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A.  Organizačný vývoj župy 

 

 Abovská župa bola jedna zo starších žúp, ktoré vznikli ešte v ranofeudálnom období Uhorska 

ako kráľovské župy. Územie tejto župy bolo spočiatku súčasťou väčšieho územného celku, župy 

Nového hradu /comitatus, provincia Novi Castri, Ujvár megye/, ktorý zahrnoval tiež územie 

neskoršej Hevešskej a Šarišskej župy. Tento veľký územný celok sa v desaťročiach 

nasledujúcich po tatárskom plene rozpadol na tri časti, z ktorých sa potom vytvorili tri 

samostatné župy: Abovská, Hevešská a Šarišská.  

  Nový hrad, po ktorom dostala kráľovská župa svoje meno a ktorý bol aj prvým sídlom, 

župy, spomína po prvýkrát Viedenská  obrázková kronika ako taký, pri ktorom uhorskí veľmoži 

očakávali po odohnaní kráľa Petra v r. 1046 návrat Arpádovcov Ondreja a jeho brata z Ruska.  

Založenie hradu pripisuje kráľovi Samuelovi Abovi /1041 – 1044/. Od konca 11. storočia sa 

spomína už aj po maďarsky ako Ujvár, v r. 1251 ako Abov nový hrad /novum castrum Abe/, 

a v r. 1255 Abaujvár, obdobne ako terajšia obec vzniknutá pri hrade, ležiaca v MĽR, v blízkosti 

štátnych hraníc a ČSSR. 

  Župa pod označením comitatus Novi Castri sa spomína už v r. 1203. Varadínsky register 

k r. 1220 ju menuje provinciou novi castri. Pod názvom comitatus Abaujvár ju spomína listina 

z r. 1259. Spočiatku bola pohraničnou župou /marchia/.  

  Na začiatku organizačného vývoja kráľovskú župu Nového hradu spravovali hradní 

župani /comes castri/. Prvými známymi županmi boli Matúš v r. 1138 /comes novae civitatis/,  

Anton okolo r. 1117 a Dionýz v r. 1198-1199. Začiatkom 13. storočia veľká časť župného 

územia bola v majetku kráľovnej.  Na týchto majetkoch prebiehala vtedy kolonizácia Nemcov. 

Varadínsky register k r. 1220 spomína desať obcí nemeckých hostí kráľovnej /hospites Teutonici 

reginae/. Boli to obce Kechnec, Tornyosnémeti, Hidasnémeti, Perín, Gönc, Göncruszka, 

Vilmány, Viszoly, Céce a Felsődobsza.  

  Tatárske pustošenie v r. 1241 silne zasiahlo územie župy. Tatári medzi inými zničili obec 

Kércs /v MĽR/ a vypálili jasovský monastier premonštrátov. Skúsenosti z bojov s Tatármi 

vplývali na budovanie kamenných  hradov v župe, ako Slanec, Sokoľ /pri Vyšných Košiciach/, 

Regéc, Omodejov hrad a Boldogkő. Hrad Füzér už existoval za panovanie Ondreja II. /1205-

1235/.  

  Za Ondreja II. a za jeho následníkov súbežne s udeľovaním výsad pre hosťov sa rozšíril 

zvyk častého odmeňovania panovníkových prívržencov rozdávaním kráľovských statkov, tiež 

územia a majetkov, patriacich dovtedy k Novému hradu. Z týchto prívržencov panovníka sa 

vytvorilo zemianstvo župy /nobiles/. Na udržiavanie sídelného hradu ostáva čím ďalej tým menej 

majetkov a na druhej strane zemania , ktorí sa obohatili na úkor hradu, získavajú vplyv na 

vedenie a správy župy. Takto vzniká pozvoľnou premenou šľachtická župa. Súčasne prebieha aj 
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rozpad veľkého územného celku župy Nového hradu na spomenuté tri župy, lebo jeho správa 

z jedného centra sa stáva čím ďalej tým viac obťažnejšou.  

  Územie novovytvorenej Abovskej /Abaujvárskej/ župy sa rozprestieralo na oboch 

brehoch dolného toku Hornádu. Na západe susedilo s Boršodskou, Turnianskou a Spišskou 

župou. Na severe bolo ohraničené Šarišskou župou. Na východe a juhu ho obopínala Zemplínska 

župa. Severovýchodnú časť župy tvorilo údolie dolného toku Torysy, hornatú, severozápadnú 

časť nazývali Čiernou horou /silva nigra/. Na juhu sa župa zužovala v klinovitý výbežok medzi 

Boršodskou a Zemplínskou župou. Tok Hornádu sledovala významná cesta „magna via“, vedúca 

na sever do Poľska. Ako sídelné miesto župy sa v r. 1262 spomína dedina Forró /locus 

cathedralis/.   

  Po stránke cirkevnej organizácie župa stala sa prevažne časťou jágerskej diecézy. 

Z významných cirkevných inštitúcií, ktoré vznikli na severnom  území župy, treba spomenúť 

opátstvo benediktínov P. Márie v Krásnej nad Hornádom /založené v r. 1143/, premonštrátske 

prepoštstvo sv. Jána Krstiteľa v Jasove /druhá polovica 12. storočia/ a prepoštstvo sv. Mikuláša 

v Nižnej Myšli /druhá polovica 13. storočia/. 

  Značnú časť dnešného východného Slovenska, tiež Abovskú župu, ovládal do r. 1311 

palatín Omodej. Feudálne záujmy zblížili jeho dedičov s Matúšom Čákom Trenčianskym, ktorý 

im poskytol vojenskú pomoc. Vyvrcholenie a vyriešenie mocenského zápasu na východe, 

v ktorom bola ohrozená i existencia kráľovskej moci, nastalo na území Abovskej župy, a to 15. 

júna 1312 pri Rozhanovciach. V bitke kráľ Karol Róbert, podporovaný spišskými mestami 

a košickými mešťanmi, Omodejovcov porazil. Košice sa v priebehu 14. storočia stali 

kráľovským mestom a ich osudy sa vytvárali samostatne, ale pre geografickú súvislosť súbežne 

s osudmi Abovskej župy.  

  14. storočie a doba panovania Žigmunda sa stala časom postupného organizačného 

vývoja Abovskej župy v správny a súdny teritoriálny útvar, v ktorom právomoc vykonával župan 

so štyrmi slúžnymi. Už v listine z r. 1302 sa uvádza župan Peter a štyria slúžni tejto stolice. V r. 

1314 vydáva úradné svedectvo podžupan Štefan so štyrmi slúžnymi. O štyroch slúžnovských 

okresoch Abovskej župy so zaradením dedín sú správy v portálnom súpise z r. 1427.  

  Po smrti kráľa Alberta Habsburského v r. 1439 župa sa znova stala dejiskom rušných 

udalostí. Jeho vdova kráľovná Alžbeta, opierajúc sa v hájení práv svojho syna Ladislava 

Pohrobka najmä o hornouhorské mestá, vyslala Jána Jiskru na zabezpečenie východných žúp. 

Politickú správu a vojenské velenie v Abovskej župe v r. 1440 zverila Jiskrovi. Za jeho 

pôsobenie sa obyvateľstvo župy bližšie stýkalo s príslušníkmi husitského vojska.  

  Protifeudálne roľnícke povstanie Juraja Dózsu v r. 1514 malo ohlas v južnej časti župy. 

Porážka pri Moháči v r. 1526, vzápätí nasledujúce dvojkráľovstvo Ferdinanda Habsburského 

a Jána Zápoľského, i rozdelenie Uhorska na tri časti, mali ďalekosiahle následky pre Abov. 

Územie župy najmä, v r. 1527-1536, neprestalo byť dejiskom zápolenia protikráľov. 
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Obyvateľstvo znášalo ťažké útrapy spôsobované vojskom obidvoch protivníkov. Útrapy ľudu 

zvyšovalo i turecké pustošenie. Turecké prepady, predovšetkým do južnej časti župy, sa vždy 

častejšie opakovali. Tureckí jazdci, ktorí v r. 1566 vtrhli cez Sedmohradsko do krajiny, spustošili 

župu až ku Košiciam.  

  V tomto období sa rozšírilo v župe reformačné hnutie, luteranizmus. Už okolo r. 1526 

príslušníci viacerých šľachtických rodov sa stali jeho prívržencami, medzi nimi sám župan Peter 

Perényi. Za krátky čas iba nepatrný zlomok  obyvateľstva župy ostal pri katolicizme. Od 

polovice 16. storočia medzi maďarským obyvateľstvom razil si cestu kalvinizmus. V Abovskej 

župe pôsobili význační predstavitelia protestantizmu, z ktorých Gašpar Károli, kalvínsky kazateľ 

v Gönci preložil bibliu do maďarčiny. Preklad vytlačili v r. 1590 v jednej z najstarších tlačiarní 

Uhorska v abovskej obci Vizsoly /MĽR/.  

  Upevňovanie absolutizmu, snahy po uplatňovaní centralistických foriem spravovania 

krajiny, a to z mimokrajinského centra, úsilia zbaviť uhorské vládnuce triedy majetkovej 

podstaty a politickej moci, vyvolalo silný odpor vo veľkej časti vysokej šľachty a zemianstva. 

Odpor sa prejavoval v stavovských povstaniach proti habsburským kráľom. Charakteristickým 

následkom protihabsburských povstaní pre Abovskú župu bolo kratšie – dlhšie prepustenie jej 

územia zo strany Habsburgovcov jednotlivým vodcom týchto povstaní, a tým vlastne 

podriadenie tohto územia moci sedmohradských kniežat. Župa takto v istých časových úsekoch 

spolu s inými severovýchodnými župami Uhorska sa stáva  akoby súčasťou Sedmohradska.  

  Za povstania Štefana Bocskaiho zastával Abov úlohu vedúcej povstaleckej župy. Po jeho 

smrti /v decembri 1606 v Košiciach/ sa Abov v polovici februára 1607 dostal opäť do 

Rudolfovej moci. V tomto období sa župa stala vedúcou župou trinástich severovýchodných žúp, 

ktoré sa z času na čas schádzali v Košiciach na tzv. parciálne snemy a združili sa v pevnejší 

zväzok. Za prvého ťaženia sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena /1613-1629/ proti 

Ferdinandovi II. /1619-1637/ prešla Abovská župa na stranu Bethlena a ostala v jeho moci celé 

desaťročia. V mieri, uzavretom v Mikulove v r. 1622, Ferdinand II. prepustil doživotne 

Bethlenovi Abovskú župu a mesto Košice so šiestimi ďalšími župami /Szabolcs, Szatmár, 

Ugocsa, Bereg, Zemplín a Borsod/.  

  Roky 1631-1632 boli významné v dejinách župy pre účasť poddaných na ozbrojenom 

roľníckom povstaní. Povstanie sa odohralo v župách Zemplín, Šariš, Spiš, Abov, Borsod, 

a Turna, kde údajne vzniklo, tiež na Potisí. Bol to boj poddaných proti vlastným feudálom a proti 

habsburským vydieračským žolndierskym vojskám. Hlavného vodcu povstania Petra Császára 

zajali a 3. marca 1632 v Košiciach popravili. Povstanie zachvátilo najmä južnú časť župy. V r. 

1632 bolo potlačené. Za vojenského ťaženia Juraja Rákócziho I. v posledných rokoch 

tridsaťročnej vojny sa župa pripojila k Rákóczimu, ktorý potom lineckým mierom v r. 1645 

získal na dobu svojho života tých sedem hornouhorských žúp, ktoré skoro pred štvrťstoročím 

dostal v dôsledku mieru v Mikulove Bethlen. Týmto sa stal Abov po druhý raz na základe 
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mierového ujednania západnou hranicou Sedmohradska. Za nového stavovského povstania sa 

jeho vodca Imrich Thököly stal pánom župy od r. 1682 do októbra 1685. V povstaní Františka 

Rákócziho II. pripadol Abovu, ako jednej z rákócziovských žúp, nemalý zástoj. Obyvateľstvo 

župy – počítajúc do toho  poddaný ľud – preukázalo veľkú obetavosť voči vodcovi povstania. 

Ľud veril, že úspech povstania zlepší jeho osud, prejavoval nadšenie a vytváral svoje „poľné 

oddiely“. Skoro nepretržité rozbroje, účasť na protihabsburských  stavovských povstaniach, 

pustošenie vojsk oboch protivníkov, udržiavanie žoldnierskeho vojska, daňové ťarchy a rôzne 

iné  formy vykorisťovania poddaných, turecká expanzia a nájazdy, v neposlednom rade tiež 

epidémia /v r. 1710/, preriedili obyvateľstvo župy takmer na vyľudnenie. Z 318 obcí župy, 

známych v čase Mateja Korvína, 47 skoro úplne zaniklo. Okrem týchto opustilo obyvateľstvo 

veľkú časť ostatných obcí. V období po satmárskom mieri /1711/ došlo preto k novej 

kolonizácii. Najväčšiu časť nového osadenstva na juh od Košíc tvorili Slováci, ktorí sa sem 

nasťahovali sčiastky už v druhej polovici 17. storočia.  

  Na vojnách Márie Terézie sa zúčastnila i župná šľachta insurekciami v r. 1741 a 1744. 

Urbárska úprava, vydaná v r. 1767 sa vykonala v župe v r. 1770-1772. Reformy Jozefa II. /1780-

1790/ silne zasiahli župu. Územie Uhorska v r. 1785 rozdelil na desať dištriktov. Župy na 

východnom Slovensku, menovite Abov, Spiš, Šariš, Turnu a Zemplín zaradil do jedného 

dištriktu so sídlom v Košiciach. Na čelo každého dištriktu postavil úradujúceho jedného župana 

a distriktuálneho kráľovského komisára v jednej osobe /fungens supremus comes ac  

commisarius districtualis  regius, wirkender Obergespann und königlicher Commisaire/. 

Doterajších hlavných županov všetkých žúp uvoľnil zo svojich funkcií. Ďalšou reformou Jozefa 

II. bolo spojenie Abovskej a Turnianskej župy v jednu – Abovsko-turniansku župu /Comitatus 

Abaujvariensis cum Tornensi unitus, Vereinte Abaujvarer und Tornaer Komitaten/, počnúc 1. 

novembrom 1785. Tento stav trval do 1. marca 1790, kedy následkom reštitučného nariadenia 

Jozefa II. z 28. januára 1790 sa končí existencia spojenej Abovsko-turnianskej župy a Abovská 

župa sa opäť osamostatňuje /AŽ, č. spisu K 790/1/. Územie Abovskej župy pred reformami 

Jozefa II. bolo rozdelené na štyri okresy. Zadelenie obcí do jednotlivých okresov bolo 

nasledovné /series locorum – rôzne správne spisy z r. 1782/: 

 Okres Košice: 

Zlatá Idka, Kokšov-Bakša, Nižná Barca, Vyšná Barca, Baška, Košická Belá, Bernátovce, Bočiar, 

Veľký Budulov, Belža, /Kápolna  Bölzse, Sándor Bölzse, Sziget Bölzse/, Bukovec, Buzica, 

Buzinka, Čaňa, Čečejovce, Košťany, Haniska /mestečko/, Geča, Gyňov, Košické Hámre, 

Hodkovce, Hidasnémeti, /MĽR/, Hýľov, Chym, Nováčany, Kechnec, Malá Ida, Komárovce, 

Nižný Lánec, Vyšný Lánec, Mokrance, Milhosť, Všechsvätých, Myslava, Veľká Ida, Opátka, 

Paňovce, Perín, Poľov, Šaca, Šemša, Sokoľany, Cestice, Seňa, Szurdok /MĽR/, Tornyosnémeti 

/MĽR/, Nižný Klátov, Vyšný Klátov a Šebastovce. 
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Okres Cserehát /Moldava nad Bodvou/: 

Malý Budulov, Buzica, Debraď, Janík, Jasov /mestečko/, Nižný Medzev, Vyšný Medzev /obe 

mestečká/, Poproč, Pizendorf /Jasovské Podhradie/, Peder, Rešica, Rudník, Moldava nad Bodvou 

/mestečko/, Drienovec /všetky v ČSSR/, Apáti, Bátor, Bakta, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, 

Devecser, Fáj, Fancsal, Gadna, Alsógagy, Felsőgagy, Garadna, Idrány, Kány, Kéty, Keresztéte, 

Fulókércs, Kupa, Litka, Nyésta, Alsónovaj, Felsőnovaj, Pamlény, Perecse, Petri, Szászfa, Szala, 

Selyeb, Szemere, Alsószend, Felsőszend, Szőszend, Szőled, Szolnok, Tengerfalva, Tomor, 

Ujlak, Felsővadász, Vajda, Vécse, Vendégy, /všetky v MĽR/. 

 

 Okres Füzér: 

Bačkovík, Beniakovce, Byster, Byšta, Bidovce, Bohdanovce, Blažice, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, 

Čakanovce, Ďurkov, Ďurďošík, Chrastné, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Kalša, Malý Kazimír, 

Košická Nová Ves, Klečenov, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenica, Kráľovce, Košická Polianka, 

Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Trstené pri Hornáde, Nižný Olčvar, Vyšný Olčvar, Olšovany, 

Rákoš, Hrašovík, Rankovce, Ruskov, Rozhanovce, Slanec, Slančík, Vyšné Opátske, Svinica, 

Skároš, Krásna nad Hornádom, /Széplakapáti, Széplakhosszúszer, Széplakrövidszer/, Nový 

Salaš, Slanské Nové Mesto, Trsťany, Vajkovce, Zdoba, Ždaňa, Žírovce, /všetky v ČSSR/, 

Telkibánya, Nagybózsva, Kisbózsva, Filkeháza, Füzér, Kajata, Alsókéked, Felsőkéked, Komlós, 

Mátyásháza, Mikóháza,  Nyiri, Pálháza, Pányok, Pusztafalu, Radvány, Alsóregmec, 

Felsőregmec, Ujvár Vágás, Vily a Zsujta /všetky v MĽR/. 

 

 Okres Szikszó: 

Alpár, Arka, Baskó, Berencs, Belsőbőcs, Boldogkőujfalu, Boldogkőváralja, Hernádbüd, 

Cekeháza, Alsócéce, Felsőcéce, Csobád, Felsődobsza, Encs, Kisfalu, Fony, Forró, Alsófüged, 

Felsőfüged, Gibárt, Felsőgolop, Gönc, /mestečko/, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Homrogd, 

Erdőhorváti, Jánosd, Ináncs, Alsókázsmárk, Felsőkázsmárk, Kér, Hernádkércs, Nagykinizs, 

Kiskinizs, Komlóska, Korlát, Léh, Alsóméra, Felsőméra, Mogyoróska, Onga, Pere, Prépost, 

Rásony, Regécke, Szántó, /mestečko/, Sáp, Szantandrás, Szentistvánbaksa, Szikszó /mestečko/, 

Alsóvadász, Vilmány a Vizsoly /všetky v MĽR/. Toto rozdelenie územia župy  bolo 

poznamenané rozhodnutím panovníka zo 6. februára 1787 /v dobe existencie Abovsko-

turnianskej župy/. K doterajším okresom pribudol okres Gönc rozdvojením okresu Szikszó 

a pribraním menšieho počtu obcí z okresu Füzér pričom došlo aj k menším vzájomným úpravám 

medzi ostatnými okresmi. Do nového okresu boli zadelené tieto obce: Alpár, Alsócéce, 

Alsóregmec, Arka, Baskó, Byšta, Boldogkőujfalu, Boldogkőváralja, Hernádbüd, Cekeháza, 

Erdőhorváti, Felsőcéce, Felsődobsza, Felsőgolop, Felsőregmec, Filkeháza, Fony, Gibárt, Gönc, 

Göncruszka, Hejce, Hernádkércs, Huta, Kér, Kisbózsva, Kisfalu, Malý Kazimír, Komlóska, 

Korlát, Kovácsvágás, Mátyásháza, Mikóháza, Mogyoróska, Nagybózsva, Nagykinizs, Nyíri, 
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Pálháza, Pere, Prépost, Radvány, Regécke, Szántó, Szentistvánbaksa, Telkibánya, Vilmány, Vily 

a Vizsoly /AŽ – rôzne správne spisy, rozdelenie okresov z r. 1796/. V rokoch 

protinapoleonských vojen za Františka I. /1792-1835/ župná šľachta až štyri razy postavila 

insurekčné oddiely /v r. 1797, 1800, 1805, 1809/ v záujme dynastie. Naproti tomu z príslušníkov 

pokrokovej inteligencie, účastníkov hnutia uhorských jakobínov dvaja pôsobili istý čas 

v Košiciach. Boli to literáti Ján Bacsányi a František Kazinczy. Posledný bol v r. 1784-1785 

podnotárom Abovskej župy. V protinapoleonských vojnách obyvateľstvo župy tri razy prišlo do 

bezprostredného styku s vojakmi pomocných zborov ruskej armády, vyslaných na pomoc 

Františkovi I. V máji r. 1799 prešiel župou jeden z pomocných zborov Suvorovových pod 

vedením generála Rebindera. V r. 1800 sa v etapách vracali cez župu časti oneskorených 

jednotiek a rekonvalescenti. Po bitke pri Slavkove prechádzalo koncom r. 1805 a začiatkom r. 

1806 župou zas vracajúce sa ruské vojsko pod vedením  samotného Kutuzova. V r. 1825 bolo 

Abovskej župe prinavrátené mestečko Aszaló, ktoré Abovská župa župe Boršodskej prepustila 

v r. 1688-1689.  Súčasne  územie Belsőbőcs bolo pripojené k župe Borsod /AŽ, č. M 1824/189/. 

V posledných desaťročiach existencie Abovskej župy, ako župy šľachtickej, župná šľachta vo 

vlastnom ekonomickom záujme opozičnými prejavmi vyjadrovala svoj negatívny postoj voči 

viedenskej protiuhorskej politike. Po stránke kultúrnej ochotne podporovala vzmáhajúce sa 

divadelníctvo. Od r. 1830 na tri roky zabezpečila existenciu divadelnej spoločnosti v Košiciach. 

Roľnícke povstanie v r. 1831 zachvátilo niekoľko obcí v severnej a severovýchodnej časti župy. 

V Abovskej župe vypukla vzbura začiatkom augusta v Slanskom Novom Meste, potom v Slanci. 

Povstalecké hnutie v župe potlačili regulárnym vojskom, pričom bolo vyhlásené štatárium. 

Povstanie v Above sa zúčastnilo niekoľko sto roľníkov, ktorých pre účasť na povstaní prísne 

potrestali. Troch roľníkov popravili. V revolučných rokoch 1848/49 koncom r. 1848 a začiatkom 

r. 1849 dochádzalo na území župy k vojenským operáciám. V župe sa vystriedali cisárske 

a revolučné vojská. Podmaršal Ramberg zveril v marci 1849 obranu Abova, Gemera, Šariša 

a Spiša Hurbanovým slovenským dobrovoľníkom, ktorým  velil František Bloudek. Hurban, Štúr 

a Hodža navštívili vtedy župu a verbovali vojakov na košickom okolí. Od apríla do júna územie 

župy bolo v moci maďarských domobrancov. Cárska  intervenčná armáda vtiahla do Košíc 24. 

júna 1849 a v zapätí obsadila i územie župy. Týmto sa začal v župe rakúsky absolutizmus. 

Imrich Péchy, cisársko-kráľovský komisár, zostavil pre župu dočasný úradnícky zbor zo 

spoľahlivých osôb. Na čelo župy bol menovaný župný predseda /praeses, elnök/. V období 

prvého dočasného zriadenia verejnej správy v Uhorsku /25. okt. 1849 – 12. sept. 1850/ Abovská 

župa tvorila súčasť košického občianskeho dištriktu, ktorý zapadal do košického vojenského 

dištriktu, jedného z piatich, na ktoré sa členilo územie Uhorska. Predstavený župy sa v tomto 

období nazýval župný náčelník alebo správny komisár /Regierungs Commissär – kormánybiztos, 

Comitats – Vorstandmegyefőnök/. Jeho predstaveným bol dištriktuálny hlavný komisár 

v Košiciach /Districts – Obercommisär/. Ku koncu mája 1850 rozdelili Košický okres na dve 

časti: na severnú časť ako slovenský, inak Rozhanovský okres a na južnú časť, Veľkoidanský 

okres. Počet okresov župy sa týmto zvýšil na šesť.  Splnomocnený cisársky komisár pre civilné 
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záležitosti barón Geringer opatrením z 29. júla 1850 číslo 13.911/G nariadil druhé spojenie 

Abovskej a Turnianskej župy do jedného celku. /AŽ, župný náčelník, č. 4787/1850/. Vykonaním 

tohto nariadenia 26. septembra 1850 bolo po druhý raz prerušené trvanie osobitnej Abovskej 

župy. Župa svoje autonómne práva a samosprávnu činnosť vykonávala jednak na župných 

zhromaždeniach alebo svojimi zborovými orgánmi, jednak volenými alebo menovanými 

úradníkmi. Autonómiu župy rozumieme súhrn práv, zabezpečujúcich župe určitú nezávislosť 

voči panovníkovi a jeho vládnym orgánom. Do kategórie týchto práv do r. 1848 prislúchalo 

právo vytvárať vlastné štatúty /ius statuendi/ disponovať s brachiálnou mocou, voliť vlastných 

funkcionárov, vyrubovať daň, vykonávať súdnictvo, vysielať delegátov na krajinský snem 

a právo odporu /ius inertiae/ proti nezákonným nariadeniam vládnym orgánom. Župná 

samospráva spočívala v slobodnej účasti obecenstva župy na výkonnej moci štátu. Panovník 

kontroloval autonómnu a samosprávnu činnosť župy svojim predstaviteľom hlavným županom. 

Činnosť župy ako autonómnej správnej a súdnej organizácie sa prejavuje predovšetkým na 

župnom zhromaždení /congregatio generalis, megyei közgyűlés/. Župné zhromaždenie zvolával 

hlavný župan alebo podžupan podľa potreby. Každý príslušník šľachty, každý zeman, ktorý 

býval v župe a mal na jej území nejaký majetok, mal právo, ba spočiatku aj povinnosť zúčastniť 

sa na zhromaždení. Do 15. storočia na župnom zhromaždení mohli byť prítomní aj nešľachtici. 

V 19. storočí boli členmi župného zhromaždenia aj tzv. honoratiori na základe svojho 

zamestnania /duchovní, advokáti, lekári/. Župné zhromaždenie prejednávalo a riešilo každú 

dôležitú záležitosť. Vyhlasovalo zákony a kráľovské nariadenia, volilo delegátov na snem od 

platnosti zák. čl. 1 z r. 1608, uznášalo sa na župných štatútoch, volilo funkcionárov župy, 

vyhlasovalo novoudelené dotácie a erbové listiny, odhlasovalo domácu daň, určovalo ceny 

potravín a remeselníckych výrobkov, upravovalo výšku mzdy. O zasadaniach župného 

zhromaždenia sa písali zápisnice, ktoré sa predkladali Miestodržiteľskej rade na kontrolu. Župné 

zhromaždenie Abovskej župy sa konali od r. 1564, ako to dosvedčujú zachované kongregačné 

zápisnice, na rôznych miestach, v obciach Tornyosnémeti (Vámosnémeti),  Garanda, Seňa 

a v mestečku Gönc. V Gönci mala župa i svoj vlastný župný dom. Do r. 1640 nemohla Abovská 

župa konať zhromaždenia v Košiciach, ktoré ako slobodné kráľovské mesto boli vyňaté spod jej 

právomoci. Iba zákonné články 109/1647 a 21/1649 umožnili župe, napriek odporu mesta 

výstavbu prvého župného domu a konanie župných zhromaždení v Košiciach. Abovská župa 

však ešte i potom konala generálne kongregácie na rôznych miestach. V r. 1726 sa dokonca 

uzniesla, aby sa generálne kongregácie konali striedavo v rôznych okresoch župy /Štatúty AŽ z  

r. 1718-1825/. Zvolávanie generálnych kongregácií do Košíc sa ustaľuje len v druhej polovici 

18. storočia. V čase medzi zasadaniami župného zhromaždenia menej významné, ale neodkladné 

záležitosti  prejednávalo malé zhromaždenie /congregatio particularis, kisgyűlés/. Jeho 

účastníkmi boli funkcionári župy, tabulárni sudcovia a prednejší zemania v menšom počte. 

Uznesenia malého zhromaždenia vyžadovali schválenie župného zhromaždenia. Župné 

zhromaždenie mohlo vytvárať tzv. župné deputácie. Deputácie boli stále /permanentné/, ak sa ich 

vyslanie nevzťahovalo len na určité konkrétne veci alebo dočasné, určené na vybavenie 
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konkrétnej a termínovanej záležitosti. Do deputácií sa vysielali tabulárni sudcovia, slúžni, 

prísažní, župný právny zástupca alebo jeho námestník. Z permanentných deputácií boli známe 

tie, ktoré v mimoriadnych časoch /pohromy, epidémie, vojny/ rozhodovali pod predsedníctvom 

hlavného župana o potrebných najnaliehavejších opatreniach. S vývojom župnej autonómie 

a samosprávy sa súbežne pretvárala i župná správa a pôsobnosť jej funkcionárov. Panovníkom 

dosadzovaní funkcionári  kráľovskej župy postupne miznú a na ich miesto nastupujú volení 

funkcionári. Stálou výnimkou je tu hlavný župan. Už hradný župan bol dôverníkom panovníka, 

tým ostal župan v období prechodu  a hlavný župan v období šľachtickej župy, ktorý 

predstavoval v župe panovníkovu osobu a jeho moc. Hodnosť hlavného župana /supremus 

comes/ udeľoval kráľ na neurčitý čas. Udeľovanie tejto hodnosti sa  neskoršie viazalo na určité 

podmienky ako šľachtictvo, uhorská príslušnosť, pobyt v župe, primeraný majetkový stav, 

majetok v župe, obľúbenosť /persona grate/, spôsobilosť zastávať funkciu. Také isté podmienky 

sa vyžadovali i u tzv. dedičných županov /perpetuus comes, hereditarius comes/. Dedičné 

županstvo vzniklo ešte v dobe Arpádovcov, v r. 1504 bolo zrušené a v r. 1595 opäť obnovené 

/magyar jogi lexikon, heslo – alispán/. Hlavný župan ako kráľovský hospodár zastupoval záujmy 

štátnej moci voči župnej autonómii a samospráve. Uplatňoval verejný záujem štátu oproti 

miestnym záujmom, zabezpečoval spoluprácu medzi vládnymi orgánmi a župou. Župu ako 

samosprávu jednak viedol, jednak dohliadal na ňu. Spravidla on zvolával župné zhromaždenie 

a predsedal na nich, dezignoval kandidátov na župné funkcie pri reštauráciách. Dbal na to, aby 

župy presne vykonávala zákony a nariadenia vládnych orgánov. Prv, než sa ujal svojho úradu, 

musel zložiť prísahu pred župným zhromaždením. Právomoc hlavných županov okrem 

zákonných opatrení upravilo kráľovské nariadenie z 21. novembra 1768. 

 Na základe archívneho materiálu AŽ možno zostaviť nasledujúci zoznam hlavných županov: 

 Juraj Perényi             9.1.1570 – 1597 

 Juraj Perényi             1599 – 1638 

 Juraj Perényi             2.8.1638 – 1665 

 Gabriel Perényi 1666 – 1676 

 Štefan Perényi             30.12.1676 -1694 

 Pavel Perényi             11.2.1694 -1697 

 gr. Žigmund Csáky      24.12.1697 – 1699 /administrátor/ 

 br. Imrich Perényi        1699 – 1700 

 gr. Žigmund Csáky       8.6.1702 -1732 

 gr. Anton Csáky            5.4.1739 -30.4.1749 /administrátor/ 

 gr. Anton Csáky            30.4.1749 – 24.4.1764 

 br. Vavrinec Orczy        4.6.1765 – 1784 
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 br. Ladislav Orczy         1784 – 1785,  1790 – 1807 

 Adrej Semsey                5.6.1807 – 2.3.1814 

 gr. František Barkóczy  30.7.1814 – 1820 

 Ignác Eötvös                  1820 – 22.8.1837 

 Štefan Comáromi    3.3.1838 – 16.9.1841 /miestodržiteľ/ 

 gr. Ľudovít Károly    16.9.1841 – 3.5.1845 

 Ján Vitéz     2.5.1845 – 16.4.1848 /miestodržiteľ/    

 Béla Semsey     20.4. – 18.12.1848 

 Ondrej Jakabfalvay    18.12.1848 – 1849 /vládny komisár/ 

 Jozef Comáromi    16.5. – 24.6.1849 /vládny komisár/ 

 

  Župa na volebnom zhromaždení – reštaurácii /sedes restauratoria/ voľbou obsadzovala 

rad dôležitých župných funkcií. Podmienky voliteľnosti boli zväčša obdobné ako pri menovaní 

hlavného župana. Časom najdôležitejším funkcionárom v župe sa stal podžupan. Pôvod tejto 

funkcie siaha k funkcii dvorského sudcu hradného župana /comes curialis castri/. Podžupana /od 

konca 13. storočia vicecomes/ spočiatku menoval hlavný župan a bol jeho úradníkom, 

zástupcom. Neskoršie jeho menovanie sa viazalo k podmienke, aby bol popredným zemanom zo 

župy. Podľa zák. čl. 60 z r. 1486 musel skladať prísahu. Zák. čl. 2 z r. 1504 vyslovuje zákaz 

menovania podžupana bez súhlasu župného obecenstva. Právo hlavného župana menovať 

podžupana od polovice 16. storočia zaniká. Podľa zák. čl. 70 z r. 1548 podžupana má voliť 

župné zhromaždenie. Hlavným županom ostalo však aj naďalej právo určiť kandidátov na 

podžupanský úrad a potvrdiť voľbu podžupana. Toto ustanovuje aj zák. čl. 56 z r. 1723, podľa 

ktorého podžupana volí zo štyroch kandidátov hlavného župana župné zhromaždenie. Právomoc 

podžupana, teraz už nezávislú od právomoci hlavného župana, určovali zákony. 

 Podžupan bol spravidla predsedom župnej sedrie, ochrancom práva poddaných na slobodné 

sťahovanie. V určitých prípadoch jemu prislúchalo i zvolanie župných zhromaždení. Preberal 

všetky podania adresované župe a predkladal ich na prejednanie župnému  zhromaždeniu. 

Narastanie agendy podžupana spôsobilo, že v 17. storočí sa objavuje funkcia druhého podžupana 

/substitutus vicecomes/. V Abovskej župe druhý podžupan sa po prvýkrát spomína v r. 1641. 

Dvaja podžupani sa potom na agende podelili obvykle tak, že prvý podžupan /ordinarius 

vicecomes/ vybavoval politické a sporné záležitosti, kým druhý pri všeobecnom zastupovaní 

prvého podžupana predsedal na trestnej sedrii. V Abovskej župe bol tiež predsedom sirotskej 

stolice v r. 1848 /Zápisnice stáleho výboru, fól. 10/, Zoznam podžupanov, resp. prvých 

podžupanov, zostavený z archívneho materiálu AŽ je nasledovný: 
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 Imrich Mindszenthy    1562 – 1563 

 Michal Kornis  1563 – 1565 

 Ján Semsey   1567 

 Imrich Mindszenthy  1568 – 1570 

 Juraj Cseby   15.1.1571 -1573 ,  1579 – 1582 

 Ján Keéry   1574 – 4.7.1575 

 Imrich Mindszenthy  26.9.1575 – 1578, 1582 – 1584 

 Ján Monaky   6.4.1584 – 1586 

 Gašpar Golopy  1586 – 1590 

 Lazár Péderi   1591 – 1607 

 Vít Melich   1608 – 1610 

 Štefan Fáy   1611 – 1615 

 Žigmund Belleny  1616 – 1617 

 Imrich Putnoky  1618 – 1622 

 Mikuláš Fuló   1622 – 1630 

 Gregor Lánczy  1630 – 1635 

 Ján Fuló   1635 – 1641 

 Juraj Hany   1641 – 12.12.1648 

 František Monaky  12.12.1648 – 1651 

 Pavel Szemere   5.4.1651 - 1652  

 František Barna  3.1.1653 – 10.1.1653 

 Krištof Pongrácz  10.1.1653 – 17.3.1657 

 František Bárczay  17.3.1657 -5.1.1661 

 Juraj Udvarhellyi  5.1.1661 – 1662 

 Juraj Chernel  24.11.1662 – 9.1.1668 

 Štefan Nikházy  9.1.1668 -1671 

 Ján Lengyel   19.1.1672 -1676 

 Michal Horváth  30.12.1676 – 1679 

 Štefan Kálmánczay  12.2.1680 – 1683,  1690 – 1692 

 Peter Hamvay              1683 – 1686 
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 Alexander Was  1686 – 1690,  1692 – 1699 

 Gabriel Szörényi  22.9.1699 – 1704, 1707  

 Juraj Matolcsy              1704 – 1705 

 Ján Gundelfinger  1706 

 Ladislav Pottornyai  1707 – 1708,  1718 

 Peter Janka   1708 – 1709 

 Peter Szirmay   1709 – 1710 

 Juraj Nikházy   1711 – 1718 

 Ján Melczer   1718 

 František Palásti  1720 – 1723 

 Gabriel Fáy   1725 - 1732 

 Pavel Semsey   1732 – 1735 

 Žigmund Kelcz  1736 – 1744 

 Ján Dobay   1744 – 4.10.1749 

 František Dessewffy    4.10.1749 - 1758 

 Pavel Tiszta   23.7.1758 – 1773 

 Anton Kelcz   1774 – 1785 

 Augustín Fáy   1790 – 3.4.1799 

 Ladislav Puky   3.4.1799 – 18.9.1810 

 Gabriel Szentimrey 18.9.1810 – 14.9.1829 

 Štefan Comáromi 14.9.1829 – 1838 

 Ján Vitéz  1838 – 1.9.1845 

 Samuel Patay  23.2.1846 – 20.2.1849 

 Jozef Comáromi 20.2.1849 – 19.6.1849 

 Jozef Lánczy  20.6.1849 – 24.6.1849 

 Juraj Vitéz  2.7.1849 -1850 

 

  Najstarším volenými hodnostármi župy ako samosprávneho útvaru boli slúžni, ktorých 

funkcia je známa už z 13 storočia. Funkcia slúžnych iudex   nobilium/ sa vyvinula z inštitúcie 

volených šľachtických sudcov. Spočiatku mali byť štyria v každej župe. Boli členmi župného 

súdnictva. S podžupanom spolu tvorili župnú vrchnosť. S inštitúciou slúžnych súviselo potom 
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i rozdelenie župného územia na slúžnovské okresy. Narastanie verejnoprávnej a súdnej agendy 

slúžnych malo za následok, že v Abovskej župe sa v r. 1727 objavuje aj funkcia podslúžneho 

/vice iudex nobilium, alszolgabíró/. V súvislosti s týmto doterajší slúžny sa potom nazýva 

hlavným slúžnym /ordinarius iudex nobilium/. V r. 1842 Miestodržiteľská rada povolila 

zamestnávať v jednom okrese dvoch podslúžnych /AŽ, spis č. B 1841/6 /. 

