSORNOHOLOVA tagosítás utáni földkönyve. 135 lap 1872.X.25

1387 CSORNOHOLOVA lakosságának a jegyzéke az 1863-
ból. 47 lap 1804.IV.9

1388

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSERNIK birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértéké-
ről, kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról 1821-
ben, kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásáról a 
községben 1828-ban. 29 lap

1774.
VIII.11–

1829.II.17

1389
Bírósági iratok CSERNIK birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. 118 lap

1856.I.31–
1914.IX.22

1390 CSERNIK tagosítás előtti földkönyve. 9 lap 1870.VI.24
1391 CSERNIK tagosítás utáni földkönyve. 15 lap 1874.IX.23

1392

Iratok egyes föltulajdonosok részének megállapításáról 
a közösből, bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
I. kötet. Kimutatások a megyei megbízottól az erdőktől 
való eltiltásról a község környékén, kereseti folyamod-
vány stb. 135 lap

1830.V.24–
1875.III.19

1393

Iratok egyes föltulajdonosok részének megállapításáról 
a közösből, bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. II. 
kötet. Jobbágyok fellebbezései, jegyzőkönyv az úrbéri 
munkálatok előkészítéséről stb. 152 lap

1861.II.14–
1890.IV.23
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1394

Iratok egyes föltulajdonosok részének megállapításáról 
a közösből, bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. III. 
kötet. Jegyzőkönyv a kihasított földterületek értékéről, 
jegyzőkönyv földterületek átadásáról a jobbágyoknak 
stb. 185 lap

1872.IX.24–
1895.IV.2

1395

Iratok egyes föltulajdonosok részének megállapításáról 
a közösből, bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
IV. kötet. Kimutatás a tagosítási költségekről, a község 
környékének térképe stb. 134 lap

1863.IV.22–
1887.X.25

1396

Iratok egyes föltulajdonosok részének megállapításáról 
a közösből, bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. V. 
kötet. Kiegészitő kereseti folyamodvány, bírósági ülési 
jegyzőkönyv, határozatok stb. 136 lap

1883.V.23–
1916.XI.14

1397

Bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. A peres felek folyamodványai, határo-
zatok stb. 68 lap

1870.
III.29–1888.

VIII.14

1398

Bírósági iratok CSOMONYA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. Az úrbéri bíróság határozatai, fellebbe-
zési anyagok, levelezések bíróságokkal stb. 101 lap.

1869.
VII.27–

1913.X.20

1399 CSOMONYA tagosítás előtti földkönyve. 108 lap 1871.V.25
1400 CSOMONYA tagosítás utáni földkönyve. 141 lap 1872.XII.25

1401
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSÁSZLÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról. 29 lap

1772.
XII.21–

1831.II.24

1402

Bírósági iratok a földterületek használatáról 
CSÁSZLÓCON a jobbágyrendszer eltörlése eredmé-
nyeképp. A község urbariális leírása. Az úrbéri bíróság 
határozata a földterületek átadásáról a jobbágyoknak a 
földesúrral kötött szerződés alapján. 50 lap

1772.
XII.21–

1911.X.19
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1403 Bírósági iratok Petrovay József peréről CSÁSZLÓC és 
RÁT határvonalának megállapításáról. 158 lap

1800.
VI.19–1856.

XII.11

1404

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSERLENŐ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatások a jobbágy porták nyilvántartásáról a köz-
ségben 1848-ban, kimutatások az adófizetők vagyoni 
állapotáról 1814-ben és 1816-ban. 33 lap

1772.
XII.24–

1829.II.23

1405 Bírósági iratok a CSICSERI parasztok és a birtokosok 
használatában lévő erdők és legelők elhatárolásáról. 98 lap

1868.X.9–
1870.VI.22

1406

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. I. kötet. Kilenc kérdéses jegyzőkönyv, 
urbárium és úrbéri kimutatások stb. 104 lap

1772.XI.28–
1812.IV.2

1407

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. II. kötet. Tanúkihallgatási jegyző-
könyvek, a megyei bírósági ülések jegyzőkönyvei stb. 
102 lap

1819.I.17–
1846.IX.29

1408

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. III. kötet. A község földtulajdonosainak 
nyilvántartási könyve, kimutatások a jobbágyportákról 
stb. 127 lap

1827.III.29–
1856.IV.14

1409

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. IV. kötet. Jegyzőkönyvek a föld-
területek minősítéséről, tagosítási terv, utasítás az úrbéri 
munkálatok előkészítéséről stb. IV. kötet. 142 lap

1856.V.13–
1856.

VIII.31

1410

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. V. kötet. A jobbágyok felhívása 
Ferenc József császárhoz, bírósági ülések jegyzőkönyve 
és határozatok stb. 152 lap

1852.X.13–
1860.IV.10

1411

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosí-
tás végrehajtásáról. VI. kötet. Szolgabíró beszámolója a 
birtokosok panaszainak kivizsgálásáról, amelyben a job-
bágyok és a béresek ellen indítanak eljárásokat, jegyző-
könyvek, tanúkihallgatási jegyzőkönyvek stb. 126 lap

1852.
XII.29–

1858.XII.15
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1412

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás 
végrehajtásáról. VII. kötet. Kereseti folyamodványok a 
felperesektől és az alperesektől stb. 143 lap

1857.VI.15–
1864.VI.20

1413

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. VIII. kötet. Peres ügyek eljárásai, 
a béresek és jobbágyok folyamodványai Ferenc József 
császárhoz stb. 105 lap

1859.IV.9–
1864.VI.28

1414

Bírósági iratok CSICSER község birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. XI. kötet.Jobbágyok fellebezései a 
bírósági határozatok ellen, úrbéri leírások, jegyzőköny-
vek az erdők felértékeléséről stb. 197 lap

1864.III.19–
1911.IV.20

1415 CSICSER tagosítás utáni földkönyve. 25 lap 1865.X.4

1416 A községi jobbágyok által használt földterületek nyil-
vántartási könyve. 24 lap

1842.
IV.26–1842.

VII.17

1417

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSERTÉSZ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, ki-
mutatások a jobbágyporták nyilvántartásáról a község-
ben, kimutatások a kivásárlandó földterületekről. 34 lap

1772.XI.4–
1857.I.25

1418

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSERTÉSZ birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
kimutatás az erdőirtásokról. 29 lap

1773.II.2–
1845.II.26

1419

Iratok a CSERTÉSZI birtokosok tulajdonrészének 
megállapításáról a közös erdőből és legelőből, bírósági 
iratok a község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri 
viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 
I. kötet. Folyamodvány, jegyzőkönyvek a földek minő-
ségének megállapításáról stb. 91 lap

1856.
XII.27–

1864.XII.24

1420

Iratok a CSERTÉSZI birtokosok tulajdonrészének meg-
állapításáról a közös erdőből és legelőből, bírósági ira-
tok a község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri vi-
szonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. II. 
kötet. Kimutatás a jobbágyok létszámáról, jegyzőköny-
vek az úrbéri előkészítő munkálatok jóváhagyásáról stb. 
106 lap

 1857.X.8–
1877.VII.24
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1421

Iratok a CSERTÉSZI birtokosok tulajdonrészének meg-
állapításáról a közös erdőből és legelőből, bírósági iratok 
a község birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. III. kötet. 
Az úrbéri bíróság határozata, a jobbágyok fellebezései, 
Ferenc József császár határozatai stb. 130 lap

1854.VI.29–
1903.V.31

1422 Bíróság iratok CSERTÉSZ, BRÓD és ILONCA jobbá-
gyainak robotkivásárlásáról a földesuraktól. 125 lap

1778.X.11–
1877.III.17

1423 CSAPÓCKA úrbérrendezés előtti földkönyve. 30 lap 1875.IV.22

1424 CSAPÓCKA úrbérrendezés utáni földkönyve. 28 lap 1812–
1868.X.21

1425

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSABINA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. A 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri ellenőrző jegyzék a jobbágyok 
vagyoni állapotáról, kötelezettségeik mértékéről. 34 lap

1773.III.31–
1829.II.14

1426

Bírósági iratok CSABINA birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról, a 
tagosítás végrehajtásáról. 142 lap

1856.III.7–
1908.X.22

1427
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CSAP birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, úrbéri 
leírás stb. 7

1772.X.28–
1772.IV.26

1428

Bírósági iratok CSAP birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, egyes jobbágyok tulajdonrészének 
megállapításáról a közös erdő és legelő területekből, a 
tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Csap környékének 
térképe, kereseti folyamodványok. 131 lap

