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A fõváros hivatalos címtára 1880 és 1928
között, összesen huszonkilenc alkalom-
mal jelent meg. A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár most elkészíttette és immár az
interneten is közzétette a sorozat digitá-
lis, kereshetõ változatát. Az adatbázis pá-
ratlan adatforrás nemcsak a szakembe-
reknek, hanem mindenki számára, aki
például családja, lakóhelye múltjára kí-
váncsi. Egyebek közt tartalmazza Buda-
pest korabeli ház- és telekjegyzékeit a tu-
lajdonosok nevével, a hivatalos szervek
adatait, az egyesületek, a vállalatok és
különbözõ foglalkozáscsoportok jegyzé-
keit, az iparosok, kereskedõk és egyéb
szolgáltatásokat végzõk listáit; továbbá a
fõvárosban élõk betûrendes lakcímjegy-
zékét.

Az elektronikus változatban a könyv-
sorozat kiegészül a részben hasonló ada-
tokat tartalmazó Adressen-Kalender von
Pest, Ofen und Altofen címû kiadványnak
száznegyven évvel ezelõtt, 1873-ban,
Budapest egyesítésekor megjelent köte-
tével. Így az adatbázisban összesen 
50 523 oldalnyi szövegben lehet bön-
gészni.

Az elsõ Pest városára vonatkozó és
önálló kötetben kinyomtatott címtár
1803-ban jelent meg. Ezt követõen szór-
ványosan láttak napvilágot a címükben
Adressbuch, Adress-Kalender, Wegwei-
ser, utasító, útmutató, címtár stb. elneve-
zéssel jelölt, önállóan vagy egyéb mûfajú
kiadványok részeként közzétett adatgyûj-
temények.

Minden hasonló vállalkozás közül a
legjelentõsebb a Budapesti czím- és la-
kásjegyzék volt, amelyet 1880 és 1928
között adott közre a Franklin Társulat. Ez
a kiadvány már magyar nyelvû, de az in-
formációk egy része és a mutatók még
egy ideig német nyelven is olvashatók
benne. Különösen megbízható forrás,
mert a Bejelentési Hivatal hiteles adatai-
ra és népszámlálási anyagokra épült. 
Kötetei 1882-tõl házjegyzékekkel egé-
szültek ki, melyek a Telekkönyvi Hivatal,
valamint a Fõvárosi Mérnöki Hivatal és a
kerületi elöljáróságok jegyzékei alapján
az ingatlanok helyrajzi számát és tulajdo-
nosuk nevét tartalmazták. A kiadvány
1896-tól Újpest, 1914-tõl pedig a buda-
pesti rendõri körzethez tartozó községek
(Erzsébetfalva, Kispest, Pestszentlõrinc,
Pestújhely, Rákospalota) címtárával bõ-
vült. 
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Budapesti czim- és lakjegyzék, 1880–1928



Az elsõ világháború közepéig évente
megjelenõ kiadvány egyszerre helyrajzi
útmutató, ingatlantulajdonos-jegyzék,
tiszti címtár, cégjegyzék és lakcím-nyil-
vántartás. A jól tagolt kötetek Budapest
és környéke utca, dûlõ, házszám részle-
tességû topográfiáját adják, nyomon kö-
vethetõvé teszik az ingatlanok tulajdo-
nosváltozásait. Ismertetik a városban 
mûködõ kormányzati, helyhatósági in-
tézményeket, felsorolják a hatóságokat,
hivatalokat, azok vezetõ tisztviselõit. Kü-
lön fejezet szól a bejegyzett vállalkozá-
sokról, és szakmai csoportosításban 
sorolja fel az ügyvédeket, orvosokat, ipa-
rosokat, kereskedõket, vendéglátókat stb. 

A történészek és a családkutatók jól
ismerik a kiadványt, a kárpótlások idején
a szélesebb közönség is használta. A Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Budapest
Gyûjteményét rendszeresen keresik meg
külföldrõl is az adatok után érdeklõdõk,
köztük igen gyakran a hazánkból kiván-
doroltak családi gyökereiket keresõ le-
származottai. 

A kötetek közül az évek során sok pél-
dány tönkrement, megsérült, nehezen
használhatóvá vált. Az elektronikus vál-
tozat így az értékes kiadvány tartalmának
megmentéséhez is hozzájárult, miköz-
ben tartalma az egész világon elérhetõvé
vált.

Az adatbázis egyfelõl lehetõvé teszi,
hogy az éves kötetekben, tartalomjegy-
zék segítségével „lapozgassuk” az egyes
oldalak digitális másolatait. Emellett az
50 523 oldalnyi anyagot szövegfelisme-
rõ programon is átfuttatták, így egy gyors
keresõprogrammal az egyes kifejezések-
re is lehet keresni. Akár közel fél évszá-
zadnyi intervallumban is kigyûjthetõk
például a valamely személyhez, lakcím-

hez, foglalkozáshoz kapcsolódó informá-
ciók.

Az adatbázist a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár készíttette a Nemzeti Kulturális
Alap Közgyûjtemények Kollégiumának
támogatásával. A fejlesztés az Arcanum
Adatbázis Kft. munkája. Köszönet illeti
még a következõ közgyûjteményeket is,
amelyek épebb vagy a digitalizálásra in-
kább alkalmas példányaik önzetlen köl-
csönzésével járultak hozzá az elektroni-
kus kiadvány létrejöttéhez: Budapest 
Fõváros Levéltára, Magyar Országos Le-
véltár és Országos Széchényi Könyvtár.

A címtársorozat elektronikus változa-
ta kiegészül a részben hasonló adatokat
tartalmazó Adressen-Kalender von Pest,
Ofen und Altofen címû kiadvány száz-
negyven évvel ezelõtt, 1873-ban, Buda-
pest egyesítésekor megjelent kötetével.
Jeléül annak is, hogy a könyvtár folytatja
e programját és a Budapest Gyûjtemé-
nyében tanulmányozható további adattá-
rait is közzéteszi az internet szélesebb
közönsége számára is.

A címtár megtekinthetõ a könyvtár
honlapján az adatbázisok gyûjteményé-
ben, vagy a db.fszek.hu/cimtar címrõl
közvetlenül. ■
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