 Na pomoc mnohostrannej činnosti slúžnych volili už v 15. storočí prísažných prísediacich. 

Skladali prísnu prísahu, z čoho pochádzalo aj ich pomenovanie /iurati assessores, esküdtek/.  

Pôvodný počet prísažných /4/, sa postupne zvyšoval na 6 až 12 podľa veľkosti župy.  

 Správy o župných notároch sa sporadicky začínajú objavovať v období Ľudovíta I.  V listine 

vydanej v obci Tornyosnémeti /Középnémeti/ v r. 1325 je spomenutý „magister Stephanus 

notarius noster“. Z príležitostného zamestnanca sa stáva pre vyžadované právnické vedomosti 

voleným a stálym funkcionárom  župy. Zák. čl. 56 z r. 1723 zdôrazňoval volenie notára župou 

miesto vymenovania hlavným županom. Župný notár /iuratus notarius/ písal kongregačné 

zápisnice, vyhotovoval rôzne výkazy, koncipoval a vydával župné písomnosti. V 17. storočí 

prevzal od podžupana starostlivosť o  župný archív. S rozvojom písomníctva dostáva  pomocníka 

– podnotára /vicenotarius, aljegyző/, ktorý sa v Abovskej župe objavuje v r. 1647. Od r. 1759 AŽ 

mala už aj druhého podnotára. Počet podnotárov sa v priebehu ďalších rokov ešte zvyšoval. 

 Z ďalších funkcionárov Abovskej župy treba spomenúť pokladníka /perceptor/, ustanoveného 

v r. 1623, bezpečnostných komisárov /kapitánov/, účtovníka /rationum exactor/, župného 

právneho zástupcu /fiscalis/ a vrátnika. V 18. storočí pribudli k nim župný lekár, okresní lekári, 

inžinier, kancelisti a hajdúsi, neskôr kastelán a cestný komisár. 

 Opatrovanie a starostlivosť o župný archív v 17. a 18. storočí sa zverila župnému notárovi 

/hlavnému župnému notárovi/, ktorému boli nápomocní aj podnotári. Za Jozefa II. /v r. 1787/ sa 

funkcia druhého  podnotára premenila na funkciu protokolistu – registrátora a nositeľovi tejto 

funkcie bola zverená správa župného archívu. Z tejto funkcie sa potom vyvinula začiatkom 19. 

storočia funkcia župného archivára, už výslovne takto označovaná.  

 Rok 1848 priniesol podstatné zmeny do župného zriadenia, ktoré znamenali koniec stavovskej 

/autonómno-šľachtickej/ župy a začiatok nového obdobia. Posledné župné zhromaždenie 

/generálna kongregácia/ v Abovskej župe zasadlo 8. mája 1848, rozšírená už zástupcami 

nešľachtického obyvateľstva. Toto zhromaždenie zvolilo podľa zák. čl. 16. z r. 1848 členov 

stáleho výboru /állandó bizottmány/, ktorému predsedal hlavný župan, resp. podžupan a ktorý za 

účasti ostatných hodnostárov župy vykonával v mene „obecenstva župy“ dočasne právomoc, 

ktorá predtým prislúchala generálnej kongregácii. Súčasne sa zastavili i voľby župných 

hodnostárov. Župa stratila účasť na zákonodárnej moci, lebo voľby poslancov do dolnej 

snemovne už nevykonávala ona, ale zvláštne volebné okresy na podklade ľudového zastúpenia. 

Voľby riadil ústredný výbor zriadený podľa zák. čl. 5 z r. 1848. Jeho predsedom v AŽ bol druhý 
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podžupan a územie AŽ bolo rozdelené na päť volebných obvodov. Pôsobnosť župy sa zúžila na 

administratívnu činnosť, nižšie súdnictvo /v úprave zák. čl. 9-11 z r. 1848/ a finančné záležitosti. 

 Abovská župa v úprave aprílových zákonov z r. 1848, ktoré znamenajú vlastne začiatok uhorskej 

buržoáznej verejnej správa, pôsobila od mája tohto roku do konca júna 1849, pokiaľ nebola 

obsadená jednotkami cisárskej armády. 

 Ďalšie obdobie župného zriadenia za rakúskeho absolutizmu sa začína ešte pred porážkou boja 

za nezávislosť v r. 1849. Dňa 30. júna 1849 vymenoval krajinský hlavný komisár gr. František 

Zichy za predsedu Abovskej župa a mesta Košíc tabulárneho sudcu Jána Olasza /AŽ – župný 

predseda, č. 3/1849/. Župný predseda Ján Olasz do 22.8.1849 podliehal cisársko-kráľovskému 

komisárovi Imrichovi Péchy a od tej doby dištriktuálnemu hlavnému komisárovi gr. Alexandrovi 

Szirmay, ktorého dištrikt sa skladal zo žúp Abov, Šariš, Zemplín, Užhorod, Berehovo a Ugocsa  

/AŽ – župný predseda, č. 90/1849/.  

 Nasledujúci úsek ako obdobie prvého dočasného zriadenia /inač Haynauovo provizórium/ spolu 

so zánikom Abovskej župy je opísaný vo všeobecnej historickej časti. 

 Abovská župa svojou územnou rozlohou a počtom obyvateľstva patrila medzi stredné župy 

v Uhorsku. V r. 1846 merala 52,720 štvorcových míľ. Na území župy bolo v tom istom roku 13 

mestečiek, 236 obcí  a 32 samôt v ktorých žilo 161.378 obyvateľov. Z väčších panstiev možno 

spomenúť: Jasov /v držbe jasovských premonštrátov/, Regéc /knieža Ferdinand Bretzenheim/, 

Gönc, Szikszó, Veľká Ida /všetky rodina Csáky/, Haniska /br. Mesko/, Füzérradvány /gr. Štefan 

Károlyi/, Slanec /gr.Forgács/, Bodókőváralja /gr. Péchy/, Drienovec /rožňavský biskup/, Aszaló 

/R. kat. kapitula vo Veľkom Varadíne/, a panstvo mesta Košíc /Fényes: Magyarország leirása II., 

Pešť 1847, str. 293-299/.  

 

   B.  Vývoj a dejiny písomností 

 

 Oprávnene možno predpokladať, že prvým stálejším miestom ukladania archívneho materiálu 

a písomností Abovskej župy bol župný dom v Gönci. Odtiaľto ho mohli preniesť do prvého 

župného domu v Košiciach, na terajšej Leninovej ul. č. 76, vybudovaného podľa zák. čl. 109 z r. 

1647. K ďalšiemu premiestneniu archívu mohlo dôjsť potom po r. 1779, kedy dobudovali druhý 

župný dom v Košiciach na terajšej Leninovej ul. č. 31 so zadným traktom na Orlej ul. č. 11.  

V tomto dome mala Abovská župa svoje sídlo až do jej zániku. V tejto budove ostal archívny 

materiál župy až do r. 1922, do zániku Abovsko-turnianskej župy, lebo budova bola i sídelným 

domom spojených žúp. 

 Po vytvorení Košickej župy v r. 1923 archív Abovskej župy spolu s inými písomnosťami 

previezli do býv. župného domu v Prešove. V r. 1942 bol odovzdaný v rámci výmeny zástupcom 

maďarského štátu a prevezený na svoje predošle miesto do župného domu v Košiciach. Tu ho 
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opatroval archivár Abovsko-turnianskej župy až do oslobodenia v r. 1945. Časť písomností 

archívu spolu s inými fondmi bola odvezená koncom r. 1943 alebo začiatkom r. 1944 v rámci 

evakuácie na južné územie ATŽ do obce Fáj /MĽR/. Odvezené písomnosti sa dostali v r. 1945 

do župného archívu v Szikszó, odtiaľ po r. 1950 do Štátneho archívu v Miškolci. Z Miškolca boli 

dňa 31. marca 1960 prevezené do Štátneho archívu v Košiciach v množstve 98 kníh a 70 bm 

spisového materiálu.  

 Písomnosti, ktoré zostali v Košiciach, boli v r. 1945 – 1951 bez archívnej opatery.  V máji r. 

1951 ich prevzal do správy vtedajší krajský archív, dňa 1. októbra 1954 jeho nástupca Štátny 

archív v Košiciach. 

 Fond Abovskej župy cez dvadsaťročné umiestnenie v Prešove neutrpel nejaké vážne straty. 

Evakuácia  značnej  časti fondu na južné územie župy v r. 1943 – 1944 porušila však jeho 

usporiadanie a štruktúru. Toto porušenie dovŕšili povojnové roky, kedy v budove bývalého 

župného domu v Košiciach sa zrušili tri archívne miestnosti a archívny materiál sa nešetrným 

spôsobom premiestnil do zbývajúcich už beztak preplnených štyroch miestností. Nevhodným 

uložením materiálu došlo aj k jeho poškodeniu vlhkosťou. V r. 1945 sa dostala prevažná časť 

erbových listín do Východoslovenského múzea v Košiciach, odkiaľ sa ich podarilo získať späť 

len po r. 1960. Nevedno kedy a za akých okolností sa stratilo šesť pôvodných nariadení Štefana 

Bocskayho z r. 1606. Snáď najviac bolo porušené  usporiadanie časti fondu evakuovanej 

v rokoch druhej svetovej vojny do obce Fáj. Až štvornásobné prevážanie /Košice-Fáj, Fáj-

Szikszó, Szikszó-Miškovec, Miškovec-Košice/ spôsobilo, že sa táto časť dostala do ŠA 

v Košiciach v prevažnej miere v rozsype a premiešaná aj s písomnosťami iných fondov. 

 O spôsobe pôvodného ukladania najstarších spisov možno povedať toľko, že spisy ešte 

neoznačovali prezentovaním, poradovým číslom, signatúrou alebo inak. Ukladanie spisov mohlo 

byť najviac chronologické. Abovská župa z času na čas poverovala vhodné osoby usporiadaním 

jej archívu. V r. 1708 bol to Štefan Benő /odpis menného indexu ku kongregačným zápisniciam 

z r. 1660 – 1717, fól. 204/, v r. 1727 Peter Janka a Adam Jabroczky /kongregačné zápisnice z r. 

1726 – 1729, fól. 181/ a v r. 1732 opäť Adam Jabroczky  /kongregačná zápisnica z  r. 1732 – 

1734, fól. 3/. O tom, že archív patril do starostlivosti hlavného notára, hovorí uznesenie 

partikulárneho zhromaždenia župy zo 7.9.1729, podľa ktorého kľúč od archívu do návratu 

hlavného notára zo snemu sa zveruje do opatery jeho zástupcu – podnotára /kongregačná 

zápisnica z r. 1726 – 1729, fól. 463/. 

 Ďalšie zmienky o usporiadaní archívu župy nachádzame z doby panovania Márie Terézie. Župa 

v r. 1761 a 1762 poveruje touto prácou /registratio, reductio archivi/ tabulárneho sudcu Davida 

Hagena a jeho adjunkta Pavla Soósa /kongregačná zápisnica z r. 1761, fól. 247 a z r. 1762, fól. 

220/. David Hagen sa tejto práce asi neujal, lebo krátko nato ešte koncom r. 1762 dostali nové 

poverenie Sebastian Zeltmayer a Pavel Soós, ktorí na generálnej kongregácii 23.2.1763 zložili 

sľub, že zverenú prácu budú verne vykonávať /kongregačná zápisnica z r. 1762, fól. 319 a z r. 
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1763, fól. 12/.  Do r. 1772 Sebastian Zeltmayer vypracoval osobné a miestne indexy ku 

kongregačným zápisniciam počnúc ich prvým ročníkom /1564/ do ročníka 1717. V r. 1766 na 

jednom výpise z kongregačnej zápisnice sa podpísal ako archivi reductor /AŽ – kongregačné 

spisy, č. M 1768/10/. 

 V prvom období existencie Abovsko-turnianskej župy /1785 – 1790/ vyhotovil podnotár tejto 

župy František Tiszta prevažnú časť indexov ku kongregačným, vojenským a cirkevným spisom 

z r. 1767 – 1787. Od r. 1790 sa indexy ku kongregačným zápisniciam a spisom už 

pravdepodobne vyhotovovali súbežne, Ročníky indexov z r. 1790 – 1831 vyhotovil registrátor, 

neskôr archivár AŽ Imrich Korponay /zomrel v r. 1833/.   

 V súvislosti s preberaním župných archívov do súdnej správy podľa výnosu Ministerstva justície 

č. 7292 z 3.8.1852 archív Abovskej župy sa dostal do správy Krajského, neskoršie Krajinského 

súdu v Košiciach. O stave archívneho fondu AŽ nám podáva obraz neprezidiálny spis Krajského 

súdu v Košiciach č. I 107/1853. Tento stav sa zmenil po zásahoch župného archivára AŽ 

a zamestnanca Krajinského súdu Antona Szártoryho, ktorý v r. 1856-1858 premanipuloval veľkú 

časť kongregačných spisov podľa novšieho systému. Pri premanipulovaní sa pokúsil jednak 

spojiť spisy jednej záležitosti, jednak takto spojené spisy zaradil do spisových tried, označených 

veľkými písmenami A – M, ďalej na skupiny daňových záležitostí a „urbarialia“. Triedy, okrem 

posledných označených písmenami K – M, zodpovedali  registratúrnym  triedam používaným pri 

správnych spisoch slúžnovských úradov rakúskeho absolutizmu v r. 1854 – 1860 podľa  

nariadenia Ministerstva vnútra a justície zo dňa 17.3.1855 /L.-Rgbl., 1855, č. 57, str. 133 n/. 

Nové uloženie spisov archivár Szártory vyznačil v indexoch kongregačných, vojenských 

a cirkevných spisov z r. 1767 – 1787 a k indexom kongregačných zápisníc a spisov z r. 1790 – 

1845 vyhotovil osobitné registre s udaním starej a novej signatúry jednotlivých spisov po 

premanipulácii.  

 Časť kongregačných spisov však nebola roztriedená, ale ponechaná v chronologickom uložení. 

Príčinou tohto bolo asi úmrtie archivára Szártoryho /zomrel 28.11.1859 – prezidiálny spis 

Krajinského súdu Košice, č. A 6/1859/ a tá okolnosť, že po vydaní Októbrového diplomu, keď sa 

už počítalo so zánikom Krajinského súdu, práce na usporiadaní župných archívov sa prerušili.  

 

C. Archívna charakteristika písomností 

 

 Tento čiastkový inventár sprístupňuje len správne písomnosti Abovskej župy I. obdobia z r. 1498 

– 1850. Súdne písomnosti I. obdobia /predbežný časový rozsah 1534 – 1850/ sa plánuje 

sprístupniť ďalším čiastkovým inventárom. Tretí čiastkový inventár, vyhotovený v r. 1866 

obsahuje  správne a súdne písomnosti Abovskej župy II. obdobia z r. 1860 – 1881. Vydávanie 

čiastkových inventárov determinovala snaha archívnych pracovníkov o čím skoršie 

zverejňovanie výsledkov svojich prác v záujme bádateľskej verejnosti. 
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 Počiatočné dátum časového rozpätia správnych písomností AŽ I. obdobia je sporné. 

Reprezentuje totiž nedatované torzo listiny, obsahovým rozborom ktorej bolo zistené, že je 

časťou komentára III. Dekrétu Vladislava II. z r. 1498. Druhou najstaršou písomnosťou je erbová 

listina Vladislava II. z r. 1499. 

 Stav zachovalosti archívneho materiálu ako celku je vyhovujúci. V menšej miere sa vyskytujú 

poškodenia vlhkom, hmyzom a mechanickým spôsobom /poodtŕhané kožené väzby 

kongregačných zápisníc/. 

 Na terajšom usporiadaní správnych písomností I. obdobia Abovskej župy sa podieľali s väčšími 

– menšími prestávkami takmer všetci pracovníci ŠA Košice. Prvá etapa prác sa vykonala v r. 

1956 – 1959, kedy pod bezprostredným riadení vtedajšieho vedúceho ŠA E. Bidovského sa 

usporiadala časť písomností neevakuovaných na maďarské územie. A. Fedorjaková usporiadala 

kongregačné spisy s manipuláciou chronologicko-numerickou z r. 1607 – 1848, V. Němcová 

koncepty kongregačných zápisníc z r. 1740 – 1846 a V. Hammel kongregačné spisy spisových 

tried A – M  z rokov 1643 – 1849. 

 V druhej etape, v r. 1960 – 1964 sa prvotne triedili písomnosti, ktoré po evakuácii počas II. 

svetovej vojny na južné územie AŽ sa dostali späť do Košíc. Tejto práce sa zúčastnili V. 

Hammel a L. Andráši. Súčasne sa usporiadali kongregačné spisy tried A-M a zaradili sa medzi 

obdobné už usporiadané spisové triedy. B. Éleš usporiadal časť spisov hlavného slúžneho okresu 

Szikszó. M. Tischlerová zinventarizovala erbové listiny, získané späť od Východoslovenského 

múzea v Košiciach. 

V tretej  etape v r. 1967 – 1972 /s určitými prestávkami/ sa vykonalo podrobné roztriedenie 

správnych a súdnych písomností navrátených z MĽR, usporiadanie správnych písomností, 

revízia usporiadania vykonaného v prvej etape a zlúčenia oboch častí /neevakuovanej 

a evakuovanej/ do jedného celku podľa vpredu uvedenej štruktúry. Túto prácu vykonal  L. 

Andráši, ktorému bola nápomocná v r.  1967 – 1968 A. Farkašová. V r. 1971 – 1972 správne 

písomnosti I. kategórie boli prefotografované podľa zásad protipožiarnej ochrany a civilnej 

obrany. Podobné prefotografovanie kongregačných zápisníc AŽ z r. 1564 – 1848 sa vykonalo aj 

v Maďarsku počas ich tamojšieho pobytu, ako sa o tom zmieňuje publikácia „Levéltári 

Alapleltárak I. Országos Levéltár 9, Filmtár, Budapešť 1954“. 

 Inventarizované správne písomnosti I. obdobia AŽ boli rozdelené do troch úsekov: 

 A. Šľachtická župa do r. 1848 

 B. Revolučné roky 1848/1849 

 C. Úsek po potlačení revolúcie do r. 1850. 

 Z praktického hľadiska toto členenie nebolo možné pri spisoch prvého úseku všade dodržať 

jednak pre ich pôvodnú manipuláciu a tiež pre malé množstvo a tak sa stalo, že niektoré spisy 
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kongregačné, daňové, stavebné, sirotské, podžupanské, hlavnonotárske, archivárske a rôzne 

svojim datovaním presahujú rok 1848. 

 Jednotlivé úseky sa členia  na oddelenia, prípadne pododelenia, tieto sú členené podľa  

diplomatických kategórií. Obraz  o štruktúre terajšieho usporiadania podáva ináč aj obsah tohto 

čiastkového inventára. 

 Oddelenie hlavného župana pozostáva len z niekoľkých kusov spisov. Najobsiahlejšie oddelenie 

sa znovu usporiadali  so zachovaním predošlých systémov, nakoľko k ich prevažnej časti sa 

zachovali archívne pomôcky. Prvá skupina spisov z r. 1607 – 1848 má manipuláciu prevažne 

chronologicko-numerickú. Pri spisoch z r. 1607 – 1738 inventárnu jednotku tvorí jeden ročník. 

Určitou kuriozitou je, že spisy ročníkov 1671 – 1675 sú v rámci ročníka očíslované. Od r. 1739 

do r. 1766 inventárnu jednotku tvorí súbor spisov jednej kongregácie /generálnej, partikulárnej, 

reštauračnej a i./. Spisy v týchto ročníkoch sú v rámci jednej kongregácie priebežne očíslované. 

Počnúc rokom 1767 chronologicky zaraďovali  spisy do fasciklov očíslovali arabskými 

číslicami. Takto sa vytvorila za r. 1767 – 1779 séria fasciklov I-XLVI a za r. 1780 – 1785 

fascikle I-XVII. Inventárnu jednotku tvorí jeden fascikel a ako pomocné knihy  možno  použiť 

indexy kongregačných a vojenských spisov z r. 1767 – 1787. Určitá časť spisov z r. 1785 nebola 

do týchto fasciklov zaradená a preto boli inventarizované v rámci jednotlivých kongregácií. 

  Po osamostatnení sa AŽ v r. 1790 manipulácia spisov sa zmenila na vecnú. Spisy v rámci 

každého roka priebežne očíslovali a ukladali do fasciklov, označovaných arabskými číslicami: 

  1. Snemové veci 

  2. Šľachtické záležitosti 

  3. Verejnosprávne záležitosti 

  4. Vojenské veci 

  5. Náboženské veci 

  6. Daňové veci 

  7. Urbárske veci 

  8. Úradné záležitosti 

  9. Základiny a cirkevné veci 

 10. Opisy kurentovaných osôb 

 11. Protestácie, napomenutia, intabulácie. 

 

 Spisy v rámci fasciklov sa tiež očíslovali. Táto manipulácia sa užívala v r. 1790 – 1796 a 1801 – 

1804. Obsah jednotlivých fasciklov sa občas menil. Inventárnu jednotku tvorí fascikel v každom 
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roku osobitne. Spisy nezaradené do fasciklov, resp. ani neočíslované tvoria osobitnú inventárnu 

jednotku v každom ročníku. 

 V r. 1797 – 1800 a 1805 – 1848 pôvodná manipulácia bola chronologicko-numerická. Spisy boli 

v každom roku priebežne očíslované v poradí ako sa prejednávali na župných zhromaždeniach. 

Inventárnu jednotku tvorí jeden ročník. Ako pomôcky možno použiť indexy kongregačných 

zápisníc a spisov z r. 1790 – 1847. 

 Druhá skupina kongregačných spisov sa vyznačuje vecnou manipuláciou. Vznikla už zmienenou 

premanipulačnou činnosťou župného archivára A. Szártoryho, ktorý veľkú časť kongregačných 

spisov zaradil do spisových tried označených písmenami A – M. Obsah jednotlivých spisových 

tried bol nasledovný:  

 

 A. Vyššie nariadenia normatívneho rázu 

 B. Služobné a osobné veci 

 C. Vojenské veci 

 D. Cirkevné a školské veci 

 E. Zdravotné a školské veci 

 F. Pôdohospodárstvo a baníctvo 

 G. Obchod a priemysel 

 H. Stavebníctvo a doprava 

 I. Policajné a bezpečnostné veci 

 K. Snemové záležitosti 

 L. Záležitosti mestečiek a obcí 

 M. Rôzne záležitosti. 

 

 Spisové triedy pri tejto manipulácii sa členia na časové okruhy, ktorých dĺžka závisí od množstva 

spisov /v starších rokoch časový okruh je dlhší, v mladších kratší, niekedy len rok/. Spisy jednej 

záležitosti sú obvykle pripojené k najmladšiemu spisu /nie však vždy dôsledne/.  Signatúra 

spisov sa skladá z veľkého písma, označenia ročníka spisu lomeného poradovým číslom spisu 

v dotyčnom časovom okruhu. Inventárnu jednotku tvorí súbor spisov jedného časového okruhu 

spisovej triedy. Ako príklad signatúry inventárnej jednotky možno uviesť „B 1643/1-1698/25“. 

Signatúra znamená, že sa jedná o spisy služobné a osobné, rozpätie časového okruhu 

a inventárnej jednotky je 1643 – 1698 a počet spisov inventárnej jednotky za predpokladu úplnej 

zachovalosti je 25. Vyhľadávanie spisov tejto skupiny umožňujú indexy kongregačných, 
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vojenských a cirkevných spisov z r. 1767 – 1787 a indexy kongregačných zápisníc a spisov spolu 

so Szártoryho registrami z r. 1790 – 17845, uloženými v jednotlivých indexoch. 

 Ďalšie tri skupiny kongregačných spisov vznikli z praktických dôvodov /regulácia močariska 

Kanyapta, preskúmanie návrhov krajinských zákonov a župné štatúty/. Inventárnu jednotku tvorí 

každá skupina osobitne. 

 Spisy permanentných deputácií tvoria dve inventárne jednotky. Prvá obsahuje záležitosti župnej 

insurekcie z r. 1797 /spisy sú priebežne číslované/, druhá inventárna jednotka, resp. jej spisy sú 

produktmi permanentnej deputácie vzniknutej z príležitosti cholerovej epidémie v r. 1831. 

 Snemové spisy sú usporiadané chronologický. Inventárnu jednotku tvoria spisy jedného snemu. 

 Vojenské spisy  sa členia na signované a nesignované. Signované spisy z r. 1768 – 1779 sú 

zaradené do fasciklov I – III, v rámci ktorých spisy sú očíslované arabskými číslicami. 

Inventárnu jednotku tvorí jeden fascikel. Pôvodnou pomôckou je index vojenských spisov z r. 

1767 - 1787. Nesignované spisy sú usporiadané chronologicky a inventárnu jednotku tvorí jedna 

krabica. 

 Daňové a účtovné spisy sa členia na tri skupiny.  Prvú skupinu tvoria rôzne súpisy a iné 

elaboráty. Inventárnou jednotkou je jedna krabica. Druhá skupina obsahuje spisy prejednané na 

zhromaždeniach župy z r. 1804 – 1825 a tvorí len jednu inv. jednotku. K vyhľadávaniu týchto 

spisov možno použiť indexy ku kongregačným zápisniciam a spisom spolu so Szártoryho 

registrami. Tretiu skupinu tvoria nesignované spisy s inventárnymi jednotkami podľa 

jednotlivých krabíc. 

 Urbárske písomnosti pozostávajú prevažne z urbárov jednotlivých obcí /figurujú ako úradné 

knihy/, urbárskych súpisov obcí jednotlivých okresov, vyšetrovaní urbárskych pomerov obcí 

okresov župy,   signovaných a nesignovaných spisov. Každý urbár ako úradná kniha tvorí 

osobitnú inventárnu jednotku. Osobitnú inventárnu jednotku tvorí aj urbársky súpis obcí jedného 

okresu a vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach jedného okresu. Pri signovaných 

a nesignovaných spisoch inventárnou jednotkou je jedna krabica. Signované spisy možno 

vyhľadať pomocou zápisnice z prerokovávania urbárskych záležitostí a indexov kongregačných 

zápisníc a spisov spolu  so Szártoryho registrami z r. 1790 – 1845. 

 Cirkevné spisy sú usporiadané chronologicky. Časť spisov z r. 1769 – 1785 je zaradená do 

fasciklov I-III a I-IV. Každý fascikel tvorí samostatnú inventárnu jednotku. Pomôckou k nim  je 

index cirkevných spisov z r. 1767 – 1787. Nesignované spisy z r. 1650 – 1848 tvoria jednu 

inventárnu jednotku. 

 Spisy oddelenia šľachtických písomností sa tiež ponechali v pôvodnom usporiadaní. Obnovilo sa 

usporiadanie podľa vecných skupín a tu každá skupina tvorí osobitnú inventárnu jednotku. 

Doklady jednotlivých rodín sú uložené približne v abecednom poradí /nie celkom dôslednom/ 
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a sú označené číslami 1 – 969. Toto usporiadanie pochádza asi z r. 1884, kedy k týmto spisom 

bol vyhotovený index. Inventárnu jednotku pri tejto časti spisov tvorí jedna krabica. 

 Spisy ostatných oddelení, resp. pododdelení  prvého úseku /šľachtickej župy do r. 1848/ sú 

usporiadané prevažne chronologicky, v menšej miere vecne. Inventárnu jednotku pri 

chronologickom usporiadaní tvoria spisy celého oddelenia, resp. pododdelenia /prvý podžupan, 

druhý podžupan, hlavní slúžni jednotlivých okresov/. Pri vecnom usporiadaní je inventárnou 

jednotkou vecná skupina. Pomôckou k písomnostiam cechov je index cechových privilégií 

tvoriaci jednu knihu s elenchom erbových listín, zaradenú do oddelenia šľachtických písomností. 

Ostatné spisy pomôcku nemajú.  Množstvom a rozsahom neveľký súbor tvoria spisy oddelení 

úseku revolučných rokov 1848/1849. Spisy stáleho výboru majú chronologicko-numerické 

usporiadanie, kde za inventárnu jednotku bol zvolený ročník spisov. Ďalšiu inventárnu jednotku 

tvoria súpisy Židov. Spisy ostatných oddelení tohto úseku sú usporiadané chronologicky. Každé 

oddelenie je jednou inventárnou jednotkou. 

 Úsek po potlačení revolúcie 1849 – 1850 sa člení na oddelenia cisársko-kráľovského komisára, 

župného predsedu /náčelníka/ a podžupana. Zo spisov prvého a tretieho oddelenia sa zachovalo 

iba malé množstvo. Inventárnou jednotkou sú tu spisy jedného oddelenia. Spisy župného 

predsedu /náčelníka/ sa členia na prezidiálne a všeobecné. Prezidiálnych je tiež len málo a tvoria 

jednu inventárnu jednotku. Všeobecné spisy majú dvojakú manipuláciu: chronologicko-

numerickú a vecnú. Pri prvom systéme manipulácie inventárnu jednotku tvorí jeden ročník. 

V druhom manipulačnom systéme spisy jednej záležitosti pripájali k poslednému podaciemu 

číslu a ukladali ich do registratúrnych tried označených rímskymi číslicami. Obsah 

registratúrnych tried je zrejmý z inventárnej časti. Inventárnou jednotkou pri tomto systéme sú 

spisy jednej registratúrnej triedy. Pomôckami pre všeobecné spisy župného predsedu sú podacie 

protokoly a indexy z r. 1849 – 1850 a radová kniha z r. 1850 – 1854 uložená vo fonde ATŽ. 

 Inventárnu jednotku pri listinách tvorí každá listina osobitne a pri knižnom  materiáli celého I. 

obdobia AŽ jednotlivý zväzok. Inventarizácia sa vykonala podľa Základných pravidiel pre prácu 

s archívnym materiálom s prihliadnutím na Smernice pre inventarizáciu uhorských žúp do r. 

1922. 

 Inventárny záznam pri spisoch obsahuje inventárne číslo, ročník, časový rozsah, označenie 

kongregácie s dátumom alebo signatúru inventárnej jednotky, číselné rozpätie spisov inventárnej 

jednotky a  číslo krabice. Po týchto údajoch sa uvádza obsah  významnejších spisov, niekde aj 

s udaním jeho čísla, resp. ročníka v zátvorke. Vyhotovením tohto čiastkového inventára strácajú 

samozrejme platnosť príslušné časti opisu Abovskej župy v Sprievodcovi po archívnych fondoch 

Štátneho archívu v Košiciach z r. 1963. 

 Pri citovaní archívneho materiálu treba použiť označenie archívu, skratku fondu /AŽ/, názov 

oddelenia, resp. pododdelenia, inventárne číslo a pri spisoch ešte číslo alebo ročník spisu. Čísla 

vo výberových registroch odkazujú na inventárne číslo. 
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D. Rozbor obsahu písomností 

 

 Činnosť župy zasahovala do rôznych odvetví verejnej správy, preto je aj obsah písomností veľmi 

rozmanitý. Prierez činnosťou župy počnúc 16. storočím podávajú kongregačné zápisnice, ktoré 

vznikli zo správnej, finančnej a súdnej činnosti. V jednotlivých zväzkoch sú zápisy o priebehu 

generálnych, partikulárnych, zaďakovacích, reštauračných  a overovacích župných zhromaždení, 

ako aj o zasadaní sedrie. Abovská župy totiž, vyjmúc kratšieho časového úseku v r. 1721 – 1734, 

viedla spoločné kongregačné a sedriálne zápisnice až do r. 1838 /prezidiálny spis Krajského súdu 

v Košiciach č. 189/1852, zápisnice trestnej sedrii sú už aj v r. 1790/. Okrem zverejňovania 

vyšších nariadení nadriadených orgánov došlých župe sú v nich správy o prerokovaní rôznych 

žiadostí, vyrubovaní daní, vojenských záležitostí, voľbe župných hodnostárov, určení platov 

župných zamestnancov a i. Sedriálne záznamy sa vzťahujú najmä na majetkové spory a 

ustanovenia advokátov jednotlivých sporných stránok. 

 Kongregačné spisy obsahujú okrem iného inštrukcie pre župných delegátov vyslaných na snem, 

mýtne privilégiá, cechové artikuly, úpravy majetkových pomerov, deľby majetkov a majetkové 

dohody zemianskych rodín, listy sedmohradského kniežaťa Juraja Rákócziho I. k župe /1644 – 

1648/, veci daňové a finančné, inkasovanie  daňových nedoplatkov, cirkevné záležitosti, ako 

krivdy protestantov, záležitosti ubytovania a financovania cisárskeho vojska, list Františka 

Rákócziho II. o ďalšom boji a súdržnosti uhorských stavov /1707/, vyhlásenie amnestie pre 

účastníkov Rákócziho povstania, pobyt ruských dôstojníkov v Uhorsku, opatrenia proti 

žobrákom, protesty proti súpisu domov a i.  

 Spisy permanentnej deputácie z r. 1797 podávajú obraz o župnej insurekcii z tohto roku, kým 

deputácia v r. 1831 zamerala svoje úsilie hlavne na zdolanie epidémie cholery. V jej spisoch 

prevažujú opatrenia na zamedzenie šírenia sa epidémie, oznámenia o výskyte choroby na 

rôznych miestach, vysielanie župného lekára do ohrozených oblastí, správy župného lekára 

o priebehu choroby, návody na jej liečenie a výkaze o počte chorých a zomrelých. 

 Snemové písomnosti vznikli z účasti župy na zákonodarnej činnosti snemu. AŽ vysielala na 

krajinské snemy až do r. 1848 dvoch delegátov. Z krajinského snemu zasielali župe zápisnice 

a správy, od župy dostávali inštrukcie. Snemové spisy obsahujú okrem toho korešpondenciu so 

susednými župami vymieňanú za účelom dosiahnutia jednotného stanoviska a postupu na sneme 

voči požiadavkám panovníka, posolstvá k vyššej šľachte /magnátom/ a odpovede tejto, 

pripomienky žúp k návrhom zákonov a prejavy poslancov na sneme. Župa po ukončení snemu 

dostávala vytlačené, panovníkom sankcionované zákonné články, ktoré tvoria teraz časť 

úradných kníh. 

 Vojenské písomnosti sa vzťahujú na stálu cisársku armádu a na župné insurekčné vojsko. 

Prevažná časť spisov s vojenskou tematikou sa nachádza medzi kongregačnými spismi. 

V oddelení vojenských písomností nachádzame súpisy odvedených nováčikov, výkazy vojakov 
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prepustených na dovolenku, výkazy vojenských dezertérov, žiadosti o prepustenie z vojenskej 

služby, vojenské pravidlá, vyhlasovanie amnestie pre vojenských dezertérov v prípade ich 

návratu k vojenským jednotkám, dokumenty o výstroji insurgentov, vyinkasovanie insurekčných 

príspevkov, zvolávanie a rozpúšťanie župných insurekcií panovníkom, trestný zákonník pre 

jednotky župnej insurekcie a zápisnicu trestného insurekčného súdu AŽ. Ako kuriozitu možno 

spomenúť, že účtovné záležitosti župnej insurekcie začiatkom 19. storočia mal na starosti župný 

archivár Imrich Korponay.  Daňové a účtovné písomnosti nám podávajú obraz 

o hospodárskych a sociálnych pomeroch obyvateľstva župy. Sú to predovšetkým súpisy 

poddanských a želiarskych port, taxácia zemanov armalistov, kurialistov a nezemanov, dikálne 

súpisy /súpisy obyvateľov podľa jednotlivých okresov a obcí, súpisy príjmov obyvateľov/ 

a súpisy Židov. Tieto súpisy potrebné ako základ pre vyrubovanie dane, ktorá sa vyrubovala 

podľa majetkového stavu jednotlivých obcí. Majetkový stav obcí sa určoval podľa počtu dík. 

Dika /lat. dica/ bola daňovou jednotkou pripadajúcou na určitú časť majetku daňovníka v pomere 

určovanom vyrubovacím  kľúčom /napr. 32 ošípaných = 1 dica, 40 oviec = 1 dica/. 

 Župa vyrubovala dvojaký druh daní: vojenskú a domácu. Vojenskú daň odvádzala orgánom 

vojenskej správy a domáca daň slúžila na uhradzovanie platov župných hodnostárov a rôznych 

potrieb župy. Inkasovanie daní v jednotlivých okresoch vykonávali okresní pokladníci – 

vyberači, ktorí sa spomínajú už v r. 1697 /particulares perceptores/. Títo odvádzali daň podľa 

druhu do vojenskej pokladnice /cassa bellica/ a domácej pokladnice /cassa domestica/ župy. 

Tieto pokladnice župy sa v r. 1750 spojili  v jednu pod správou hlavného pokladníka /primarius, 

generalis perceptor/. O použití domácej dane sa dozvedáme z ročných rozpočtov domácej 

pokladnice, ktoré sa vyhotovovali spolu s inými daňovými a účtovnými písomnosťami podľa  

vojenských rokov /od 1. novembra určitého roku do konca októbra nasledujúceho roku/. 

 Urbárske písomnosti odzrkadľujú postavenie poddanského obyvateľstva v župe. Najdôležitejšie 

z nich sú urbáre obcí zoradené v dvoch sériách, podľa obcí v ČSSR a MĽR. Z prípravného 

obdobia pred vyhotovením urbárov sú dôležité urbárske súpisy. Vyšetrovania urbárskych 

pomerov /investigatio urbarialis/ skúmajú, ako sa zavedené urbáre dodržujú zo strany 

zemepánov. Z neskorších rokov si zasluhujú pozornosť sťažnosti poddaných proti rozmanitým 

formám zemepanského útlaku a žiadosti zemepánov o povolenie výmeny neschopných 

poddaných. 

 Šľachtické písomnosti slúžili v minulosti na dokazovanie šľachtického pôvodu a boli predmetom 

dobrej opatery. So šľachtickým pôvodom boli totiž spojené rôzne materiálne výhody /hlavne 

oslobodenie od platenia daní/, ktoré mnohokrát boli impulzom pre falšovanie erbových listín. 

Župa preto vykonávala z času na čas preverovanie šľachtického pôvodu jednotlivých rodín. 