1823.
VII.28–
1909.I.7

1429

Bírósági iratok CSAP birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, egyes jobbágyok tulajdonrészének 
megállapításáról a közös erdő és legelő területekből, a 
tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Az úrbéri és a táb-
labíróság határozata, egykori jobbágyok fellebbezései. 
136 lap

1857.XII.7–
1883.III.3
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1430

Bírósági iratok CSAP birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, egyes jobbágyok tulajdonrészének 
megállapításáról a közös erdő és legel területekből, a 
tagosítás végrehajtásáról. III. kötet. Tagosítási tervezet, 
jegyzőkönyv az úrbéri előkészítő munkálatok előkészí-
tésének jóváhagyásáról. 145 lap

1882.
VIII.31–

1857.VI.26

1431

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. I. kötet. Kereseti folyamodványok, tanúvallomási 
jegyzőkönyvek stb. 101 lap

1772.XI.28–
1860.IX.5

1432

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. II. kötet. A megyei bíróság jegyzőkönyvei, a birto-
kosok és jobbágyok bírósági eljárással kapcsolatos be-
adványai. 180 lap

1791.XI.14–
1859.IV.8

1433

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. III. kötet. Bírósági folyamodvány az úrbéri előké-
szítő munkálatok teljesítéséről, szerződés a birtokos és a 
jobbágyok között stb. 137 lap

1857.XI.11–
1890.I.14

1434

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. IV. kötet. Összehasonlító jegyzék az egykori jobbá-
gyokról, bírósági határozatok és fellebbezések. 140 lap

1880.
VIII.12–
1891.IV.7

1435

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. V. kötet. A Budapesti Táblabíróság és a Királyi Kú-
ria határozata, bíróságok levelezései stb. 127 lap

1883.III.10–
1897.II.26
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1436

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtá-
sáról. VI. kötet. A földtulajdonos közösség vezetőjének 
beszámolója, a peres felek folyamodványai, bírósági ha-
tározatok stb. 127 lap

1890.III.1–
1896.X.27

1437

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. VII. kötet. Jegyzőkönyvek a földterületek átadásáról 
a jobbágyoknak, peres felek folyamodványai. 215 lap

1891.XI.16–
1897.X.10

1438

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. VIII. kötet. Bírósági jegyzőkönyvek és határozatok, 
az úrbéri bíróság levelezése a közigazgatási hivatalokkal 
stb. 125 lap

1896.II.13–
1900.II.10

1439

Bírósági iratok egyes CSAPI földtulajdonosok tulajdon-
részének megállapításáról, iratok a község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyok földkivásárlásairól, a tagosítás végrehajtásá-
ról. IX. kötet. Az úrbéri bíróság levelezése más bírósá-
gokkal, fellebbezések, határozatok stb. 225 lap

1827.IV.24–
1917.VI.23

1440

Iratok az úrbéri bíróság határozatainak végrehajtásáról, 
CSAP birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, a jobbágyrendszer megszüntetése után, 
a tagosítás végrehajtásáról, az úrbéri bíróság határozatai, 
fellebbezések. I. kötet. 86 lap

1864.
XII.28–

1906.II.24

1441

Iratok az úrbéri bíróság határozatainak végrehajtásáról, 
CSAP birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok 
szabályozásáról, a jobbágyrendszer megszüntetése után, 
a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. A Kassai Királyi 
Kúria határozata, ülések jegyzőkönyvei stb. 114 lap

1891.X.22–
1894.VII.24

1442

Iratok a bírósági határozatok meghozatala alkalmával 
elkövetett hibák javításáról, CSAP birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tago-
sítás végrehajtásáról. I. kötet. Folyamodványok földte-
rületek visszaszolgáltatásról, jegyzőkönyvek az úrbéri 
határozatok végrehajtásáról stb. 147 lap

1856.
VII.30–

1884.III.15
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1443

Iratok a bírósági határozatok meghozatala alkalmával 
elkövetett hibák javításáról, CSAP birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosí-
tás végrehajtásáról. II. kötet. Kereseti folyamodványok 
a hibák javításáról, bírósági ülések jegyzőkönyvei és 
határozatai stb. 183 lap

1857.IX.2–
1885.IX.28

1444

Iratok a bírósági határozatok meghozatala alkalmával 
elkövetett hibák javításáról, CSAP birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosí-
tás végrehajtásáról. III. kötet. Jegyzőkönyv pótintézke-
dések foganatosításáról az úrbéri bírósági hibák javítá-
sáról, bírósági határozatok, levelezés a bíróságok között 
stb. 184 lap

1885.
VII.2–1887.

XII.16

1445

Bírósági iratok SISLÓC birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer fel-
számolása után. Úrbéri eljárások iratai. Kilenckérdéses 
jegyzőkönyv, úrbárium. Kimutatások az jobbágyporták-
ról 1831-ből. I. kötet. 24 lap

1773.V.11–
1887.IV.1

1446

Bírósági iratok SISLÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
felszámolása után. Úrbéri eljárások iratai. II. kötet. A 
sislóci birtokos kereseti folyamodványa az úrbéri bíró-
ság munkájának megkezdéséről (1856) Összehasonlító 
kimutatás a földterületek számáról az úrbéri tagosítás 
előtt és után. 141 lap

1856.V.8–
1909.X.19

1447

Bírósági iratok SÁROSPOLJANKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer felszámolása után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek parasztok általi kivásárlásáról, 
jobbágyi tulajdon megállapításáról földesúrral közös 
erdőkben és rétekben. I. kötet. Jegyzőkönyvek a föld-
területek minősítéséről, kimutatás az erdőségekről stb. 
184 lap

1773.
XII.10–

1808.VI.11

1448

Bírósági iratok SÁROSPOLJANKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer felszámolása után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek parasztok általi kivásárlásáról, 
jobbágyi tulajdon megállapításáról a földesúrral közös 
erdőkben és rétekben. II. kötet. Földesúri folyamodvá-
nyok, bírósági jegyzőkönyvek, határozatok károk meg-
térítéséről, amit a jobbágyrendszer megszüntetése oko-
zott a birtokosoknak stb. 293 lap

1877.XI.12–
1887.IX.29
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1449

Bírósági iratok SÁROSPOLJANKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer felszámolása után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek parasztok általi kivásárlásáról, 
jobbágyi tulajdon megállapításáról földesúrral közös er-
dőkben és rétekben. III. kötet. Földesúri folyamodvány a 
jobbágyokkal közös erdők és legelők felosztásáról, szer-
ződések földesúr és jobbágyok között stb. 222 lap

1852.
VIII.3–

1883.VI.25

1450

Bírósági iratok SÁROSPOLJANKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
jobbágyrendszer felszámolása után, a tagosítás végre-
hajtásáról a földterületek parasztok általi kivásárlásáról, 
jobbágyi tulajdon megállapításáról a földesúrral közös 
erdőkben és rétekben. IV. kötet. Bírósági jegyzőköny-
vek, határozatok a jobbágyok tulajdonrészéről a közös 
erdőkből és legelőkből. Sárospoljana úrbéri leírása, 
jegyzőkönyv a földek átadásáról a jobbágyoknak a tago-
sítás után stb. 197 lap

1873.II.16–
1886.VI.8

1451

Bírósági iratok SÁROSPOLJANKA birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a job-
bágyrendszer felszámolása után, a tagosítás végrehaj-
tásáról, a földterületek parasztok általi kivásárlásáról, 
jobbágyi tulajdon megállapításáról a földesúrral közös 
erdőkben és rétekben. V. kötet. Bírósági határozat az 
ügyvédek és mérnökök honoráriumának kifizetéséről, 
bírósági jegyzőkönyvek és határozatok a tagosítás alkal-
mával elkövetett hibák javításáról stb. 242 lap

1860.X.25–
1914.I.24

1452 SÁROSPOLJANKA úrbéri tagosítás előtti földkönyve. 
54 lap

1867.II.5–
1868.VII.4

1453 SÁROSPOLJANKA úrbéri tagosítás utáni földkönyve. 
102 lap

1875.I.16–
1886.X.28

1454

Bírósági iratok SKURATÓC birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a kötelezettségek 
kivásárlásáról. I. kötet. Br. Perényi Zsigmond vagyoná-
nak leírása, kimutatás a jobbágyportákról stb. 164 lap

