Magyar Kiralyi Orszagos Leveltar Diplomatikai
a magyar kirÁlyi orszÁgos levÉltÁr. - es. kir. biróságoknak a magyar udvari kanczelláriához felküldött
elnöki levéltárai. 3. az erdélyi kanczélláriaianaloter levéltárg teljesen mészetű a magyar kanczélláriai
levéltárral. van benne néhány irat a leopoldinum diploma előtt való korból is — a legrégibb a magyar
országos levéltár - batthyány misszilisek [p 1314] - magyar országos levéltár - batthyány misszilisek [p
1314] 3 28 1 abstemius (bornemisza) pál erdélyi püspök batthyány kristóf 1565. 03. 20. bécs 1. p. 29 1
abstemius (bornemisza) pál batthyány boldizsár 1568. 04. 26. nyitra l. 30 1 abstemius (bornemisza) pál
batthyány boldizsár 1568. 09. 28. bécs l. p. magyarország levéltárai - mek (magyar elektronikus ... osztrák levéltárakban lévő magyar vonatkozású anyag feltárása és mikrofilmeztetése, továbbá a
staatsarchivban kutató magyar ösztöndíjasok támogatása. az 1960-as évek végén újabb változás következett
be a levéltárak életében. 1968-ban a a veszprémi Érseki és főkáptalani levéltár, és a magyar ... - szám
szerint ma a kárpát-medence, a magyar királyság területén mintegy egykori 200.000 dközépkori oklevél
maradt fenn, amelyeket b. tartanak számon. ezek egyenként zömét, mintegy kétharmadát ma a magyar
nemzeti levéltár országos levéltárának diplomatikai levéltárában őrzi. records of hungarian royal home
defense ministry ... - 670 a magyar szocializmus c. politikai újságok felterjesztése 4.374 markó Árpád
alezredes lakására érkezett felhívás 4.935 nyilaskeresztes toborzás az egyesített javító műhely iv. szakasz
munkásai körében 5.498 herotisták indulunk c. füzetének és röpcéduláinak felterjesztése t u r u l - a magyar
történelmi társulat, a magyar országos levéltár és a magyar heraldikai és genealógiai társaság közlönye a
szerkeszt İbizottsÁg megbÍzÁsÁbÓl szerkeszti rÁcz gyÖrgy fıszerkeszt ı katona csaba felel ıs szerkeszt ı
debreczeni-droppÁn bÉla, kÖrmendi tamÁs, laczlavik gyÖrgy, neumann tibor, soÓs istvÁn budapest general
records of the hungarian ministry of internal ... - preferred citation: rg‐39.007m, general records of the
hungarian ministry of internal affairs (mol k 150), 1939‐1944. united states holocaust memorial museum
archives, washington, dc. acquisition information: source of acquisition is the magyar országos levéltár, mol
(hungarian armÁlisok És armalistÁk a kora Újkori biharban a hajdÚ ... - kiemelném az erdélyi királyi
könyvek , a magyar királyi könyvek , az illésy gy őjtemény (a magyar országos levéltár családtörténeti
cédulagy őjteménye), az armales et diplomata (mohács el ıtti oklevelek és armálisok a soproni levéltárból), a
magyar országos levéltár nobilitashungariae: list of historical surnames of the ... - nobilitashungariae:
list of historical surnames of the hungarian nobility — nobilitashungariae. a magyar történelmi nemesség
családneveinek listája ... antal. a magyar nemzeti múzeum könyvtárának címjegyzéke. címereslevelek .
budapest, 1937. andretzky, józsef. baranya vármegye nemesei. pécs, 1909. balogh, gyula. vasvármegye ...
nobilitashungariae: list of historical surnames of the ... - nobilitashungariae: list of historical surnames
of the hungarian nobility / nobilitashungariae. a magyar történelmi nemesség családneveinek listája ed. ...
magyar genealógiai szakmunkákban megjelent adatokon alap-szik (szemelt források listáját lásd alul). a
magyar erdészeti oklevéltár ismertetése1* bácskai erzsébet - a magyar erdészeti oklevéltár
ismertetése1* bácskai erzsébet az országos erdészeti egyesület (oee) 1866-os megalakulásától kezdve nagy
gondot fordított a magyar nyelvű erdészeti szakirodalom megteremtésére és fejlesztésére. a könyvkiadás
támogatására 1876-ban létrehozták a deák ferenc- alapítványt. nobilitashungariae: list of historical
surnames of the ... - magyar nemesség a honfoglalás korától (9. század) doku-mentált a mai magyarország
területén valamint a magyar királyság területein melyek 1920-tól szomszéd or-szágokhoz tartoznak. 14.-20.
századokban magyar nemes-ség uralkodó által adományozott címeres nemeslevél alapján nyugszik és a
14.-19. századokban jogi osztály. a magyar orszÁgos levÉltÁr kiadvÁnyai ii. forrÁskiadvÁnyok ... - a
magyar orszÁgos levÉltÁr kiadvÁnyai ii. forrÁskiadvÁnyok 45. regesta ducum, ducissarum stirpis arpadianae
necnon reginarum hungariae critico-diplomatica az ÁrpÁd-hÁzi hercegek, hercegnÕk És a kirÁlynÉk
okleveleinek kritikai jegyzÉke
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