Produktom tejto činnosti boli zápisnice. Jednotlivci sa tiež často obracali na župu so žiadosťami 

o vydanie výpisov z kongregačných zápisníc o publikovaní erbových listín, vydanie svedectva 

o šľachtickom pôvode, predkladali župe výpisy z matrík na dôkaz, že pochádzajú od impetrátora 

erbovej listiny. Tieto spisy možno dnes použiť pre genealogické štúdium. 
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 Spisy stavebné a zdravotnícke sú v prevážnej väčšine ako signované zaradené medzi 

kongregačnými spismi. Osobitné oddelenia boli vytvorené len z nesignovaných spisov. Vzťahujú 

sa na reguláciu riek, výstavbu ciest, očkovanie proti kiahniam a na všeobecné verejnozdravotné 

predpisy. 

 Sirotské spisy pozostávajú zo súpisov nehnuteľnosti sirôt, vyúčtovaní tútorov o správe sirotského 

majetku, súpis sirôt a návodu na zriadenie župnej sirotskej komisie. 

 Spisy jednotlivých župných hodnostárov /prvý a druhý podžupan, hlavný notár, archivár, hlavní 

slúžni/ súvisia s vybavovaním ich agendy. Boli im buď priamo adresované odosielateľovi, buď 

postúpené župnou kongregáciou na vybavenie. 

 Písomnosti cechov obsahujú neoverené odpisy privilégií a limitácií cechov stolárov, tkáčov, 

obuvníkov, kožušníkov, krajčírov, mäsiarov a hrnčiarov v mestečkách Jasov, Moldava nad 

Bodvou, Nižný a Vyšný  Medzev. 

 Archívny materiál z úseku revolučných rokov 1848/1849 dokumentuje revolučné udalosti na 

území župy. Zápisnice stáleho výboru podávajú obraz o zániku župy ako autonómno-stavovskej 

inštitúcie. Písomnosti ústredného výboru nás informujú o spôsobe volieb poslancov vyslaných na 

zasadanie snemu zvolaného na základe ľudového zastúpenia v júli 1848. Písomnosti 

domobraneckého výboru a výboru pre odvody obsahuje zápisy zo zasadaní výborov, správy 

o pohybe nepriateľských vojsk, určovanie miest pre zhromažďovanie domobraneckého vojska, 

opatrenia na zásobovanie vojska potravinami, súpisy domobrancov, týždenné správy o počte 

odvedených nováčikov a výkazy o vyplatenom žolde vojakov revolučnej armády. 

 V písomnostiach z úseku po potlačení revolúcie z r. 1849 – 1850 sa zračia odvetné opatrenia 

ústrednej viedenskej vlády proti účastníkom revolúcie a snahy o vybudovanie novej organizácie 

verejnej správy. Najpočetnejšie a najdôležitejšie sú spisy župného predsedu /náčelníka/. 

Nachádzame medzi nimi správy o konfiškácii majetkov prominentných osôb revolúcie, 

nariadenia o sťahovaní košútovskych bankoviek z obehu, kurentovanie a opisy osôb 

zúčastnených na atentáte proti miestodržiteľovi Lambergovi, pokyny pre zásobovanie cárskeho 

intervenčného vojska potravinami, hlásenia hlavných slúžnych o stave verejnej bezpečnosti v ich 

obvode, menovanie nových župných funkcionárov, súpisy škôd spôsobených cárskymi vojskami, 

základné pravidlá o dočasnej organizácii verejnej správy a nariadenia o spojení Abovskej 

a Turnianskej župy. Vo všeobecnosti možno povedať, že tieto písomnosti podávajú pohľad na 

dusnú atmosféru počiatkov absolutizmu päťdesiatych rokov minulého storočia u nás. 

 

 Čiastkový inventár správnych písomností I. obdobia Abovskej župy vypracoval v r. 1972 – 1973 

Ladislav Andráši, vedúci archivár Štátneho archívu v Košiciach. 
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                              Zoznam použitých skratiek 

 

ATŽ  Abovsko-turnianska župa 

AŽ  Abovská župa 

b.č.  bez čísla 

br.  barón 

G.k.  Generálna kongregácia 

gr.  gróf 

K.  Bližšie neudané zhromaždenie župy /Kongregácia/ 

KMR  Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada 

L.-Rgbl. Landes-Regierungsblatt für das  Königreich Ungarn 

MĽR  Maďarská ľudová republika 

P.k.  Partikulárna kongregácia 

R.  Reštaurácia 

S.  Sedria 

SK  Spišská komora 

S.v.  Sedes valedictoria, Zaďakovacie zhromaždenie 

ŠA  Štátny archív 

UK  Uhorská kráľovská komora 

Zák.čl. zákonný článok 
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Abovská župa, Správne písomnosti 1498 – 1850 

A. ÚSEK ŠLACHTICKEJ ŽUPY 

I. HLAVNÝ ŽUPAN 

a/ Spisy 

 

 

Inv. č. Sign. Č. spisu Časový rozsah Č. škat. 

1   1743 ?–1848   

Žiadosť o oslobodenie od platenia župnej dane, výzva KMR na podanie 

správy o stave župného archívu /1811/, žiadosti o prijatie do služby a o 

oslobodenie vojenskej služby, pripomienky KMR k zaslaným kongregačným 

zápisniciam župy  /1847/, výzva ministra vnútra B. Szemereho na urýchlené 

vykonanie odvodov do armády /1848/. 

 

II. KONGREGAČNÉ PÍSOMNOSTI 

 

a/  Úradné knihy  

1. Kongregačné zápisnice 

 

2 1564–1570  

Kongregačná zápisnica /Protokolom comitatus/. 

Lat., maď., 30 x 22 cm, väzba pergam., fólií 93, poškodená, pri reštaurovaní bola 

pôvodná stredoveká väzba (hudobný fragment z liturgickej knihy) osobitne uložená a 

nahradená novou. 

3 1570–1573  

Kongregačná zápisnica /Prothokollum/. 

Lat., maď., 32 x 21,5 cm, väzba pergam., fólií 94, poškodená, pri reštaurovaní bola 

pôvodná stredoveká väzba osobitne uložená a nahradená novou. 

4 1578–1584  

Kongregačná zápisnica /Protokol/. 

Lat., maď., 21 x 33 cm, väzba brožovaná, fólií 297, zachovalá. 
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5 1584–1590  

Kongregačná zápisnica /Protocolon/. 

Lat., maď., 32 x 22,5 cm, neviazaná, fólií 437, poškodená. 

6 1591–1593  

Kongregačná zápisnica /Protokol/. 

Lat.,  33 x 23 cm, väzba papierová, fólií 293, poškodená. 

7 1595–1618  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 32,5 x 23 cm, neviazaná, fólií 471, poškodená. 

8 1619–1632  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 34 x 22 cm, neviazaná, fólií 488, poškodená. 

9 1633–1641  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 32 x 24 cm, väzba pergam., fólií 587, poškodená. 

10 1641–1644  

Kongregačná zápisnica /Protocollum/. 

Lat., maď., 32,5 x 22,5 cm, väzba pergam., fólií 142, poškodená. 

11 1644–1649  

Kongregačná zápisnica /Prothocollum comitatus/. 

Lat., maď., 33 x 22 cm, neviazaná, fólií 269, poškodená. 

12 1650–1653 Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 33,5 x 23 cm, väzba pergam., fólií 402, poškodená. 

13 1653–1659  

Kongregačná zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď., 32 x 22 cm, väzba pergam., fólií 407, poškodená. 

14 1660–1669  

Kongregačná zápisnica /Prothocolom/. 

Lat., maď., 32 x 22 cm, neviazaná., fólií 479, poškodená. 

15 1670–1676  
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Kongregačná zápisnica /Prothocolom/. 

Lat., maď., 32 x 21,5 cm, neviazaná., fólií 374, poškodená. 

16 1677–1680  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 32,5 x 21 cm, neviazaná., fólií 49-169, poškodená. 

17 1682–1688  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 31 x 21 cm, neviazaná., fólií 364 poškodená. 

18 1688–1691  

Kongregačná zápisnica /Protocolon inclyti comitatus/. 

Lat., maď., 31,5  x 21 cm, neviazaná., fólií 138 poškodená. 

19 1691–1699  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 32 x 20,5 cm, neviazaná, fólií 325, poškodená. 

20 1699–1702  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., maď., 33 x 21,5 cm, neviazaná, fólií 100, poškodená. 

21 1706  

Kongregačná  zápisnica /Prothocolum inclyti comitatus/. Lat., 32 x 21 cm, neviazaná, 

fólií 29, poškodená. 

22 1708–1709  

Kongregačná  zápisnica. 

Lat., maď.,  23,5  x 19 cm, väzba brožovaná, fólií 2-165, poškodená. 

23 1711–1713  

Kongregačná  zápisnica /Prothocolum/. 

Lat., 31  x 19,5 cm, väzba kožená, fólií 243, poškodená. 

24 1718  

Kongregačná  zápisnica. 

Lat., 31  x 19, cm, neviazaná, fólií 166, poškodená. 

25 1726–1729  
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Kongregačná  zápisnica /Prothocollon inclyti comitatus/. 

Lat., maď.,  31  x 20, cm, väzba brožovaná, fólií 481, poškodená. 

26 1730–1731  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/ . 

Lat., 31  x 20, cm, väzba polokožená, fólií 340, poškodená. 

27 1732–1734  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/ . 

Lat., 32,5  x 20, cm, väzba polokožená, fólií 182, poškodená. 

28 1738–1740  

Kongregačná  zápisnica. 

Lat., 33  x 21, cm, väzba brožovaná, fólií 318, poškodená. 

29 1739  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď. 35  x 22 cm, väzba polokožená, fólií 194, poškodená. 

30 1742–1743  

Kongregačná  zápisnica. 

Lat., maď. 34 x 21 cm, väzba brožovaná, fólií 321, poškodená. 

31 1743–1744  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď. 34 x 22 cm, väzba polokožená, strán 640, poškodená. 

32 1744–1746  

Kongregačná  zápisnica /Protokol/. 

Lat., maď. 35 x 21 cm, väzba polokožená, strany 65-830, poškodená. 

33 1748–1749  

Kongregačná  zápisnica /Prothocolum/. 

Lat., maď. 33,5 x 20,5 cm, väzba polokožená, strán 563, poškodená. 

34 1750  

Kongregačná  zápisnica /Prothocolum/. 

Lat., maď. 36,5 x 23 cm, väzba polokožená, strán 571, poškodená. 
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35 1751  

Kongregačná  zápisnica /Prothocolum/. 

Lat., 34,5 x 22 cm, väzba polokožená, strán 444, poškodená. 

36 1754  

Kongregačná  zápisnica /Prothocolum/. 

Lat., 36 x 23 cm, väzba polokožená, fólií  310, poškodená. 

37 1755  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollon/. 

Lat., 35,5 x 22,5 cm, väzba polokožená, fólií  338, poškodená. 

38 1756  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., 35 x 23 cm, väzba polokožená, fólií  313,  poškodená. 

39 1759  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., 34 x 22 cm, väzba polokožená, fólií  355, poškodená. 

40 1760  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., 35 x 22 cm, väzba polokožená, fólií  386, poškodená. 

41 1761  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  35,5 x 24 cm, väzba polokožená, fólií  297, poškodená. 

42 1762  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  36 x 24 cm, väzba polokožená, fólií  320, poškodená. 

43 1763  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  33,5 x 22,5 cm, väzba polokožená, fólií  120, poškodená. 

44 1764  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  35 x 23 cm, väzba polokožená, fólií  246, poškodená. 
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45 1765  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  35 x 23 cm, väzba polokožená, fólií  281, poškodená. 

46 1767  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  38 x 24 cm, väzba polokožená, fólií  151, poškodená. 

47 1769  

Kongregačná  zápisnica /Prothocollum/. 

Lat., nem.,  37 x 23 cm, väzba polokožená, fólií  278, poškodená. 

48 1771  

Kongregačná  zápisnica  I. /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  37 x 24,5 cm, väzba polokožená, fólií  234, poškodená. 

 

49 1771 Kongregačná  zápisnica  II. /Prothocollum/. 

Lat., maď.,  36,5 x 24 cm, väzba polokožená, fólií  237-410, poškodená. 

50 1772  

Kongregačná  zápisnica  /Prothocollum/. 

Lat., 36 x 24 cm, väzba polokožená, fólií  248,  poškodená. 

51 1773  

Kongregačná  zápisnica  /Prothocollum/. 

Lat., 37 x 24 cm, väzba polokožená, fólií  243 ,  poškodená. 

52 1775  

Kongregačná  zápisnica  /Prothocollum/. 

Lat., 41 x 26,5 cm, väzba papierová, fólií  70, poškodená. 

53 1777  

Kongregačná  zápisnica  /Prothocollum/. 

Lat., 38 x 23,5 cm, väzba polokožená, fólií  265, poškodená. 

54 1778–1781  

Kongregačná  zápisnica  /Protokol/. 

Lat., 39,5 x 25,5 cm, väzba papierová, fólií  296, poškodená. 
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55 1782–1783  

Kongregačná  zápisnica. 

Lat., 40 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií  196, poškodená. 

56 1785  

Kongregačná zápisnica /Protokolum/. 

Lat., 39,5 x 26,5 cm, väzba polokožená., fólií 292, poškodená. 

57 1791  

Kongregačná zápisnica /Protokol/. 

Lat., 40 x 25 cm, väzba polokožená, fólií 243, poškodená. 

58 1792  

Kongregačná zápisnica. 

Lat., 40 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 367, poškodená. 

59 1793  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 40,5 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 291, poškodená. 

60 1794  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42 x 26,5 cm, väzba papierová, fólií 299, poškodená. 

61 1796  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 25,5 cm, väzba papierová, fólií 328, poškodená 

62 1797  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42 x 26 cm, väzba papierová, fólií 355, poškodená. 

63 1798  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 370, poškodená. 

64 1799  

Kongregačná zápisnica /Protokolum/. 

Maď., 39 x 24 cm, väzba polokožená, strán 391, zachovalá. 
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65 1800  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 25,5 cm, väzba papierová, fólií 352, poškodená. 

66 1801  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42 x 26 cm, väzba papierová, strán 620, zachovalá. 

67 1802  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26 cm, väzba papierová, strán 549, poškodená. 

68 1804  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 40,5 x 26 cm, väzba papierová, strán 607, poškodená. 

69 1805  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 316, poškodená. 

70 1806  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 25 cm, väzba brožovaná, fólií 353, poškodená. 

71 1809  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 406, poškodená. 

72 1810  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 25,5 cm, väzba brožovaná, fólií 490, poškodená. 

73 1811  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 474, poškodená. 

74 1814  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 25,5 cm, väzba brožovaná, fólií 436, poškodená. 
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75 1818  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 358, poškodená. 

76 1821  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26 cm, väzba papierová, fólií 426.  

77 1822  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26 cm, väzba papierová, fólií 424, poškodená. 

78 1823  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 40 x 25,5  cm, väzba brožovaná, fólií 413, poškodená. 

79 1824  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 40 x 25 cm, väzba brožovaná, fólií 493, poškodená. 

80 1825  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42,5 x 27 cm, väzba brožovaná, fólií 536, poškodená. 

81 1828  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 445, poškodená. 

82 1829  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 25 cm, väzba brožovaná, fólií 465, poškodená. 

83 1832  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42 x 240 cm, väzba brožovaná, fólií 410, poškodená. 

84 1833  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 27 cm, väzba brožovaná, fólií 482, poškodená. 
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85 1836  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41 x 26 cm, väzba brožovaná, fólií 307, poškodená. 

86 1837 Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 26,5 cm, väzba brožovaná, fólií 71, poškodená. 

87 1842  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 41,5 x 27 cm, väzba brožovaná, fólií 684, poškodená. 

88 1844  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42 x 26,5 cm, väzba brožovaná, fólií 806, poškodená. 

89 1845  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 42,5 x 26,5 cm, väzba brožovaná, fólií 706, poškodená. 

90 1846  

Kongregačná zápisnica. 

Maď., 45 x 29 cm, väzba papierová, fólií 850, poškodená. 

90a 1848  

Kongregačná zápisnica  1848 

91 1839  

Nezaraditeľné zlomky kongregačných zápisníc 16. stor. 

Lat., maď., 43,5 x 26,5 cm, neviazané, fólií 20, poškodené. 

 

2. Odpisy kongregačných zápisníc 

 

92 1564–1570  

Odpis kongregačnej zápisnice /Polgári jegyzőkönyv másolata/. 

Lat., maď., 41 x 27,5 cm, väzba polokožená, fólií 98, poškodený. 
 

93 1570–1573  

Odpis kongregačnej zápisnice /Polgári jegyzőkönyv másolata/. Lat., 41 x 27,5 cm, 

väzba polokožená, fólií 105, poškodený. 
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94 1574–1578  

Odpis kongregačnej zápisnice /Polg. és közigazg. jegyzkv./. 

Maď., 44,5 x 28 cm, väzba poloplát., nefóliovaná, poškodená. 
 

95 1578–1584  

Odpis kongregačnej zápisnice /Polgári közigazgatási jegyzőkönyv/. Lat., 41 x 27,5 cm, 

väzba polokožená, fólií 278, poškodený. 

96 1584–1590  

Odpis kongregačnej zápisnice /Polgári közigazgatási jegyzőkönyv/. Lat., 45 x 29,5 cm, 

väzba polokožená, fólií 517, poškodený. 

97 1660–1669  

Odpis kongregačnej zápisnice /Polgári közigazgatási jegyzőkönyv/. Lat., 45 x 29,5 cm, 

väzba polokožená, strany 4 - 1520, poškodený. 

98 1670–1682  

Odpis kongregačnej zápisnice /Prothocollum generalium et particularium 

congregationum ac sedium iudiciarium inclyti comitatus/. 

Lat., maď., 45 x 29,5 cm, väzba polokožená, strany 731 + 588, poškodený. 

99 1691–1702, 1706  

Odpis kongregačnej zápisnice /Prothocolum generalium et particularium 

congregationum ac sedium iudiciarium inclyti comitatus/. Lat., 45 x 29,5 cm, väzba 

polokožená, strán 1280,  poškodený. 

100 1800  

Odpis kongregačnej zápisnice /Protokol/. 

Maď., 39 x 26 cm, väzba polokožená., strán 575, poškodený. 

101 1801  

Odpis kongregačnej zápisnice /Jegyzőkönyv/. 

Maď., 39 x 26 cm, väzba polokožená., strán 610, poškodený. 
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3. Koncepty kongregačných zápisníc 

 

102 1739  1 

Koncept kongregačnej zápisnice 

103 1740  1 

Koncept kongregačnej zápisnice 

104 1741  1 

Koncept kongregačnej zápisnice 

105 1742  1  

Koncept kongregačnej zápisnice 

106 1743  1 

Koncept kongregačnej zápisnice 

107 1744  1 

Koncept kongregačnej zápisnice 

108 1745  2 

Koncept kongregačnej zápisnice 

109 1746  2 

Koncept kongregačnej zápisnice 

110 1747  2 

Koncept kongregačnej zápisnice 

111 1748  2 

Koncept kongregačnej zápisnice 

112 1749  2 

Koncept kongregačnej zápisnice 

113 1750  2 

Koncept kongregačnej zápisnice 

114 1751  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

115 1752  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 
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116 1753  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

117 1754  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

118 1755  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

119 1756  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

120 1757  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

121 1758  3 

Koncept kongregačnej zápisnice 

122 1759  4 

Koncept kongregačnej zápisnice 

123 1760  4 

Koncept kongregačnej zápisnice 

124 1761  4 

Koncept kongregačnej zápisnice 

125 1762  4 

Koncept kongregačnej zápisnice 

126 1763  4 

Koncept kongregačnej zápisnice 

127 1764  4 

Koncept kongregačnej zápisnice 

128 1765  5 

Koncept kongregačnej zápisnice 

129 1766  5 

Koncept kongregačnej zápisnice 

130 1767  5 

Koncept kongregačnej zápisnice 
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131 1768  5 

Koncept kongregačnej zápisnice 

132 1769  5 

Koncept kongregačnej zápisnice 

133 1770  5 

Koncept kongregačnej zápisnice 

134 1771  6 

Koncept kongregačnej zápisnice 

135 1772  6 

Koncept kongregačnej zápisnice 

136 1773  6 

Koncept kongregačnej zápisnice 

137 1774  6 

Koncept kongregačnej zápisnice 

138 1775  6 

Koncept kongregačnej zápisnice 

139 1776  6 

Koncept kongregačnej zápisnice 

140 1777  7 

Koncept kongregačnej zápisnice 

141 1783  7 

Koncept kongregačnej zápisnice 

142 1784  7 

Koncept kongregačnej zápisnice 

143 1785  7 

Koncept kongregačnej zápisnice 

144 1790  8 

Koncept kongregačnej zápisnice 

145 1791  8 

Koncept kongregačnej zápisnice 
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146 1792  8 

Koncept kongregačnej zápisnice 

147 1793  8 

Koncept kongregačnej zápisnice 

148 1796  8 

Koncept kongregačnej zápisnice 

149 1824  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

150 1825  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

151 1826  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

152 1835–1836  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

153 1846  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

154 1847  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

155 1848  9 

Koncept kongregačnej zápisnice 

 

4. Odpisy kongregačných zápisníc predložených na revíziu Uhorskej kráľovskej 

miestodržiteľskej rade 

 

156 1814  10 

Odpis kongregačnej zápisnice 

157 1815  10 

Odpis kongregačnej zápisnice 

158 1816  10 

Odpis kongregačnej zápisnice 
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159 1817  10 

Odpis kongregačnej zápisnice 

160 1818  11 

Odpis kongregačnej zápisnice 

161 1819  11 

Odpis kongregačnej zápisnice 

162 1820  11 

Odpis kongregačnej zápisnice 

163 1821  11 

Odpis kongregačnej zápisnice 

164 1822  12 

Odpis kongregačnej zápisnice 

165 1823  12 

Odpis kongregačnej zápisnice 

166 1824  12 

Odpis kongregačnej zápisnice 

167 1825  12 

Odpis kongregačnej zápisnice 

168 1826  13 

Odpis kongregačnej zápisnice 

169 1827  13 

Odpis kongregačnej zápisnice 

170 1829  13 

Odpis kongregačnej zápisnice 

171 1842  14 

Odpis kongregačnej zápisnice 

172 1843  14 

Odpis kongregačnej zápisnice 

173 1844  14 

Odpis kongregačnej zápisnice 
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174 1847  14 

Odpis kongregačnej zápisnice 

 

5. Iné úradné knihy 

 

175 1760–1776  15 

Kopiáre došlej korešpondencie /Prothocollum actorum publicorum/ 1760-1776. Lat., 

40,5 x 24 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

176 1718–1825  

Štatúty Abovskej župy z r. 1718-1825 /Statuta tam antiquiora, quam recentiora/ 1826. 

Lat., maď., 38,5 x 25 cm, väzba brožovaná, strán 78, poškodené. 

177 1826–1841   

Štatúty a nariadenia Abovskej župy z r. 1826 - 1841 /Abauj vármegyémek köz 

vegezései/. 

Maď., 40,5 x 25,5 cm, väzba brožovaná, fólií 35, poškodené 

 

b/  Pomocné knihy 

1. Indexy ku kongregačným zápisniciam 

 

178 1564–1618  

Osobný index 

179 1619–1717  

Osobný index 

180 1564–1717  

Miestny index 

181 1718–1743  

Index politických záležitostí 

182 1746–1766  

Index politických záležitostí. 

183 1718–1766  
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Index vojenských záležitostí. 

184 1718–1766  

Index hospodárskych záležitostí. 

185 1718–1766  

Index súdnych  záležitostí. 

186 1784–1785  

Index politických   záležitostí. 

187 1564–1618  

Odpis osobného indexu 

188 1619–1659  

Odpis osobného indexu 

189 1660–1717  

Odpis osobného indexu 

190 1564–1631  

Odpis miestneho indexu 

191 1633–1717  

Odpis miestneho indexu 

 

2. Indexy k spisom 

 

192 1767–1779  

Index 

193 1780–1787  

Index 

 

3. Indexy ku kongregačným zápisniciam a spisom 

 

194 1790  

Index 
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195 1791  

              Index 

 

196        1792  

Index 

 

197 1793  

Index 

 

198 1794  

Index 

 

199 1795  

Index 

 

200 1796  

Index 

 

201 1797  

Index 

 

202 1798  

Index 

 

203 1799  

Index 

 

204 1800  

Index 
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205 1801  

Index 

 

206 1802  

Index 

 

207 1803  

Index 

 

208 1804  

Index 

 

209 1805  

Index 

 

210 1806  

Index 

 

211 1807  

Index 

 

212 1808  

Index 

 

213 1809  

Index 

 

214 1810  

Index 
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215 1811  

Index 

 

216 1812  

Index 

 

217 1813  

Index 

 

218 1814  

Index 

 

219 1815  

Index 

 

220 1816  

Index 

 

221 1817  

Index 

 

222 1818  

Index 

 

223 1819  

Index 

 

224 1820  

Index 
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225 1821  

Index 

 

226 1822  

Index 

 

227 1823  

Index 

 

228 1824  

Index 

 

229 1825  

Index 

 

230 1826  

Index 

 

231 1827  

Index 

 

232 1828  

Index 

 

233 1829  

Index 

 

234 1830  

Index 
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235 1831  

Index 

 

236 1832  

Index 

 

237 1833  

Index 

 

238 1834  

Index 

 

239 1835  

Index 

 

240 1836  

Index 

 

241 1837  

Index 

 

242 1838  

Index 

 

243 1839  

Index 

 

244 1840  

Index 
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245 1841  

Index 

 

246 1842  

Index 

 

247 1843  

Index 

 

248 1845  

               Index 

 

249 1846  

Index 

 

250 1847  

Index 

 

251 1842,1843,1845–1847  

Koncepty indexov 

 

251a 1790–1845  

Zlomky registrov  1790-1845 

 

c/  Kongregačné spisy 

1. Manipulácia prevažne chronologicko-numerická 

252 1607  

Inštrukcia pre delegátov župy vyslaných na snem do Bratislavy. 

16 
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253 

                                                                                                        1608  

Oznámenie AŽ arcikniežaťu Matejovi o vyslaní svojich delegátov na  

bratislavský snem. 

16 

254                                                                                                          1635  16 

Neoverený odpis mýtneho privilégia Ferdinanda II. udeleného obci Hidasnémeti. 

 

255 1636                 

Reskript Ferdinanda II. nariaďujúci župe zabrániť  uzurpovanie práv a  

dôchodkov korunného panstva Regéc, deľba majetkov rodiny Lenkey v obci 

Felsőgagy. 

       16  

256 

1637 

Vypočúvanie svedkov ohľadom škôd spáchaných vojskom. 

 16  

257  

                                                                                                         1638  

Dohoda o deľbe majetku medzi Martinom Szemere a Juditou Tarlosi v obci 

Szemere. 

 16  

258                                                                                                           1639  

 

16 

 

Prípis mesta Košíc vo veci utečeného poddaného, neoverený odpis listiny  

Ferdinanda III., ktorou potvrdzuje cechové artikuly kováčov mestečka Medzev. 

 

259                                                                                                       1640   

                            16 

Spor medzi členmi rodiny Perényi týkajúci sa majetku v mestečku Szikszó. 

 

260 1641                  16 

Dožadovanie palatína Mikuláša Eszterházyho vo veci tútorstva a majetku sirôt  
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Andreja Máriásiho. 

261 1643                             16 

Intervencia Štefana Thökölyho z Kežmarku v prospech vdovy Michala Fáiho. 

262 1644                             16 

Prípis Zemplínskej župy, v ktorom žiada AŽ, aby nevyberala daň od Františka  

Beganiho, nakoľko tento platí daň v Zemplínskej župe; listy sedmohradského  

kniežaťa Juraja Rákócziho I. v rôznych záležitostiach. 

 

263 1645                             16 

Listy sedmohradského kniežaťa Juraja Rákócziho I. v rôznych záležitostiach,  

prípis Šarišskej župy sťažujúci sa na prechmaty slúžneho AŽ voči poddanému 

Juraja Semseyho. 

264 1646                              16 

Reskript Ferdinanda III. o zvolaní snemu na 24. augusta, listy sedmohradského  

kniežaťa Juraja Rákócziho I. adresované župe v rôznych záležitostiach. 

265 1647                              16 

Listy sedmohradského kniežaťa Juraja Rákócziho I. v ktorých žiada o vyslanie 

župných delegátov na prerokovanie návrhov na snem a potvrdzuje prijatie 

župných delegátov. 

266 1648                              16 

Listy sedmohradského kniežaťa Juraja Rákócziho I. adresované župe v rôznych 

záležitostiach, listy sedmohradského kniežaťa Juraja Rákócziho II. s oznámením smrti 

jeho otca a so žiadosťou o vyslanie delegátov do jeho sídla v Sedmohradsku, vyčíslenie 

daňových poplatkov a nedoplatkov župy, reskript Ferdinanda III. o udelení miesta pre 

výstavbu kostola, fary a školy pre košických obyvateľov reformovaného náboženstva, 

reskript Ferdinanda III. a prípisy UK a SK urgujúce zaplatenie honorára z príležitosti 

korunovania Ferdinanda IV., prípisy Gašpara Lippayho a ochrancov uhorskej koruny 

žiadajúce zaplatenie príspevku župy na stráženie koruny, prípis jágerského biskupa B. 

Kisdyho vo veci dôchodkov farára v Nižnom Medzeve, listy hlavného kapitána 

Horného Uhorska Františka Wesselényiho vyzývajúce župu k vernosti Ferdinandovi III. 

a nevysielať delegátov k sedmohradskému kniežaťu, list hlavného župana AŽ Juraja 

Perényiho, v ktorom oznamuje že nemôže prísť na raštauračné zhromaždenie a určuje 

svojho zástupcu a i. 

267 1649                              16 

Prípis kráľovských komisárov urgujúci zaplatenie dikálnych a iných poplatkov  

do pokladnice SK. 
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268 1650  16 

Nariadenie palatína Pavla Pálffyho so zákazom prisvojovať si príjmy kráľovských 

tridsiatkových úradov, s príkazom na prepustenie uväzneného poddaného Alexandra 

Keczera a na zaplatenie nedoplatkov daní, prípis Zemplínskej župy o neoprávnenom 

zdanení jej obyvateľa Abovskou župou, prípis Františka Wesselényiho o termíne 

zaplatenia župných daní, žiadosť J. Bornemisszu, vicekapitána Horného Uhorska o 

odpustenie jeho dlžoby, žiadosti gr. Štefana Csákyho o vyslanie slúžneho a prísažného 

na vyšetrenie atrocít spáchaných obyvateľmi mestečka Gönc na jeho poddaných a i. 

269 1653  16 

Mandáty krajinského sudcu Ladislava Csákyho na vyhľadanie a zaslanie dokumentov v 

spore medzi majiteľmi Bočiara a Sene a medzi Štefanom Csákym a mestečkom Gönc, 

prípis Františka Wesselényiho vyzývajúci župných vyberačov daní /dikátorov/ na 

zaplatenie svojich reštancií. 

270 1654  16 

Matej Takács alias Kelian sa zaväzuje, že zamepánovi Mikulášovi Beczovi bude večne 

slúžiť ako tkáč. 

271 1655  16 

Prípisy Šarišskej župy v daňových záležitostiach, sťažnosť Gabriela Perényiho proti 

výške vyrubenej dane. 

272 1656  16 

Oznámenie palatína  gr. Fr. Wesselényiho o jeho odchode do Bratislavy na súdnu 

oktávu a odročení súdnej oktávy pre morovú epidémiu. 

273 1658  16 

Žiadosť Žigmunda Pethő o prepustenie troch vojakov chytených v chotári obce  

Paňovce. 

274 1660  16 

Nariadenie palatína Františka Wesselényiho o vyinkasovaní portálnej dane a o 

oslobodení komisára kráľovskej armády Imricha Perényiho od dávok na vydržiavanie 

vojska, oznámenie SK o prenajatí majetkov zomrelého jágerského biskupa Benedikta 

Kisdyho, replika stavov Horného Uhorska na propozíciu palatína o obrane krajiny proti 

Turkom, adresa stavov Horného Uhorska panovníkovi o obrane krajiny, rozhodnutie 

palatína v spore medzi AŽ a Šarišskou  župou ohľadom platenia daní členov rodiny 

Divény a i. 
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275 1661  16 

Palatín František Wesselényi vytyčuje termín na revíziu sporov pri ktorých bolo podané 

odvolanie proti rozsudkom protonotárov, žúp a slobodných miest, propozície palatína 

stavom Horného Uhorska o obrane krajiny proti Turkom, adresa stavov Horného 

Uhorska panovníkovi o žalostnom stave obyvateľstva vyvolanom následkami vojny, 

sťažnosť delegátov Berežskej župy proti vysokému vyrubeniu daní a i. 

276 1622  16 

Oznámenie AŽ krajinskému sudcovi Františkovi Nádasdymu, že na snem vysiela 

svojich delegátov Mateja Szuhaiho a Andreja Székelya, korešpondencia AŽ so svojimi 

delegátmi na bratislavskom sneme, zápis o neprístojnostiach spáchaných miestnymi 

obyvateľmi v blízkosti obce Göncruszka voči vojakom kráľovskej armády, sťažnosť na 

výčiny nemeckých vojsk, ubytovaných v mestečkách Gönc a Szántó, AŽ upozorňuje 

palatína na dodržiavanie krajinských zákonov a zastáva sa evanjelických stavov, ktoré 

pre nezhody opustili snem, spisy UK z r. 16621772 vzťahujúce sa na majetky v AŽ. 

277 1663  16 

Nariadenie palatína Františka Wesselényiho zakazujúci župe vyberať daň v prospech 

poslancov snemu od poddaných prepozitúry v Nižnej Myšli, určenie termínu na revíziu 

sporov, v ktorých bolo podané odvolanie, prípis mesta Levoča v majetkovej záležitosti 

svojho občana, prípis Zemplínskej župy vo veci zdanenia svojho obyvateľa, oznámenie 

SK že niektoré obce v okrese Füzér nie sú ochotné odovzdať decimátorom desiatky z 

úrody obilia a i.  

278 1664  16 

Nariadenie palatína Františka Wesselényiho v súkromnoprávnych majetkových a 

daňových veciach, upomienky SK na zaplatenie rôznych nedoplatkov. 

279 1665  16 

Prípis Zemplínskej župy v daňovej záležitosti, prípisy SK a Zemplínskej župy v 

majetkovej veci Kataríny Kapi, prípisy Štefana Bocskayho a Juraja Soósa so žiadosťou 

o podporu ich prosby zaslanej panovníkovi, nariadenie palatína Františka Wesselényiho 

urgujúce zaplatenie peňazí na vydržiavanie strážcov koruny a i. 

280       1666                                                                                             16 

Reskript Leopolda I. žiadajúci evanjelických delegátov trinástich žúp a  

slobodných kráľovských miest zhromaždených v Košiciach  o zaslanie  

písomných dokumentov na prešetrenie "blatnopotockej záležitosti". 

16 
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281 1667                                                                                                16 16 

Nariadenie palatína Františka Wesselényiho napomínajúce župu na zaplatenie peňazí na 

stráženie koruny, prípis gr. Štefana Csákyho v záležitosti sporu s jeho poddanými v 

Gönci. 

282 1668  16 

Prípis SK vymáhajúci nedoplatky poplatkov na stráženie koruny, zlomok reskriptu 

Leopolda I. 

283 1669  16 

Mandát Leopolda I. nariaďujúci župe oceniť mlyn v obci Vily a odovzdať ho zákonitým 

majiteľom, list adresovaný Matejovi Veresovi, prísediacemu Zemplínskej župy v 

majetkovej záležitosti. 

284 1670  16 

Koncept protestácie kniežaťa Františka Rákócziho I. proti SK vo veci jeho majetkov 

panstva Regéc, koncept SK o konfiškácii majetkov Michala Bornemisszu v obci 

Mátyásháza. 

285 12-42            1671  17 

Prípis Štefana Csákyho o prijatí delegátov AŽ, prípisy Šarišskej, Spišskej a Hevešskej 

župy o podniknutí krokov ohľadom omilostenia ich príslušníkov zapojených do 

wesselényiovského sprisahania, prípis Zemplínskej župy so žiadosťou o zákrok u SK vo 

veci vypustenia  majetku v obci Pányok spod konfiškácie, prípis hlavného župana 

Gabriela Perényiho oznamujúci vyslanie svojho delegáta k župe, žiadosť o daňovú 

úľavu pre obec Bőcs trpiacu tureckými nájazdmi a výčinmi nemeckých vojakov, mandát 

Leopolda I. o urovnaní sporu medzi Štefanom Csákym a Jánom Dankom a i.  

286 3-86               1672  17 

Prípisy SK intervenujúce v prospech odsúdeného poddaného a Cigánov a oznamujúce 

vyslanie svojich delegátov k župe, odpis nariadenia Leopolda I. adresovaného hlavnému 

županovi Gabrielovi Perényimu ohľadom vyúčtovania viktuálií poskytnutých vojsku, 

prípisy Borsodskej a Turnianskej župy o prijatí delegátov AŽ, oznámenie miestodržiteľa 

a ostrihomského arcibiskupa Juraja Szelepcsényiho o termíne zasadania spoločného 

súdu, prípisy Františka Rákócziho I. o prijatí delegátov AŽ, prípis hlavného kapitána 

Horného Uhorska Parida Spandkawa o vyslaní svojho delegáta k župe a i.  

287 8-79                1673  17 

Nariadenie Leopolda I. adresované hlavnému županovi Gabrielovi Perényimu 

odsudzujúce nevernosť a zradu grófov Pethőovcov, prípis SK vyzývajúci župu na 
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vyslanie svojich delegátov do Košíc na prejednanie repartícií, reskript Leopolda I. o 

pokojnom odčinení škôd spôsobených "rebéliou", prípis Františka Rákócziho v 

majetkovej veci, prípisy SK vyzývajúce veriteľov Mikuláša Forgácsa, Melichara 

Keczera a Štefana Bocskayho na predloženie svojich pohľadávok, reskript Leopolda I. o 

platení mýta na moste na Dunaji, odpis odpovede Leopolda I. na sťažnosť trinástich 

hornouhorských žúp vo veci dávky obilia pre vojsko, spisy UK a SK týkajúce sa 

konfiškovaných  majetkov na území župy a i. 