1862.III.20–
1892.VI.22

1455

Bírósági iratok SKURATÓC község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a kö-
telezettségek kivásárlásáról. II. kötet. Jegyzőkönyvek 
bírósági ülésekről, határozatok, a jobbágyporták kivá-
sárlásáról. 129 lap

1862.VI.22–
1909.XI.20
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1456
Iratok a SÓSLAK környéki földterületek tagosításáról. 
Minisztériumi határozat a tagosítási eljárások megkezdé-
séről, bírósági jegyzőkönyvek, határozatok stb. 90 lap

1913.
VII.30–

1929.XII.27

1457

Bírósági iratok SÁROSREMETE község birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és rétek elhatárolásáról. 37 lap

1845.V.23–
1912.VI.19

1458

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SÁROSREMETE község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabá-
lyozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri 
munkálatokról, kimutatások a jobbágy porták nyilván-
tartásáról a községben 1831-ben. 22 lap

1772.X.8–
1831.I.29

1459

Bírósági iratok SALAMON község birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a job-
bágyrendszer megszüntetése után, a jobbágyok földki-
vásárlásairól, a tagosítás végrehajtásáról. Folyamod-
ványok, az úrbéri bíróság határozata, a jegyzőkönyv a 
földek átadásáról a jobbágyoknak stb. 110 lap

1858.VI.8–
1889.II.17

1460

Bírósági iratok SALAMON birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetés után, a jobbágyok földkivásárlásairól, 
a tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. A jobbágyok össze-
hasonlító jegyzéke, jegyzőkönyv a község földkönyvé-
nek és térképének jóváhagyásáról, jegyzőkönyvek az úr-
béri előkészítő munkálatok jóváhagyásáról stb. 137 lap

1856.VI.24–
1859.V.23

1461

Bírósági iratok SALAMON birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer megszüntetés után, a jobbágyok földkivásárlásairól, 
a tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Kilenc kérdéses 
jegyzőkönyv, kimutatás a jobbágyportákról, kimutatás 
a földesurakat ért károkról a jobbágyfelszabadítás után 
stb. 117 lap

1772.X.3–
1900.XII.7

1462

Bírósági iratok SERBÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetés után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
jobbágytulajdonú erdők és legelők elhatárolásától a föl-
desúritól. 110 lap

1857.
VII.31–

1914.IX.4

1466

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv SERBÓC birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. 
Tizenhat kérdéses úrbéri ellenőrző kimutatás, kimutatá-
sok a jobbágytelkekről. 25 lap

1772.XII.9–
1829.II.18
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1467
Jegyzőkönyv az úrbéri előkészületi munkálatok jóváha-
gyásáról, SÓFALU birtokosai és jobbágyai közötti hű-
béri viszonyok szabályozásáról. 4 lap

1872.XI.16

1468 SMUGÓC földkönyve és térképe a tagosítás végrehaj-
tása után. 9 lap 1866.XI.16

1469
Bírósági iratok SMUGÓC birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a tagosítás végrehajtásáról. 96 lap

1887.VI.30–
1894.III.17

1470

Bírósági iratok ESZENY-ÁGTELEK birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. Az 
úrbéri földek térképe, jegyzőkönyvek az úrbéri előkészí-
tő munkálatok jóváhagyásáról, bírósági jegyzőkönyvek, 
határozatok stb. 78 lap

1825.VI.22–
1864.V.1

1471

Bírósági iratok ESZENY-ÁGTELEK birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a ta-
gosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok kö-
zös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. Fo-
lyamodványok a tagosítás végrehajtásáról, kimutatás a 
jobbágyportákról, az úrbéri földek nyilvántartási könyve 
stb. 125 lap

1857.
VI.24–1860.

XII.24

1472
Jegyzőkönyv az ESZENY-ÁGTELEKI közös erdők tu-
lajdonjogának megállapításáról, kimutatás a földesura-
kat ért károkról a jobbágyfelszabadítás után stb. 115 lap

1819.
VI.13–1869.

VII.25

1473

Bírósági iratok ESZENY-ÁGTELEK birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a tagosítás végrehajtásáról, a földesurak és jobbágyok 
közös tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 
Jegyzőkönyvek a birtokosok üléséről, kimutatások az 
erdőből származó jövedelmekről stb. 92 lap

1819.
VIII.5–

1834.V.4

1474 Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ESZENY birtokosai és job-
bágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. 28 lap

1772.II.30–
1817.IV.23

1475
SALAMON közelében elterülő földek nyilvántartási 
könyve és térképe, amelyek a jobbágyok használatában 
voltak. 51 lap

1858.V.2–
1858.VI.8

1476 SALAMON község tagosítás utáni földkönyve. 20 lap 1863.IX.19

1477
Péceli János ESZENYI földbirtokos perének iratai 
Goresi Gábor, Kun Mihály és másokkal szemben az úr-
béri földek használati díjával kapcsolatosan. 76 lap

1852.IX.1–
1856.II.28
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1478
Eisemberg Dávid ESZENYI birtokos perének iratai 
Besztóri József, Krajnisz József és mások ellen földterü-
letek használati díjával kapcsolatosan. 128 lap

1856.II.4–
1873.III.24

1479 Az ESZENY környéki nemesi földek tagosítás utáni 
nyilvántartási jegyzéke. 49 lap 1865.IX.10

1480 Az ESZENY környéki nemesi földek tagosítás utáni 
nyilvántartási jegyzéke. 43 lap 1865.VI.2

1481 Az ESZENY környéki nemesi földek nyilvántartási 
jegyzéke. 21 lap

1860.
III.5–1866.

VIII.18

1482 Az ESZENY környéki földek nyilvántartási jegyzéke. 
44 lap 1860.V.19

1482
a

Az ESZENY és ÁGTELEK környéki földek nyilvántar-
tási jegyzéke. 53 lap 1832.IX.21

1483 Az ESZENY környéki azon úrbéri földek nyilvántartási 
jegyzéke, amelyeket elkülönítettek a földesúritól. 43 lap 1865.VI.2

1484

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv EGRESKE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, kötelezettségeik mértékéről, a jobbágypor-
ták nyilvántartásáról a községben 1828-ban. 25 lap 

1773.III.2 
–1829.II.19

1485

Bírósági iratok EGRESKE birtokosai és jobbágyai kö-
zötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrend-
szer eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról, a földes-
urak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról. 76 lap

1857.VI.22–
1909.VI.11

1486 EGRESKE földkönyve a tagosítás előtt. 22 lap
1872.

VIII.29–
1873.IX.12

1486
a

Az egreskei egykori jobbágyok névsora akik jogosultak a 
SÓSÚJLAK környéki közös erdők használatára. 12 lap

1903.
XII.14–

1904.IX.3

1487

Bírósági iratok COLÁNFALVA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágy-
rendszer eltörlése után, a földesurak és jobbágyok közös 
tulajdonát képező erdők és rétek elhatárolásáról. 300 lap

1857.VI.22–
1913.II.17
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1488

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv COLÁNFALVA község 
birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok sza-
bályozásáról, a megyei megbízottak igazolásai az úr-
béri munkálatokról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a 
jobbágyok vagyoni állapotáról, jobbágykötelezettségeik 
mértékéről, kimutatások a jobbágyporták nyilvántar-
tásáról a községben 1828-ban, a jobbágyok panaszai a 
megyei hatósághoz az úrbéri jegyzék helytelen összeál-
lításáról. 31 lap 

1773.III.20 
–1828.II.17

1489
Kimutatások a COLÁNFALVAI jobbágyportákról. Az 
egykori jobbágyok névsora 1855-ből. Kimutatások a fák 
számáról az erdőben. 12 lap

1831.I.23–
1860.V.15

1490

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv CIGÁNYÓC birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, 
a megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatok-
ról, tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok va-
gyoni helyzetéről, jobbágykötelezettségeik mértékéről. 
Kimutatások az adófizetők vagyoni helyzetéről az 1815. 
évben. 21 lap

1772/
1878.

XII.21–
1886.II.19

1491

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv JALOVE birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
állapotáról, jobbágykötelezettségeik mértékéről, (1807) 
kimutatások az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815-
ben. 21 lap

1772.XII.7–
1886.II.19

1492

Bírósági iratok JALOVE birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, az erdőterületek méretének megállapítá-
sáról, a jobbágyok általi fölkivásárlásokról. kimutatások 
az adófizetők vagyoni állapotáról az 1815-ben (Bírósági 
ülések jegyzőkönyvei, szerződések stb.) 82 lap

1851.X.1–
1884.XI.24

1493

Bírósági iratok JALOVE birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, úrbéri kimutatás, 
szerződések a földesurak és jobbágyok között. I. kötet. 
86 lap

1774.IV.28–
1872.VI.16

1494

Bírósági iratok JALOVE birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. II. kötet. Kereseti fo-
lyamodvány, az úrbéri bíróság határozatai, jegyzőkönyv 
a földek átadásáról a jobbágyoknak. 111 lap

1856.
VI.11–1884.

VIII.31

1495 JALOVE földkönyve az úrbérrendezés előtt. 31 lap 1880–1886
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1496 JALOVE földkönyve az úrbérrendezés után. 20 lap 1885.X.7
1497 JALOVE földkönyve és térképe a tagosítás után. 17 lap 1883.IX.12
1498 JUHÁSZLAK földkönyve az úrbérrendezés után. 22 lap 1916.XI.8

1499

Iratok a munkácsi Schönborn Bucheim Frigyes és egy 
Erdőkereskedelmi Részvénytársaság (Budapest) közötti 
szerződés szabályozásáról, melynek értelmében 20 ezer 
hold erdőt adtak el POLJANA körül, ami a Schönbornok 
családi birtokához tartozott. 171 lap

1905.IV.2–
1915.IX.8

1500
Bírósági iratok a Schönborn Ervin által HÁRSFALVÁ-
NAK eladott földterületekről, ami a gr.Schönborn család 
birtokaihoz tartozott. 41 lap

1893.
VIII.10–

1894.II.15

1501

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kapcso-
latos szerződések jóváhagyásáról MAKKOSJÁNOSI, 
VEREBES, PÓSAHÁZA és más falvak környékén. (A 
földterületek a Schönborn Bucheim családi birtokhoz 
tartoztak) 69 lap

1907.III.11–
1909.III.11

1502

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kapcso-
latos szerződések jóváhagyásáról MAKKOSJÁNOSI, 
VEREBES, PÓSAHÁZA és más falvak környékén. (A 
földterületek a Schönborn Bucheim családi birtokhoz 
tartoztak.) 26 lap

1883.I.20–
1887.IV.5

1503

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kap-
csolatos szerződések jóváhagyásáról PODHERING kör-
nyékén. (A földterületek a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartoztak.) 21 lap

1892.III.27–
1893.III.7

1504

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kapcso-
latos szerződések jóváhagyásáról MAKKOSJÁNOSI 
környékén. (A földterület a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartozott.) 10 lap

1888.V.27–
1888.XI.19

1505

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kap-
csolatos szerződések jóváhagyásáról SZTRABICSÓ 
környékén. (A földterület a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartozott) 14 lap

1884.
VII.17–

1887.IV.23

1506

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kap-
csolatos szerződések jóváhagyásáról KAJDANÓ kör-
nyékén. (A földterület a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartozott) 15 lap

1885.
VII.25–

1894.VI.29

1507

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kap-
csolatos szerződések jóváhagyásáról MEZŐTEREBES 
környékén. (A földterület a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartozott) 25 lap

1906.
VIII.25–

1906.XII.4
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1508

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kap-
csolatos szerződések jóváhagyásáról MUNKÁCS kör-
nyékén. (A földterület a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartozott) 60 lap

1892.V.12–
1914.VII.10

1509

Bírósági iratok földeladással és annak cseréjével kap-
csolatos szerződések jóváhagyásáról NAGYLUCSKA 
környékén. (A földterület a Schönborn Bucheim családi 
birtokhoz tartozott) 10 lap

1889.IV.5–
1890.III.27

1510

Bírósági iratok a „Kerepec”-i vízszabályozó csatorna 
megépítésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról 
MUNKÁCS-VÁRPALÁNKA környékén. (A földterület 
a Schönborn Bucheim családi birtokhoz tartozott) 11 lap

1898.VII.1–
1913.V.16

1511
Iratok a MUNKÁCSI „Arany Csillag” szálloda átépíté-
séről, földterület a Schönborn Bucheim családi birtok-
hoz tartozott. 59 lap

1912.
VII.23–

1913.IX.25

1512 Kimutatás az úrbéri reform végrehajtásáról az UNG vár-
megyei falvakban. 98 lap

1873.I.30–
1903.IV.29

1513

Bírósági iratok DOMONYA jobbágyai, birtokosai és az 
Ungvári Kincstári Vagyonkezelőség közötti hűbéri vi-
szonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a 
földesurak és jobbágyok közös tulajdonát képező erdők 
és legelők elhatárolásáról. 137 lap

1857.VI.20–
1904.IX.9

1514

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv ABARA birtokosai és 
jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról, 
tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
helyzetéről, kötelezettségeik mértékéről. 17 lap

1772.
VII.19–

1774.IV.15

1515

Bírósági iratok ABARA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetés után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
tagosítás végrehajtásáról. I. kötet. Bírósági utasítások az 
úrbéri előkészítő munkálatok elvégzéséről, szerződések 
a földesúr és a jobbágyok között stb. 97 lap

1857.III.24–
1859.IX.9

1516

Bírósági iratok ABARA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetés után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
tagosítás végrehajtásáról. II. kötet. Úrbéri kimutatás, az 
úrbéri bíróság határozata a peres ügyekről, fellebezések. 
116 lap

1858.IX.28–
1868.III.13



167

1517

Bírósági iratok ABARA birtokosai és jobbágyai közöt-
ti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetés után, a jobbágyok földkivásárlásairól, a 
tagosítás végrehajtásáról. III. kötet. Kimutatások a föld-
részek nyilvántartásáról, jegyzőkönyvek a földterületek 
átadásáról a jobbágyoknak. 149 lap

1869.IV.26–
1909.XI.9

1518 ABARA a tagosítás utáni földkönyve. 62 lap 1875.VI.12

1519
Közgyűlések jegyzőkönyvei levelezések és más iratok 
az ABARAI úrbéri közösség tevékenységéről. I. kötet. 
164 lap

1905.
VII.29–

1915.I.20

1520
Közgyűlések jegyzőkönyvei levelezések és más iratok 
az ABARAI úrbéri közösség tevékenységéről. II. kötet. 
261 lap

1941.
II.10–1945.

XII.30

1521 Bírósági iratok az ABARAI földesúri erdők és legelők 
elkülönítéséről a jobbágyokétól. 16 lap 

1859.I.14–
1905.II.24

1522 Kimutatás a SZEREDNYEI járás területén élő jobbá-
gyok vagyoni állapotáról. 170 lap 1844–1847

1

Bírósági iratok ALMAMEZŐ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. Tizenhat pontos úrbéri 
ellenőrző jegyzék a földterületek minősítéséről, az úrbéri 
földek előkészítéséről. 81 lap

1806.VII.1-
1902.XI.26

2 ALMAMEZŐ tagosítás előtti földkönyve. 23 lap 1872.XI.26

3

Bírósági iratok ALSÓVIZNICE birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
megszüntetése után, a földesurak és jobbágyok közös tulajdonát 
képező erdők és rétek elhatárolásáról. Bírósági ülések 
jegyzőkönyvei, jobbágyok és földesurak közötti szerződések, 
földkönyvek stb. 111 lap

1854.
VII.31-

1910.VI.8

4

Kilenc kérdéses jegyzőkönyv  ALSÓGRABÓNICA birtokosai 
és jobbágyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról. A 
megyei megbízottak igazolásai az úrbéri munkálatokról. 
Tizenhat pontos úrbéri kimutatás a jobbágyok vagyoni 
helyzetéről, jobbágykötelezettségeik mértékéről. Kimutatások 
a község adófizetőinek vagyoni helyzetéről, a jobbágyporták 
nyilvántartásáról a községben. 72 lap

1772.
XII.20-

1877.III.17

5

Bírósági iratok ALSÓGRABÓNICA birtokosai és jobbágyai 
közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, a jobbágyrendszer 
eltörlése után, a tagosítás végrehajtásáról. Folyamodványok, 
bírósági jegyzőkönyvek és határozatok, jobbágyok és 
földesurak közötti szerződések, földkönyvek stb. 226 lap

1856.III.4-
1910.VI.30

Opisz 2
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6 Nyilvántartási jegyzék ALSÓHRABONICA jobbágytulajdon-
ban lévő SZINYÁK környéki földterületeiről. 11 lap