288 4-67                    1674  17 

Oznámenie SK o výmennom kurze novej sedmohradskej mince v hodnote dvoch  

grošov, reskript Leopolda I. o zvolaní schôdzí delegátov trinástich žúp Horného 

Uhorska na prerokovanie repartícií a daňových dávok, prípis Spišskej kapituly v 

daňovej veci obce Hernádpetri, prípis jágerského biskupa Františka Szegedyho, 

hlavného kapitána Horného Uhorska Parida Spandkawa a administrátora SK Ota 

Ferdinanda Teofila Volkru so žiadosťou o vyslanie delegátov župy na schôdzu do Košíc 

za účelom prejednania repartícií a daňových dávok, nariadenie gubernátora Jána 

Gašpara Ampringena o publikovaní mandátu panovníka o obehu menej hodnotných 

zahraničných mincí, nariadenie člena gubernia Leopolda Kollonicsa o predložení 

župných vyúčtovaní repartícií a dane, prípis SK upozorňujúci župu na rozhodnutie 

panovníka o devalvácii poľskej mince, zákaz predaja a kúpy tovaru vyrobeného vo 

Francúzsku, oznámenie SK o výmennom kurze poľských mincí v súvislosti s ich 

devalváciou, patent hlavného kapitána Horného Uhorska o potrestaní rebelov, 

lúpežníkov a zločincov a i. 

289 1-5                     1675  17 

Reskript Leopolda I. o opatreniach proti lúpežníkom, nariadenia gubernátora Jána 

Gašpara Amringena, urgujúce predloženie vyúčtovania župných perceptorov o 

repartíciách a dani, prípis SK o dodaní repartície poživatín a dane, upozornenie 

vicesekretára SK na to, že na poddaných fiškálnych majetkov sa nevzťahuje právomoc 

podžupana. 

290 1677  17 

Odpis citácie a odsúdenia vojenských osôb poľským súdom pre prekročenie poľsko-

uhorských hraníc, prípisy hlavného kapitána Horného Uhorska Vlka Fridricha Coba o 

vyrovnaní reštancií repartícií, poskytnutí pracovných síl, výkupe obilia a neoprávnenom 

rekvirovaní sudov v jeho mene. 

291 1678  17 

Prípis hlavného kapitána Horného Uhorska Vlka Fridricha Coba o repartíciách a 

poskytnutí pracovných síl, nariadenia gubernátora Jána Gašpara Amringena o 
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opatreniach proti zločincom, prípis Heleny Zrínskej v majetkovej veci, prípis hlavného 

kapitána Horného Uhorska Štefana Wirbnu o odoslaní troch väzňov župnému súdu, 

nariadenie gubernátora o pravidelnom predkladaní hlásení o stíhaní zločincov, sťažnosť 

AŽ na neznesiteľnú ťarchu vyplývajúcu z alikvotnej časti celokrajinskej dane v sume 

570 tisíc zlatých a z nutnosti zakúpenia 9000 košických gbelov pšenice pre armádu, 

správa Petra Szirmayho, delegáta župy vyslaného k panovníkovi so žiadosťou o 

zníženie výdavkov na vydržiavanie vojska a i. 

292 1679  17 

Prípis hlavného kapitána Horného Uhorska Jakuba Leslie o vybavení sťažnosti 

podžupana na vojenského veliteľa v Moldave n/B., upozornenie hlavného kapitána 

Horného Uhorska, že v prípade neplnenia daňovej povinnosti župy podžupan a slúžni 

budú exekučne stíhaní, výkaz o výške a platbách dane AŽ za rok 1678, reskript 

Leopolda I. o dodaní repartícií a vyplatení dane v obilninách, prípis Zemplínskej župy o 

jej ťažkom položení v súvislosti so zimným ubytovaním nemeckého vojska, reskript 

Leopolda I. upozorňujúci na sfalšovanie kráľovskej pečate, žiadosť hlavného kapitána 

Horného Uhorska o dodanie ovsa, sena a obroku pre vojsko, spisy UK obsahujúce 

ocenenia a súpis skonfiškovaných majetkov "rebelov" väčšinou na území AŽ z r. 1679 - 

1716 a i. 

293 1680  17 

Reskript Leopolda I. urgujúci predloženie dokumentov na zistenie pravosti kráľovskej 

pečate  v súvislosti s jej falšovaním, výkaz komorského komisára o daňových 

nedoplatkoch župy za r. 1678 - 1679, žiadosť hlavného kapitána Horného Uhorska 

Eneasa Capraru o zásobenie zbrojnice v Košiciach konopím, upozornenie 

ostrihomského arcibiskupa Juraja Szelepchényiho na povinnosti župy v súvislosti s 

mandátom panovníka o perceptoroch repartícií a daní, odpoveď Heleny Zrínskej na 

sťažnosť župy ohľadom škôd spôsobených jej vojskom, prípis predsedu Dvorskej 

komory Abeleho o prijatí delegáta župy, odpoveď ostrihomského arcibiskupa na 

sťažnosť AŽ na komorských úradníkov a i. 

294 1681  17 

Správy župných delegátov z krajinského snemu v Šoproni, prípis hlavného kapitána 

Horného Uhorska Eneasa Capraru o prijatí župného delegáta, prípisy SK o zdanení 

fiškálnych majetkov a vyberaní desiatkov a o zákaze kupovania soli roznesenej 

povstalcami zo soľnej bani v Solivare. 

295 1682  17 

Prípis generála Strasolda o prijatí delegáta župy, potvrdenie delegáta župy Štefana  

Udvarhelyiho o príjme peňazí na jeho cestu do Mukačeva, oznámenie Žigmunda Hollo 
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o tlmočení sťažnosti župy na nemecké vojská u generála Strasolda, prípis kapitána  

baróna Saponaru o uzavretí prímeria s Imrichom Thökölym, sťažnosť AŽ na 

nemeckých vojakov v mestečkách Gönc a Szántó. 

296 1683  17 

Koncept nariadenia župy adresovaného štyrom slúžnym o termíne župnej reštaurácie, 

súpisy obcí a miest podrobeným Turkom a o rozmiestnení vojska, kvitancie vojenských 

osôb o peňažných sumách obdržaných od podžupana a slúžnych, súdne vyšetrovanie 

richtára mestečka Moldava n/B. vo veci krádeže a ublíženia na tele spáchaného 

vojakmi. 

297 1684  17 

Prípisy SK o konfiškovaní majetkov a vyberaní desiatku, žiadosť stavov AŽ z 

vojenského tábora Imricha Thökölyho pri Prešove o urýchlené vyslanie ďalších vojsk a 

jazdcov do tábora. 

298 1685  17 

Protestácie v majetkových veciach, žiadosť Michala Demeczky o náhradu škody 

utrpenej v r. 1682 vo funkcii delegáta župy u Imricha Thökölyho, žiadosť Zemplínskej 

župy o vrátenie dvoch poddaných ich zemepánovi, svedectvo AŽ o vyúčtovaní 

podlžnosti dedičov býv. župného perceptora Juraja Marussiho, žiadosti Šarišskej župy o 

oslobodenie majetkov svojich príslušníkov od zdanenia v AŽ, výrub poplatkov na 

vystrojenie jazdcov a i. 

299 1686  17 

Dotaz Gemerskej župy na stanovisko AŽ vo veci zdanenia fiškálnych majetkov, prípis 

jágerského biskupa Petra Korompayho o prijatí delegáta župy, prípis mesta Bardejova 

ohľadom odškodnenia svojho občana, sťažnosť Mateja Dobayho v súkromnoprávnej 

veci. 

300 1687  18 

Prípis generála Antona Caraffu o prijatí delegátov župy a uzavretí zmluvy o dodávkach 

pre vojsko, nariadenie Leopolda I. o vrátení mlyna v obci Encs Mikulášovi 

Keglevithovi, hlavnému županovi Turnianskej župy, prípisy hlavného vojenského 

komisára Kincigha o uzavretí zmlúv medzi vojenskými plukmi a župou o dodávkach 

viktuálií,  výkaz o plnení a reštanciách dodávok pre vojsko za mesto Košice, odpoveď 

palatína Pavla Eszterházyho na sťažnosť župy o bremenách spojených s vydržiavaním 

vojska, správy slúžnych o opustených a vyľudnených obciach, správa župného delegáta 

vyslaného k panovníkovi do Viedne, inštrukcia župy pre komisiu vyslanú preskúmať 

vyberanie viktuálií pre  
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vojsko, správy župných delegátov z bratislavského snemu a i. 

301 1688  18 

Správy župných delegátov z bratislavského snemu, prípisy Boršodskej župy o vyslaní 

delegáta k AŽ a o ťažkostiach v súvise s vojenskými dodávkami, prípis generála 

Caraffu o vojenských dodávkach trinástich hornouhorských žúp, reskript Leopolda I. 

zakazujúci vykonanie rozsudku smrti až do jeho neskoršieho rozhodnutia, prípis 

generála Nigrelliho zakazujúci platenie dane Imrichovi Thökölymu a i. 

302 1689  18 

Žiadosť Turnianskej župy o poskytnutie informácií o istom zločincovi, mandát 

Leopolda I. prikazujúci župe nevyrubovať vojenské dávky na mlyn Mikuláša 

Keglevitha v obci Encs, nakoľko tento odvádza svoje dávky v Turnianskej župe, 

urgencie dodania dane a vojenských dávok, ochranný list hlavného veliaceho generála 

Ferdinanda Goberta Aspermonta pre župu a i. 

303 1690  18 

Reskript Leopolda I. o určení kvóty vojenských dávok pre župu, prípisy vojenského 

komisára Horného Uhorska Juraja Schipkhu o odvádzaní vojenskej dane, inštrukcia 

župy pre svojho delegáta vyslaného k vojenskému komisárovi, zoznam výdavkov na 

vydržiavanie nemeckej jazdy, sťažnosť zemanov obce Kér pre veľké zaťaženie 

prípražným, prípisy SK zasielajúce patenty panovníka o predaji majetkov na 

novozískaných územiach, o zákaze kutania, prinášania a predkupovania soli so 

žiadosťami o ich publikovanie, reskript Leopolda I. o vyrubení a dodaní vojenských 

dávok za zimné mesiace v r. 1690/91. prípisy susedných žúp žiadajúce oslobodenie od 

daní pre ich príslušníkov a i. 

304 1691  18 

Prípis krajinského sudcu Štefana Csákyho so žiadosťou o oslobodenie od platenia 

osobnej dane, prípis mesta Košíc o zdanení zemanov bývajúcich v meste, vyrubenie 

vojenských dávok na jednotlivé obce župy, reskript Leopolda I. zakazujúci brať vyššie 

úroky ako 6%, žiadosť Zemplínskej župy o vrátenie utečených poddaných, oznámenie 

gr. Oktavia Nigrelliho, že panovník ho opäť menoval hlavným kapitánom Horného 

Uhorska, žiadosť vojenského komisára Juraja Schipkhu o zaplatenie vojenskej dane, 

prípis hlavného vojenského komisára Jána Palma, ktorým žiada župu a mesto Košice o 

dodanie 1900 "porcií" /dávok pre vydržiavanie vojska/ a i. 

305 1692  18 

Žiadosť Štefana  Csákyho o oslobodenie od dane jeho mlyna vo Veľkej Ide, inštrukcia  

Šarišskej župy pre svojho delegáta vyslaného k panovníkovi, koncepty adries župy k 

panovníkovi a palatínovi so sťažnosťami na daňové bremená. 
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306 1693  18 

Rozpis dávok /porcií/ na vydržiavanie vojska, oznámenie palatína Pavla Eszterházyho o 

termínoch zasadania mimoriadnych súdov, patent Leopolda I. o zahlásení nárokov na 

odpredať sa majúce pozemky na novozískaných územiach, revízia vyrubenia vojenskej 

dane a dávok, kópie inštrukcií pre vojenských komisárov o zimnom ubytovaní vojska a 

i. 

307 1694  18 

Žiadosť Spišskej župy o oslobodenie od daní jej obyvateľov, vyhľadávací mandát 

Leopolda I. ohľadom dokumentov o mestečku Drienovec, obhliadka mlyna v Čani, 

ktorý svojimi hrádzami spôsobuje škody v období záplav v chotári obce Nižná Myšľa, 

inštrukcie pre delegátov župy vyslaných ku krajinskému sudcovi Štefanovi Csákymu a 

správa delegáta župy o vykonanom poverení, reskript Leopolda I. o zaplatení vojenskej 

dane a o uhradení dodať sa majúceho obilia peňažnou sumou a i. 

308 1695  18 

Reskript Leopolda I. vydávajúci štatút pre sudcov, dohoda o zimnom zásobovaní vojska 

ubytovaného v župe, oznámenie palatína Pavla Eszterházyho o preložení krátkeho súdu 

z Banskej Bystrice do Trnavy, sťažnosť mesta Košíc na výšku vojenských dávok, 

protest AŽ proti zdaneniu viníc jej obyvateľov v Zemplínskej župe, protipotvrdenka 

župy o výdavkoch na vydržiavanie vojska od 1.11.1694 do 30.4.1695, prípisy hlavného 

vojenského komisára Jána Jakuba Kintzicha vo veci vojenskej dane a dávok, inštrukcie 

župy pre delegáta vyslaného k hlavnému  vojenskému komisárovi, prípis ostrihomského 

arcibiskupa Leopolda Kollonicha o prijatí delegáta župy, protestácia v majetkových 

veciach, oznámenie susedných žúp o vyslaní svojich zástupcov na generálnu 

kongregáciu AŽ a i. 

309 1696  19 

Inštrukcia župy pre svojich delegátov vyslaných na uzavretie zmluvy o vojenských 

dávkach, urgencia hlavného kapitána Horného Uhorska Oktavia Nigrelliho na dodanie 

vojenských dávok, prípisy hlavného vojenského komisára Jána Jakuba Kintzicha 

ohľadom dodávok pre vojsko, nariadenie palatína Pavla Eszterházyho o stanovení 

termínu rokovania o rozvrhu daní, prípisy susedných žúp o vyslaní svojich delegátov k 

AŽ, reskript Leopolda I. o konečnom vyúčtovaní vojenských výdavkov župy na zimné 

obdobie r. 1695/96, prípis jágerského biskupa Juraja Fenesyho o vyslaní svojich 

delegátov k župe, protestácie v majetkových veciach, svedectvo župy o pridelení 

pozemku pre výstavbu budovy pošty v Seni, prípis UK zasielajúci žiadosť župy Ugocsa 

o povolenie dovozu a nákupu marmarošskej soli, patent Leopolda I.  o prihlásení 

nárokov na majetky na znovuzískaných územiach, prípis gr. Mikuláša Bercsényiho o 

zimnom ubytovaní vojska a o rozvrhu vojenských dávok, prípis Františka Rákócziho II. 
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so žiadosťou o benevolenciu župy pri vyrubovaní dane na jeho poddaných, odpoveď 

Leopolda I. na posolstvo zaslané z bratislavskej porady o rozvrhu daní a i. 

310 1967  19 

Prípis AŽ hlavnému provinčnému komisárovi Horného Uhorska Mikulášovi 

Bercsényimu o ustanovení župného komisára, oznámenie palatína Pavla Eszterházyho o 

jeho ochote v budúcnosti podniknúť kroky na zníženie daní, prípisy Mikuláša 

Bercsényiho o uhradení nevyčerpaných vojenských dávok peniazmi, reskript Leopolda 

I. o daňovej úľave jezuitov v Levoči týkajúcej sa ich majetkov v obci Boldogkő, prípis 

Mikuláša Bercsényiho žiadajúci župu, aby nezaťažila nadmernou daňou majetky 

levočských jezuitov v obci Boldogkő, nariadenie palatína o zaslaní portálnych súpisov z 

r. 1647 a 1696 k daňovým účelom, prípis hlavného župana Pavla Perényiho s určením 

termínu župnej reštaurácie, reskript Leopolda I. o predložení portálnych súpisov z r. 

1647 a 1696, inštrukcia župy pre účtovníkov okresov Košice, Füzér, Gönc a Moldava, 

reskript Leopolda I. o určení hodnoty uhorského denára na šesť grošov a i. 

311 1698  19 

Reskript Leopolda I. o ustanovení komisií v Bratislave, Košiciach a Budíne na 

vyšetrovanie sťažností proti vojsku, prípis krajinského sudcu Štefana Csákyho žiadajúci 

oslobodenie od dane pre zemanskú kúriu Mikuláša Máriássyho v obci Göncruszka, 

prípis palatína Pavla Eszterházyho zasielajúci odpis sťažnosti Gemerskej župy na AŽ, 

reskript Leopolda I. o vybavovaní menejzávažnejších sťažností na vojsko komisiami v 

Bratislave, Košiciach a v Budíne a vážnejších sťažností hlavnou ministerkou deputáciou 

vo Viedni, prípisy hlavného vojenského komisára Jána Jakuba Kintzicha o platbe 

vojenskej dane, ospravedlnenie sa jágerského biskupa Juraja Fenesyho pre nemožnosť 

zúčastniť sa na generálnej kongregácii župy a i. 

312 1699  19 

Prípisy Hlavného vojenského komisára Jána Jakuba Kintzicha ohľadom vyúčtovania a 

vyberania vojenskej dane, prípisy jágerského biskupa Juraja Fenesyho o vyslaní svojich 

delegátov na kongregácie župy, patent Leopolda  I. o výrube daní pre župu a mesto 

Košice, oznámenie palatína Pavla Eszterházyho o termíne konania krátkeho súdu, prípis 

župného notára Gabriela Szörényiho o potrestaní nemeckého dôstojníka pre výčiny 

spáchané proti jeho osobe, inštrukcia župy pre svojich komisárov sprostredkujúcich 

realizovanie požiadaviek vojska, náklady na vydržiavanie vojska, reskript Leopolda I. o 

znížení dane od majetkov Ostrihomskej kapituly v župe, reskript Leopolda I. o odhalení 

zatajených a nezdanených usadlostí, sťažnosť Malohontskej župy v mene pernikárov v 

Rimavskej Sobote, ktorým sa znemožňuje obchodovanie na území AŽ, reskript 

Leopolda I. o znížení daňovej kvóty pre Uhorsko o jednu desatinu, list Františka 

Rákócziho II. vo veci desiatkov z viníc, prípisy cisársko-kráľovskej subdelegovanej 
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komisie v Košiciach o vyhotovení vyúčtovania vojenskej dane, inštrukcia župy pre 

svojho delegáta Imricha Csákyho vyslaného do Viedne a i. 

313 1700  19 

Sťažnosť SK pre neplatenie desiatkov poddanými baróna Szirmaiho, reskript Leopolda 

I. prikazujúci župe nehatiť prácu kráľovských decimátorov, vyhľadávací mandát 

palatína Pavla Eszterházyho v prospech Kataríny Nygyovej, reskript Leopolda I. o 

obnovení činnosti oktaválnych súdov, vypočúvací mandát Leopolda I.  v prospech 

košického občana Jakuba Karoveho, protestácie v majetkových veciach, prípis cisársko-

kráľovskej subdelegovanej komisie v Košiciach o vyúčtovaní vojenskej dane, odpis 

mýtneho privilégia udeleného košickým jezuitom v obci Nižná Myšľa a i. 

314 1701  20 

Urgencia cisársko-kráľovskej subdelegovanej komisie na zaplatenie nedoplatku dane za 

rok 1700, prípis podplukovníka Desperona o potrebe vyslať župných delegátov na 

prerokovanie ubytovania dvoch stotín vojska, koncepty AŽ vyzývajúce dlžníkov na 

zaplatenie reštancií, žiadosť Berežskej župy o prepustenie jej príslušníka z väzenia AŽ, 

prosba Františka Malonyaiho o daňovú úľavu pre obec Bőcs a i. 

315 1702  20 

Neoverený odpis nariadenia Leopolda I. o výrube a platení daní, reskript Leopolda I. o 

vytvorení uhorského a chorvátskeho pešieho národného vojska, žiadosť obyvateľov 

obce Csobád o daňovú úľavu, dohoda medzi AŽ  a plukovníkom  Pavlom Bagosim o 

vystrojení 75 pešiakov, súpis port jednotlivých žúp a slobodných kráľovských miest 

podľa stavu v r. 1647 a 1702 a i. 

316      1704  

Prípis Tomáša Püspökiho adresovaný podžupanovi Jurajovi  

Matocsimu o zásobovaní vojska. 

20 

317 1705  20 

Prípis Alexandra Keczera žiadajúci pod hrozbou vojenskej  exekúcie dodávku viktuálií 

pre vojsko do Topolčianok, výkaz dávok /porcií/ pre poľné delostrelectvo kniežaťa 

Františka Rákócziho II. v Košiciach, patent Šimona Forgácsa, poľného maršala 

Františka Rákócziho II. zvolávajúci pod hrozbou trestu smrti dôstojníkov a vojakov k 

svojim plukom. 
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318 1706  20 

Príkaz maršala Šimona Forgácsa na dostavenie sa zemanov župy do vojenského  tábora 

v Ónode v rámci generálnej insurekcie, listy jasovského premonštrátskeho kanonika a 

administrátora Mikuláša Frombholdta veľprepoštovi Varadínskej kapituly Jánovi Bakó 

v majetkových záležitostiach jasovskej prepozitúry. 

319 1707  20 

Nariadenie Františka Rákócziho II. o obehu medených mincí a o pravidelnom 

mesačnom platení daní, prípis generálneho vojenského komisariátu Františka Rákócziho 

II. o dodaní mäsa pre vojsko, list príslušníka župy Jána Szepesiho z vojenského tábora 

povstalcov pri Dunaji o vojenskej situácii, výdavky na vydržiavanie vojska v okrese 

Košice. 

320 1708  20 

Vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska v okresoch Cserehát, Füzér a Gönc, 

súpis zemianskych dík okresu Gönc.  

321 1709  20 

Vykonávací mandát kniežaťa Františka Rákócziho, vodcu konfederovaných stavov 

Uhorska, vydaný v prospech zemianskej kúrie Mikuláša Horvátha v Čečejovciach. 

322 1711  20 

Odpis intimátu Jozefa I. o zvolaní snemu na 24. júna 1711, odpis sťažnosti plebána 

mestečka Tolcsva v Zemplínskej župe proti tamojším obyvateľom pre náboženskú 

neznášanlivosť, odpis mandátu kráľovnej Eleonóry Magdalény Terézie, matky Karola 

III. o vrátení majetkov  účastníkov rákócziovského odboja ich sirotám, vdovám alebo 

iným právnym potomkom, sťažnosti AŽ predložené deputácii poverenej zozbieraním 

sťažností celej krajiny, príčiny daňových reštancií župy. 

323 1714  20 

Vykonávací mandát Karola III.  vydaný v prospech Barbary Némethovej, vyhľadávací 

mandát Karola III. vydaný v prospech Jána Bakó, veľprepošta a varadínskeho kanonika 

v jeho spore s konventom sv. Jána Krstiteľa v Jasove, list Imricha Benyu adresovaný 

slúžnemu Štefanovi Dienesovi v súkromnoprávnej veci. 

324 1715  20 

Svedectvo o zemianskom pôvode Ondreja Takácsa Trencsényiho, súpis obcí, domov 

obyvateľov žúp a slobodných kráľovských miest zadunajského a preddunajského 

dištriktu.  
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325 1716  

Odpisy sťažností župy adresované vojenskému  

komisárovi a Uhorskej kráľovskej kancelárii pre veľké  

zaťaženie dodávkami pre vojsko. 

20 

326 1718  20 

Dohoda o výmene majetkov  v obciach Seňa, Vajkovce, Beniakovce a Košická Polianka 

medzi Alžbetou Várady a Máriou Udvarhelyi, odpis sťažnosti delegáta AŽ Andreja 

Devinyho adresovanej panovníkovi na nadmerné zaťaženie daňou a ubytovaním vojska, 

preskúmanie pravosti erbových listín podľa jednotlivých okresov župy, návrh na 

riešenie sťažností žúp v súvislosti s vysokou daňou a dodávkami pre vojsko. 

327 1720  20 

Neoverený odpis listiny palatína Mikuláša Garu o nesprávnom vyberaní mýta na moste 

cez riečku Ida v obci Janík členmi rodiny Ders z r. 1423. 

328 1721  20 

Korešpondencia so  susednými župami ohľadne plnenia požiadaviek vojska, žiadosť AŽ 

adresovaná hlavnému vojenskému komisárovi o odklad uhradenia reštancií na 

priaznivejšiu dobu, revízia mýt na území župy, neoverený odpis listiny tešínskej 

kňažnej Hedvigy z r. 1510, ktorou venuje príjmy mýta v mestečku Drienovec na 

postavenie kaplnky v Spišskej Kapitule na pamiatku jej nebohého manžela palatína 

Štefana Zápoľského, žiadosť župy adresovaná kráľovskému radcovi Františkovi 

Sebastianovi Tirheimbovi o zníženie počtu port ako podkladu pre výrub dane, výťah z 

dokumentov osvedčujúcich zemiansky pôvod Adama Jábroczkého. 

329 1723  20 

Zlomok návrhu kráľovského personála o potrestaní vojenských dezertérov. 

 

330 1724  20 

Vyúčtovanie viktuálií a palivového dreva dodaného pre vojsko, svedectvo zástupcov 

jasovských premonštrátov o nedovolenom čapovaní vína Gabrielom Horváthom v 

Jasove, vypočúvanie svedkov o zbití viacerých žien manželkou strážmajstra v obci 

Chym, sťažnosť Antona Gábora, správcu zemianskeho konviktu v Košiciach na istého 

vojaka ubytovaného v Barci pre jeho neprístojné chovanie.  

331 1725  20 

Reskript Karola III. o spôsobe odvolania sa proti rozsudkom nižších súdov, odpis 

nariadenia KMR o vyšetrení činnosti evanjelikov a reformovaných v súvislosti so  
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sťažnosťou jágerského biskupa Gabriela Erdődyho, zoznam zločincov, potvrdenky 

hlavného vojenského komisára Simoneta o dodaných vojenských dodávkach, 

pochodové plány vojsk a potvrdenky hlavného komisára košického dištriktu Krištofa 

Merse o vojenských dodávkach, súpis úbytku daňovníkov a ich majetku v okrese 

Szikszó v porovnaní so stavom v r. 1724. 

332 1726  20 

Koncept prípisu adresovaný Šarišskej župe o limitácii cien tovarov a miezd 

služobníctva, obligácia župy na zaplatenie dlžoby 6000 zlatých s úrokmi poľnému 

maršalovi Františkovi Marollimu do dvoch rokov, korešpondencia s poľným maršalom 

F. Marollim, provinčným komisárom a Novohradskou župou, vyslanie župnej komisie 

na prešetrenie vyberania dane perceptormi jednotlivých panstiev, správa župnej 

deputácie o stave mostov v Bysteri, Zdobe, Nižnej Myšli a v Trstenom pri Hornáde a i. 

333 1727  20 

Správa župnej deputácie o stave mostov na ktorých sa vyberá mýto v Bysteri, Zdobe, 

Nižnej Myšli a v Trstenom pri Hornáde, sťažnosť župy adresovaná istému plukovníkovi 

pre uväznenie svojho podslúžneho vojenskými osobami, vykonávací mandát Karola III. 

vydaný v prospech Andreja Viszlaiho na majetkový podiel v Szikszove. 

334 1728  20 

Koncept prípisu zaslaného Užhorodskej župe o chytení tuláka príslušného do tejto župy, 

odpis elaborátu komisie vyslanej na úpravu hraníc medzi Uhorskom a Rakúskom, 

daňové vyúčtovanie, koncepty prípisov AŽ hlavnému županovi a provinčnému 

komisárovi o plnení vojenských požiadaviek, sťažnosť na vojakov Marolliho pluku pre 

ich výčiny v meste Szikszó. 

335 1729  20 

Vyúčtovanie notára a účtovníka mestečka Gönc, patent Karola III. obsahujúci rôzne 

vojenské pravidlá, výťah sťažností AŽ na ťarchy spojené s vydržiavaním vojska, opis 

ťažkého položenia župy v súvislosti s vojenskými ťarchami.  

336 1730  20  

Limitácia súdnych poplatkov, vykonávací mandát Karola III. vydaný v prospech 

Štefana Szentmiklóssyho na majetkový podiel v obci Szentistvánbaksa, obežník KMR o 

limitácii cien mäsa. 

337 1731  20 

Výťah z rozhodnutí a uzáverov prijatých na reštaurácii Spišskej župy, súpis štatútov 

vytvorených na reštauračnom zasadaní Stolice X spišských kopijníkov. 
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338 1732  20 

Nariadenie KMR o investigácii mýtneho práva, nariadenie KMR o potrestaní komisára 

župy Jána Olasza, ktorý zbil prísažného mestečka Nižný Medzev. 

339 1733  20 

Inštrukcia župy pre slúžnych a prísažných vykonávajúcich revíziu majetkových 

prírastkov a úbytkov daňovníkov. 

340 1734  20 

Rozvrh nájomného na jednotlivé obce župy za prenájom kráľovského desiatku od 

jágerského biskupstva a jágerskej kapituly. 

341 1735  20 

Nariadenie KMR o spôsobe skúmania zamianskeho pôvodu /v odpise/, výťah z listiny 

Bela IV. z r. 1255 a Ondreja II. z r. 1290 vzťahujúci sa na mýtne privilégium pre obec 

Jasov, svedectvo Spišskej kapituly o mýtnom privilégiu obce Drieňovec, patriacej 

rezidencii jezuitov na Spišskej Kapitule, výpisy z kongregačných zápisníc župy o 

prenájme kráľovských desiatkov od jágerského biskupstva a kapituly v r. 1725 - 1735. 

342 1736  20 

Koncept prípisu Boršodskej župe vyjadrujúci nesúhlas so zvýšením tridsiatku za 

tokajské vína a pozývajúci delegáta Boršodskej župy do Košíc na spoločné zasadanie o 

limitácii cien tovarov a miezd. 

343 1737  20 

Rozvrh dávok viktuálií pre vojsko v mestečku Gönc, prípis Boršodskej župy o zlepšení 

spolupráce pri ubytovaní a prechode vojsk, vyjadrenie sa župy k sťažnosti vojenského 

komisára Rappolta ohľadom nedodaných krmovín pre kone, sťažnosť župy na dvoch 

kapitánov Pálffyho pluku pre urážku župných úradníkov, výkaz daňových reštancií 

obyvateľov mestečka Gönc a i. 

344 1738  20 

Potrestanie poddaných Kisdyho seminára v Košiciach pre zbitie radcu Ladislava Olasza, 

rektifikácia súpisu port, vyúčtovanie mestečka Gönc za r. 1736 - 1738 a pripomienky k 

vyúčtovaniu, negatívna správa župy o verbovaní dobrovoľníkov do ruskej armády, 

zásobovanie vojska naturáliami a peňažnou sumou, protestácia Jána Sajghó proti 

gréckemu obchodníkovi pre urážku na cti, výrub vojenských dávok na obyvateľov 

mestečka Gönc a i.  
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345 7-12 1739   21 

Generálna kongregácia, 8.-9.1.1739 

Jednania medzi župou a vojenskými jednotkami ubytovanými na území župy ohľadom 

ich zásobovania, vypísanie odmeny za chytenie dezertérov saského pomocného 

vojenského zboru. 

346 6-36 1739   21 

Generálna kongregácia 12.-13.3.1739 

Urgovanie zaplatenia reštancií vojenskej dane za r. 1736 - 1738, určenie termínu dražby 

na prenájom vyinkasovania židovskej tolerančnej taxy, nariadenie KMR o postupe pri 

limitácii cien tovaru, preskúmanie zemianskeho pôvodu Andreja Abonys a i. 

347 4 1739   21 

Generálna kongregácia 11.4.1739 

Vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska, urgovanie zaplatenia nedoplatkov 

vojenskej dane pod hrozbou vojenskej exekúcie. 

348 7, 14                                                                                       1739  

Partikulárna kongregácia 29.5.1739  

Sťažnosť obyvateľov obce Alsónovaj na vysoké výdavky v súvislosti s  

vydržiavaním vojska, opatrenie KMR na zamedzenie šírenia moru. 

21 

349 2, 6                                                                                      1739  21 

Partikulárna kongregácia 8.6.1739 

Zastavenie súdnych konaní pre nebezpečie rozširovania morovej nákazy, sťažnosť 

Spišskej župy pre nadmerné využívanie záprahov a povozov svojich príslušníkov pri 

prevážaní vojska. 

350 18                                                                                  1739               21 

Generálna kongregácia 20.7.1739 

Reskript Karola III. o poskytnutí väčšieho počtu povozov a záprahov pre armádu na 

žiadosť riaditeľa vojenského komisariátu gr. Alexandra Károlyiho, prípis provinčného 

komisára Jána Berzevicziho o vyúčtovaní nákladov na ubytovanie vojska, výťah z 

dohody uzavretej medzi uhorským panovníkom a poľským kráľom - saským volencom 

o bezplatnom prevážaní výstroja saských vojenských jednotiek zo Saska do 

Sedmohradska a vojenských invalidov opačným smerom. 
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351 5                                                                                1739        21 

Partikulárna kongregácia 31.7.1739 

Nariadenie KMR o spôsobe vyúčtovania výdavkov na vojsko. 

 

352 3-9                                                                                1739         21 

Kongregácia 8.-9.10.1739 

Sťažnosť Michala Fischera na výčiny poručíka a čaty Schulenbergovej légie na jeho 

majetkoch, prejednanie návrhu hlavného župana Zemplínskej župy a zdravotného 

komisára predtiskej oblasti Tomáša Berenyiho o ochrane tokajských viníc, urgencia na 

vyrovnanie nedoplatkov vojenskej dane.  

353 8-11                                                                               1739         21 

Kongregácia 26.10.1739 

Dotaz SK o zemianskom pôvode Michala Dobossa, rozvrh 250 gbelov raži a 400  

gbelov ovsa na jednotlivé obce. 

354 4                                                                               1739         21 

Kongregácia 9.11.1739 

Odpoveď vojenského komisára Jozefa Kollera z Viedne na sťažnosť župy o veľkom 

zaťažení nákladmi na vojsko. 

355 1,5                                                                               1739         21  

Generálna kongregácia 14.12.1739 

Obežník Dvorskej vojenskej rady vo Viedni o spôsobe ochrany vojska pred morom, 

prípis predsedu zatiskej dištriktuálnej súdnej tabuly Jána Perényho o deľbe majetkov 

medzi ním a Ladislavom Olaszom v obci Poľov. 

356 2-6                                                                              1740         21 

Kongregácia 15.2.1740 

Vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska, sťažnosť Boršodskej župy na slúžneho 

AŽ pre zamedzenie cesty jej príslušníka do Košíc. 

357 1                                                                               1740         21 

Generálna kongregácia 7.3.1740 

Prípis plukovníka Gilhaisa v záležitosti ubytovania vojska. 

358 2,3                                                                                1740        21 

Kongregácia 6.4.1740 

Výrub vojenskej dane, nariadenia o doprovode prechádzajúceho vojska župnými a 

provinčnými komisármi. 
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359 1-5                                                                                 1740        21 

Kongregácia 21.4.1740 

Premiestnenie rôznych vojenských jednotiek z Uhorska do zahraničia, urgovanie 

zaslania vyúčtovania nákladov na vojsko, nariadenie KMR o zahrabávaní uhynutého 

dobytka. 

360 2                                                                                  1740        21 

Partikulárna kongregácia 8.6.1740 

Nariadenie KMR o podaní správy o zahrabávaní uhynutého dobytka. 

 

361 1-13                  1740         21 

Generálna  kongregácia 5.-6.7.1740 

Sťažnosti proti vojenským komisárom, sťažnosť obyvateľov obce Cestice na ťarchy 

spojené s ubytovaním vojska, dotaz Jágerskej kapituly, prečo nebol pozvaný jej 

zástupca František Josvay, košický plebán, na inštaláciu hlavného župana Antona 

Csákyho, žiadosť košického plebána o zakročenie župy proti akatolíkom. 

362 2-15                                                                                   1740         21 

Generálna kongregácia 22.-23.8.1740 

Nariadenie KMR o podaní správy koľko osôb zomrelo a koľko dobytka uhynulo 

následkom morovej epidémie, vyčíslenie daňových nedoplatkov župy, upozornenie 

KMR na predošlé nariadenia o chytaní vojenských dezertérov, určenie miest pre odvod 

nováčikov do uhorských peších plukov, mandát Karola III. vydaný v prospech Štefana 

Vancsayho v jeho spore s Gabrielom Pálfolvaym, inštrukcia o súpise majetku k 

daňovým účelom, žiadosti o  daňovú úľavu. 

363 2                                                                                   1740         21 

Partikulárna kongregácia 16.9.1740 

Oznámenie SK o termíne dražby viníc v Miškolci a v obci Tapolca /MĽR/. 

 

364 4-13                                                                                   1740         21 

Generálna kongregácia 10.-11.10.1740 

Zákaz prijímať kvitancie vydané vojenskou pokladnicou v Bratislave ako protihodnotu 

za vojsku poskytnuté služby, sťažnosť mesta Košíc pre zdanenie svojich zemianskych 

obyvateľov župou, prípis plukovníka Gilhaisa o vyúčtovaní výdavkov na vojsko. 
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365 6-16 1740               21 

Generálna kongregácia 16.11.1740 

Nariadenie KMR o spôsobe vyúčtovania výdavkov na vydržiavanie vojska, zmeny v 

rozmiestňovaní vojenských jednotiek, pochodové plány vojsk, žiadosť Andreja 

Szörényiho o uhradenie nedoplatkov služobných požitkov jeho otca Gabriela, bývalého 

notára a podžupana AŽ a i. 

366 4-13 1740               21 

Generálna kongregácia 5, 10.12.1740 

Prípis Zemplínskej župy o zdanení svojho príslušníka presťahovaného do AŽ, skúmanie 

zemianskeho pôvodu niektorých rodín, správa slúžneho o postavení fary a reformovanej 

modlitebne v obci Buzica. 

367 5,6 1741                          21 

Generálna kongregácia 16.1.1741 

Nariadenie KMR o vyplatení hodnoty viktuálií v peňažnej hotovosti plukom 

presúvajúcim sa do susedstva Sliezskeho kniežatstva, preskúmanie zemianskeho 

pôvodu Andreja Redmeczyho. 

368 2-16 1741                21 

Generálna kongregácia 27.2.1741 

Presun vojenských jednotiek na územie Čiech, úprava styku s veliteľmi pevností, súpis 

nováčikov pre Desőffiho, Splényiho a Csákiho pluk, pochodové plány vojsk, reskript 

Márie Terézie o zvolaní snemu do Bratislavy, obligácia Teodora Geutza na 200 zlatých 

vypožičaných od Fridricha Volffena. 