1882.
VIII.18

7 ALSÓHRABONICA tagosítás előtti földkönyve. 25 lap 1882.
VIII.16

8 ALSÓHRABONICA tagosítás utáni földkönyve. 25 lap 1887.IX.7

9

Bírósági iratok az Ungvári Kincstári Gazdaság és 
ALSÓDOMONYA birtokosai és jobbágyai közötti hűbéri vi-
szonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, a közös 
erdők és legelők elhatárolásáról. Jegyzőkönyvek az úrbéri elő-
készítő munkálatok előkészítéséről, a földesúr és a jobbágyok 
közötti szerződés stb. 84 lap

1903.III.11-
1913.II.7

10
Kilenc kérdéses jegyzőkönyv JESZENŐ birtokosai és jobbá-
gyai közötti hűbéri viszonyok szabályozásáról, kimutatások a 
jobbágyporták nyilvántartásáról a községben. 20 lap

1772.
XI.20-

1787.I.3

11
Bírósági iratok JESZENŐ birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról. 
190 lap

1856.VI.2-
1860.XI.5

12 Kimutatások JESZENŐ adófizetőinek vagyoni helyzetéről az 
úrbérrendezés előtt. 7 lap 1831.I.28

13 JESZENŐ tagosítás utáni földkönyve. 21 lap 1857.V.22

14

Bírósági iratok KORUMLYA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról, a tagosítás végrehajtásáról, 
a földesurak és a jobbágyok közös tulajdonát képező erdők és 
rétek elhatárolásáról, jobbágyok és a földesúr közötti szerző-
dések stb. 267 lap

1856.X.15-
1913.
VII.17

15 KORUMLYA adófizetőinek névjegyzéke a tagosítás előtti 
vagyoni állapotuk szerint. 6 lap 1831.I.28

16 MEDVEZSA  tagosítás utáni földkönyve. 11 lap 1881.XI.21

17 SZTÁNFALVA és KISLUCSKA földterületeinek térképe. 1 
lap 1869.X.14

18 SZTÁNFALVA úrbérrendezés előtti földkönyve. 18 lap 1869.X.14

19 SZTÁNFALVA úrbérrendezés utáni földkönyve. 18 lap 1887.
XII.14

20
Bírósági iratok SZTÁNFALVA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról. Kereseti folyamodványok, 
bírósági ülések jegyzőkönyvei, határozatok stb. 117 lap

1810.
II.17-1877.

XII.31

21

Bírósági iratok SZTÁNFALVA birtokosai és jobbágyai közötti 
hűbéri viszonyok szabályozásáról a tagosítás végrehajtásáról, 
összehasonlító kimutatás a földesúri földekről az úrbérrende-
zés előtt és után, útmutatók a földmérnökök számára a földre-
form és a tagosítás végrehajtásáról. 63 lap

1869.
VII.28-

1884.VI.5
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CSERLENŐ/ЧЕРВЕНЕВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1404,1405
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KERÉSZ/KRISOV Ung m. Szlovákia 492 a, 490
KERESZT/KRISTY, Ung m. Szlovákia 632–638
KICSORNA/КІЧЕРНИЙ (Nagycserjés) Volóci j. Bereg m. 537–541
KISÁBRÁNKA/СМОЛОГОВИЦЯ, Ilosvai j. Bereg m. 504–508
KISBISZTRA/ПЛОСКЕ (Dombostelek) Szolyvai j. Bereg m. 498, 972
KISDOBRONY/ МАЛА ДОБРОНЬ, Ungvári j. Ung m. 524–525, 527, 588
KISGEJŐC/МАЛІ ГЕЇВЦІ, Ungvári j. Ung m. 509–513
KISLOHÓ/ЛОХОВЕ (Beregszőlős) Munkácsi j. Bereg m. 469–470
KISLUCSKA/НОВОСЕЛИЦЯ (Kisrétfalu) Munkácsi j. Bereg m. 582–587, 

(Opisz 2) 17
KISMARTINKA/МАЛА МАРТИНКА, Szolyvai j. Bereg m. 536, 623–624
KISMELNICSNA/ПАВЛОВЕ (Kispálos) Szolyvai j. Bereg m.535
KISMOGYORÓS/МИКУЛІВЦІ, Munkácsi j. Bereg m. 592a–593
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KISPÁSZTÉLY/ПАСТІЛКИ, Perecsenyi j. Ung m. 475–479
KISRÁKÓC/МАЛИЙ РАКОВЕЦЬ, Nagyszőllősi j. Ugocsa m. 494–495 
KISRÁSKA/MALÉ RASKOVCE, Zemplén m. Szlovákia 503, 791–792
KISRÁT/МАЛА РАТІВЦИ, (Rát része) Ungvári j. Ung m. 581
KISROSZTOKA/РОЗТОКА (Felsőhatárszeg) Volóci j. Bereg m. 621–622
KISSELMENC/МАЛІ СЕЛМЕНЦІ, Ungvári j. Ung m. 534
KISTIBAVA/ТИБАВА (Mártonka) Szolyvai j. Bereg m. 487–489
KISTURICA/ТУРИЧКИ (Kisturjaszög) Perecsenyi j. Ung m. 630–631, 676
KISSZLATINA/ ВЕРХНЕ СОЛОТВИНО, Ungvári j. Ung m.542–543
KLACSANÓ/ КЛЯЧАНОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 566–569, 619–620
KLASTROMFALVA/ГАНДЕРОВИЦЯ, Munkácsi j. Bereg m. 496–497
KLENOVA/KLENOVÁ, Zemplén m. Szlovákia 627–629
KLOCSKÓ/КЛОЧКИ (Lakatosfalva), Munkácsi j. Bereg m. 499, 572–574
KLUCSARKA/ КЛЮЧАРКИ (Várkulcsa), Munkácsi j. Bereg m. 575–577
KNYAHINYA/КНЯГИНЯ (Csillagfalva) Nagybereznai j. Ung m.595–598
KOCKASZÁLLÁS/ КОСИНО, Szolyvai j. Bereg m. 589–591
KOLBASZÓ/KOLBASZOV, Zemplén m. Szlovákia 594
KOLIBABOC/KOLIBABOVCE, Ung m. Szlovákia 459–464
KOLONICA (Kiskolon) Zemplén m. Szlovákia 519–523
KONCHÁZA/КОНЦОВЕ, Ungvári j. Ung m. 625–626
KONUS (Unglovasd) Ung m. Szlovákia 553–560
KORUMLJA/KOROMLA, (Koromlak) Ung m. Szlovákia 495, 514–517, 

(Opisz 2) 14–15
KOSZTOVA PASZTÉLY/ КОСТЕВА ПАСТІЛЬ, Nagybereznai j. Ung m. 

570–571
KOSZTRINA/ КОСТРИНА, (Csontos) Nagybereznai j. Ung m. 528–531, 671
KOSZTYEVAPASZTÉLY/КОСТЕВА ПАСТІЛЬ, Nagybereznai j. Ung m. 672
KOTELNICA/КОТЕЛЬНИЦЯ (Katlanfalu) Volóci j. Bereg m. 599–602
KÖBLÉR/КИБЛЯРИ, Ungvári j. Ung m. 610–618
KÖKÉNYESD/PORUMBESTI, Ugocsa m. Románia 493
KÖLCSÉNY/КОЛЬЧИНЕ Munkácsi j. Bereg m. 474, 532–533
KUCSOVA/КУЧАВА (Németkucsava) Munkácsi j. Bereg m. 518, 580
KUSTÁNFALVA/ КУШТАНОВИЦЯ, Munkácsi j. Bereg m. 544, 579, 993
KUZMINA/КУЗЬМИНЕ (Beregszilvás) Munkácsi j. Bereg m. 526, 592
LACKA/ЛАВКИ (Lóka) Munkácsi j. Bereg m. 646–648
LADOMÉR/LADOMIROV, Zemplén m. Szlovákia 663–667
LAKÁRD/LEKÁROVCE Ung m. Szlovákia 649–652
LATURKA/ЛАТІРКА (Latorcafő) Munkácsi j. Bereg m. 698, 700–706
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LÁZÁRPATAK/ВЕРХНІ ВОРОТА (Felsőverecke része) Bereg m. 691–692, 
699

LEÁNYFALVA/ЛАЛОВЕ (Beregleányfalu) Munkácsi j. Bereg m.658–662
LÉCFALVA/ЛЕЦОВИЦЯ, (Kislécfalva) Munkácsi j. Bereg m. 668
LEHÓC/ЛЯХІВЦІ, Ungvári j. Ung m. 693–697
LIGETES/ЛУГ, Nagybereznai j. Ung m. 653
LIPÓC/ЛИПОВЕЦЬ (Hárs) Perecsenyi j. Ung m. 654–657, 670
LISZÁRNYA/ЛІСАРНЯ (Erdőpatak), Munkácsi j. Bereg m. 690
LUBNYA/ЛУБНЯ (KIESVÖLGY) Nagybereznai j. Ung m. 669, 682–687
LUG/ЛУГ (Ligetes) Nagybereznai j. Ung m. 688–689
LYUTA/ЛЮТА (Havasköz) Nagybereznai j. Ung m. 644–645
MAGYARMOCSÁR/MOCIAR, Ung m. Szlovákia 746–747
MAKARJA/МАКАРОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1132, 1144
MAKKOSJÁNOSI/ЯНОШІ, Beregszászi j. Bereg m. 1501,1502, 1504
MARTONKA/ МАЛА МАРТИНКА, Szolyvai j. Bereg m. 765
MATYÓC/MATOVCE, Ung m. Szlovákia 756–764
MEDENCE/МІДЯНИЦЯ, Ilosvai j. Bereg m. 496
MEDVEGYÓC/МЕДВЕДІВЦІ (Fagyalos) Bereg m. Munkácsi j. 728, 733–738
MEDVEZSA/МЕДВЕЖИЙ (Medvefalva) Volóci j. Bereg m. 726–727, 

(Opisz 2) 16
MÉSZPEST/KUCANY, Zemplén m. Szlovákia 802
MEZŐTEREBES/СТРАБИЧОВЕ, Munkácsi j. Bereg m.1146, 1507, 1198, 

1505
MIHAJLO/ MICHAJLOV (Kismihály) Zemplén m. Szlovákia 729–32 
MINAJ/МИНАЙ, Ungvári j. Ung m. 724–725
MIRCSE/МИРЧА, Nagybereznai j. Ung m. 677, 748–750
MISKAROVICA/БІЛАСОВИЦЯ, Bagolyháza része (Miskafalva) Volóci j. 

Bereg m. 751–752
MOGYORÓS/LIESKOVA, Ung m. Szlovákia 739–745
MOKCSA/MOKCA, Ung m. Szlovákia 718–723
MOKRA/МОКРА, Perecsenyi j. Ung m. 680, 753–755
MUNKÁCS/ МУКАЧЕВЕ, Bereg m. 707–714, 1139–1140, 1511, 1155, 1508
MUNKÁCS–SZENTMIKLÓS/ЧИНАДІЄВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 715–717
MUNKÁCSI CSERNEKHEGYI KOLOSTOR/ МУКАЧІВСЬКИЙ–

ЧЕРНЕЧИЙ МОНАСТИРЬ Bereg m. 907
NAGYÁBRÁNKA/ЛОКІТЬ, Ilosvai j. Bereg m. 817–818
NAGYALMÁS/ЯБЛУНІВ (Beregnagyalmás) Munkácsi j. Bereg m. 782
NAGYBEREG/БЕРЕГИ, Beregszászi j. Bereg m. 1143
NAGYBEREZNA/ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, Ung m. 828–832



176

NAGYBISZTRA/СВАЛЯВА (Szolyva része) Bereg m. 789
NAGYDOBRONY/ВЕЛИКА ДОБРОНЬ, Ungvári j. Ung m. 803–812, 1136
NAGYGEJŐC/ВЕЛИКІ ГЕЇВЦІ, Ungvári j. Ung m. 783–787
NAGYGUT/ГУТ, Beregszászi j. Bereg m 1145
NAGYKAPOS/VELKE KAPUSANY, Ung m. Szlovákia 468, 769–770
NAGYLÁZ/ВЕЛИКІ ЛАЗИ, Ungvári j. Ung m. 813–815
NAGYLEÁNYFALVA/ЛАЛОВЕ (Beregleányfalva) Munkácsi j. Bereg m. 766
NAGYLOHÓ/ЛОХОВЕ (Beregszőlős) Munkácsi j. Bereg m. 823
NAGYLUCSKA/ВЕЛИКІ ЛУЧКИ, Munkácsi j. Bereg m. 833–846, 1134, 1509
NAGYMOGYORÓS/ КОПИНІВЦІ, Munkácsi j. Bereg m. 767–768
NAGYPOLJANA/VELKA POLANA, Zemplén m. Szlovákia 793–796
NAGYRÁSKA/VELKE RASKOVCE, Zemplén m. Szlovákia 790–792
NAGYRÁT/РАТІВЦІ, Ungvári j. Ung m. 788, 1193–1195, 1200–1203
NAGYROSZTOKA/РОЗТОКА (Alsóhatárszeg) Volóci j. Bereg m. 775–781
NAGYSELMENC/VELKA SLEMENCE, Ung m. Szlovákia 534
NAGYSZLATINA/НИЖНЕ СОЛОТВИНО, Ungvári j.Ung m. 819–822
NAGYTARNA/TARNA MARE, Románia 824
NAGYTIBAVA/ТИБАВА (Havasalja) Szolyvai j. Bereg m. 798–801
NAGYTURICA/ТУРИЦЯ (Nagyturjaszög) Perecsenyi j. Ung m. 772–774
NEVICKE/НЕВИЦЬКЕ Ungvári j. Ung m. 816
NOVOSZEDLICA/NOVÁ SEDLICA (Újszék) Zemplén m. Szlovákia 771 
NYARÁD/NARÁD (Ungnyarád) Ung m. Szlovákia 797–798 
ÓDÁVIDHÁZA/СТАРЕ ДАВИДКОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 864 –870
ÓKEMENCE/КАМ'ЯНИЦЯ, Ungvári j. Ung m. 853, 854a, 855a
OLÁHCSERTÉSZ/ПІДГІРНЕ, Ilosvai j. Bereg m. 880–884
OLENYOVO/ОЛЕНЕВЕ (Szarvaskut) Szolyvai j. Bereg m. 857–859, 897
OREHOVO/LIESKOVÁ (Ungmogyorós) Ung m. Szlovákia 856
OROSZBISZTRA/ВЕРХОВИНА–БИСТРА, Nagybereznai j. Ung m. 852
OROSZHRABÓC/RUSZKI HRABOVEC (Nagygereblyés) Zemplén m. 

Szlovákia 860–863
OROSZKOMORÓC/РУСЬКІ КОМАРІВЦІ, Ungvári j. Ung m. 885–890
OROSZMOCSÁR/РУСЬКИЙ МОЧАР, Nagybereznai j. Ung m. 871–872
OROSZPATAK/RUSKY POTOK, Zemplén m. Szlovákia 877–879
OROSZRUSZKA/RUSKE (Zemplénoroszi) Zemplén m. Szlovákia 915–916
OROSZVÉG/РОСВІГОВЕ, Munkács része. Bereg m. 898–909, 1131
OROSZVOLOVO/ RUSZKA VOLOVA (Barkócháza) Zemplén m. Szlová-

kia 847–851
ÓSZEMERE/СІМЕР, Perecsenyi j. Ung m. 910
OSZTRÓ/OSTROV (Éles) Ung m. Szlovákia 854, 855, 857, 872a –875
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OSZTROZSNYICA/OSTROZNICA, Zemplén m. Szlovákia 876
ÓSZTUZSICA/СТУЖИЦЯ, Nagybereznai j. Ung m. 891–896
ŐR/СТОРОЖНИЦЯ (Őrdarma), Ungvári j. Ung m. 356–357
ÖRDÖGPARUBKA/ PORUBKA (Ördögvágás) Ung m. Szlovákia 358–362
PALÁGY KOMORÓC/ ПАЛАДЬ КОМАРІВЦІ, Ungvári j. Ung m. 950–952
PALÁNKA/ПАЛАНОК (Várpalánka) Munkács része. 928
PAPFALVA/ДІЛОК (Beregpapfalva) Munkácsi j. Bereg m. 973–976
PAPGYÖRGYFALVA/ЧОРНИЙ ПОТІК (Kenézpatak része) Ilosvai j. 