369 1-4 1741                 21 

Generálna kongregácia 17.-18.3.1741 

Koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie z 20. jan. 1741, presuny 

vojsk, určenie ceny solivarskej soli. 

370 1-16 1741                 21 

Generálna kongregácia 25.-26.4.1741 

Inštrukcia župy pre svojich delegátov, vyslaných na bratislavský snem, úprava o 

zadržaní dezertérov prusko-braniborských vojsk, vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie 

vojska premiestneného v zimnom období r. 1740/41 do Sliezska, prípis Spišskej župy o 

jednotnom postupe pri vypracovaní inštrukcie pre snemových delegátov, vypočúvanie 

svedkov o požiari v budove slúžiacej pre ubytovanie vojska v Seni. 
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371 1-7 1741                21 

Generálna kongregácia 5.6.1741 

Prevoz sedmohradskej soli do Uhorska, nákup koní pre vojsko, nariadenie KMR, aby sa 

snemoví delegáti prichádzajúci do Bratislavy preukázali potvrdením, že prichádzajú z 

územia zdravotne nezávadného, určenie termínu na uzavretie  zmluvy o prenájme 

korunného panstva Diósgyőr.  

372 2,5 1741                  21 

Partikulárna kongregácia 3.7.1741 

Nariadenie KMR o postupe pri zasielaní sťažností, správa župného delegáta zo snemu. 

373 1-10 1741                21 

Generálna kongregácia 3.8.1741 

Koncept zápisnice zo zasadnutia partikulárnej kongregácie z 3. júla 1741, určenie 

nového termínu pre dražbu prenájmu korunného panstva Diósgyőr, prípis Zemplínskej 

župy o spôsobe zdanenia vincúrov, správa župného delegáta zo snemu, prípis Spišskej 

župy o jednotnom postupe župných delegátov na sneme. 

374 1-5 1741                21 

Generálna kongregácia 28.8.1741 

Prípisy Spišskej, Boršodskej a Turnianskej župy ohľadom zaujatia stanoviska svojich 

delegátov na sneme v súvislosti s ustanovením Františka Lotrinského, manžela Márie 

Terézie za spoluvládcu Uhorska, prípis Boršodskej župy vo veci vypočúvania svedkov v 

istej trestnej záležitosti. 

375 2-6 1741                21 

Sťažnosť Ladislava  Olasza na vdovu po Jánovi Sajgho pre urážku, vyberanie 

príspevkov od Židov na výdavky bratislavského snemu, prípis Šarišskej župy vo veci 

chystaného ustanovenia Františka Lotrinského za spoluvládcu Uhorska. 

376 3,6 1741                 21 

Generálna kongregácia 25.10.1741 

Správa župného delegáta zo snemu, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej 

kongregácie zo 16. okt. 1741. 

377 1 1741                 21 

Generálna kongregácia 7.11.1741            

Rozvrh dane na jednotlivé obce župy.    
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378 3,18 1741                  21 

Generálna kongregácia 6.-7.12.1741                    

Prípis Boršodskej župy o zákaze pricestovania osôb zo susedných žúp bez platného 

pasu, prípis župy Szabolcs o vyslaní svojho delegáta na generálnu kongregáciu AŽ.  

379 11-14 1742                   21 

Generálna kongregácia 16.1.1742 

Zákaz vydávania poukážok vojenskými pokladníkmi znejúcich na konto tejktorej župy, 

žiadosť gréckych obchodníkov usadených v Poľsku o povolenie obchodovania s vínom 

z Horného Uhorska. 

380      29,30      1742  

Generálna kongregácia 31.1.1742           

Svedectvo Zemplínskej župy o zemianskom pôvode rodiny Garas, žiadosť  

mesta Košíc o zvýšenie ceny hovädzieho mäsa. 

21 

381      1,9     1742  21 

Generálna kongregácia 19.2.1742  

Urgovanie zaplatenia vojenskej dane, zaslanie zákonných článkov prijatých na sneme v 

r. 1741 a sankcionovaných panovníčkou Máriou Teréziou. 

382 1 1742             21 

Generálna kongregácia 16.3.1742 

Koncept zápisne zo zasadania partikulárnej kongregácie zo 7. marca 1741. 

383 4 1742              21 

Partikulárna kongregácia 3.4.1742 

Oznámenie lehoty na uplatnenie pohľadávok voči Kataríne Zay, štatút o ochrane 

vnútorného pokoja a verejnej bezpečnosti. 

384 1-36 1742              21 

Generálna kongregácia 22.-23.5.1742 

Urgovanie zaplatenia vojenskej dane, úpravy vydané v súvislosti s insurekciou, 

nariadenie KMR o zásobovaní insurekčných vojsk, zákonná úprava o povoľovaní 

obchodovania s vínom pre Grékov, Arméncov, Srbov a Židov, odvody nováčikov, 

koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie z 3. apr. 1742. 
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385 3-5 1742              21 

Partikulárna kongregácia 4.7.1742 

Žiadosť Gréka Antona Sulcza o revíziu svojho procesu, nariadenie KMR o súpise obcí 

dlhujúcich daň, výzva KMR na predloženie perceptorských účtov župy z r. 1743-1740. 

386 7-25 1742               21 

Generálna kongregácia 18.-19.7.1742 

Urgovanie zaplatenia vojenskej dane o dodanie viktuálií, oznámenie SK o používaní 

menších mier na jarmokoch v Jasove a Moldave n/B. so žiadosťou o nápravu, 

poďakovanie sa gr. Ladislava Erdődyho za blahoželanie župy k jeho menovaniu 

kráľovským radcom, žiadosť  baróna Petrascha, zemepána kecerovsko-peklianskeho 

panstva o publikovanie jeho patentu, ktorým vyzýva svojich utečených poddaných k 

návratu, koncepty zápisníc zo zasadaní partikulárnych kongregácií z 29. mája 1742 a 4. 

júla 1742, sťažnosť Heleny Nedeczki na svojich poddaných v Slanci, ktorí odmietajú 

chodiť na pánske. 

387 2 1742                21 

Generálna kongregácia 1.8.1742 

Nariadenie KMR o podaní vysvetlenia župy na účtovné výtky k účtom z r. 17311733. 

388 8-17 1742                21 

Generálna kongregácia 28.8.1742 

Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, sťažnosť zemepánov obcí Košická 

Polianka a Nižný Olčvar /teraz časť obce Košické Olšany/ na zemepána obce Zdoba pre 

premiestnenie mlyna. 

389 16 1742                 21 

Generálna kongregácia 24.9.1742 

Koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie z 18. sept. 1742. 

390 1 1742                 21 

Generálna kongregácia 11.10.1742 

Upomienka KMR na zaplatenie nedoplatkov vojenskej dane, rozvrh 120 gbelov raži pre 

zásobovanie hajdúchov a väzňov župy na štyri okresy. 
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391 8 1742                 21 

Generálna kongregácia 29.10.1742 

Koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie z 18. okt. 1742. 

392 8-14 1742                 21 

Generálna kongregácia 11.12.1742 

Úprava o platení príspevkov pre insurekčné vojsko, upomienka na zaplatenie daní, 

žiadosť mestečka Szikszó o preloženie tam ubytovaného vojska na iné miesto. 

393 3-10 1743   22  

              Generálna kongregácia 22.1.1743 

Urgencia na zaplatenie nedoplatkov dane, inkasovanie poplatkov na vydržiavanie 

šiestich plukov národnej pechoty, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej 

kongregácie zo 14. jan. 1743. 

394 1-11 1743   22 

Generálna kongregácia 5.-9.2.1743 

Vyinkasovanie daňových nedoplatkov vojenskou exekúciou, dožiadanie Zemplínskej 

župy o zaplatení alikvotnej časti výdavkov AŽ, vynaložených na zabezpečenie 

vinobrania, svedectvo plukovníka Jozefa Festeticsa o vernosti a udatnosti bandéria AŽ 

operujúceho na Morave, v Sliezsku a v Čechách pri Prahe, žiadosť obyvateľov Buzice o 

daňovú úľavu, výrub dane na obce okresov Košice, Füzér a Szikszó. 

395                                                                                                      1743   22 

Sedria 4.3.1743 

Koncept zápisnice z vyšetrovacieho zasadania väzňov. 

396 1-25 1743   22 

Generálna kongregácia 27.-28.3.1743 

Zoznám obcí, v ktorých bolo ubytované vojsko v období 1.5.1742 - 31.10.1742, odvod 

potulujúcich sa osôb so silnou telesnou konštrukciou do kráľovského vojska, sťažnosť 

obyvateľov obce Belső Bőcs na svojho zemepána a i.  

397 1-19 1743   22 

Generálna kongregácia 20.5.1743 

Súpis prírastkov a úbytkov  v obci Ujvár vyhotovený za účelom zdanenia, oznámenie 

UK o reinkorporovaní soľných záležitostí do jej  kompetencie, opatrenia proti 

obchodníkom so soľou ochudobňujúcich verejný záujem, návod KMR na vyhotovenie a 
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predkladanie perceptorských účtov župy, zdanenie Židov mimoriadnou daňou, limitácia 

cien hovädzieho mäsa. 

398 2-18 1743   22 

Generálna kongregácia 25.6.1743 

Zákaz KMR nazývať príslušníkov uhorskej vojenskej pechoty hajdúchmi, nariadenie o 

súpise Židov, zrušenie bratstiev obuvníckych tovarišov, sťažnosť plebána v Moldave 

n/B. na reformovaného kazateľa  v Seni pre sobášenie osôb katolíckeho náboženstva, 

koncepty zápisníc zo zasadaní partikulárnych kongregácií zo  4. marca, 29. apríla, 31. 

mája a 15 júna 1743. 

399 1-14 1743   22 

Generálna kongregácia 27.8.1743 

Opisy osôb rôznych delikventov, upozornenie na podvodníka Jána Boyra, vydávajúceho 

sa za kapitána Kalnokyho pluku. 

400 2 1743   22 

Partikulárna kongregácia 24.9.1743 

Odpoveď baróna Engelharta na sťažnosť župy proti niektorým vojakom košickej 

posádky. 

401 1-13 1743   22 

Generálna kongregácia 16.10.1743 

Nariadenie o preložení trhov pripadajúcich na sviatok Božieho Tela na iný deň, prípis 

gr. Alexandra Károlyiho, radcu KMR, lúčiaceho sa s AŽ pred svojou smrťou, 

oznámenie o úmrtí gr.  Alexandra Károlyiho, koncept zápisnice zo zasadania 

partikulárnej kongregácie z 24. sept. 1743 a i.  

402 1-12 1743   22 

Generálna kongregácia 9.12.1743 

Výrub vojenskej dane pre AŽ, nariadenie KMR povoliť dovoz palivového dreva do 

Košíc, nakoľko epidémia moru dobytka sa už skončila, prípis Boršodskej župy  so 

žiadosťou o podporu jej stanoviska u palatína ohľadom ustanovenia sudcov na území 

Jazygov a Kumánov. 
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403 6-20 1744   22 

Generálna kongregácia 3.-4.2.1744 

Urgovanie zaplatenia dane, odvolanie Štefana Bornemiszu z advokátskej funkcie v 

spore proti obyvateľom obce Ožďany v Hontianskej župe, výzva KMR na predloženie 

perceptorských účtov župy z r. 1743 - 1742. 

403a 2-6                                                                                               1744 22 

Generálna kongregácia 21.2.1744 

Výkaz dezertérov Forgácsovho pešieho pluku, zákaz priekupníckej činnosti srbským a 

arménskym obchodníkom obchodujúcim s hovädzím dobytkom, menovanie Pavla 

Petriczevicha, prefekta pokladnice šiestich uhorských peších plukov za kráľovského 

radcu.   

403b 30                                                                                                1744                 22 

Generálna kongregácia 28.2.1744 

Správa podslúžneho o nezrovnalostiach medzi katolíkmi a reformovanými v obci Seňa. 

404 2 1744          22 

Generálna kongregácia 26.3.1744 

Limitácia cien  mäsa a rôznych remeselníckych výrobkov, žiadosť rukavičkárov v 

Košiciach o primeranú limitáciu cien ich výrobkov, sťažnosť konzistória jágerského 

biskupstva na reformovaného kazateľa v Seni pre narušovanie práva plebána v Haniske. 

405 3-13 1744          22 

Generálna kongregácia 5.5.1744 

Urgovanie zaplatenia dane, exekúcia nedoplatkov daní. 

406 2,3 1744          22 

Reštaurácia 30.6.1744 

Súpis obcí v ktorých bolo ubytované vojsko v dobe od 1. nov. 1743 do 30. apr. 1744 s 

nákladmi na ubytovanie, sťažnosť baróna Petrascha proti veliteľovi košickej posádky 

barónovi Engelhardtovi pre poškodenie jeho šľachtických prerogatív. 

407 4-8 1744          22 

Partikulárna kongregácia 13.7.1744 

Prípis Gemerskej  župy o oslobodení od platenia mýta zemanov, dotaz Boršodskej župy 

o zemianskom pôvode Štefana Ipiho. 
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408 1,3 1744          22 

Partikulárna kongregácia 17.7.1744 

Zápisnica zo zasadania komisie pre opravu cesty pri mestečku Gönc, povolenie 

pozastavenej advokátskej činnosti Štefanovi Bornemiszovi. 

409 5-21 1744          22 

Generálna kongregácia 29.7.1744 

Nariadenie KMR o predložení výťahov súdnych sporov započatých pred župnou  

sedriou, urgencia na zaslanie taxy Židov, koncepty zápisníc zo zasadaní partikulárnych 

kongregácií zo 17. júna a 13. júla 1744, výkaz o preplatkoch dane jednotlivých obcí.  

410 1-6 1744          22 

Partikulárna kongregácia 14.8.1744 

Prípis jágerskej kapituly o uzavretí zmluvy na prenájom kráľovského desiatku, zákaz 

priekupníctva so surovou kožou pre židovských a srbských obchodníkov, urgovanie 

zaplatenia daňových reštancií. 

411 6-10 1744          22 

Generálna kongregácia 12.9.1744     

Výkaz výdavkov na vyrovnanie reštancie pre 22 vojakov Eszterháziho pluku, koncept 

zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie zo 14. aug. 1744, žiadosť baróna 

Jakuba Mesku o udelenie hrdelného práva na jeho majetku v Haniske, menovanie 

Mateja Szőgyényho hlavným provinčným komisárom Košického dištriktu.  

412 1,6 1744          22 

Generálna kongregácia 22.9.1744 

Rozpočet na vystrojenie 50 jazdcov, oznámenie Mateja  Szögéniho o jeho menovaní 

hlavným provinčným komisárom Košického dištriktu po úmrtí jeho predchodcu Jána 

Berzeviczyho. 

413 8-10 1744          22 

Partikulárna kongregácia 19.10.1744 

Vyhotovenie vyúčtovania vojenskej dane, urgovanie zaplatenia dane. 

414 1-25 1744          22 

 Generálna kongregácia 16.-18.11.1744 

Nariadenie KMR na sledovanie dezertérov z pruského vojska, verbovanie nováčikov do 

jazdeckého pluku Eszterháziho, menovanie nových kráľovských radcov, koncept 
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zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie z 19. okt. 1744, oznámenie jágerskej 

kapituly o úmrtí jágerského biskupa grófa Gabriela Antona Erdődyho. 

415 5-13 1744          22 

Generálna kongregácia 2.-3.12.1744 

Nariadenie KMR o spätnom zaradení príslušníkov Ujváriho pešieho uhorského pluku, 

vracajúcich sa  z pruského zajatia, do svojich vojenských útvarov, zákaz vycestovania 

obchodníkov do Pruska a iných nepriateľských krajín, žiadosť Alžbety Balpataky o 

potrestanie vraha svojho manžela, výzva KMR na vyinkasovanie dane pre potreby 

insurekcie a i.  

416 7 1744                      22 

Partikulárna kongregácia 23.12.1744 

Dožiadanie Spišskej župy, aby AŽ nezdanila tých jej príslušníkov, majúcich v AŽ 

majetok, ktorí už prispeli  na vystrojenie jazdcov v rámci insurekcie. 

417 5-26 1745          23 

Generálna kongregácia 26.-29.1.1745 

Vyinkasovanie táx Židov, urgovanie zaplatenia dane, žiadosť Júliusa Ernesta Kanitza o 

povolenie vycestovania do Braniborska, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej 

kongregácie z 23. dec. 1744, zoznam obcí, v ktorých bolo ubytované vojsko od 1.5. do 

31.10.1744. 

418 1-10 1745          23 

Generálna kongregácia 15.-22.2.1745 

Odpis súdneho vyšetrovania vo vecí poddaného Spišskej kapituly v Spišskom Hrhove, 

prípis veliteľa insurekčného vojska župy z Horného Sliezska so žiadosťou dávok na 

vydržiavanie vojska, výrub daní na jednotlivé obce. 

419 1,2 1745                      23 

Partikulárna kongregácia 13.3.1745 

Vymáhanie daní vlastnými exekútormi župy, ustanovenie osobitnej pokladnice pre 

potreby šiestich novovystrojených uhorských peších plukov. 

420 1-20 1745          23 

Generálna kongregácia 27.4.1745 

Vyúčtovanie príjmov a výdavkov mestečka Gönc za r. 1737-1738, nariadenie 

upovedomiť o platbách poukázaných do vojenských pokladníc KMR a provinčného 
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komisára , koncepty zápisníc zo zasadnutí partikulárnych kongregácií z 13. marca a 24. 

marca 1745 a i. 

421 4,6      1745  

Partikulárna kongregácia 18.5.1745 

Sťažnosť košického občana Františka Becskerekyho proti inšpektorovi tokajských 

kráľovských viníc, kurentovanie vraha s opisom jeho osoby. 

23 

422 2,5      1745  23 

Generálna kongregácia 18.6.1745 

Odpustenie daňových nedoplatkov dištriktom Košice a Debrecín, výrub alikvotnej časti 

platov úradu provinčného komisariátu na župu, koncepty zápisníc zo zasadaní 

partikulárnych kongregácií z 18. mája a 2. júna 1745, vyšetrovací mandát Márie Terézie 

vydaný v prospech Benedikta Sajgó, hlavného opáta benediktínskeho opátstva na 

Panónskej hore. 

423 7-20 1745          23 

Generálna kongregácia 27.-28.7.1745 

Upozornenie KMR na publikáciu lekára mesta Bratislavy Jána Torkosa o cenách liekov 

a návode pre lekárnikov, ránhojičov a pôrodné asistentky, urgovanie zaplatenia taxy 

Židov, výkaz dávok spotrebovaných insurekčným vojskom župy a i. 

424 5 1745                      23 

Partikulárna kongregácia 14.8.1745 

Sťažnosť Turnianskej župy na vyberanie mýta od jej príslušníkov v Drienovci. 

425 3 1745                       23 

Sedria 6.9.1745 

Kvitancia Ostrihomskej župy o platbe AŽ v hodnote 165 rýnskych zlatých. 

426 1-13 1745          23 

Generálna kongregácia 30.9.1745 

Výzva KMR na predloženie perceptorských účtov za r. 1734-1742 a vysvetliviek na 

účtovné výtky, odpoveď Boršodskej župy ohľadom sťažnosti na nedodržanie  

trhových mier v Miškovci, žiadosť lekára Filipa Viellera o uhradenie nedoplatkov za 

jeho služby, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie zo 14. aug. 1745 

a i. 
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427 1-16     1745  

Generálna kongregácia 30.10.1745 

Prípis Boršodskej župy o mýtnych privilégiách Jazygov a Kumánov, zákaz 

priekupníctva s hovädzím dobytkom mimo verejných jarmokov, menovanie 

predsedu predtiskej dištriktuálnej tabuly Žigmunda Dobayho kráľovským radcom, 

výkaz reštancií dane za r. 1735-1737. 

23 

428 
2,3     1745  

Generálna kongregácia 24.11.1745 

Koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie zo 17. nov. 1745, výkaz 

výdavkov na vydržiavanie vojska. 

23 

429 3,6     1746  24 

Partikulárna kongregácia 21.1.1746 

Kurentovanie vraha, povýšenie baróna Karola de Divek Ujfalu do grófskeho stavu. 

430        1-27 1746   24 

Generálna kongregácia 26.1.-3.2.1746 

Menovanie gr. Františka Károlyiho, hlavného župana Satmárskej župy kráľovským 

radcom, prípisy hlavného provinčného komisára Mateja Szögyényho vo veciach 

vojenskej dane, účtovné pripomienky a výtky KMR k vyúčtovaniu župy za r. 1730, 

preskúmanie prírastkov a úbytkov v počte daňovníkov a ich majetkového stavu v 

obciach okresov Košice, Füzér a Szikszó, koncepty zápisníc zo zasadaní partikulárnych 

kongregácií z 21.jan. a 29. jan. 1746. 

431 3 

Partikulárna kongregácia 21.1.1746 

Urgovanie zaplatenia nedoplatkov dane. 

1746  24 

432     3-17 1746  24 

Generálna kongregácia 16.3.1746 

Určenie miest pre sústredenie vojska za účelom vojenskej prehliadky, zaradenie tulákov 

a osôb bez práce do armády, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie z 

5. marca 1746. 
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433 2-21 1746          24 

Generálna kongregácia 17.5.1746 

Menovanie Martina Bíró, vesprímskeho biskupa kráľovským radcom, úprava o povolení 

obchodovania gréckym obchodníkom príslušným do Tureckej ríše, žiadosť Jána 

Szalayho o vydanie cestovného pasu za účelom zahraničného štúdia. 

434 1,2 1746          24 

Partikulárna kongregácia 6.6.1746 

Prípis jágerskej kapituly o vyárendovaní kráľovského desiatku, upozornenie KMR na 

dodržiavanie súdnych poplatkov. 

435 1-6 1746          24 

Generálna kongregácia 20.6.1746 

Vyinkasovanie židovských táx, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej 

kongregácie zo 6. júna 1746, urgovanie dodania vojenskej dane. 

436 1-3 1746          24 

Partikulárna kongregácia 18.7.1746 

Výzva KMR na podanie správy o hospodárskom stave župy k daňovým účelom, zákaz 

použitia vojenskou exekúciou zozbieranej dane pre súkromné ciele. 

437 1-15 1746          24 

Generálna kongregácia 17.8.1746 

Koncepty zápisníc zo zasadaní partikulárnych kongregácií z 9. júla, 13. júla a 18. júla 

1746, úprava o obchodovaní gréckych obchodníkov, ktorí sa stali príslušníkmi Uhorska, 

sťažnosť kaplánov, vicearchidiakonov a farárov AŽ na nedodržiavanie cirkevných 

sviatkov niektorými osobami, zrieknutie sa gr. Ľudovíta Batthyána funkcie kráľovského 

kancelára a i. 

438 1 1746          24 

Sedria 5.9.1746 

Mandát Márie Terézie na prejednanie a ukončenie metačného sporu medzi obcou 

Lebenye a Vyšnou a Nižnou Barcou. 
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439 1-17 1746          24 

Generálna kongregácia 12.-13.9.1746 

Súpis Židov podľa jednotlivých okresov, menovanie gr. Leopolda Florána Nádasdyho 

kráľovským nadstajníkom, menovanie gr. Františka Eszterházyho kráľovským 

taverníkom, inštrukcia na vykonanie súpisu daňového základu, služobná prísaha 

delegáta vykonávajúceho súpis daňového základu. 

440 1-17 1746          24 

Generálna kongregácia 17.10.1746 

Výťah z rozhodnutí prijatých na generálnej kongregácií 12. sept. 1746, výrub vojenskej 

a domácej dane na župu, odpoveď gr. Ľudovíta Batthyána na list župy zaslaný z 

príležitosti jeho abdikácie z funkcie kráľovského kancelára, ďakovné listy gr. Leopolda 

Nádasdyho  a gr. Františka Eszterházyho za blahoželania župy k ich vymenovaniu do 

nových funkcií. 

441 3-7 1746          24 

Generálna kongregácia 12.12.1746 

Upozornenie na troch zadržaných francúzskych dôstojníkov, cestujúcich s falošným 

pasom do Carihradu, z ktorých dvaja ušli, vyšetrovanie sťažnosti Šimona 

Dersimonivicza, poľského kráľovského komisára ohľadom nákupu vína od vdovy 

Adama Jábroczkého, urgovanie zaplatenia vojenskej dane. 

442 12      1747  

Generálna kongregácia  12.2.1747 

Nariadenie KMR o potrestaní odpadlíkov od r. kat. náboženstva. 

25 

443 2-20     1747   25 

Generálna kongregácia 23.2.1747 

Zákaz požadovať výkupné od stolárskych tovarišov pri prestupe do iného cechu, 

zoznam obcí, v ktorých bolo ubytované vojsko od 1. mája do 31. okt. 1746, sťažnosť na 

nedodržanie cirkevných sviatkov, koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej 

kongregácie z 12. jan. 1747. 
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444 5-15 1747                     25 

Generálna kongregácia 21.-24.3.1747 

Urgovanie zaplatenia vojenskej dane, menovanie Alexandra Beniczkého kráľovským 

radcom, sťažnosti obchodníkov Horného Uhorska na obchodníkov Tureckej ríše 

vykonávajúcich protizákonné obchody, rozvrh daní na jednotlivé obce. 

445 1,3 1747          25 

Partikulárna kongregácia 11.4.1747 

Vykonanie vyúčtovania nákladov na vydržiavanie vojska za zimný polrok, výkaz 

výdavkov na vydržiavanie vojska. 

446 2 1747          25 

Partikulárna kongregácia 10.5.1747 

Žiadosť obyvateľov mestečka Gönc o vyslanie slúžneho a prísažného na vyšetrenie 

činnosti chytených bosoriek. 

447 1-15 1747          25 

Generálna kongregácia  5.6.1747 

Výkaz výdavkov na vydržiavanie troch stotín Serbelloniho pluku, pripomienky a 

účtovné výtky KMR na vyúčtovanie župy z r. 1734-1740, prípis slobodného 

kráľovského mesta Kežmarku o termíne jeho jarmokov, súpis furmaniek a prípražného 

poskytnutého vojsku. 

448 6-17 1747          25 

Generálna kongregácia  1.8.1747 

Zmluva o výmene viníc v Tarcali (MĽR - Zemplínska župa/ medzi barónom Jakubom 

Meskom a rektorom košického kolégia Jurajom Árvaym, kurentovanie vojenského 

dezertéra, nariadenie na vyinkasovanie židovských táx. 

449 1 

Partikulárna kongregácia 29.8.1747 

Opatrenia KMR ohľadom zozbierania vojenskej dane. 

1747  25 

450 2-14 1747  25 

Generálna kongregácia 11.9.1747 

Nariadenie KMR o poukazovaní vyinkasovanej dane priamo vojenským pokladniciam, 

potvrdenka prefekta vojenskej pokladnice v Košiciach o zaplatení židovskej tolerančnej 
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taxy v hodnote 344 zlatých, zoznam obcí, v ktorých bolo ubytované vojsko v dobe od 1. 

nov. 1746 do 30. apr. 1747. 

451 3,4 1747   25 

Generálna kongregácia  23.10.1747 

Nariadenia KMR o poskytnutí povozov so záprahmi na prepravu skriniek z Prešova do 

Bratislavy, určenie termínu na vykonanie vyúčtovania nákladov na vydržiavanie vojska. 

452 1 

Partikulárna kongregácia 11.11.1747 Určenie termínu pre limitáciu 

dane. 

1747  25 

453 3 1747  25 

Partikulárna kongregácia 21.11.1747 

Oznámenie SK o možnosti zakúpenia polovičnej čiastky panstva Ecsed za 150 tisíc 

zlatých. 

454 5,11 1747          25 

Generálna kongregácia 11.12.1747 

Žiadosť Samuela Nagya o vydanie cestovného pasu za účelom pokračovania vo svojich 

štúdiách v Belgicku, výrub poplatkov na platy dištriktuálnych hlavných komisárov. 

455 1-5 1748          25 

Partikulárna kongregácia 9.1.1748 

Určenie termínu na odpredaj polovice panstva Acsed skonfiškovaného od Františka 

Rákócziho II. so zoznamom obcí, prípis Zemplínskej župy vyjadrujúci nesúhlas so 

zvýšením platov hlavných dištriktuálnych komisárov, menovanie vesprímskeho biskupa 

Martina Biró tajným kráľovským radcom. 

456 1-30 1748         25 

Generálna kongregácia 12.-15.2.1748 

Zákaz oslobodenia zemanov-armalistov od platenia vojenskej dane, rozvrh dane na obce 

Košického okresu, súpis peňažnej hodnoty furmaniek podľa jednotlivých okresov. 

457 6,7 1748          25 

Generálna kongregácia 2.4.1748 

Vyinkasovanie nedoplatkov vojenskej dane, opis a kurentovania osôb podozrivých z 

vraždy. 
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458 1 1748                     25 

Partikulárna kongregácia 8.6.1748 

Prípis jasovského prepošta Andreja Sauberera o vyriešení hraničného sporu medzi 

mestečkami Štos a Medzev. 

459 1-13 1748          25 

Generálna kongregácia 10.6.1748 

Nariadenie KMR o predložení vysvetliviek župy k účtovným výtkam za r. 17301733, 

svedectvo podžupana Jána Dobayho o schátralom stave reformovanej modlitebne v obci 

Beret, ďakovný list vesprímskeho biskupa Martina Biró za blahoželania župy k jeho 

menovaniu tajným radcom. 

460 4-22 1748          25 

Generálna kongregácia  12.-13.8.1748 

Vyúčtovanie vojenskej dane, prípis Zemplínskej župy so žiadosťou o podporu jej 

stanoviska vo veci neprípustného zvýšenia platov dištriktuálnych komisárov, sťažnosti 

Michala Töröka, košického kat. farára v náboženských veciach, upozornenie na 

dôstojníka Bercsényiho pluku vracajúceho sa z Francúzska so žiadosťou o sledovanie 

podobných prípadov. 

461 1-21 1748          25 

Generálna kongregácia  15.-16-10.1748 

Vyšetrovanie výčinov vojakov spáchaných v Šemši a v Kechneci, odpis patentu Karola 

III. o poštmajstroch a poštároch z r. 1718, menovanie podžupana Peštianskej župy 

Gabriela Horányiho kráľovskym radcom. 

462 2-11 1748          25 

Generálna kongregácia 16.12.1748 

Výrub vojenskej dane, výkupného za verejné práce a sumy na platy provinčného 

komisariátu na župu, menovanie gr. Mikuláša Zichyho tajným radcom, ďakovný list 

podplukovníka Karola Podstaczkého za dodanie povozov na prepravu jeho vojska. 

463 4-17  1749         25 

Generálna kongregácia  20.-21.1.1749 

Výrub vojenskej dane na obce okresov Szikszó, Füzér a Košice, výkaz obcí, v ktorých 

bolo ubytované vojsko v období 17.5. - 31.10.1748, ďakovný list gr. Mikuláša Zichyho 

za blahoželania k jeho menovaniu tajným radcom. 
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464 8-14 1749  

Generálna kongregácia 14.3.1749 

Oznámenie KMR o menovaní kráľovských radcov, výkaz výdavkov na  

vydržiavanie vojska, vyčíslenie peňažnej hodnoty vojsku poskytnutých  

furmaniek. 

25 

465 2,9 1749  25 

Generálna kongregácia 15.4.1749 

Urgovanie zaplatenia nedoplatkov vojenskej dane, vyúčtovanie výdavkov na zimné 

ubytovanie vojska. 

466 1-13      1749                      25 

Generálna kongregácia 21.5.1749 

Platy poskytnuté dôstojníkom Cserniniho pluku za dobu od 1.11.1748 do 30.4.1749, 

výkaz obcí, v ktorých bolo ubytované vojsko za zimné obdobie r. 1748/49/. 

467 1 1749                      25 

Partikulárna kongregácia 1.8.1749 

Vyslanie dvoch delegátov Židov do Bratislavy na prerokovanie platenia židovskej  taxy. 

468 1-12 1749          25 

Generálna kongregácia 26.8.1749 

Potvrdenka generálneho preceptora župy o poukázaní peňazí pochádzajúcich z pokút do 

župnej pokladnice, oznámenie o vyslaní vojenskej exekúcie v prípade neplatenia dane. 

469 2-8 1749                      25  

              Generálna kongregácia 6.10. 1749 

Úprava o spôsobe platenia vojenskej dane, povýšenie Jána Jakuba Neffczera, jeho syna 

Benedikta a Pavla Jászyho radcov UK do barónskeho stavu, žiadosť konventu rádu Sv. 

Trojice na vykúpenie väzňov v Jágri o podporu pri stavbe kostola. 

470 8 1749          25 

Generálna kongregácia 23.10.1749 

Žiadosť majora Andreja Panovského o poskytnutie povozu so záprahom na jeho 

presťahovanie do Spišskej župy. 
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471 1 1749          25 

Partikulárna kongregácia 25.10.1749 

Prípis Šarišskej župy o poskytnutí povozov  v súvislosti s dislokáciou vojska. 

472 3 

Partikulárna kongregácia 24.11.1749 

Určenie termínu na limitáciu vojenskej dane. 

1749  25 

473 5-23 1750  26 

Generálna kongregácia 12.-19.1-1750 

Dotaz KMR o procesoch proti odpadlíkom, úprava o platení židovskej  taxy, 

vyúčtovanie výdavkov na prepravu a ubytovanie vojska, výrub dane na jednotlivé obce. 

474 4-16 1750   26 

Generálna kongregácia 8.4.1750 

Sťažnosť Zemplínskej župy proti spôsobu vyberania židovskej tolerančnej taxy, 

urgovanie zaplatenia reštancie tolerančnej taxy, vylúčenie z obehu tzv.  

luciovských grošov, povýšenie sedmohradského biskupa Žigmunda Antona Stoyku a 

jeho dvoch bratov do barónskeho stavu. 

475 1750     26  

              Generálna kongregácia 20.4.1750 

Výkaz daňových nedoplatkov okresu Füzér. 

476 2-7 1750                           26 

Generálna kongregácia 13.5.1750 

Vyčíslenie hodnoty vojsku poskytnutých povozov a záprahov, súpis pušiek a 

poľovníckych psov v držbe obyvateľov obcí, zákaz dovážania tzv. luciovských grošov z 

Poľska. 

477 3-26 1750             26 

Generálna kongregácia  15.7.1750 

Úprava o odvode nováčikov, urgovanie zaplatenia tolerančnej taxy, inštrukcia na 

vykonanie súpisu daňového základu, poskytnutie povozov na dislokáciu delostreleckých 

jednotiek, odpis svedectva, ktorým knieža Ján Trauthson, majiteľ panstiev Regéc a 

Sárospatak menuje za svojho splnomocnenca administrátora týchto panstiev baróna 

Karola Dujardina vo všetkých sporoch, týkajúcich sa spomenutých panstiev. 
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478 2-11 1750  26 

Generálna kongregácia 19.10.1750 

Zníženie vývozného cla za obilie vyvážané do Štajerska, patent Márie Terézie o 

menovaní Pavla Nenadovicsa srbským pravoslávnym metropolitom, žiadosť mestečka 

Medzev o podporu z generálnej farárskej pokladnice na opravu kostola, požiadavka 

provinčného komisára Mateja Szögyényho na dodanie povozov v súvislosti s 

rozmiestňovaním delostreleckých jednotiek. 

479 1-16 1751  26 

Generálna kongregácia 12.-13.1.1751 

Príkaz KMR na vyšetrenie sťažnosti ohľadom prekážok pri verbovaní nováčikov, 

nariadenie o stiahnutí tzv. luciovských a bavorských grošov z obehu, povýšenie  

Antona Mednyanszkého do stavu baróna, zrušenie poštovej prepravy medzi  

Bratislavou a Šoproňou a zriadenie poštovej prepravy medzi Viedňou a Budínom, 

reskript Márie Terézie o zvolaní snemu do Bratislavy, oznámenie o úmrtí kráľovnej 

Alžbety Kristíny, matky Márie Terézie. 

480 1 1751               26 

Partikulárna kongregácia 25.2.1751 

Úprava župy Boršod o obchodovaní remeselníkov cudzích žúp na jarmokoch konaných 

v tejto župe. 

481 1-17 1751  26 

Generálna kongregácia  2.3.1751 

Inštrukcia pre župných delegátov vyslaných na snem, prípis Užhorodskej župy s 

pripojeným výťahom z inštrukcie pre svojich snemových delegátov, zníženie 

vývozného cla za dobytok vyvážaný do Benátok, nariadenie palatína Jána Pálffyho o 

vyrovnanie nákladov na vydržiavanie insurekčného vojska. 

482 1-19 1751  26 

Generálna kongregácia 25.-26.5.1751 

Nariadenie o odvádzaní daní, pripomienky KMR o spôsobe predkladania spisov o 

procesoch proti odpadlíkom, pochodové plány vojsk v súvislosti s ich sústredením do 

tábora pri Pešti, sťažnosť Gemerskej župy v mene cechu garbiarov v Rožňave, ktorý 

protestuje pre neoprávnené vyberanie poplatkov od jej členov v mestečku Szikszó, 

správa župných delegátov z bratislavského snemu. 

 



 - 91 -  

 

 

 

 

483 1-23 1751  26 

Generálna kongregácia 21.6.1751 

Nariadenie o odvádzaní krmiva pre vojenské kone, menovanie gr. Františka Nádasdyho 

tajným radcom, poskytovanie povozov pre vojsko. 

484 1-32 1751  26 

Generálna kongregácia 3.-4.8.1751 

Nariadenie o odvádzaní daní, menovanie gr. Pavla Forgácsa, veľkovaradínskeho 

biskupa tajným radcom a Žigmunda Niczkého, predsedu preddunajskej dištriktuálnej 

súdnej tabuly kráľovským radcom, úprava o spôsobe potrestania vojenských dezertérov, 

ďakovný list hlavného župana Antona Csákyho za blahoželanie župy k jeho meninám, 

správy župných delegátov z bratislavského snemu, súpisy zemanov. 

485 1-2 1751                26 

Partikulárna kongregácia 16.8.1751 

Oznámenie o dislokácii vojska v AŽ, prípis jágerského biskupa gr. Barkóczyho o jeho 

ochote podporiť požiadavky delegátov AŽ na sneme. 

486 14-17 1751  26 

Generálna kongregácia 18.10.1751 

Ďakovný list veľkovaradínskeho biskupa gr. Františka Forgácsa za blahoželanie župy k 

jeho  menovaniu tajným radcom, Určenie termínu na vykonanie vyúčtovania letných 

dávok pre vojsko, súhrnný výťah hodnoty vojsku poskytnutých povozov a záprahov za 

r. 1750. 