Bereg 940
PASKÓC/ПАШКІВЦІ, (Hidegrét) Volóci j. Bereg m. 938–939, 953
PASZIKA/ПАСІКА (Kishidvég) Szolyvai j. Bereg m. 679, 981–990, 1152
PAVLOVA/ПАВЛОВЕ (Kispálos) Szolyvai j. Bereg m. 960–965, 1034 
PERECSENY/ПЕРЕЧИН Ungvári j. Ung m. 929 
PEREHRESZNA/ПЕРЕХРЕСНИЙ (Pereháza) Volóci j. Bereg m. 954–959
PERESZPRAVA/PERESZIROVA, Vereckei hágónál, Volóci j. Bereg 917–921
PETRUSOVICA/ ВЕРБ'ЯЖ (Verebes része) Volóci j. Bereg m. 1015
PINKÓC/PINKOVCE (Ungpinkóc) Ung m. Szlovákia 966–970
PISZTRAHÁZA/ПІСТРЯЛОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 922–923, 925–927
PLAVJA/ПЛАВ'Я (Zsilip), Szolyvai j. Bereg m. 317, 994–996
PLOSZKÁNFALVA/ПЛОСКАНОВИЦЯ, Munkácsi j. Bereg m. 941, 971, 998
PLOSZKÓ/ПЛОСКЕ (Dombostelek) Szolyvai j. Bereg m. 1028
PLOSZKÓPATAK/ПЛОСКЕ (Dombostelek) Szolyvai j. Bereg m. 924
PODHERING/ŐRHEGYALJA (ma Munkács része) Munkácsi j. Bereg m. 
PODHERING/ПІДГОРЯНИ (Őrhegyalja) Munkács része, Bereg m. 991–993, 

1137, 1152, 1503
POLJANA/ПОЛЯНА (Polena) Szolyvai j. Bereg m. 999–1008, 1499
POROSKŐ/ПОРОШКОВЕ, Perecsenyi j. Ung m. 977–980, 1009–1014
POROSZTÓ/POROSTOV, Ung m. Szlovákia 934–937
PÓSAHÁZA/ ПАВШИН, Munkács része. Bereg m. 942–944, 1501,1502
PREKOPA/PRIEKOPA (Kapás) Ung m. Szlovákia 949, 1016–1027
PRISZLOP/ПРИСЛІП (Pereszlő) Ökörmezői j. Máramaros m. 930–933
PUDPALÓC/ПІДПОЛОЗЗЯ (Vezérszállás) Volóci j. Bereg m. 945–947, 997
PUSZTAKEREPEC/НИЖНІЙ КОРОПЕЦЬ (Asókerepec) Munkácsi j. 

Bereg m. 1033  
PUSZTASZLATINA/ВЕРХНЕ СОЛОТВИНО (Felsőszlatina) Ungvári j. 

Ung m. 948
PUZNYÁKFALVA/ПУЗНЯКІВЦІ (Szarvasrét) Munkácsi j. Bereg 

m.1029–1032, 1051
RADVÁNC/РАДВАНЦЕ, Ungvár része. Ung m. 1043–1050
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RAFAJNAÚJFALU/РАФАЙНОВE, Beregszászi j. Bereg m. 1071–1074
RAHONCA/ОРІХОВИЦЯ, Ungvári j. Ung m. 1035–1038
RAKASZ/РОКОСІВ, Nagyszőllősi j. Ugocsa m. 1056
RÁKÓ/РАКОВЕ, Perecsenyi j. Ung m. 1039–1042 
RÁKOS/ РАКОШИН (Beregrákos) Munkácsi j. Bereg m. 1067, 1128
RÁKOSPATAK/ГОРБКИ, Nagyszőlősi j. Ugocsa m. 186
RÁT/РАТІВЦІ, Ungvári j. Ung m.1403
REPEDE/БИСТРИЦА, Munkácsi j. Bereg m. 496, 1053, 1158
RIBNICE/NIZNA RYBNICA (Alsóhalas), Ung m. Szlovákia 1063–1064
ROMANÓC/ПІДПОЛОЗЗЯ (Vezérszállás) Volóci j. Bereg m. 1058–1060 
RÓNAFALVA/ЖБОРІВЦІ (Rónafalu) Munkácsi j. Bereg m. 1065, 1070
ROSZOS/РОСОШ (Kopár) Szolyvai j. Bereg m. 1052, 1054, 1055
RUNINA/JUHÁSZLAK, Zemplén m. Szlovákia 1061–1062, 1068, 1069, 1498
RUSKÉ (Zemplénoroszi) Zemplén m. Szlovákia 1066 
RUSZKÓC/РУСЬКЕ (Orosztelek) Munkácsi j. Bereg m. 1057
SALAMON/СОЛОМОНОВЕ (Tiszasalamon) Ungvári j. Ung m. 1459–1461, 

1475–1476
SÁROSPOLJANKA/BLATNA POLIANKA (Sárosmező) Ung m. Szlovákia 

1447–1453
SÁROSREMETE/BLATNE REMETY, Ung m. Szlovákia 1457, 1458
SERBÓC/ЩЕРБОВЕЦЬ (Beregsziklás) Volóci j. Bereg m. 1462,1466
SISLÓC/ШИШЛІВЦІ, Ungvári j. Ung m. 1445–1446
SKURATÓC/ШКУРЯТІВЦІ (Bereghalmos) Munkácsi j. Bereg m. 
SKURATÓC/ШКУРЯТІВЦІ (Bereghalmos) Munkácsi j. Bereg m. 1126, 

1454–1455
SMUGÓC/SMIGOVEC (Súgó) Zemplén m. Szlovákia 1468–1469
SÓFALVA/ДАНИЛОВЕ (Husztsófalva) Huszti j. Máramaros m. 1467
SÓSFALU/НОВОСЕЛИЦЯ, Nagyszőlősi j. Ugocsa m. 1486a
SÓSLAK/СІЛЬ, Nagybereznai j. Ung m.1456
STARINA/CIRÓKAÓFALU, Zemplén m. Szlovákia 1189–1192
SZÁRAZPATAK/VALEA SEACA (Avaspatak) Ugocsa m. 1199
SZÁSZÓKA/ САСІВКА, Szolyvai j. Bereg m. 1098–1104
SZÉKÓ/SEJKOV Ung m. Szlovákia 1089 
SZÉLESTÓ/ШЕЛЕСТОВЕ, (Kölcsény része) Munkácsi j. Bereg m. 1137, 

1166, 1197
SZENTES/SVATUS (Szenteske) Szlovákia 1085–1088 
SZENTMIKLÓS/ЧИНАДІЄВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1127–1160
SZEREDNYE/СЕРЕДНЄ, Ungvári j. Ung m. 1115–1117
SZERNYE/ РІВНЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1171
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SZIDORFALVA/ ГРАБОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1109, 1112, 1186–1188
SZIMERA/СІМЕР (Ószemere) Perecsenyi j. Ung m. 1113
SZINYÁK/СИНЯК (Kékesfüred) Munkácsi j. Bereg m. (Opisz 2) 6
SZKOTARSZKA/СКОТАРСЬКЕ (Kisszolyva) Volóci j. Bereg m. 1110, 

1167, 1205–1208, 1124
SZLATINA/НИЖНЕ–ВЕРХНЕ СОЛОТВИНО (Alsó–Felső Szlatina) Ung-

vári j. Ung m. 1081 
SZMEREKOVO/СМЕРЕКОВЕ (Szemerekő) Nagybereznai j. Ung m. 

1090–1092, 1172–1173, 1175
SZOBRÁNC/SOBRANCE, Ung m. Szlovákia 1105–1108
SZOBRÁNCKOMORÓ/KOMÁROVCE, Ung m. Szlovákia 1174, 1176, 1177
SZOLOCSINA/СОЛОЧИН (Királyfiszállás) Szolyvai j. Bereg m. 1080, 

1182–1185
SZOLY/СІЛЬ (Sóslak) Nagybereznai j. Ung m. 1113a–1114
SZOLYVA/СВАЛЯВА Bereg m. 1161–1164
SZTÁNFALVA/СТАНОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1196, (Opisz 2) 17–20
SZTAVNA/СТАВНЕ (Fenyvesvölgy), Nagybereznai j. Ung m. 1075–1079
SZTRABICSÓ/СТРАБИЧОВЕ (Mezőterebes) Munkácsi j. Bereg m. 1198, 1505
SZTRICSAVA/СТРИЧАВА (Eszterág) Nagybereznai j. Ung m. 1082–1084
SZTRIGÓC/STRIHOVCE, Zemplén m. Szlovákia 1125
SZTRIPPA/СТРИПА, Ungvári j. Ung m. 1204 
SZTROJNA/СТРОЙНЕ (Malmos) Szolyvai j. Bereg m. 1118–1123, 1142, 

1178–1181
SZTUZSICA/СТУЖИЦЯ (Patakófalu) Nagybereznai j. Ung m. 681 
SZUHA/СУХА, Ilosvai j. Bereg m. 1168–1170
SZUNDÁKFALVA/ЗАГАТТЯ (Hátmeg) Ilosvai j. Bereg m. 1111
SZUSZKÓ/СУСКОВЕ (Szuszkóújfalu–Bányafalu) Szolyvai j. Bereg m. 