487 1-31 1752  27 

Generálna kongregácia 10.-15-1-1852 

Reskript Márie Terézie o predložení erbovej listiny Michala Szabó kráľovskej kancelárii 

na preskúmanie, kurentovanie vraha, zaslanie výtlačku zákonných článkov prijatých na 

bratislavskom sneme v r. 1751 a sankcionovaných panovníčkou Máriou Teréziou, 

dislokácia vojenských jednotiek, výrub vojenskej dane a alikvotnej časti platov 

provinčného komisariátu na župu, oznámenie mesta Sabinova o zmene termínu 

výročného jarmoka, výrub dane na jednotlivé obce župy, žiadosť rádu minoritov v 

Levoči o podporu na odstránenie škôd spôsobených požiarom v Levoči. 
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488 3-25 1752  27 

Generálna kongregácia 13.-14.4.1752 

Nariadenia o riadnom odvádzaní dani, menovanie gr. Ladislava Kollonicsa tajným 

radcom, úprava o obchodovaní gréckych obchodníkov, opis kurentovanej osoby 

odsúdenej na trest smrti, vyúčtovanie arendátora mýta v obci Halmaj a Nagykinizs, 

vyhľadávací mandát krajinského sudcu Juraja Erdődyho vydaný v prospech Jána 

Bástyho. 

489 1-15 1752  27 

Generálna kongregácia 12.6.1752 

Upozornenie KMR na zanedbávanie riadneho predkladania výťahov súdnych sporov 

prejednávaných pred župnou sedriou, útek 97 poddaných kniežaťa Lichtensteina z 

Moravy do Uhorska, vypočúvanie vojenského dezertéra. 

490 2-17 1752  27 

Generálna kongregácia 17.8.1752 

Eskortovanie vojenského vraha, zákaz zbierania milodarov na potvrdenia magistrátov 

miest poškodených požiarom, kurentovanie reformovaného kazateľa pre jeho výroky vo 

svojej kázni, sťažnosť jágerského biskupa Františka Barkóczyho na reformovaného 

kazateľa v Rešici pre narušovanie práva r. kat. farára v Buzici, prieskum daňových 

knižiek jednotlivých obcí o platbe daní. 

491 2-6 1752              27 

Generálna kongregácia 18.9.1852 

Úprava o povoľovaní obchodu gréckym obchodníkom, opatrenia na platenie daní, 

vyslanie exekútorov na vymáhanie daní. 

492 1-2 1752              27 

Partikulárna kongregácia 13.11.1752 

Urgovanie zozbierania príspevkov na vydržiavanie Károlyiho pluku, prípis Šarišskej 

župy so žiadosťou o spoločný postup proti novému spôsobu vyberania daní. 

493 1-35 1752  27 

Generálna kongregácia 11.-12.-12.1752 

Úprava KMR o podávaní úradných listov na pošte, zoznamy emigrovaných poddaných 

z Moravy do Uhorska, mandát Márie Terézie o zákaze súbojov, inštrukcia pre župných 

delegátov vyslaných do Jágru na zostavenie zmluvy o vyárendovaní kráľovských 

desiatkov. 
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494 1753    28 

Partikulárna kongregácia 14.5.1753 

Koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie. 

495 20 1753                28 

Generálna kongregácia 26.6.1753 

Svedectvo župnej deputácie o škodlivom umiestnení mlyna v obci Szentistvánbaksa. 

496 1753                28 

Partikulárna kongregácia 18.9.1753 

Koncept zápisnice zo zasadania partikulárnej kongregácie. 

497 1-30 1754  28 

Generálna kongregácia 7.3.1754 

Nariadenie KMR o predložení perceptorských účtov za r. 1741-1752, opatrenia na 

zisťovanie vnútorného pokoja, opatrenia proti vojenským zbehom, menovanie 

pravoslávneho metropolitu Pavla Nenadovicsa tajným radcom. 

498 1754                28 

Sedria 8.5.1754 

Žiadosť reformovaných obyvateľov obce Felsőfüged o povolenie opatriť svoj kostol 

novou strechou. 

499 1-45 1754  28 

Generálna kongregácia 11.-12.6.1754 

Nariadenie KMR na predloženie výťahov sporov prejednaných pred župnou sedriou za 

r. 1737-1753, sťažnosť vojska na zvýšenie ceny mäsa v Košiciach, menovanie Pavla 

Almássiho kráľovským radcom, prípis Spišskej župy o zdanení zemanov-armalistov, 

stiahnutie zlatých a strieborných saských mincí z obehu, prípis Gemerskej župy so 

žiadosťou o chytenie a vrátenie svojich poddaných usilujúcich sa bez povolenia 

presťahovať do Nyíregyházy v župe Sabolč  /MĽR/, mandát Márie Terézie na 

prešetrenie sporu medzi barónom Ernestom Petrachom a Žigmundom Kelczom, 

menovanie Jána Antona Sausku hlavným provinčným komisárom košického dištriktu. 

500 2-20 1754  28 

Generálna kongregácia 25.7.1754 

Opätovné nariadenie KMR o zaslanie vysvetliviek župy k účtovným výtkam za r. 1730-

1733, prípisy žúp Šariš a Sabolč o zdanení armalistov, predloženie súpisu Židov, výkaz 

cestovných výdavkov delegáta župy vyslaného do Jágru. 
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501 2-26 1754  28 

Generálna kongregácia 1.10.1754 

Sťažnosť Andreja Abonyiho pre ublíženie na tele prísažným župy Jozefom 

Szentmihalym, výkazy vojenských zbehov, sťažnosť župy KMR pre emigráciu 

viacerých poddaných do Nyíregyházy v župe Sabolč, kurentovanie vrahov s opisom ich 

osôb, prípisy Užhorodskej, Turnianskej, Spišskej a Gemerskej župy o zdanení 

armalistov. 

502 1 1754                28 

Partikulárna kongregácia 16.11.1754 

Nariadenie KMR o správnom vyhotovení súpisu Židov. 

503 1754    28 

Partikulárna kongregácia 4.12.1754 Súpis Židov Abovskej župy. 

504 2-22 1754  28 

Generálna kongregácia 16.-20.12.1754 

Kurentovanie a opis vraha, sťažnosť vojska na vysokú cenu potravín, súpisy vojenských 

zbehov, zákrok proti ilegálnemu zaľudneniu obce Nyíregyháza, falšovanie osvedčenia o 

zemianskom pôvode, protest Spišskej župy proti novej úprave tridsiatku, prípisy 

Gemerskej a Zemplínskej župy vo veci súpisu zemanov. 

505 1 1755  29 

Partikulárna kongregácia 21.2.1755 

Menovanie Juraja Klimu, biskupa v Pätikostolí, tajným radcom. 

506 1-24 1755  29 

Generálna kongregácia 11.-12.3.1755 

Nariadenie o vyrovnaní daňových nedoplatkov, kurentovanie a opis osoby zlodeja, 

výkaz vojenských zbehov, zákaz predaja katechizmu od kremnického evanjelického 

kazateľa Michala Kleina, falšovanie mincí, platenie tolerančnej taxy, opisy osôb 

zbehnutých väzňov, súpis zemanov okresov Füzér, Szikszó a Cserehát. 

507 1-22 1755  29 

Generálna kongregácia 12.5.1755 

Nariadenie o zaslaní súpisu zemanov, opatrenia proti podpaľačom, sťažnosť košického 

cechu garbiarov proti čižmárom pre predávanie koží, ďakovný list pätikostolného 

biskupa Juraja Klimu za blahoželanie župy k jeho menovaniu tajným radcom. 
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508 3-27 1755  29 

Generálna kongregácia 11.-12.8.1755 

Odvod nováčikov do jazdeckého uhorského pluku Splényiho a Festeticsa, kurentovanie 

a opisy osôb vrahov, povýšenie Jána Nepomuka Hunyadiho do barónskeho stavu, výkaz 

vojenských zbehov, mandát Márie Terézie vydaný v majetkovom spore medzi Jánom 

Förderom, košickým pivovarníkom a jeho krčmárom v obci Forró, ubytovanie vojska, 

vyúčtovanie výdavkov na prepravu vojska. 

509 1-16 1755  29 

 Generálna kongregácia  7.-8.10.1755 

Úprava o jurisdikcii ohľadom občanov Uhorska, združujúcich sa vo Viedni, úprava o 

spôsobe platenia cla za prevážanú soľ a iný tovar, nariadenie KMR na podanie 

vysvetliviek k účtovným výtkam za r. 1742 - 1744, prípis jágerského biskupa Františka 

Barkóczyho o potrebe preukázania zemianskeho pôvodu poslucháčov hodlajúcich 

študovať na právnickom kolégiu v Jágri, svedectvo župy  o potrebe opravy 

reformovaného kostola v obci Kér. 

510 2-6 1755  29 

Generálna kongregácia 14.11.1755 

Výkaz vojenských zbehov, vypovedanie tuláka - poľského štátneho príslušníka z 

krajiny, odvod  nováčikov a nákup koní pre uhorské jazdecké pluky, založenie 

vojenskej akadémie vo Viedni. 

511 6-28 1755  29 

Generálna kongregácia 12.-18.12.1755 

Kurentovanie a opisy osôb utečených väzňov, zákaz hudobných zábav na Štedrý deň a 

na Silvestra, ako aj stavania májov, mandát rímskeho cisára a spoluvládcu  

Márie Terézie Františka vydaný v prospech Jakuba Mesku v jeho spore s Norbertom a 

Gabrielom Jabroczkým, nariadenie o zaplatení nedoplatkov tolerančnej taxy, povolenie 

na založenie tlačiarne v mestečku Nagykároly, župa Satmárska. 

512 1,3 

Partikulárna kongregácia 14.1.1756 

Výmena vojsk ubytovaných na území župy. 

 

 

1756  30 
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513 1-21 1756  30 

Generálna kongregácia 18.3.1756 

Menovanie rôznych osôb do funkcie tajných a kráľovských radcov, nariadenie o 

vyrovnaní daňových nedoplatkov, opatrenie proti apostatom v trinástich spišských 

mestách, výkazy vojenských zbehov, stanovenie poplatkov za intabuláciu dlhov, 

opatrenie proti preniknutiu epidémie moru z Poľska do Uhorska, sťažnosť čižmárov 

Gemerskej župy proti cechu čižmárov v mestečku Szikszó pre obmedzovanie predaja 

ich výrobkov, nariadenie o užívaní jednotných mier a váh. 

514 1-22 1756                                             30 

Generálna kongregácia 10.6.1756 

Úprava o súdení osôb za mágiu a veštectvo, oslobodenie prepravcov kráľovskej soli od 

platenia mýta, menovanie gr. Imricha Battyana tajným radcom a Jána Okolicsányiho 

kráľovským radcom, kurentovanie a opisy osôb lúpežníkov, odpis trhového privilégia 

mestečka Dobšinej, zaslaný Gemerskou župou na vedomie, pripomienky a účtovné 

výtky KMR k vyúčtovaniu župy za r. 1734-1740. 

515 1                      1756  

Partikulárna kongregácia 12.7.1756 

Sťažnosť veliteľa košickej posádky na vysokú cenu hovädzieho mäsa. 

30 

516                          1756  30 

Partikulárna kongregácia 27.8.1756 

Úprava o spôsobe platenia tzv. pomocných grajciarov pre vojsko, vyšetrovanie 

vojenského zbeha. 

517 2-31 1756          30 

Generálna kongregácia 2.9.1756 

Sťažnosť prepravcov soli na neoprávnené vyberanie mýta v obci Onga, kurentovanie a 

opisy osôb vrahov, pripomienky a účtovné výtky KMR na vyúčtovanie župy z r. 1754, 

dislokácia vojska, opatrenia proti šíreniu epidémie moru z Poľska, zákaz vykonávania 

lekárskej praxe osobám, ktoré sa nepodrobili prísnym skúškam vo Viedni alebo pred 

zdravotným radcom Jozefom Berbeggom, výkazy vojenských zbehov, vyúčtovanie 

výdavkov na prepravu vojska. 
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518 1-9 1756          30 

Generálna kongregácia 22.9.1756 

Vyšetrovanie vojenského zbeha, nariadenie o vyrovnaní nedoplatkov mimoriadnej 

vojenskej dane, sťažnosti Spišskej a Šarišskej župy na daňové zaťaženie mimoriadnou 

vojenskou daňou, kurentovanie a opis osoby propagujúcej vysťahovalectvo. 

519 1-14 1756          30 

Generálna kongregácia 13.12.1756 

Výkaz vojenských zbehov, kurentovanie a opis osoby vraha, úprava o odvode 

nováčikov, pripomienky a účtovné výtky k vyúčtovaniu župy za r. 1745-1752. 

520 1-4 1757          31 

Sedria 3.-4.2.1757 

Vypočúvanie zlodejov, korešpondencia so župami Zemplín a Heveš vo veci chytených 

delikventov. 

521 1-31 1757          31 

Generálna kongregácia 7.-8.3.1757 

Príkaz na zhabanie výtlačkov rôznych kníh, kurentovanie a opisy osôb delikventov, 

ďakovný list gr. Františka Nádasdyho za blahoželania župy k jeho menovaniu 

chorvátskym bánom, patent Márie Terézie o vtrhnutí vojsk pruského kráľa do Čiech, 

výkazy vojenských dezertérov.  

522 1 1757          31 

Partikulárna kongregácia 7.4.1757 

Oznámenie o ceste vyslanca francúzskeho kráľa cez Uhorsko do Ruska s nariadením o 

zabezpečenie potrebných záprahov.  

523 1-15 1757          31 

Generálna kongregácia 19.4.1757 

Výkaz vojenských zbehov, určenie cien vojsku dodávaného ovsa a jačmeňa, opatrenie 

na zamedzenie príchodu pruských dezertérov do Uhorska, nariadenie o vyrovnaní 

nedoplatkov na vydržiavanie vojska, kurentovanie a opis osoby falšovateľa erbových 

listín, súpis poplatkov felčiarom košickej posádky pri odvode nováčikov  z okresu 

Cserehát, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska. 
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524 1 1757          31 

Partikulárna kongregácia 6.6.1757 

Oznámenie KMR o znížení pokuty reformovaného kazateľa Michala Jeneyho z dvesto 

na sto zlatých, svedectvo župy o povolení zbierania milodarov na opravu r. kat. kostola 

vo Vyšnej Barci. 

525 1-33 1757          31 

Generálna kongregácia  14.7.1757 

Pripomienky a účtovné výtky k vyúčtovaniam župy za r. 1741-1744 a 1754, výkazy 

vojenských zbehov, nariadenie na odvod nováčikov, menovanie Jána Erdődyho a 

Františka Eszterházyho tajným radcom, kurentovanie a opisy osôb delikventov, 

nariadenia o vyrovnaní nedoplatkov tolerančnej taxy, oznámenie o oslobodení Prahy 

spod pruského obľahnutia. 

526 3-23 1757          31 

Generálna kongregácia 26.9.1757 

Nariadenie o zavedení vyšetrovania proti reformovaným kazateľom v obci  

Felsőredmec pre prestúpenie predpisov o vykonávaní ich funkcií, mandát Márie Terézie 

vydaný v hraničnom spore medzi Jakubom Meskom a Pavlom Meltzerom, odvod 

nováčikov, nariadenie o používaní jednotných mier a váh, vypísanie odmeny za 

chytenie vojenských zbehov, menovanie gr. Daniela Eszterházyho vicedirektorom 

provinčného komisariátu. 

527 1757  

Partikulárna kongregácia 3.10.1757 

Výrub dodávky ovsa pre armádu na jednotlivé obce. 

31 

528 1-6 1757  

Partikulárna kongregácia 1.12.1757 

Určenie termínu pre výrub vojenskej dane,  vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie 

vojska za letný polrok, povýšenie rôznych osôb do stavu kráľovských radcov, 

žiadosť slobodného kráľovského mesta Kežmarok o chytenie a vypočúvanie 

utečeného delikventa pochádzajúceho z AŽ. 

 

 

 

31 
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529 2-26 1757  31 

Generálna kongregácia 12.-17.12.1757 

Kurentovanie a opis osoby vraha, colné poplatky za vývoz vína  do Sliezska, sťažnosť 

župy Szabolcs pre vysoký výrub dodávky ovsa a jačmeňa pre armádu, výkazy 

vojenských zbehov, ďakovný list gr. Daniela Eszterházyho za blahoželanie župy k jeho 

menovaniu vicedirektorom provinčného komisariátu, opatrenie proti bohorúhačstvu, 

prepustenie apostatov z väzenia po ich návrate do r. kat. cirkvi, žiadosť Spišskej 

kapituly o daňovú úľavu pre obec  Hernádpetri, postihnutú morom dobytka a neúrodou, 

výkaz kráľovských desiatkov z úrody vína a obilia v okrese Szikszó, mandát Márie 

Terézie vydaný v prospech kniežaťa Jána Vilhelma Trautsohna v jeho spore s 

Boruchom Lazarovicsom. 

530 2-21 1758   31 

Generálna kongregácia 13.2.1758 

Súpis bohoslužobných predmetov ukradnutých z kostola obce Rattersdorf vo Vasvárskej 

župe, nariadenie o vyrovnaní nedoplatkov daní, opatrenie proti šíreniu  moru dobytka , 

nariadenie KMR o predložení odpisov zakladajúcich listín náboženských základín, 

výkazy vojenských zbehov, nedoplatky tolerančnej taxy. 

531 1-27 1758   31 

Generálna kongregácia 27.4.1758 

Výkazy vojenských zbehov, vymáhanie nedoplatkov daní, určenie termínu na 

vyúčtovanie nákladov na vojsko. 

532 2-13 1758  31 

Generálna kongregácia 29.-30.5.1758 

Vymáhanie nedoplatkov daní, kurentovanie a opis osoby vraha, dokazovanie 

zemianskeho pôvodu. 

533 1758    31 

Partikulárna kongregácia 10.7.1758 

Dodávka 10000 meríc obroku pre vojsko. 

534 10-21 1758  31 

Generálna kongregácia 3.8.1758 

Zoznam Černohorcov, emigrujúcich do Ruska, nariadenie KMR o predložení 

perceptorských účtov a vysvetliviek k účtovným výtkam, menovanie Jozefa Follyho 

zástupcom provinciálneho komisára Košického dištriktu. 
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535 2-20 1758  31 

Generálna kongregácia 9.10.1758 

Menovanie Filipa Pintéra kráľovským radcom, príkaz KMR o potrebe informovať 

provinčné komisariáty koncom každého mesiaca o nákladoch vynaložených na 

vydržiavanie vojska, výkaz zbehov z radov zajatcov vracajúcich sa z pruského zajatia, 

zoznam Černohorcov, emigrujúcich do Ruska. 

536 2-27 1758  31 

Generálna kongregácia 27.11.1758 

Menovanie Juraja Michalovicsa za úradného tlmočníka z turečtiny, oprava cesty na 

Košickom vrchu, menovanie gr. Daniela Esterházyho hlavným riaditeľom provinčného 

komisariátu, reskript Márie Terézie o upisovaní štátnej pôžičky, menovanie 

chorvátskeho bána gr. Františka Nádasdyho hlavným poľným maršalom, výkaz 

vojenských zbehov, žiadosť Spišskej kapituly o daňovú úľavu pre obce Šebastovce, 

Malá Ida a Hernádpetri pre neúrodu. 

537 1 

Partikulárna kongregácia 19.12.1758 Výkaz vojenských zbehov. 

1758  31 

538 1-25 1759  32 

Generálna kongregácia  8.2.1759 

Odpis privilégia o voľnom obchodovaní rôznych židovských osôb, úprava o odvode 

vojakov, výkazy vojenských zbehov, reskript Mária Terézie o upísaní štátnej pôžičky 

Abovskou župou v sume 8000 zlatých, ďakovný list gr. Františka Nádasdyho za 

blahoželanie župy k jeho menovaniu hlavným poľným maršalom. 

539 3-17 1759          32 

Generálna kongregácia  6.4.1759 

Výkazy vojenských zbehov, povolenie majorovi Jánovi Podgoričovi na emigrovanie so 

svojou rodinou do Ruska a na vstúpenie do služieb ruskej cárovnej, ďakovný list 

Františka Kollera za blahoželanie župy k jeho povýšeniu do barónskeho stavu, 

urgovanie zaslania perceptorských účtov župy za r. 1753, 1755-1757, požiadavka na 

dodanie krmiva pre vojenské kone v Košiciach, určené pre rozvoz kanónov, darovaných 

ruskou cárovnou. 
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540 1-2 1759          32 

Partikulárna kongregácia 1.5.1759 

Úprava o spôsobe prepravy naturálií pre vojsko, príkaz KMR na zaplatenie 10000 

zlatých dodávateľom obilia pre armádu z daňovej základiny župy. 

541 1-25 1759          32 

Generálna kongregácia  20.-21.6.1759 

Výkazy vojenských zbehov, zákaz vývozu hovädzieho dobytka a obilia do Sliezska, 

sťažnosť veliteľa košickej posádky pre vysoko limitovanú cenu hovädzieho mäsa, 

rozmiestnenie vojenských koní, opatrenie proti úmrtiu väzňov vo väzniciach, nariadenie 

o súpise židov. 

542 2-11 1759          32 

Partikulárna kongregácia 13.8.1759 

Výkazy vojenských zbehov, nariadenie na vyrovnanie daňových nedoplatkov, 

kurentovanie a opis osoby vraha, dotaz o návrate nekatolíckeho študenta Samuela 

Farkasa zo štúdia v Belgicku do vlasti, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska. 

543 1-20 1759          32 

Generálna kongregácia 11. 9. 1759 

Omilostenie gr. Ladislava Bercsényho, syna kuruckého vodcu Mikuláša Bercsényho, 

menovanie sedmohradského biskupa gr. Jozefa Batthyána tajným radcom, daňové 

nedoplatky za župný dom AŽ v Košiciach,  úprava o vydávaní cestovných pasov pre 

obchodníkov, prípis AŽ susedným župám o požiadavke panovníčky vystrojiť ďalších 

vojakov, súpis majetkov zanechaných po nebohom Ladislavovi Nikházi v obci Korlát.  

544 1-23 1759          32 

Generálna kongregácia 17.11. 1759 

Limitácia súdnych poplatkov v slobodných kráľovských a banských mestách, opatrenie 

na zásobovanie armády mäsom, menovanie riaditeľa provinčného komisariátu, gr. 

Daniela Eszterházyho tajným radcom, menovanie gr. Jozefa Illésházyho krajinským 

sudcom, menovanie gr. Adama Battyána taverníkom. 

545 1 

Partikulárna kongregácia 1.12.1759 Výkaz vojenských zbehov. 

 

 

1759  32 



 - 102 -  

 

 

 

546 1-11 1759  32 

Generálna kongregácia 11.-17.12.1759 

Menovanie gr. Jána Csákyho riaditeľom provinčného komisariátu pre  Uhorsko, 

opatrenie na zamedzenie šírenia moru dobytka, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie 

vojska, limitácia cien výrobkov rôznych remeselníkov. 

547 1-19 1759          32 

Partikulárna kongregácia 31.12.1759 

Nariadenie o dodávke ovsa pre armádu, započítanie dodávok pre ruské vojsko 

dovážajúce do Uhorska cárovnou darované delá do vojenskej dane, opatrenie na  

zásobovanie armády mäsom, ďakovný list Jozefa Illésházyho za blahoželanie župy k 

jeho menovaniu krajinským sudcom. 

548 3-31 1760          33 

Generálna kongregácia 12.2.1760 

Oznámenie o úmrtí riaditeľa provinčného komisariátu gr.  Daniela Eszterházyho, 

umiestnenie chorých vojakov z vojenských jednotiek generála Laudona v Košiciach, 

zaistenie doprovodu cez územie župy pre osoby odsúdené na nútené práce v pevnosti 

Komárno, výkazy vojenských zbehov, vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie vojska. 

549 2-45 1760          33 

Generálna kongregácia 28.-29.4.1760 

Odvody nováčikov, upozornenie na ukrývanie sa vojenských zbehov v cigánskych 

osadách, patent o vypísaní štátnej pôžičky v sume 4 milióny zlatých, výkazy vojenských 

zbehov, oznámenie o úmrtí kaločského arcibiskupa gr. Františka Xavera Klobušického. 

550 1-32 1760  

Generálna kongregácia 1.7.1760 

Opisy osôb lúpežníkov, rozvrh tolerančnej taxy Židov, výkazy vojenských zbehov, 

ďakovný list gr. Michala Sztárayho za blahoželanie župy k jeho menovaniu tajným 

radcom, vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie vojska, oznámenie o svadbe Jozefa 

II. s Izabelou Parmskou. 

33 
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551 

 1 1760  

Partikulárna kongregácia 17.7.1760 

Nariadenie o predložení rozvrhu tolerančnej taxy Židov. 

33 

552  5-16 1760  33 

Generálna kongregácia 18.8.1760 

Výkazy vojenských zbehov, menovanie podžupanov viacerých žúp kráľovskými 

radcami, rozvrh vojenskej dane na letný polrok r. 1760, výzva KMR na predloženie 

perceptorských účtov za r. 1757 a 1758, rozvrh tolerančnej taxy Židov v AŽ. 

553 1-17 1760  33 

Generálna kongregácia 22.9.1760 

Povolenie na vycestovanie na zahraničné štúdiá akatolíckemu študentovi Michalovi 

Nádaskay, výkaz vojenských zbehov, opatrenia proti častému vzniku požiarov v 

Košiciach, kurentovanie a opis osoby vraha, koncept zápisnice zo zasadania 

partikulárnej kongregácie z 12.9.1760, pripomienky a účtovné výtky KMR na 

perceptorské účty župy z r. 1745-1752 a replika župy. 

554 1-44 1760  33 

Generálna kongregácia 9.-13.12.1760 

Výkazy vojenských zbehov, zákaz ukrývania pruských vojnových zajatcov, nariadenie o 

vyrovnaní daňových nedoplatkov, opatrenia na zamedzenie emigrácie do Ruska, žiadosť 

župy Szabolcs o spoluúčasť AŽ na vyšetrovaní vraždy, súpis privilégií cechov v okrese 

Cserehát. 

555 1-16 1761  34 

Generálna kongregácia 5.2.1761 

Výkaz vojenských zbehov, oznámenie o úmrtí hlavného župana Šarišskej župy gr. 

Tomáša Szirmayho, zoznam vojenských osôb, ktorým bola povolená emigrácia do 

Ruska, menovanie gr. Juraja Sluhu tajným radcom, vyúčtovanie výdavkov na 

vydržiavanie vojska. 
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556 1761    34 

Partikulárna kongregácia 26.3.1761 

Prípis Zemplínskej župy ohľadom sporu medzi Štefanom Kováčom z obce Lánec a 

obyvateľmi obce Monok v Zemplínskej župe, oznámenie o návrate zajatcov z pruského 

zajatia a opatrenie na ich zásobovanie. 

557 1-27 1761  34 

Generálna kongregácia 20.4.1761 

Opatrenia proti anabaptistom, emigrácia osôb do Ruska, nákup tokajského vína ruskými 

dôstojníkmi, menovanie vacovského biskupa gr. Karola Eszterházyho tajným radcom, 

tresty za sebazmrzačenie s úmyslom vyhnúť sa vojenskej službe, zákaz príhonu chorého 

dobytka na trh, mandát Márie Terézie v prospech Žigmunda Bernátha v jeho spore s 

Alexandrom Krajnikom. 

558 4-15 1761  34 

Partikulárna kongregácia 28.4.1761 

Nariadenie KMR o predkladaní ročných výkazov kriminálnych prípadov 

prejednávaných na panských stoliciach, výkaz vojenských zbehov, nariadenie o 

vyrovnaní daňových nedoplatkov, platenie tolerančnej taxy. 

559 1-20 1761  34 

Generálna kongregácia 1.7.1761 

Dotaz o návrate akatolíckeho študenta z jeho štúdií v zahraničí, odvody nováčikov, 

poškodenie lesov turnianskeho panstva jasovským prepoštstvom, výkaz vojenských 

zbehov, ďakovný list vacovského biskupa gr. Eszterházyho za blahoželanie župy k jeho 

menovaniu tajným radcom, svedectvo o zlom stave reformovanej modlitebne v obci 

Vilmány, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska. 

560 2-18 1761  34 

Generálna kongregácia 13.8.1761 

Výkaz vojenských zbehov, nariadenie o prísnom trestaní bohorúhačstva, výkaz 

daňových nedoplatkov, nariadenie o podporovaní činnosti jezuitských misionárov, 

prichádzajúcich do župy. 

561 1-20 1761  34 

Generálna kongregácia 1.10.1761 

Nariadenie o vyrovnaní daňových nedoplatkov, urgovanie predloženia výťahov 

občianskych a trestných sporov prejednaných na župnej sedrii od r. 1745, prijímanie 

tovarišov do cechov, výkaz vojenských zbehov. 
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562 1-13 1761  34 

Partikulárna kongregácia 12.11.1761 

Menovanie gr. Františka Vesselényiho tajným radcom, žiadosť provinčného komisára o 

vyslanie župných delegátov, na zostavenie vyúčtovania výdavkov na vojsko, 

upozornenie na správne vyplňovanie rubrík polročných tabuliek o zločincoch. 

563 1-15  1761  34 

Generálna kongregácia 7.-12.12.1761 

Opis kurentovanej osoby, výkaz vojenských zbehov, opatrenia proti zvádzaniu na 

emigráciu do Ruska, patent o vypísaní štátnej pôžičky v sume 18 miliónov zlatých, 

sledovanie ruských dôstojníkov zdržujúcich sa v Uhorsku, príkaz na pozorovanie 

ruského pravoslávneho kňaza cestujúceho cez Uhorsko do Viedne, prípis župy Borsod o 

nezákonnom zvyšovaní ceny kamennej soli v tokajskom sklade. 

564 1-21 1762  35 

Generálna kongregácia 3.-4.2.1762 

Reskript Márie Terézie o nutnosti získania desať miliónov zlatých na vedenie vojny, 

nariadenie o vyrovnaní daňových nedoplatkov, kurentovanie a opis osoby vraha, 

sledovanie ruských dôstojníkov pri ich ceste do Uhorska, zbierka milodarov pre Banskú 

Bystricu, poškodenú požiarom. 

565 3-16 1762  35 

Generálna kongregácia 26.3.1762 

Úprava o poskytovaní záprahov vojenským osobám, nariadenie o sledovaní ruského 

biskupa Šimona Končaroviča, cestujúceho do Pešti, prípis palatína gr. Ľudovíta 

Batthyányho o štátnej pôžičke v sume desať miliónov zlatých, nedoplatky tolerančnej 

taxy, reskript Márie Terézie kvitujúci upísanie štátnej pôžičky župou v sume 4000 

zlatých. 

566 1-9 1762  35 

Generálna kongregácia 21.4. 1762 

Nariadenie o vyrovnaní daňových nedoplatkov, urgovanie predloženia perceptorských 

účtov a replík na účtovné výtky, príkaz na sledovanie ruského dôstojníka a jeho 

sprievodcu zdržujúceho sa v Uhorsku. 

567 1-25 1762  35 

Generálna kongregácia 22.6.1762 

Zoznam osôb emigrujúcich z Uhorska do Ruska, opisy a kurentovanie osôb, emigrácia 

tajomníka pravoslávneho konzistória v Temešvári do Ruska, nariadenie o vyrovnaní 
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nedoplatkov tolerančnej taxy, poverenie jezuita Jozefa Liesganiga vyšetrovaním 

zásobovacej situácie na území župy, reskript Márie Terézie o vypísaní štátnej pôžičky, 

pozvanie žúp Heves a vonkajší Szolnok na inštaláciu hlavného župana gr. Karola 

Eszterházyho. 

568 2-27 1762  35 

Generálna kongregácia 27.8.1762 

Útek obyvateľov z tureckých oblastí do Slavónska, patent Márie Terézie o upísaní 

štátnej pôžičky v sume troch miliónov zlatých českými a rakúskymi stavmi, nariadenie 

o vyrovnaní daňových nedoplatkov, upozornenie na precestovanie krajinou tráckeho 

arcibiskupa Gregora Tifflena, opisy kurentovaných osôb, patent Márie Terézie o vydaní 

bankových cedúľ, sledovanie neznámych osôb cestujúcich poštovými vozmi.  

569 1-11 1762  35 

Generálna kongregácia 6.10.1762 

Povolenie na zahraničné štúdium pre akatolíckych študentov, opatrenie na povznesenie 

zámorského obchodu, zbitie richtára obce Seňa desiatnikom Eszterházyho pluku, nákup 

hovädzieho dobytka pre armádu. 

570 1-26 1762  35 

Generálna kongregácia 13.12.1762 

Oznámenie o zmene termínov jarmokov v Rábe a v mestečkách Sós a  

Nagymarton v župe Sopron, mandát Márie Terézie týkajúci sa sporu medzi Antonom 

Rhael a Štefanom Pécsy, výkaz vojenských zbehov, prepustenie trinástich vojakov z 

armády za účelom ich emigrácie do Ruska, oslobodenie obilia vyvážaného z Uhorska 

do Čiech a Moravy od cla, pripomienky a účtovné výtky k vyúčtovaniam župy za r. 

1745-1752. 

571 2-16 1763  36 

Generálna kongregácia 23.2.1763 

Povolenie zahraničného štúdia akatolíckemu študentovi, menovanie baróna Františka 

Kollera kráľovským personálom, predpisy na vyhotovenie tabuliek väzňov, urgovanie 

zaslania župných účtov a replík na účtovné výtky. 

572 1-29 1763  36 

Generálna kongregácia 4.5.1763 

Menovanie Jána Juraja Pöhra kráľovským radcom, zákaz značkovania zločincov na 

čele, patent Márie Terézie o štátnom dlhu v sume desať miliónov zlatých, opisy 

kurentovaných osôb, oznámenie o návrate vojska do krajiny po ukončení vojny s 
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Pruskom, ďakovné bohoslužby z príležitosti uzavretia mieru s Pruskom, mandát Márie 

Terézie vydaný v prospech Jozefa Kormosa v jeho spore s Katarínou Törös. 

573  3-31 1763  

Generálna kongregácia 12.7.1763 

Patent Márie Terézie o dovoznom cle za kakao, čokoládu a čaj, zásobovanie 

vojska ovsom a senom, nariadenie o vyrovnaní daňových nedoplatkov, 

menovanie Jozefa Pillera kráľovským radcom. 

36 

574 
 3-14 1763  

Generálna kongregácia 29.8.1763 

Výkaz vojenských zbehov, povolenie zbierok v prospech vojnou a  

požiarmi zničených miest, oslobodenie od tridsiatku a cla  

produktov vyvážaných z Uhorska a Banátu do prímorských  

prístavov, vyšetrovanie náboženských nepokojov v obci Vizsoly a  

Zsujta, inštrukcia pre výrub vojenskej dane. 

36 

575  2-26 1763  36 

Generálna kongregácia 14.11.1763 

Doplnenie stavu uhorských peších plukov, premiestnenie časti komárňanskej vojenskej 

posádky do Košíc, opisy kurentovaných osôb, úprava o výchove a zaisťovaní majetku 

sirôt, patent Márie Terézie o hodnote cudzokrajných peňazí, oznámenie o započatí 

prednášok z odboru peňažníctva na viedenskej univerzite. 

576 3-31 1764  37 

Generálna kongregácia 6.-11.2.1764 

Zmeny v osobách hlavných vojenských komisárov v Košiciach, Osijeku a Temešvári, 

ustanovenie advokátov pre obžalovaných z ukrývania vojenských zbehov a zo 

sebazmrzačenia, opis vojenských zbehov, dislokácia vojska na území župy. 

577 3-22 1764  37 

Generálna kongregácia 3.4.1764 

Uvoľnenie vývozu obilia a dobytka  do Poľska, nariadenie KMR o zaslaní 

perceptorských účtov župy, opatrenia na zamedzenie pašovania poľskej soli, ochranné 

opatrenia Zemplínskej župy proti výčinom demobilizovaných vojakov, reskript Márie 

Terézie o zvolaní krajinského snemu do Bratislavy, mandát Márie Terézie vydaný v 

prospech Samuela Korotnokyho v jeho spore so správcom zemianskeho konviktu v 

Košiciach. 
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578 1-10 1764  37 

Generálna kongregácia 8.5.1764 

Menovanie Pavla Sándora kráľovským radcom, prípis župy Szatmár o spoločnom 

postupe župných delegátov na sneme, nariadenie o vracaní moravských utečených 

poddaných do ich domovov, inštrukcia pre delegátov župy  vyslaných na bratislavský 

snem. 

579 3-8 1764  37 

Generálna kongregácia 4.6.1764 

Dočasné oslobodenie od platenia tridsiatkov za obilie vyvážané do Nižného Rakúska, 

Štajerská a Karnólie, pripomienky KMR k predloženým tabuľkám zločincov, prípis 

Užhorodskej župy o spoločnom postupe župných delegátov na sneme, vyúčtovanie 

vojenskej dane. 

580 1764    37 

Partikulárna kongregácia 9.7.1764 

Vyúčtovanie výdavkov na prepravu vojenských osôb v zimnom období r. 1763/64. 

581 3-19 1764  37 

Generálna kongregácia 30.7.1764 

Oznámenie o usadení sa viacerých poľských šľachticov, hľadajúcich bezpečnosť, v 

severnom Uhorsku, správa župných delegátov zo snemu, výkaz vojenských zbehov, 

odmietnutie  žiadosti ruského vyslanca o povolenie emigrácie rodiny stotníka Lazara 

Rubešiča, emigrovaného bez povolenia do Ruska. 

582 1-10 1764  37 

Partikulárna kongregácia 11.9.1764 

Opisy kurentovaných osôb, prípis Borsodskej župy o spoločnom postupe delegátov na 

sneme, prípis Užhorodskej župy o nesplniteľných požiadavkách panovníčky na sneme, 

určenie výšky cla za poľské plátno, zákaz rozširovania kníh Adama Kollára.  

583 1-12 1764  37 

Generálna kongregácia 27.9.1764 

Opisy kurentovaných osôb, prípisy susedných žúp o spoločnom postupe na sneme, 

pokyny Zemplínskej župy pre svojich snemových delegátov, správa župných delegátov 

zo snemu, vypočúvanie svedkov ohľadom odtokových pomerov Hornádu v úseku 

Hernádszőled-Encs. 
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584 3-6 1764  37 

Generálna kongregácia 22.10.1764 

Správa župných delegátov zo snemu, vyrovnanie daňových nedoplatkov, žiadosť 

snemového delegáta Štefana  Szirmayho o sprostenie z funkcie pre zlý zdravotný stav. 

585 1-10 1764  37 

 Generálna kongregácia 10.12.1764 

Výkazy vojenských zbehov, stiahnutie vojenských jednotiek sústredených na ochranu 

uhorsko-poľských hraníc späť na svoje pôvodné stanovištia, správy župného delegáta zo 

snemu, vyúčtovanie vojenskej dane.  

586 17 1765  37 

Generálna kongregácia 25.-28.2.1765 

Kurentovanie žida Valentína Löbla pre krádež striebra z bratislavského hradu, koncepty 

prípisov župy susedným župám vo veci súpisu zemepánov, prechodu vojska, vyňatia 

zemanov spod zdanenia, odpoveď snemovému delegátovi župy. 

587 1765  37 

Generálna kongregácia  16.5.1765 

Správa župného delegáta zo snemu, koncept prípisu adresovaného Spišskej župe vo veci 

súpisu zemepánov. 

588 1765  37 

Generálna kongregácia 16.7.1765 

Koncept adresy zaslanej panovníčke so sťažnosťou na výšku daní prijatých na sneme, 

koncept prípisov adresovaných susedným župám protestujúcim proti nadmernému 

zasahovaniu do župnej autonómie zo strany panovníčky, blahoželanie župy Jánovi 

Kendeovi k jeho menovaniu hlavným provinčným komisárom predtiského dištriktu, 

blahoželanie župy gr. Mikulášovi Pálffymu k jeho menovaniu krajinským sudcom. 

589 8 1765  37 

Generálna kongregácia 31.7.1765 

Nariadenie KMR o podaní hlásenia o nezákonnom vyberaní desiatku od oviec a kôz. 

590 14 1765  37 

Generálna kongregácia 23.-24.9.1765 

Vyšetrenie sťažnosti chorého vojaka v obci Kiskinizs, opisy osôb falšovateľov peňazí, 

koncept prípisu adresovaného Borsodskej župe vo veci odvodu nováčikov, súhlas s 

postojom župy k devalvácii strieborných mincí. 



 - 110 -  

 

 

 

591 3 1765  37 

Generálna kongregácia 9.-14.12.1765 

Omilostenie delikventa odsúdeného na trest smrti na trojročné nútené práce v pevnosti 

Mukačeva, vyslovenie sústrasti župy gr. Adamovi Batthyánymu k úmrtiu jeho otca, 

palatína Ľudovíta Batthyányho, správa župy o močiari Kanyapta, vyslanie delegátov 

župy na prehliadku cesty Košice - Budimír za účelom jej opravy. 

592 7-18 1766  38 

Generálna kongregácia 17.2.1766 

Povýšenie radcu UK Antona Cottmana do barónskeho stavu , nariadenie o vyrovnaní 

daňových nedoplatkov, opatrenie na zabezpečenie dobrých vzťahov  

medzi v župe ubytovaným vojskom a miestnymi obyvateľmi. 

593 1-30 1766  38 

Generálna kongregácia 5.-6.5.1766 

Nedoplatky tolerančnej taxy, príspevok župy na platy úradníkov provinčného 

komisariátu, platenie mýta na moste cez Tisu pri Tokaji, povolenie bezcolného vývozu 

obilia a múky z Uhorska do Dolného Rakúska, opatrenia proti prílišnému zaťažovaniu 

poddaných zo strany zemepánov, predpisy na vyhotovenie perceptorských účtov, zákaz 

kočovania Cigánov, žiadosť obyvateľov obce Barca o peňažnú podporu na nákup 

zvonu. 

594 1-30 1766  38 

Generálna kongregácia 3.7.1766 

Nariadenie o predložení župných účtov, predpisy o splácaní štátneho dlhu, sťahovanie 

drobných strieborných mincí z obalu, zákaz krutého zaobchádzania s poddanými zo 

strany zemepánskych úradníkov, kurentovanie a opis osoby vojenského zbeha, prípis 

Zemplínskej župy zakazujúci Cigánom držať kone, koncept prípisu AŽ zaslaného 

susedným župám, vyjadrujúci neľúbosť nad zákazom panovníčky dovážať hodváb z 

cudzích krajín. 

595 2-9 1766  38 

Partikulárna kongregácia 25.8.1766 

Nariadenie o sledovaní istého arabského kniežaťa, ktorý sa zdržiaval v kúpeľoch 

Trenčianske Teplice, urgovanie zaslania dvojmesačného vyúčtovania nákladov na 

vydržiavanie vojska, opis kurentovanej osoby. 
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596 4-35 1766  38 

Generálna kongregácia 18.9.1766 

Preskúmanie pravosti dôvodov na udelenie vojenskej dovolenky, predpis o použití 

peňazí zabavených zlodejom, nariadenie o urbárskej regulácii, prepustenie komorských 

úradníkov zo služby pre defraudáciu peňazí, opisy kurentovaných osôb. 

597 1-2 1766  38 

Partikulárna kongregácia 16.10.1766 

Vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie vojska za letný semester, žiadosť generála 

uhorského jazdeckého pluku, ubytovaného na území župy o dodanie kvalitného sena, 

aby sa zamedzilo dýchavičnosti koní. 

598 1-40 1766  38 

Generálna kongregácia 15.-19.12.1766 

Prípis Spišskej župy protestujúci proti zamýšľanej urbárskej regulácii, výkaz vojakov 

uchádzajúci sa o dovolenku, prípis Boršodskej župy protestujúci proti vyberaniu 

tridsiatkov od zemanov, opatrenie na sťaženie emigrácie výrobcov kôs, udelenie 

privilégia o oslobodení od platenia mýta mestečkám Štítnik a Plešivec, prieskum 

prírastku a úbytku daňového základu v obciach okresov Košice, Cserehát a Füzér.  

599 Fasc I 3-74 1767  39 

Menovanie Michala Almássyho kráľovským radcom /5/, postup pri súdení apostatov /6/, 

reskript Márie Terézie o zákaze vymáhania nadmerných poplatkov od poddaných /9/, 

prípis Gemerskej župy Miestodržiteľskej rade, protestujúci proti zavedeniu nového 

urbára /18/, opis kurentovanej osoby /37/, žiadosť lekára Mayera o prijatie jeho syna do 

šľachtickej telesnej stráže /39/, urbár fiškálneho panstva Kecerovské Pekľany /62/. 

600 Fasc II 1-63 1767  39 

Nedoplatky tolerančnej taxy /9/, KMR žiada zaslať informáciu o Židoch bývajúcich v 

župe /10/, menovanie Mikuláša Kárásza kráľovským radcom /26/, zákaz dobytčích 

trhov v Zemplínskej župe pre šírenie dobytčieho moru /37/, povýšenie baróna Jozefa 

Petra Schvachheima do grófskeho stavu /61/, zloženie deputácií vyslaných do 

jednotlivých okresov na výrub dane /62/, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska 

/63/. 

601 Fasc III 2-68 1768  40 

Preloženie podmaršala Nauendorffa zo Zemplínskej do Abovskej župy /2/, menovanie 

veliteľov vojenských oblastí Uhorska /12/, colné poplatky za rozličný tovar /15/, 

oznámenie kniežaťa Trauthsona o menovaní nového prefekta panstiev Blatný Potok a 

Regéc /29/, vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie vojska /47/, súpis Židov podľa 
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jednotlivých okresov /52/, povolenie zbierky pre mesto Komárno poškodené požiarom 

/55/, menovanie Juraja Vayho hlavným provinčným komisárom košického dištriktu 

/56/. 

602 Fasc IV 3-71  1768  40 

Úprava o súdení osôb za mágiu /3/, nedoplatky tolerančnej taxy /27/, opisy 

kurentovaných osôb /28/, príkaz na sledovanie   zadlžovania odúmrtných majetkov  

/34/, menovanie gr. Štefana Zichyho tajným radcom /39/, sťažnosť mestečka Moldavy 

n/B. na výčiny poručíka Nadasdyho pluku, Gilányiho /48/, zbieranie milodarov pre 

požiarom poškodené mestá Komárno, Pezinok a Kismarton /55/, zloženie deputácií, 

vyslaných do jednotlivých okresov na rozvrh vojenskej dane /69/. 

603 Fasc V 2-88 1769  41 

Opisy kurentovaných osôb /3/, prípis podplukovníka Jozefa Szörényiho o poskytnutí 

satisfakcie za výčiny poručíka Gilányiho /12/, prípis plukovníka Schullera, veliteľa 

Pálffyho pluku zo žiadosťou o pomoc župy pri verbovaní vojakov /13/, ďakovný list gr. 

Štefana Zichyho za blahoželanie župy k jeho menovaniu tajným radcom /14/, 

sústredenie vojska na hraniciach Uhorska pre turecko-poľsko-ruskú vojnu /39/, 

oznámenie jágerského biskupa Karola Eszterházyho o kanonickej vizitácii na území 

župy /47/. 

604 Fasc VI 1-83 1769  41 

Menovanie hlavných vojenských komisárov v dištriktoch Veľký Varadín a Košice /6/, 

menovanie Antona Sausku za komisára pre zásobovanie vojenského ochranného 

kordónu na uhorsko-poľskom a uhorsko-moldavskom pohraničí /9/, menovanie baróna 

Františka Salassu vicedirektorom provinčného komisariátu /22/, zoznam delegátov 

vyslaných na srbský národný kongres /31/, výdavky župy na delegátov vyslaných na 

snem v r. 1764-1765 /60/. 

605 Fasc VII 1-59 1770  42 

Menovanie nového hlavného vojenského komisára košického dištriktu /4/, menovanie 

Jána Georgievicha srbským pravoslávnym arcibiskupom /8/, mandát rímskeho cisára 

Jozefa II. o regulovaní počtu advokátov v župe /13/, predpisy o súpise Židov /14/, 

vyšetrovanie príčiny požiaru v obci Fony /33/, nariadenie o poučení ľudu o ťažkých 

trestoch za spáchané smilstvo /41/.                     

606 Fasc VIII 1-64 1770  42 

Nariadenie o preprave sanitry /3/, licitácia zasadania opevňovacích prác v  

pevnostiach Mukačevo, Užhorod a Chust /9/, menovanie gr. Jána Forgácsa tajným 

radcom /24/, mandát Márie Terézie o sekvestrovaní dedičstva Kláry Miestsovej /31/, 
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opisy kurentovaných osôb /35/, zákaz rozširovania knihy "Justa religionis coactio" /61/, 

sťažnosť obyvateľov obce Ruskov proti výkupu obce gr. Mikulášom Forgátsom /63/.  

607 Fasc IX 3-57 1770  42 

Reskript Márie Terézie nariaďujúci vyšetriť okolnosti vraždy Michala Flacara /3/, opisy 

kurentovaných osôb /9/, vyšetrovanie falšovania armálesov /11/, vyúčtovanie výdavkov 

na snemových delegátov v r. 1764/65  /17/, reskript Márie Terézie o vyšetrení sťažnosti 

vdovy Jána Balku v Rankovciach proti svojmu zemepánovi /18/, zaslanie vzoru pre 

súpis daňového základu - dík /22/, investigácia zemanov /38/, nábor žiakov pre 

hospodárske kolégium v Senci /39/.  

608 Fasc X 1-52 1771  43 

Inštrukcia o výrube a vyberaní daní /2/, daňové nedoplatky obce Vizsoly /8/, sťažnosť 

obyvateľov obce Barca proti svojmu zemepánovi pre zaťaženie poddanskými 

povinnosťami /17/, sťažnosť obyvateľov mestečka Nižný Medzev na jasovského preláta 

ako zemepána pre zvýšenie daní /18/, vyšetrenie sťažnosti obce Šaca na svojho 

zemepána plukovníka Andreja Semsey /20/, mandát Márie Terézie o uhradení platu 

Márie Prihodinovej za jej služby u Jozefa Okolicsányiho /30/. 

609 Fasc XI 1-71 1771  43 

Zmeny v osobách hlavných vojenských komisárov v Bratislave, Košiciach a v  

Debrecíne /16/, mandát Márie Terézie o vybavení sťažnosti Štefana Tótha vo 

Vajkovciach na svojho zemepána Ladislava Máriássyho /20/, zákaz zvyšovania 

poddanských povinnosti /28/, prípis hlavného župana br. Vavrinca Orczyho o potrebe 

nového súpisu župy k daňovým účelom /31/, inštrukcia pre súpis daňového základu 

/34/. 

610 Fasc XII 1-66 1771  43 

Nariadenie o zaprotokolovaní žiadostí v urbárskych veciach /1/, zákaz predsedania 

podžupanov na zemepanských súdoch /7/, žiadosť o vykúpenie sa od platenia daní /14/, 

vyúčtovanie nákladov na vydržiavanie vojska /19/, žiadosť o povolenie vycestovania na 

štúdia do Belgicka /20/, predpisy o súpise Židov /58/, tabuľka o platbách za prepravu 

soli /60/. 

611 Fasc XIII 4-42 1771  43 

Povolenie dovážania zahraničného súkna lepšej kvality pre židovských obchodníkov /7/, 

propagovanie chovu koní väčšieho vzrastu /8/, poskytnutie povozov na prepravu soli 

/25/, úprava o predaji súkna z moravských manufaktúr /27/, opisy kurentovaných osôb 

/28/. 
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612 Fasc XIV 7-42 1771  43 

Zbierky milodarov pre požiarom poškodené mestá /7/, urgovanie zaslania súpisu 

prírastku a úbytku obyvateľstva župy /19/, požadovanie povozov na prepravu soli /32/, 

zvýšenie poplatku na prepravu soli pre zlé cesty /35/, mandát Márie Terézie o vyšetrení 

sťažnosti gr. Anny Berényi /37/, vyšetrovanie sťažnosti obyvateľov obce Felsővadász 

proti zemepánom pre odňatie dvoch lúk /41/. 

613 Fasc XV 5-34 1771  43 

Nariadenie o súpise manželiek a detí vojakov /12/, urgovanie dodania povozov na 

dopravu soli /14/, zásobovanie vojska poživatinami /22/, pokyny na správne pestovanie 

hodvábnika /23/, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska /31/, zloženie deputácií 

vyslaných do jednotlivých okresov na výrub daní /32/, fiškálsky posudok o štatútoch 

mestečka Gönc /33/, rozvrh dane na jednotlivé diky /34/.  

614 Fasc XVI 3-57 1772  44 

Oznámenie o prechode poľského generála gr. Potockého so svojim sprievodom cez 

Uhorsko pri jeho návrate z Turecka do vlasti /5/, urgovanie predloženia rozvrhu 

vojenskej a domácej dane /11/, upozornenie na falšovanie peňazí /14/, zákaz vyberania 

poplatkov /tzv. ius detractus/ od emigrantov zemepánmi, nakoľko tieto patria Uhorskej 

kráľovskej komore /16/, dotazník o spôsobe vyberania dane /19/, zaslanie vzoru pre 

súpis daňových nedoplatkov /22/, výkaz o preprave soli v r. 1772 /37/, menovanie 

kráľovského komisára pre urbársku reguláciu a návod na reguláciu /48/. 

615 Fasc XVII 1-74 1772  44 

Opisy kurentovaných osôb /2/, povýšenie Karola Reviczkého do barónskeho stavu /5/, 

uvoľnenie dovozu manufaktúrnych výrobkov cez Dolné Rakúsko /14/, poskytnutie 

povozov pre prepravu soli /22/, určenie cla za dovoz kávy zo západnej Indie /34/, 

upozornenie na krádež cenností z kráľovskej galérie vo Viedni /36/, zdanenie 

nezemanov bývajúcich v osadách vo vlastníctve cirkvi /42/, zmena v osobe hlavného 

vojenského komisára v Košiciach /43/, oznámenie o úmrtí kniežaťa Karola Batthyána 

/44/, menovanie gr. Jána Nepomuka Erdődyho predsedom Uhorskej kráľovskej dvorskej 

komory /51/, zriadenie polepšovne v Senci /52/, sťažnosť obyvateľov mestečka Vyšný 

Medzev na prinútenie platiť clo v Užhorodskej župe napriek ich privilégiu /74/. 

616 Fasc XVIII 1-48 1772  44 

Žiadosť Jána Kossa o povolenie vycestovania na štúdia do Belgicka /1/, predpisy o 

obchodovaní uhorských štátnych príslušníkov v Turecku /9/, ustálenie poplatkov 

vyberaných od cestujúcich za prenajatie poštových koní /11/,  povýšenie baróna 

Františka Xavera Kollera do grófskeho stavu /13/, zvýšenie tolerančnej taxy Židov 
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bývajúcich v Uhorsku /33/, prípis Borsodskej župy o určení ceny sudov a zákaze 

obchodovania cez nedele a sviatky /39/, návod určenia daňového základu /48/. 

617 Fasc XIX 1-42 1772  45 

Pripomienky k protipožiarnemu štatútu /1/, nariadenie o prednostnom použití rôznych 

plodov na obživu ľudí pred pálením liehu /7/, urgencia predloženia perceptorských 

účtov za r. 1771 /9/, sťažnosť Borsodskej župy na nesprávne miery použité na jarmoku 

v mestečku Szikszó /11/, mandát Márie Terézie nariaďujúci podať správu o spore Anny 

Berényi /21/, patent Márie Terézie o stiahnutí medených mincí z obehu /33/, opatrenia 

Šarišskej župy na zamedzenie šírenia moru dobytka /39/.  

618 Fasc XX 2-51 1773  45 

Limitácia cien sudov /8/, ďakovný list gr. Jána Erdődyho za blahoželanie župy k jeho 

menovaniu predsedom Uhorskej kráľovskej dvorskej komory /12/, oznámenie o 

odpredaji vojenského výstroja patriaceho poľským konfederátom /19/, zákaz vývozu 

surovej kože do Viedne /23/, mandát Márie Terézie nariaďujúci podať informácie o 

devastácii lesov komorských panstiev Regéc a Blatný Potok jágerským biskupom gr. 

Karolom Eszterházym /25/, určenie poplatku /ius detractus/ vyberaného od emigrantov 

/35/. 

619 Fasc XXI        2-60 1773  45  

Sťažnosť obyvateľov obce Szőled na išpána zemepána br. Vécseyho, ktorý im robí 

prekážky pri pastve ich dobytka /2/, zákaz vývozu hovädzieho dobytka do krajín 

nemecko-rímskeho cisárstva /6/, opatrenia na zveľaďovanie riečnej plavby v Uhorsku 

/12/, žiadosť vdovy v Drienovciach o prepustenie jej syna od vojska /20/, podmienky 

vyárendovania benefícií mesta Košíc /23/, správa župy o novom osídlení obcí a osád 

/31/, sťažnosť obyvateľov obce Kupa pre zaberanie pastvín zemepánmi /51/. 

620 Fasc XXII 2-47 1773  46 

Určenie výšky prepitného pre kočišov poštových vozov /2/, udelenie práva na konanie 

trhov mestečkám Miškovec, Mezőkeresztes a obce Muhi v župe Borsod /9/, návod na 

súpis Židov /19/, zákaz vývozu oviec z Uhorska na dobu jedného roka /26/, opatrenia 

Turnianskej župy proti žobrákom - podvodníkom /30/, nariadenie o značkovaní tovaru 

/34/, výťah zo žiadostí zaslaných župe v rôznych záležitostiach /47/. 

621 Fasc XXIII 1-57 1773  46 

Žiadosť Štefana Langa o publikovanie svedectva o zemianskom pôvode /3/, oslobodenie 

od platenia tridsiatkov v prípade dovozu a vývozu obilia, múky a strukovín z jednej 

dedičnej provincie do druhej /8/, rezolúcia o pašovanom exotickom tovare 

vyhotovenom z medi /10/, mandát Márie  Terézie nariaďujúci podať správu o 

majetkovom stave bratov Darvasovcov /14/, nariadenie o vyrovnaní nedoplatkov daní 
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/28/, opisy kurentovaných osôb /31/, sťažnosť obyvateľov obce Hejce proti miere 

požadovaných poddanských povinností /32/, vyšetrovanie sťažností obyvateľov obce 

Hejce proti zemepánovi /55/.   

622 Fasc XXIV 3-44 1773  46 

Nariadenie na vyrovnanie daňových nedoplatkov /3/, odloženie začatia školského roku v 

súvislosti so zrušením jezuitského rádu /11/, žiadosť gr. Štefana Csákyho o udelenie 

trhového privilégia pre mestečko Smižany v Spišskej župe /14/, sťažnosť Turnianskej 

župy na nerovnaké miery užívané v AŽ /19/, mandát Márie Terézie vo veci sťažnosti 

Martina Csonkosa z Rankoviec proti svojmu zemepánovi Alexandrovi Nagyovi /23/, 

sťažnosť obyvateľov mestečka Moldava n/B. na tamojšieho farára pre devastáciu lesov 

/33/. 

623 Fasc XXV 2-60 1774  47 

Sťažnosť vdovy Daniela Szentpéteriho na svoje deti pre ukrátenie jej vdovského  

podielu /2/, sťažnosť obyvateľov obce Felsőkázsmárk na výčiny svojich zemepánov /4/, 

opisy kurentovaných osôb /8/, zmluva o právach a povinnostiach mestečka Gönc voči 

svojmu zemepánovi /19/, tabuľky o osídľovaní niektorých obcí župy /27/, mandát 

nemecko-rímskeho cisára Jozefa II. o vrátení neprávom zabraného majetku Jurajovi 

Nozdroviczkého v obci Belža /44/.  

624 Fasc XXVI 1-71 1774  47 

Sťažnosť árendátora krčmy Andreja Semseyho v obci Vizsoly proti provizorovi panstva 

/5/, sťažnosť obyvateľov obce Malé Sokoľany pre zmenšenie pastvísk zo strany 

zemepánov /9/, skúmanie zemianskeho pôvodu rodiny Lengyel /15/, sťažnosť 

obyvateľov obce Poľov na zemepána br. Fischera pre odobratie pastviny /24/, 

pripomienky a účtovné výtky k perceptorským účtom župy z r. 1770 /35/, sťažnosť 

obyvateľov Nižná Kamenica pre odobratie najlepších pozemkov zemepánom /55/, 

sťažnosť poddaných obce Košická Polianka na zaberanie pozemkov a hovädzieho 

dobytka zo strany zemepána /67/. 

625 Fasc XXVII 1-76 1774  47 

Sťažnosť Štefana Baloga z obce Vyšný Čaj na zemepána Štefana Ondrejkoviča, ktorý si 

neoprávnene činí nároky na poddanské povinnosti jeho zaťa /1/, sťažnosť Jána Guidana 

a Andreja Hegedüsa, poddaných jágerskej kapituly v Krásnej nad Hornádom pre ich 

vypudenie zo svojich domovov z náboženskej nenávisti /21/, upozornenie na povinnosti 

poddaných pri vinobraní /29/, nariadenie o uhradení daňových nedoplatkov /39/, 

sťažnosť Štefana Szűtsa na farára v obci Buzica za neoprávnené zajatie jeho voza /42/, 

vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska /47/. 
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626 Fasc XXVIII  5-48 1775  48 

Nedoplatky tolerančnej taxy /10/, vyžiadanie informácie, prečo sú majitelia viníc v AŽ 

oslobodení od platenia daní /11/, povolenie varenia drasla pre gr. Mikuláša Forgácsa 

/24/, prípis Užhorodskej župy o vymáhaní dlžoby /25/, správa kráľovského komisára  

pre urbársku reguláciu Jána Neuholdta o zanechaní prebytočných tlačív v župnom dome 

v Košiciach /29/, povýšenie predsedu Spišskej komory Jozefa Töröka do grófskeho 

stavu /42/. 

627 Fasc XXIX 1-55 1775  48 

Menovanie gr. Antona Károlyiho hlavným kráľovským stolníkom /3/, nariadenie o 

vyrovnaní nedoplatkov daní /7/, dotaz KMR o privilégiách na tlačenie kalendárov /14, 

53/, povýšenie Františka Berzeviczyho do barónskeho stavu /16/, upozornenie na knižku 

viedenského lekára Antona Haena o ochrane proti kiahňam /17/, výmera oráčin a lúk 

vyčlenených pre poddaných v obci Sokoľany /28/, žiadosť mestečka Tisovec o udelenie 

trhového privilégia /43/, menovanie Pavla Tisztu, bývalého podžupana AŽ, 

administrátorom XVI spišských miest /47/, propagovanie chovu španielskych a 

paduánskych oviec /50/.  

628 Fasc XXX 1-37 1775  48 

Predpisy o zisťovaní daňového základu /1/, ďakovný list gr. Antona Károlyiho za 

blahoželanie župy k jeho menovaniu hlavným kráľovským stolníkom /7/, menovanie 

prísediaceho Predtiskej dištriktuálnej súdnej tabuly Alexandra Husztiho kráľovským 

radcom za jeho zásluhy pri splavnení riek Tisy, Bodrogu, Laborca a Latorice /17/, prípis 

Borsodskej župy o stíhaní holiča Štefana Davida pre pokútne liečenie  /22/, zoznam 

nehnuteľností zrušených náboženských rádov majúcich sa predať na dražbe /34/, 

podmienky vyárendovania benefícií mesta Košíc /36/. 

629 Fasc XXXI 1-41 1776  49 

Sťažnosť poddaného Jána Kováča v obci Vyšný Čaj proti zemepánovi Samuelovi 

Ondrejkovičovi pre vykázanie z jeho domu a usadlosti /1/, vyriešenie sťažnosti debnára 

Štefana Bredika v Poľove proti svojmu zemepánovi Andrejovi Semsey /2/, oznámenie 

KMR o prijatí Vincenta Mogyoróssyho, syna prísediaceho  

Košickej komorskej administrácie do košického konviktu /12/, oznámenie mesta Košíc 

o skončení epidémie moru dobytka v meste /15/, mandát Márie Terézie o podaní správy 

v záležitosti odcudzenia majetkov Rozálie Girincsy /26/, určenie odvodných miest na 

doplnenie uhorských jazdeckých plukov /29/.  
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630 Fasc XXXII 1-33 1776  50 

Sťažnosť obyvateľov mestečka Nižný Medzev proti zemepánovi - jasovskému 

prepoštovi /1/, výťah zo žiadostí prejednávaných na GK 16. apr. 1776 /3/, oznámenie o 

zriadení colného úradu v Devíne /7/, mandát Márie Terézie o podaní informácie 

ohľadom sťažnosti obyvateľov obce Nižný Lánec a Sebastiána Zeltmajera pre neochotu 

prenajať pastviny a pre zajímanie ich dobytka /22/, zoznam učebníc, ktorých používanie 

sa zakazuje /24/, sťažnosť Turnianskej župy na prinútenie platenia mýta jej občanov, 

prechádzajúcich obcou Drienovec /29/, pozvánka jasovského prepošta Andreja 

Sauberera na oslavu jeho päťdesiatročného kňazstva /32/, mandáty Márie Terézie a 

Jozefa II. o zmiernení trestu pre Jána Máthé z Vyšnej Hutky /33/. 

631 Fasc XXXIII  1-42 1776  50 

Vyúčtovanie výdavkov na prevoz a vydržiavanie vojska /1/, súpis poddaných kanonika 

Františka Fáyho a ich príslušenstva v obci Felsőgagy /3/, zákaz mučenia vypočúvaných 

osôb /15/, nariadenie o zaľudnení opustených usadlostí v obci Bidovce /23/, 

propagovanie knihy Jána Vieganda o hospodárení /26/, oznámenie kniežaťa Jozefa 

Batthyányho o termíne jeho ordinácie za prímasa /29/, žiadosť Samuela Vilmányiho o 

povolenie vycestovania do Holandska na teologické štúdiá /34/, mandát Márie Terézie o 

odčinení škôd spáchaných krádežou gréckemu obchodníkovi Jurajovi Vitalisovi v 

Moldave n/B. /40/. 

632 Fasc XXXIV  1-29 1776  50 

Sťažnosť soľných úradov v Pešti, Šahách a v Banskej  Štiavnici na vyberanie rôznych 

poplatkov v niektorých mestách a obciach pri preprave soli /3/, opis pre podvodníctvo 

kurentovanej osoby /13/, oznámenie o termíne licitácie vyárendovania obchodov 

diósgyőrskeho panstva a benefícií panstva Regéc a Blatný Potok /16/, výzva 

Zemplínskej župy na opravu ciest a mostov /17/, penzionovanie  hlavného provinčného 

komisára košického dištriktu Juraja Vayho a vymenovanie Mikuláša Eöttvösa na jeho 

miesto /19/. 

633 Fasc XXXV 1-38 1777  51 

Vyúčtovanie výdavkov na konto vojenskej dane /3/, výťah žiadostí prejednávaných na 

GK 15. jan. 1771 /7/, daňové nedoplatky za dom AŽ v Košiciach /9/, doprovod osoby 

cez územie župy odsúdenej na pobyt v polepšovni v Senci /14/, nedoplatky tolerančnej 

taxy /23/, prípis Zemplínskej župy o termínoch súdnych dní /32/. 

634 Fasc XXXVI  1-41 1777  51 

Žiadosť manželov z obce Čečejovce o prepustenie ich syna  od vojska vzhľadom na ich 

starobu /3/, žiadosť Davida Spilenbergera o prijatie jeho syna do košického 

šľachtického konviktu /6/, žiadosť mestečka Jasov poškodeného požiarom o povolenie 
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zbierania milodarov /7/, sťažnosť obyvateľov obce Klečenov na prepiate požiadavky ich 

farára /8/, zamedzovanie emigrácie českého obyvateľstva do Uhorska /18/, pripomienky 

k urbárskej investigácii /21/, zoznam úradov poverených vyberaním tolerančnej taxy 

/41/. 

635 Fasc XXXVII  1-41 1777  51 

Vyúčtovanie  výdavkov na konto vojenskej dane /2/, žiadosť Jozefa Petzeliho o 

povolenie vycestovania do Holandska na teologické štúdiá /8/, mandát Márie Terézie k 

vyriešeniu sporu medzi Rozáliou Girincsy a jej manželom Jánom Gömörym /20/, výzva 

na zbieranie milodarov pre slobodné kráľovské mesto Brezno poškodeného požiarom 

/41/. 

636 Fasc  1-29 1777  51 

XXXVIII 

Žiadosť Jána  Enyéngiho o povolenie vycestovania do zahraničia na teologické štúdiá 

/1/, správa o vyšetrení odtokových pomerov potoka v obci Rešica /2/, opisy 

kurentovaných osôb /10/, menovanie spišského biskupa Karola Szalbeka tajným radcom 

/15/, menovanie Juraja Schregera košickým inšpektorom národných škôl /22/, výkaz cla 

plateného za tovar dovážaný do Košíc /29/. 

637 Fasc XXXIX 1-45 1778  52 

Vyúčtovanie výdavkov spojených s vydržiavaním vojska za letný polrok r. 1777 /1/, 

menovanie gubernátora mesta Rjeky a prímorskej oblasti Jozefa Majlátha tajným 

radcom /6/,  povolenie zbierania milodarov dvom členom františkánskeho rádu v 

prospech kresťanov žijúcich v Palestíne /22/, výťah zo žiadostí prejednávaných na GK 

12. jan. 1778 /24/, licitácia na vyárendovanie benefícií panstva Solivar /30/. 

638 Fasc XL 1-44 1778  52 

Sťažnosť Štefana Csuhás z obce Ujvár pre odňatie lúky szikszovským hospodárskych 

správcom /5/, žiadosť AŽ o prijatie dvoch synov prísediaceho súdnej tabuly Andreja 

Pukyho do vojenskej akadémie /9/, patent Márie Terézie o zásobovaní vojska v 

Čechách, na Morave a Sliezsku hovädzím dobytkom /15/, dodanie sto kobýl väčšej 

telesnej konštrukcie zo zahraničia do župy a ich rozdelenie novým majiteľom /24/. 

639 Fasc XLI 2-40 1778  52 

Vyšetrenie sťažnosti obyvateľov obce Korlát na zemepánov pre zabratie pastviska /3/, 

výdavky vynaložené na vojsko v zimnom polroku r. 1777/78 /5/, vypočúvanie svedkov 

o výčinoch Jána Gömöryho v obci Felsődobsza /6/, opisy kurentovaných osôb /15/, 

patent Márie Terézie o povolení organizovania lotérie Andrejom Barattom na dobu 
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ôsmich rokov /20/, žiadosť mestečka Štítnik o udelenie práva konať ďalšie dva jarmoky 

/22/. 

640 Fasc XLII 3-42 1778  52 

Oznámenie o prijatí dvoch synov Andreja Pukyho do vojenského sirotinca v Trnave /4/, 

vyšetrovanie sťažnosti obyvateľov Nižného Medzeva proti jasovskému prepoštstvu /8/, 

vymáhanie nedoplatkov vojenskej dane /10/, opatrenie proti tulákom /11/, oznámenie o 

odsúdení falšovateľov dokumentov sedriou Užhorodskej župy /24/, mor hovädzieho 

dobytka na moravskom pohraničí /29/, zvýšenie tolerančnej taxy Židov /30/.  

641 Fasc XLIII 5-47 1779  53 

Zákaz dovozu novín zo zahraničia /5/, sťažnosť Turnianskej župy na škody spôsobené 

ubytovaním a prechodom vojska /11/, nákup látky pre vojenské rovnošaty v dedičných 

krajinách /12/, zákaz prijímania pruských dezertérov do armády /18/, mandát Márie 

Terézie o ustanovení správcov na majetok gr. Štefana Deseőffyho pre jeho 

márnotratnosť /21/, patent Márie Terézie o vystúpení príslušníkov jej ríše zo služieb 

pruského kráľa pod hrozbou skonfiškovania majetku /31/, súpis vojenských dezertérov 

/32/, odvedenie samozmrzačených osôb k vojsku, pokiaľ sú schopné vojenskej služby 

/47/. 

642 Fasc XLIV 1-37 1779  53 

Žiadosť župy o vydržiavanie troch odsúdených osôb v polepšovni v Senci na ťarchu 

kráľovskej základiny /2/, vyúčtovanie plnenia robôt obyvateľmi obci Regécke, 

Mogyoróska a Fony /5/, nedoplatky župy na vydržiavanie odsúdených osôb v 

polepšovni v Senci /13/, povolenie na bezplatný vývoz vína do Bavorska /14/, patent 

Márie Terézie o určení hodnoty francúzskej zlatej mince /18/, inštrukcia pre vykonanie 

dikálneho súpisu /27/, zbierka milodarov pre slobodné kráľovské mesto Košice 

poškodené požiarom /36/. 

643 Fasc XLV 1-42 1779  53 

Vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska na zimný polrok r. 1778/79 /1/, sťažnosť 

obyvateľov obce Telkibánys proti panstvu Regéc pre zákaz rúbania dreva a vyrábania 

sudov /3/, žiadosť AŽ o prijatie syna podžupana Antona Kelcza do šľachtickej telesnej 

stráže /7/, zbieranie milodarov pre požiarom poškodené slobodné kráľovské mesto 

Pezinok /17/, výkaz vojenských skladov a v nich skladovaného sena a ovsa /29/. 

644 Fasc XLVI 1-44 1779  54 

Vyšetrenie urbárskej sťažnosti obyvateľov obce Perín /6/,  výdavky na vydržiavanie 

vojska za letný polrok r. 1779 /8/, sťažnosť obyvateľov obce Nagykinizs na 

komposesorov pre odňatie pastviny /10/, žiadosť gréckeho obchodníka Michala Olasza 

z mestečka Szikszó o vydanie svedectva o mravnej zachovalosti a svedomite 
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vykonávanom obchodovaní /11/, reskript Márie Terézie o janovskej lotérii /21/, 

upozornenie na zlý stav poštových ciest /38/, uvoľnenie vývozu obilia do všetkých 

zahraničných krajín po skončení vojny s Ruskom /41/. 

645 Fasc I 3-90 1780  55 

Zbieranie milodarov pre mestečko Púchov, poškodené požiarom /3/, sťažnosť košického 

tlačiara Jána Michala Landerera na zákaz tlačenia latinských kalendárov /9/, sťažnosť 

obchodníkov s medom na stále sa zvyšujúce clá /23/, mandát Márie Terézie o 

sekvestrovaní lesov mesta Košíc medzi Baškou a Poľovom /29/, príkaz na sledovanie 

pravoslávneho mnícha menom Eusebius /49/, sťažnosť obyvateľov z Nižného Medzeva 

proti jasovskému prepoštovi pre zabratie hámrov /52/, povolenie dovozu časopisu 

"Courier de f´ Europe" /65/, mandát Márie Terézie o poskytnutí súdnej pomoci Zuzane 

Fodorovej /69/. 

646 Fasc II 3-71 1780  55 

Nájomná zmluva o vyárendovaní obytného domu AŽ v obci Fony komorským 

panstvom Blatný  Potok a Regéc /3/, zbieranie milodarov pre požiarom poškodené 

mestečko Spišský Štvrtok /4/, oznámenie o menovaní Samuela Kriegera za geometra 

pre potreby Uhorského kráľovstva /12/, povýšenie baróna Karola Andrássyho do 

grofského stavu /14/, pripojenie Temešvárskeho dištriktu k uhorskej korune a 

vytvorenie troch žúp na jeho území /15/, žiadosť o povolenie vycestovania na teologické 

štúdium do Bernu /33/, oznam o prenajímaní majetkov študijnej základiny /38/, súpis 

cigánskych vojakov, tráviacich dovolenku v župe /61/, žiadosť o prepustenie od vojska 

pre pokročili vek matky - vdovy /68/. 

647 Fasc III 2-56 1781  56 

Sťažnosť Borsodskej župy na zdanenie jej občanov, majúcich vinice v obci Homrogd, 

Abovskou župou /9/,  menovanie stoličnobelehradského biskupa Ignáca Nagya tajným 

radcom /26/, zmluva uzavretá medzi gr. Móricom Beňovským a Severinskou župou o 

preprave rôzneho tovaru do jadranských prístavov /27/, oznam o prenajímaní majetkov 

študijnej základiny /34/, predpisy o vyberaní tolerančnej taxy Židov /45/.  