1093–1097
SZÜRTE/СЮРТЕ, Ungvári j. Ung m. 1193–1195, 1200–1203
SZVALJAVKA/СВАЛЯВКА (Kisszolyva– Szkotarszke) Volóci j. Bereg 

m.1124
TALAMÁS/ ГУКЛИВИЙ (ZÚGÓ) Volóci j. Bereg m. 1241–1244
TARNÓC/ ТАРНІВЦІ (Ungtarnóc) Ungvári j. Ung m. 1261
TASOLYA/TASULA, Ung m. Szlovákia 1229–1234 
TÉGLÁS/ТИЙГЛАШ, Ungvári j. Ung m. 1193–1195, 1200–1203
TIBA/TIBAVA, Ung m. Szlovákia 1209–1215
TIHA/ТИХИЙ, Nagybereznai j. Ung m. 1245–1251
TIMSOR/ЛАЗИ, Volóci j. Bereg m. 1252–1254 
TISZAKRIVA/ КРИВА (Tiszakirva) Nagyszőlősi j. Ugocsa m. 1240
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TISZOVA/ТИШІВ (Csendes) Volóci j. Bereg m. 1226–1228, 1235
TÖVISFALVA/ДРАЧИНИ (Újtövisfalva) Szolyvai j. Bereg m. 1222–1223a
TROSZTYÁNFALVA/ТРОСТЯНИЦЯ (Nádaspatak) Munkácsi j. Bereg 

m.1224, 1236–1239
TURJABISZTRA/ ТУР'Я БИСТРА (Turjasebes) Perecsenyi j. Ung m. 

1255–1260
TURJAPOLJANA/ТУР'Я ПОЛЯНА (Turjamező) Perecsenyi j. Ung m. 

1262–1268
TURJAREMETE/ ТУР'Ї РЕМЕТИ, Perecsenyi j. Ung m. 1216–1221
TURJAVÁGÁS/ ТУР'Я ПАСІКА, Perecsenyi j. Ung m. 1225 
UBLYA/UBLA, (Ugar) Zemplén m. Szlovákia 1269–1270
UGLICS–KRIVA/ULITS (Ulics Kriva) Zemplén m. Szlovákia 1281
ÚJDÁVIDHÁZA/НОВЕ ДАВИДКОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 1278–1280
ÚJKEMENCE/НОВОСЕЛИЦЯ, Perecsenyi j. Ung m. 1271–1273
ÚJROSZTOKA/ВЕРБ'ЯЖ (Verebes) része, Volóci j. Bereg m. 1308–1310
ÚJSZECSE/NOVÁ SEDLICA (Újszék) Zemplén m. 1282
ÚJSZEMERE/СІМЕРКИ Perecsenyi j. Ung m. 678, 1288–1291
ÚJSZTUZSICA/СТУЖИЦЯ (Patakújfalu) Nagybereznai j. Ung m.1311–1315
UKLINA/УКЛИН (Aklos) Szolyvai j. Bereg m. 1274–1277
ULICS/ULICSKE KRIVE (Görbeszeg) Zemplén m. Szlovákia 457–458
UNG MEGYE/1512
UNGVÁR/УЖГОРОД 1292–1307
UZSOK/УЖОК Nagybereznai j. Ung m. 1283–1287
VAJÁN/VOJANY, Ung m. Szlovákia 141–146, 156
VAJKÓC/VOJKOVCE, Nagykaposi j. Ung m. Szlovákia 159–161
VAJNÁG/ВОНІГОВЕ Técsői j. Máramaros m. 132
VAJNATINA/VAJNA Szobránci j. Ung m. Szlovákia 189
VALKAJA/ВОВКОВЕ (Ungordas) Ungvári j. Ung m. 177–178, 190–192 
VÁRALJA/ПІДГОРОД (Munkácsváralja) Munkács része, Bereg m.129–

131, 909
VÁRPALÁNKA/МУКАЧЕВЕ, Munkács része. Bereg m. 1510
VERBIÁS/ВЕРБ'ЯЖ (Verebes) Volóci j. Bereg m. 179–185, 1501, 1502
VERÉCE/ВЕРЯЦЯ, Nagyszőlősi j. Ugocsa m. 186
VERÉTECE/ГУКЛИВИЙ (Veretecső) Zugó része, Bereg m. 187–188
VERHOVINA–BISZTRA/ВЕРХОВИНА–БИСТРА (Határszög) 

Nagybereznai j. Ung m. 122–125, 133
VESKÓC/VESKOVCE, Nagykaposi j. Ung m. Szlovákia 162–166
VISKA/ВИШКА (Viharos) Nagybereznai j. Ung m. 134–140
VIZNICE/ВЕРХНЯ ВИЗНИЦЯ (Felsőviznice) Munkácsi j. Bereg m. 486
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VOLÓC/ВОЛОВЕЦЬ Volóci j. Bereg m. 153–155, 157–158
VOLOSZJANKA (Hajasd) ВОЛОСЯНКА Nagybereznai j. Ung m. 172–176
VOROCSÓ/ВОРОЧЕВЕ (Kapuszög), Perecsenyi j. Ung m. 167–171
VOROTNICA/ГРИБІВЦІ (ma Hribóc–Borhalom része) Munkácsi j. Bereg 

m. 147–149
VULSINKA/ВІЛЬШИНКИ (Egreshát) Perecsenyi j. Ung m. 150–152
ZABROGY/ЗАБРІДЬ (Révhely) Nagybereznai j. Ung m. 411
ZAGYILSZKA/ЗАДІЛЬСЬКЕ, Volóci j. Bereg m. 379–383
ZAHAR Ung m. Szlovákia 396–398
ZÁHONY, Ung m. Magyarország 378
ZAHORB/ЗАГОРБ (Határhegy) Nagybereznai j. Ung m. 402–408
ZARICCSA/ЗАРІЧЧЯ (Alsókaraszló) Ilosvai j. Ugocsa m. 384–388
ZARICSÓ/ЗАРІЧЕВЕ (Drugetháza) Perecsenyi j. Ung m. 412–413
ZAUSZINA/ЗАВОСИНА (Szénástelek) Nagybereznai j. Ung m. 399–401
ZAVADKA/Rákócziszállás, Volóci j. Bereg m. 
ZAVADKA/ЗАВАДКА (Rákócziszállás) Volóci j. Bereg m. 219, 389–393
ZBOJ (Harcos) Zemplén m. Szlovákia 394–395
ZBUNA/ЗБИНИ, (Izbonya) Volóci j. Bereg m. 400a
ZIMBRILOVA/КОСИНО (Kockaszállás része) Szolyvai j. Bereg m. 376–377
ZUELLA/ZVALA (Zellő) Zemplén m. Szlovákia 409–410
ZSDENIJEVO/ЖДЕНІЕВЕ (Szarvasháza) Volóci j. Bereg m. 371–375
ZSÓFIAFALVA/СОФІЯ, Munkácsi j. Bereg m. 363–367
ZSUKÓ/ЖУКОВЕ, Munkácsi j. Bereg m. 368–370
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Tarnóci urbárium
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Homoki urbárium
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У виданні наведені зміст та обсяг архівних матеріалів, які стосуються до 
урбаріальних відносин населених пунктів сучасного Закарпаття. Великий об-
сяг виявлених документів відноситься не тільки щодо селищ нашого краю, 
але маємо матеріали стосовно деяких поселень теперішньої Словаччини, 
Угорщини, а також  Румунії. Урбаріальна реформа Марії Терезії, комасація 
земель після скасування кріпацтва та подальші земельні відносини в історич-
ній Угорщині нині дуже актуальні в історіографії і не тільки нашого краю. 
Наведені архівні джерела від 1772-го до 1918-го року (у деяких випадках до 
1944-го року) цікаві для генеологів, мовознавців, правознавців, краєзнавців 
та інших дослідників історії.
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