648 Fasc IV 1-78 1781  56 

Opisy kurentovaných osôb /3/, zákaz emigrovania osôb do Ruska za účelom vstupu do 

manufaktúry vyrábajúcej kosy /8/,  propagovanie výsadby vŕb a iných rýchlorastúcich 

drevín /11/, sťažnosť obyvateľov obce Gyňov na zemepánov, ktorí nechávajú pásť 

dobytok na ich pastvinách /19/, pozbavenie Mikuláša Eötvösa úradu hlavného 

provinčného komisára košického dištriktu pre spreneveru peňazí /48/, zoznam odpredať 

sa majúcich majetkov v Temešskom banáte s udaním ich ceny /61/. 
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649 Fasc V 2-72 1782  57 

Urgovanie zaplatenia vojenskej dane /3/, povolenie návratu do vlasti osobám, ktoré 

emigrovali z náboženských príčin /10/, kurentovanie a opisy osôb delikventov /14/, 

sťažnosť mestečka Jasov proti zemepánovi - jasovskému prepoštovi pre zvyšovanie 

poddanských povinností /18/, urbárske povinnosti obyvateľov obce Opátka /21/, 

vypísanie dražby na prenájom panstva Nižná Myšľa /44/, colné tarify pre dovoz a vývoz 

hovädzieho dobytka z Uhorska a Sedmohradska /48/, vyšetrovanie okolnosti výrubu 

chráneného lesa v obci Cestice /55/. 

650 Fasc VI 1-61 1782  57 

Sťažnosť obyvateľov Haniska na obyvateľov z Veľkej Idy pre spôsobenie škody na ich 

poli /4/, kurentovanie a opisy osôb delikventov /18/, predpisy o vyberaní personálnej 

taxy od Židov /21/, povýšenie Ladislava a Gabriela Pronayho do barónskeho stavu /30/, 

zákaz návratu báčskeho pravoslávneho biskupa Arzenia Radivojevicha do svojej 

diecézy a do Uhorska /33/, pojednanie lekárskej fakulty budínskej univerzity o 

pohlavných chorobách /38/,mandát Jozefa II. o revízii majetkového sporu Jozefa 

Schmotzera proti obyvateľom Nižného a Vyšného Medzeva /44/. 

651 Fasc VII 3-66 1783  58 

Opatrenia na zabezpečenie styku medzi vojenskými jednotkami a župou vo veci 

vojakov na dovolenkách /3/, kurentovanie utečených väzňov /6/, úprava o tlačení a 

predaji kníh /7/, menovanie gr. Jána Nepomuka Csákyho kráľovským taverníkom /11/, 

výkazy desiatkov obcí panstva Nižná Myšľa /24/, predpisy o vývoze obilia /40/, dražba 

viníc zrušeného kamaldulského konventu v Tokajskej oblasti /41/, informácia o stave 

župných pokladníc /49/, zmluva uzavretá s košickými kováčmi a kolármi na výrobu 

vozov /57/, určenie cla pre víno vyvážané do Ruska /66/. 

652 Fasc VIII 1-69 1783  58 

Spor o lesy medzi mestečkami Vyšný a Nižný Medzev /7/, predpisy o podávaní správ o 

stave župných pokladníc /12/, súpis vecí odcudzených z dominikánskeho kostola  v 

Znojme  /21/, upozornenie na obeh falošných mincí /29/, súpis viníc v obci Hernádbüd 

/37/, nariadenie o použití bezvadného materiálu pri vyhotovovaní vojenských vozov 

/48/, predpisy o vymáhaní vojenskej dane /57/, sťažnosť obyvateľov mestečka Jasov na 

utlačovanie zo strany zemepána /63/. 

653 Fasc IX 1-44 1783  58 

Spor medzi obuvníckym cechom v Nižnom Medzeve a jasovským prepošstvom /9/, 

príkaz KMR na zaslanie rozpočtu výdavkov domácej pokladnice župy na r. 1784 /15/, 

menovanie gr. Františka Eszterházyho chorvátskym bánom /21/, predpisy o kontrole 

župných pokladníc /23/, zákaz tortúry a palicovania pri súdnych vyšetrovaniach /24/, 
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sťažnosť mesta Košíc na výtržností sluhov šľachticov páchané v nočných hodinách /36/, 

intimát o vyšetrení sťažnosti židovského árendátora v Ždani na vojaka Daltonovho 

pluku /39/. 

654 Fasc X 2-76 1784  59 

Sťažnosť Jakuba Kozela z Rudníka na zemepána - jasovského prepošta pre odňatie 

oráčiny /2/, povolenie zbierky milodarov pre požiarom poškodené mestečko Varín a 

obec Lednické Revné v Trenčianskej župe /15/, sústreďovanie väzňov do Košíc, Budína 

a Pätikostolia /17/, žiadosť Štefana Szirmayho o výmenu dvoch poddaných na svojom 

majetku /27/, pripomienky KMR k urbárskej investigácii AŽ /43/, zákaz pozlátenia 

strieborných mincí používaných na ozdobu žien /49/, propagovanie pestovania konopí a 

ľanu /58/, súpis väzňov odsúdených na nútené práce a na ťahanie lodí /71/, mandát 

Jozefa II. o sekvestrovaní majetku Jozefa Fischera /72/. 

 

655 Fasc XI 1-75 1784  59 

Zoznam zakázaných kníh /1/, návod na súpis Židov /4/, nábor murárov na stavebné 

práce v Budíne a v Pešti /8/, menovanie Pavla Pronayho kráľovským radcom /23/, zákaz 

účasti cudzích remeselníkov na týždenných trhoch v Košiciach /24/,  rozmnoženie počtu 

poštových staníc a tratí Viedeň - Bratislava /26/, protesty Spišskej a Borsodskej župy 

proti zníženiu počtu advokátov /32/, odmeny za ničenie škodlivých vtákov /43/, trhové 

privilégium mesta Bratislavy /55/, zoznam jarmokov konaných v mestečkách a obciach 

okresu Szikszó /60/, sťažnosť obyvateľov obce Zsujta na komposesorov pre odobratie 

pastviny /75/. 

656 Fasc XII 1-84 1784  60 

Sledovanie emisárov lákajúcich na vysťahovanie z Uhorska a Sedmohradska /1/,  

žiadosť obyvateľky obce Korlát o oslobodenie od platenia dane /9/, reskript Jozefa II. 

schvaľujúci pokračovanie župy v spore Alžbety, Doroty a Kláry Desőffy proti Jozefovi 

Fischerovi /12/, rozvrh dávok viktuálií na vydržiavanie vojska /28/, prejavy prednesené 

pri inštalácii hlavného župana AŽ br. Ladislava Orczyho /42/, opisy kurentovaných 

osôb /51/, záruka manželky perceptora Pavla Urbána na uhradenie prípadného schodku 

/58/, sťažnosť obyvateľov obce Hodkovce na zemepána Semseyho v urbárskych veciach 

/70/. 

657 Fasc XIII 2-103 1785  61 

Odpis privilégia Ferdinanda III. oslobodzujúceho päť mestečiek Marmarošskej župy od 

platenia mýta /7/, podmienky pre dovážanie tureckých mincí do Uhorska /10/, žiadosť 

poddaného z obce Göncruszka o náhradu škody za svojho koňa uhynutého pri práci na 

panskom /24/, zdravotnícke opatrenia na zníženie úmrtnosti obyvateľstva /40/, 
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oznámenie o hodnote tureckých mincí /42/, mandát Jozefa II. o reorganizácii župného 

súdnictva /51/, protest Gemerskej župy proti rozhodnutiu panovníka pre poškodenie 

zemianskych prerogatív /64/, upozornenie na obeh falošných mincí /77/, oslobodenie 

mestečka Námestovo od platenia mýta /86/, nariadenie o reorganizácii župnej správy 

/89/.  

658 Fasc XIV 1-64 1785  61 

Menovanie baróna Jozefa Splenyiho tajným radcom /5/, vyžiadanie správy o ročnej 

úrode obilia /11/, vypísanie súbehu na napísanie školskej učebnice z dejín Uhorska /21/, 

správa o rozmnožení prípadov krádeže koní /31/, reskript Jozefa II.  

o vyriešení sporu medzi Andrejom Szabó a provizorom panstva Jasov /39/, ponuka na 

nákup knihy o ochrane pred morom dobytka /47/, menovanie gr. Františka Balassu 

chorvátskym bánom /51/, inštrukcia pre generálnych a partikulárnych perceptorov /55/. 

659 Fasc XV 2-80 1785  62 

Sťažnosť remeselníkov mestečka Szántó pre nepripustenie ich tovarišov do kostola 

miestnymi občanmi /9/, súpis majetkov Anny Desseffy v obciach Poľov a Lorinčík /10/, 

návod na vyhotovenie dikálneho súpisu /25/,  sťažnosť mäsiara z obce Korlát na br. 

Jozefa Fischera pre nezaplatenie dlžoby /35/, návrh župy na zamedzenie krádeže koní 

/39/, sťažnosť židovského árendátora v obci Alsóméra na zemepána pre odňatie 

prenajatého majetku bez úhrady nákladov vynaložených na jeho vylepšenie /54/, výkaz 

uhynutého hovädzieho dobytka v obci Korlát /64/, zákaz odkôrňovania stromov za 

účelom získania suroviny pre spracovanie kože /73/.  

660 Fasc XVI 1-102 1785  62 

Žiadosť vdovy Ladislava Marczyho o udelenie štipendia pre jej syna /8/, nariadenie 

KMR o prejednávaní urbárskych sporov pred župnou sedriou /10/, ustanovenie 

plavebného riaditeľstva Uhorska a inštrukcia pre inžinierov vykonávajúcich 

vodoregulačné práce /15/, preloženie akadémie z Rábu do Pätikostolia /21/, reskript 

Jozefa II. o reorganizovaní súdnictva /37/, povolenie pre evanjelikov a reformovaných 

vykonávať pohrebné obrady spevom /46/, colné predpisy /54/, patent Jozefa II. o zrušení 

nevoľníctva /68/, oznámenie o hodnote milánskeho toliara /76/, intimát  o určení 

termínu začiatku nového súdneho poriadku /82/.  

661 Fasc XVII 2-74 1785  63 

Sťažnosť židovského árendátora v obci Zsujta na Andreja Székelya pre nedodržanie 

zmluvy /12/, opisy kurentovaných osôb /22/, zoznam spisov odovzdaných do župného 

archívu po podnotárovi Jánovi Kende /36/, zoznam miest so skladmi zahraničného 

tovaru /41/, vyšetrovanie sťažnosti Jána Hačavského z Lorenčíka proti svojmu 
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zemepánovi br. Jozefovi Fischerovi /44/, ocenenie majetku Juraja Bárczsyho v Barci 

/54/. 

662                                                                                                     5-19 1785  63 

Generálna kongregácia 24.-29.1.1785 

Zoznam vojakov, ktorí majú byť z dovolenky povolaní späť k svojim jednotkám, 

kurentovanie a opisy osôb vodcov sedmohradského povstania Horu a Klosku,  termíny 

výročných jarmokov konaných v obci Solivar, výzva KMR na opravu ciest a mostov, 

žiadosť poddaného o odpustenie poplatkov za liečenie jeho dcéry. 

663                                                                                                                  1785  63 

Generálna kongregácia 3.2.1785 

Pripomienky kapitána Görza k dvojmesačnému vyúčtovaniu výdavkov na vydržiavanie 

vojska. 

664 15-52               1785  63 

Generálna kongregácia  14.-16.3.1785 

Vyžiadanie správy o more hovädzieho dobytka /17/, povolenie zbierania milodarov pre 

mesto Rokycany v Čechách, ktoré bolo poškodené požiarom /19/, pozvanie delegátov 

župy na vyhotovenie vyúčtovania výdavkov na vydržiavanie vojska /52/, výťah zo 

žiadostí prejednávaných na GK. 

665                                                                                                                  1785  64 

Generálna kongregácia  5.4.1785 

Protest župy proti plateniu školného. 

666 7-39 1785  64 

Generálna kongregácia 14.-21.4.1785 

Zoznam príslušníkov pravoslávnej farnosti v mestečku Diószog v župe Bihar /7/, 

urgovanie zaslania správy o väzňoch za II. polrok 1784 /10/, vyžiadanie podania správy 

o svetských základinách, chudobincoch a sirotincoch /13/, zoznam žiadostí  

prejednaných na GK. 

667 5 1785  64 

Partikulárna kongregácia 19.5.1785 

Výzva KMR o urýchlenie vyšetrenia zemianskeho pôvodu Jána Knoglera /5/, výťah zo 

žiadostí prejednaných na PK. 
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668 1-38 1785  64 

Partikulárna kongregácia 31.5.1785 

Reskript Jozefa II. o prenesení sporu medzi barónom Františkom Perényim a 

debrecínskym kolégiom na Kráľovskú súdnu tabuľu /1/, vyžiadanie informácií o 

dlžobnom spore sirôt plukovníka Zisku proti N. Sósovi /19/, kurentovanie podvodníka 

Jozefa Groppenbergera /20/, žiadosť Jána Tahiho o vyslanie slúžného na urovnanie 

sporu medzi ním a jeho dcérou /38/. 

669 8,22 1785  64 

Generálna kongregácia 27.-28.6.1785 

Vyšetrovanie lúpeže kostola v Zdobe, ocenenie majetkov Karolíny Perényiovej v obci 

Tornyosnémeti. 

670 4,11 1785  64 

Generálna kongregácia 2.7.1785 

Odvolanie sa Štefana Nagya s dokazovaním jeho neviny obvineného podmanením si 

poddaných mesta Košíc, sťažnosť Michala Sopku na Františka Perényiho pre odňatie 

pozemkov. 

671 1-569 1785  64 

Sťažnosť Jána Norosťaka na Jozefa Krajnika pre ublíženie na tele /16/, žiadosť vojaka o 

povolenie sobáša /17/, žiadosť cechu mäsiarov v Gönci o zvýšenie ceny mäsa /157/, 

zoznam vojakov zdržujúcich sa na dovolenke /184/, žiadosť zemanov-taxalistov o 

oslobodenie od platenia dane /342/, nariadenie hlavného župana o vyhotovení nákresu 

župných ciest /381/, žiadosť poddaných mestečká Szántó o daňovú úľavu vzhľadom na 

neúrodu hrozna /446/, škody na úrode obilia spôsobené krupobitím /477/, menovanie gr. 

Michala Nádasdyho tajným radcom /515/. 

672 Fasc 1 20-43 1790  65 

Zloženie prísahy župných delegátov vyslaných na krajinský snem /20/, oznámenie župy  

Dištriktuálnej súdnej tabule v Prešove o návrate administratívnej a súdnej organizácie 

do starých pomerov a vyžiadanie vrátenia tam zaslaných súdnych spisov /42/, 

vyjadrenie uspokojenia župy nad zrušením opatrení Jozefa II. na poli verejnej správy a 

súdnictva a požiadavka vrátenia regnikolárnych archívov na svoje pôvodné miesta /43/. 

673 Fasc 2 2,4 1790  65 

Žiadosti o oslobodenie od platenia daní. 
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674 Fasc 3 5-343 1790  65 

Spor medzi Židom Leibom Veinrebom a obyvateľmi obce Poproč o dodaní 24 metrákov 

chmeľu /5/, súpis väzňov väznených vo väzniciach mesta Košíc /9/, oznámenie KMR o 

obnovení činnosti tridsiatkových úradov v Skalici a Kopčanoch /110/, nedoplatky 

židovskej tolerančnej taxy /111/, predpisy o postupe pri udeľovaní  milosti na smrť 

odsúdených delikventov /155/, oslobodenie trestancov od ťahania lodí a zmena ich 

trestu na nútené práce /198/, vyšetrovanie bitky medzi obyvateľmi obcí Blažice a 

Hidasnémeti  /327/, žiadosť väzňa Andreja Onodyho o predčasné prepustenie z väzenia 

/337/. 

675 Fasc 4  53 

Vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska. 

1790  65 

676 Fasc 5 16 1790  65 

Žiadosť reformovaných obyvateľov obce Hernádpetri o odstránenie prekážok pri stavbe 

ich modlitebne. 

677 Fasc 6 1-124 1790  66 

Žiadosti o oslobodenie od platenia dane z titulu zemianstva, platby do župnej 

pokladnice, poplatky za väzňov župy väznených v polepšovni v Segedíne /7/, výkaz 

vydaných liekov pre chudobných  na účet župy /10/, výkaz nájomného za byty prenajaté 

vojenským osobám v Košiciach /12/, výkaz stolárskych prác vynaložených na stavbu 

nového župného domu /28/, žiadosti o úhrady škôd spôsobených uhynutím zvierat pri 

verejných prácach, zníženie dane jednotlivým obciam pre utrpené živelné pohromy, 

vyúčtovanie platby dane /51/, účet za kníhviazačské práce pre župu /63/, žiadosť o 

zvýšenie platu župného inžiniera /80/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na rok 

1791 /91/, výkaz nákladov na stravovanie väzňov /114/. 

678 Fasc 7 7-48 1790  67 

Žiadosť o povolenie premeny poddanskej usadlosti na kuriálny pozemok /8/, oznámenie 

hlavného župana o znovuustanovení Jozefom II. zrušených zemepánskych stolíc /13/, 

žiadosť poddaného z Rešice o ochranu pred svojvôľou zemepána /18/, žiadosť zemanov 

mestečka Szikszó o zákaz prevádzky krčmy poddanými /24/, žiadosť poddaných obce 

Tornyosnémeti o vyslovenie zákazu rúbania lesa /32/. 

679 Fasc 8 29-79 1790  67 

Nariadenie KMR o reštituovaní súdov zrušených súdnymi reformami Jozefa II.   

/35/, vrátenie spisov jednotlivých súdnych sporov Dištriktuálnou súdnou tabulou  
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župe /47/, zoznam odovzdaných spisov prísediacich Podriadeného súdu v Košiciach 

Samuelom Domonkosom župe /55/, zaslanie pečatidla zrušeného Podriadeného súdu 

AŽ prostredníctvom KMR do Viedne /65/. 

680 Fasc 11 1-33 1790  67 

Protestácie, zákazy a obligácie v majetkoprávnych veciach, menovanie 

splnomocnencov. 

681                                                                                                  29-2648 1790  67 

Žiadosť župy Stredný Szolnok o podporenie jej snahy o znovupripojenie k Uhorsku 

/29/, prípis Šarišskej župy o spoločnom postupe na sneme /682/, zabezpečenie potravín 

pre bandérium Spišskej župy prechádzajúce župou na ceste do Budína k ucteniu 

uhorskej koruny /693/, sťažnosť obyvateľov obce Fancsal na obyvateľov obce Kék pre 

spásanie zasiatych pozemkov /1365/, odpoveď KMR na repliku župy ohľadom 

perceptorských účtov z r. 1784 /1921/. 

682                                                                                                                  1790  67 

Prevoz uhorskej kráľovskej koruny z Viedne do Budína, žiadosť obyvateľov panstva 

Regéc o povolenie vyrábania viničných kolov, prípis Nitrianskej župy žiadajúci o 

podporu jej požiadaviek na sneme, žiadosť obyvateľov obcí Všechsvätých, Geče, 

Košťany, Bernátovce, Buzice a Kokšov-Bakša o ochranu pred povodňami Hornádu, 

požiadavky a sťažnosti župy Torontál majúce sa predniesť na sneme, neoverený preklad 

privilégia vydaného Ferdinandom II. pre mestečko Moldava nad Bodvou z r. 1629. 

683 Fasc 3 3-275 1791  68 

Vyhlásenie amnestie z príležitosti korunovácie panovníka Leopolda II. /3/, sťažnosť 

vdovy Andreja Semseyho na obyvateľov obce Šaca pre ublíženie na tele spáchanom na 

jej provizorovi /21/, oznámenie KMR o omilostení a prepustení z väzenia baróna Jozefa 

Sándora /22/, deľba majetkov jágerského kanonika Jozefa  

Francza medzi jeho príbuznými /72/, vyšetrovanie škôd spôsobených v lese "Žobrák" v 

mestečku Veľká Ida /95/, žiadosť Borsodskej župy o vyslanie svedkov na sedriu do 

Miškovca /146/, žiadosť Gemerskej župy o kurentovanie cigánskej tlupy podozrivej  z 

vraždy /180/, žiadosť o vyslanie slúžneho na vyšetrenie výčinov delikventa v obci 

Fúlókércs /205/. 

684 Fasc 7 2-40 1791  68 

Sťažnosť obyvateľov obce Drienovec proti provizorovi panstva v urbárskych veciach 

/4/, spisy panskej stolice týkajúce sa veriteľov zomrelých poddaných v Rozhanovciach 

/6/, sťažnosť obyvateľov obce Poľov na zmenšenie pasienkov /13/, fiškálske mienky 

vypracované  k žiadostiam a sťažnostiam jednotlivých poddaných. 
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685 Fasc 8 20-98 1791  69 

Adresa župy zaslaná KMR ohľadom výkonu trestu u delikventov odsúdených na smrť 

/24/, žiadosť Šarišskej župy o poskytnutie fiškálske asistencie pre obec Ťahanovce v jej 

spore s mestom Košice /37/, žiadosť mesta Košíc o vyslanie župných delegátov na 

pochôdzku hraníc mesta /51/, oznámenie Turnianskej župy o termíne zasadania súdnej 

stolice /60/. 

686 Fasc 11 1-43 1791  69 

Protestácie a obligácie v majetkoprávnych veciach, oznámenie o menovaní 

splnomocnencov. 

687                                                                                                  16-1663 1791  69 

Obligácia Michala Kissa z obce Alsócése o zaplatení nákladov na liečenie 

bardejovskému lekárovi Klenovskému /27/, osvedčenia o dobrovoľnom vstupe 

nováčikov do vojska /630/, žiadosť Michala Szoboszlaiho, násilím zverbovaného vojaka 

o prepustenie od vojska /939/, vyšetrenie výčinov verbujúcich vojakov /1160/. 

688 Fasc 1 2 

Rozvrh subsidiálnej dane na jednotlivé okresy župy. 

1792  70 

689 Fasc 2 9-31 1792  70 

Žiadosť zemanov - armalistov mestečka Szikszó a obcí Alsóvadász a Kázsmárk o 

povolenie odkladu pri platení dane /9/, žiadosť Jána Pocha o zníženie vyrubenej dane 

/11/, žiadosť Žigmunda Enyickeiho o oslobodenie od platenia dane z titulu zemianskeho 

pôvodu /31/. 

690 Fasc 3                                                                                    3-224 1792  70 

Adresa župy k panovníkovi ohľadom uľahčenia vývozu uhorských vín do Poľska  

/3/, porady so susednými župami o limitácii cien rôzneho tovaru /23/, vyárendovanie 

majetkov sirôt, fiškálske mienky vyžiadané v rôznych majetkoprávnych sporoch, správy 

slúžnych o majetkových pomeroch sirôt, spor reformovaných obyvateľov mestečka 

Moldava nad Bodvou s tamojším plebánom o právo výčapu vína /224/. 

691 Fasc 4 2-44 1792  70 

Požiadavka na pridelenie bytu pre dôstojníka v Moldave nad Bodvou, záporný postoj 

župy k rozširovaniu vojenských jazdeckých škôl /2/, dovolenkové pasy vojakov 

prepustených na neurčitú dobu dovolenky /18/, žiadosť vdovy o oslobodenie jej 

jediného syna od vojenskej služby /22/, kurentovanie nezvestného vojaka /43/.  
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692 Fasc 5        1 1792  70 

Prípis ev.a.v. farára v Rankovciach o kompetenčnom spore medzi ním a ev.a.v. farárom 

v Opinej ohľadom príslušnosti fílií Boliarov a Mudrovce.  

693 Fasc 6        1-55 1792  71 

Pripomienky a účtovné výtky k vyúčtovaniu župy za r. 1785/86 /1/, vyúčtovanie 

výdavkov na vydržiavanie vojska /3/, zoznam účtov košických remeselníkov za prácu a 

tovar dodaný pre župu /7/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 1792/93 /18/, 

zoznam  vydaných liekov na účet župy za uplynulý rok /26/, súpis škôd obyvateľov 

obce Haniska a Sokoľany spôsobených krupobitím vyhotovený za účelom daňovej 

úľavy /44/, žiadosť obyvateľov obce Homrogd o oslobodenie od platenia daní pre škody 

spôsobené požiarom /51/. 

694 Fasc 7        1-25 1792  71 

Predpisy KMR o spôsobe predkladania urbárskych sťažností /1/, žiadosť o povolenie 

premeny urbárskeho pozemku na kuriálny /10/, pravidlá o povoľovaní ťažby dreva pre 

poddaných komorského panstva Regéc /12/, žiadosť o povolenie výmeny poddaného 

neschopného plniť svoje urbárske povinnosti /13/. 

695 Fasc 8        1-125 1792  72 

Požiadavky viacerých žúp o ich oboznámení s prácou krajinských deputácií ešte pred 

zvolaním snemu /1/, vyjadrenie sústrasti župy nad úmrtím panovníka Leopolda II. /29/, 

žiadosť župy  o prijatie Jozefa Rakovského do uhorskej zemianskej telesnej gardy /36/, 

nariadenie KMR o spôsobe vypracovania jej zasielaných správ /55/, adresa župy 

panovníkovi o rozmnožení deliktov v súvislosti s benevolentným posudzovaním 

prípadov, ktoré sa odvolaním dostávajú na vyššie súdne fóra /124/. 

696 Fasc 9 6,11                                                                                             1792  

Výkaz o počte chovancov a majetkovom stave chudobincov župy /6/,  

pripomienky KMR k vyúčtovaniu kostolnej pokladnice v obci Paňovce /11/. 

72 

697 Fasc 10 1,2                                                                                              1792  72 

Opisy kurentovaných delikventov a odcudzených predmetov, opis ukradnutého koňa. 

698 Fasc 11 1-40                                                                                     1792  72 

Zmluvy, obligácie a protestácie v majetkoprávnych veciach. 

699 4-1594                                                                                                1792  72 

Protest mestečka Nižný Medzev proti konaniu týždenných trhov v Jasove /36/, súpis 

škôd spôsobených požiarom v Gönci /60/, výkaz škôd na kostole a farskej budove v 

Gönci následkom požiaru /71/, menovanie gr. Jozefa Csáky vicekancelárom Uhorskej 



 - 131 -  

 

 

 

kancelárie /323/, vyjadrenie neľúbosti Biharskej župy nad vydaním pravoslávneho 

kalendára /338/, požiadavka Gemerskej župy o upustení  používania nemčiny v 

korešpondencii s vojenskými úradmi /339/. 

700 Fasc 1 23                                                                                      1793  73 

Žiadosť Michala Mészárosa o oslobodenie od platenia dane z titulu, že jeho matka bola 

zemankou. 

701 Fasc 2 9-144        1793  73  

Spor Anny Perányiovej proti Jozefovi Fischerovi o vdovský dôchodok /16/, prenájom 

majetkov sirôt po Ignácovi Cserghő /26/, nariadenie KMR o súpise pravoslávnych 

obyvateľov župy za účelom rozvrhu príspevkov na uhradenie nákladov ilýrskeho 

kongresu v Temesvári /47/, žiadosť Andreja Orosza o prepustenie svojho syna z 

väzenia, zavretého pre samozmrzačenie /56/, hraničné spory. 

702 Fasc 3 31        1793  73 

Prípis plukovníka Devayho ktorým zasiela testament kapitána Zomboryho za účelom 

jeho doručenia príbuzným. 

703 Fasc 5 5-51        1793  73 

Prenájom mostného mýta v obci Felsőkéked /5/, súpis pozemkov Samuela Ondrejkoviča 

v Ždani /9/, pripomienky KMR k župným účtom z r. 1787 /10/, výzva KMR na 

vyinkasovanie daňových nedoplatkov a bežnej dane /15/, zaslanie peňazí 

vyinkasovaných ako pokuta do župnej pokladnice /28/, žiadosť cestného komisára o 

poukázanie platu /32/, účet košického tesára za práce vykonané na župnom dome /42/. 

704 Fasc 6 1-20        1793  73 

Žiadosť o povolenie premeny urbárskeho pozemku na kuriálny /1/, žiadosť kapitána 

Ferdinandyho z obce Hernádszurdok o povolenie výmeny neschopného poddaného /3/, 

sťažnosť obyvateľov obce Buzinka na komposesora kpt. Lányiho pre utŕhanie na cti /7/, 

správy slúžnych o vyšetrovaní urbárskych sťažností, urbársky spor medzi gr. Antonom 

Csákym a jeho poddaným vo Veľkej Ide /18/. 

705 Fasc 7 7-115        1793  74 

Prípisy kráľovského personála Jozefa Ürményiho o revízii sporov odvolaných od župnej 

sedrie na Kráľovskú súdnu tabulu, prípis Zemplínskej župy o odstránení kolízie 

termínov zasadaní sedrií oboch žúp /11/, žiadosti o vydanie deponovaných súdnych 

spisov zo župného archívu, vyhlásenie kniežaťa Mikuláša Eszterházyho za 

márnotratníka /109/. 
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706 Fasc 8 16,17        1793  74 

Nariadenie KMR o vymáhaní súdneho poplatku od gr. Jána Csákyho, urgovanie 

nepredložených správ. 

707 Fasc 10 1-30        1793  74 

Protestácie a obligácie v mejtkoprávnych veciach, odvolanie splnomocnenia. 

708 36-1378         1793  74 

Opisy kurentovaných osôb /60/, výkaz dodaných viktuálií vojenskému eráru v období 

poslednej protitureckej vojny /1294/, zmluva o prenájme majetkov sirôt po Pavlovi Fáy 

v obci Davecser /1315/, žiadosť Borsodskej župy o úhradu škody spôsobenú 

príslušníkom Abovskej župy /1378/. 

709 Fasc 2 5-159        1794  74 

Prípisy rôznych žúp schvaľujúce úsilie AŽ o zrušenie cechov v krajine /5/, 

sekvestrovanie majetku gr. Jána Csákyho /6/, opatrenie na zamedzenie rozmnožujúcich 

sa krádeži /24/, deľba majetkov rodiny Harsági v Rankovciach /102/, súpis majetku gr. 

Jána Csákyho v obci Ujvár /116/, regulácia Hornádu v chotári obce Krásna nad 

Hornádom /167/. 

710 Fasc 3 10        1794  74 

Žiadosť Andreja Molnára z Göncu o oslobodenie jeho syna od vojenskej služby. 

711 Fasc 4 3,11        1794  74 

Nariadenie KMR o možností a spôsobe prestupu z r. kat. náboženstva na evanjelické, 

sťažnosť r. kat. farára Štefana Galleho z Ruskova na Juraja Csuhu, ktorý napriek 

danému reverzu vychováva svoje deti v reformovanej viere. 

712 Fasc 5 6-47        1794  75 

Správa o stave mýta v obciach Nagykinizs a Halmaj /6/, urgovanie zaplatenia 

nedoplatkov dane /8/, zbierka pre pohorelcov v Trenčianskej župe /12/, súpis škôd 

spôsobených prietržou mračien a krupobitím v okrese Cserehát /23/, správy o stave 

obytných domov župy /28/, žiadosť pohorelcov mestečka Moldava n/B. o podporu /33/, 

rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 1794/95  /38/. 

713 Fasc 6 1-10        1794  75 

Žiadosť o povolenie výmeny neschopného poddaného v obci Milhosť /1/, sťažnosť 

hajdúcha župy v obci Kechnec na Tomáša Dobayho pre násilné odňatie domu a obilia 

/5/, sťažnosť poddaných obce Chym na zemepána Michala Jábrockého pre odobratie 

pozemkov /6/, žiadosť o povolenie premeny poddanského pozemku na kuriálny /8/. 
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714 Fasc 7 13-124       1794  75 

Nariadenie KMR o rovnakom pokračovaní proti pravoslávnym klerikom v prípade 

trestných činov ako proti katolíckemu kléru /13/, oznámenie KMR o prísnych trestoch 

pre porušenie verejného poriadku a práv panovníka /86/, adresa  

Peštianskej župy k panovníkovi vo veci uväzneného Jána Lackoviča, Jozefa Hajnóczyho 

a Františka Szentmarjaiho /94/, vyhľadávacie mandáty vydané krajinským sudcom. 

715 Fasc 8 1,11        1794  75 

Zákaz znovuvydávanie kníh v Uhorsku, ktoré vyšli tlačou v dedičných zemiach a 

opačne, protesty žúp proti zamýšľanému premiestneniu vysokých škôl v Pešti na iné 

miesto. 

716 Fasc 9 1                                                                                                  1794  

Opisy kurentovaných osôb. 

75 

717 Fasc 10 1-31                                                                                           1794  

Oprava mýtneho mostu v obci Nagykinizs /1/, obligácie a protestácie v 

majetkových veciach. 

75 

718  101-1476                          1794  76 

Protestácie a obligácie, úhrada viktuálií dodaných do vojenských skladov /145/, 

menovanie splnomocnenca /711/, ocenenie obytného domu župy v obci Bodőkőujfalu 

/827/, sťažnosť na majiteľov obce Pere pre odvedenie vody z Hornádu /1410/. 

719 Fasc 1 5        1795  76 

Daňové nedoplatky zemanov - taxalistov obce Alsóvadász. 

720 Fasc 2 6-156        1795  76 

Vyšetrovanie násilností spáchaných Jurajom Spáczaym v Čani /28/, sťažnosť Ľudovíta 

Friedricha z Drienovca na svojich súrodencov pre odobratie zdedeného majetku /45/, 

žiadosť hlavného slúžneho okresu Cserehát o zbavenie tútorstva /67/, menovanie 

arcikniežaťa Jozefa za dočasného miestodržiteľa po smrti palatína Alexandra Leopolda 

/107/. 

721 Fasc 5 1-62        1795  76 

Výzva KMR na vyrovnanie daňových nedoplatkov /4/, stanovisko Zemplínskej župy k 

tolerančnej taxe /8/, odpredaj obytného domu v obci Kék /11/, výkaz o vydaných 

liekoch na účet župy /16/, adresa Gemerskej župy k panovníkovi vo veci zdanenia 

železných hámrov /25/, urgencia jágerského biskupa Karola Eszterházyho o zaplatenie 
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nájomného za prenajaté desiatky /29/, odtokové pomery rieky Bodvy v chotári obce 

Budulov /48/. 

722 Fasc 6 1-15        1795  77 

Urbárske záležitosti: žiadosti a sťažnosti poddaných, žiadosť o povolenie výmeny 

neschopného poddaného, nariadenie KMR o zákaze predsedania podžupanov na 

zemepánskych súdoch /12/, zákaz vysielania deputácií s urbárskymi žiadosťami k 

panovníkovi /13/. 

723 Fasc 7 4-115        1795  77 

Záležitosti sirôt majora Ignáca Gajslera /12/, vyrovnanie nedoplatkov židovskej 

tolerančnej taxy /20/, spor o vydanie dedičstva /31/, sprievodné prípisy o vrátení spisov 

súdnych sporov po revízii Kráľovskou kúriou župe. 

724 Fasc 10 1-34        1795  77 

Deľba majetkov, protestácie a obligácie v majetko-právnych veciach, obchôdzka a 

obnova hraníc obcí Nižná a Vyšná Barca a osady Kokšov /34/. 

725 218-1194         1795  77 

Inštrukcia pre lekárov a iné osoby poverené zbieraním minerálov, rastlín a jednotlivých 

predstaviteľov fauny /218/, správy slúžnych o vyšetrení žiadostí a sťažností, žiadosť 

poddaných obce Szurdok o zákrok, ktorý by zamedzil zabahnenie lúk povodňami /600/, 

vodohospodárske pojednanie  a potrebe opravy hate na rieke Bársonyos v obci Csobád s 

plánmi /715/, colný sadzobník za tovar dovážaný z dedičných krajín a Haliče do 

Uhorska a Sedmohradska. 

726 Fasc 2 1-133        1796  77 

Majetkový spor Františky Fridrichovej z Janíka proti švagrovi Štefanovi Regétzi /1/, 

súpis majetkov sirôt Jána Matisa v obci Büttös /31/, majetkový spor medzi bratmi 

rodiny Komjáthy v mestečku Szántó /69/, žiadosť židovského rabína Šalamúna 

Hertzuga o urýchlenie jeho procesu /76/, vymáhanie dlžoby Biharskou župou od gr. 

Jána Csákyho /133/. 

727 Fasc 3 7          78 

Nariadenie KMR o spôsobe zasielania kvitancií za poskytnuté záprahy dištriktuálnej 

vojenskej pokladnici. 

728 Fasc 5 1-54        1796  78 

Prípis jágerského biskupa gr. Karola Eszterházyho o odpustení sumy 400 zlatých, 

ktorými mu župa dlhuje z titulu nedoplatkov za prenájom desiatkou /3/, vyúčtovanie 

výdavkov na vydržiavanie vojska /5/, správy slúžnych o príjmoch za mýto /7/, 

nariadenia KMR o vyrovnaní daňových nedoplatkov, schválenie vyúčtovania Abovsko-
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turnianskej župy za r. 1786-1790 /31/, rozpočet výdavkov župy za rok 1796/97 /32/, 

oprava hate na Hornáde pri obci Szőled s plánmi /54/. 

729 Fasc 6 1-14        1796  78 

Urbárske záležitosti: sťažnosti poddaných na zemepánov, žiadosti o vrátenie odobratých 

pozemkov. 

730 Fasc 7 5-100        1796  78 

Potvrdenie župných hodnostárov o zložení advokátskej skúšky Martinom  

Zsarnay /5/, vyhľadávacie mandáty vydané miestodržiteľom Uhorska arcikniežaťom 

Jozefom a krajinským sudcom Petrom Véghom, nariadenie KMR o verejnom 

vyhlasovaní trestov smrti /68/, zasielanie  súdnych spisov susednými župami za účelom 

vykonania rozsudku. 

731 Fasc 10 1-26        1796  78 

Protestácie a obligácie v mejtkoprávnych veciach, ustanovenie splnomocnencov. 

732 52-855         1796  78 

Správa župnej deputácie o prehliadke hate na Hornáde v obci Csobád /52/, spisy panskej 

stolice panstva vdovy Andreja Semseyho v Šaci /141/, správa župného notára o 

výčinoch Michala Komjátyho /833/, sťažnosť obyvateľov obce Vilmány a Kisfalu proti 

majiteľom mlyna v obci Vilmány barónom Jozefovi a Ladislavovi Orczy pre záplavy 

spôsobené haťou ich mlyna v obci Vilmány /855/. 

733 1-1468         1797  79 

 Zoznam insurgentov neschopných vojenskej služby /1/, zoznam liekov vydaných na 

účet župy /31/, protestácie v majetkoprávnych veciach, žiadosť pohorelcov mestečka 

Szántó o daňovú úľavu /413/, hraničný spor medzi obcami Ujvár a Milhosť /440/, výzva 

KMR na zbieranie milodarov v prospech pohorelcov slobodného kráľovského mesta 

Krupina /982/, a mestečka Jasov /1048/, rozpočet a výkaz výdavkov domácej 

pokladnice /1262/, rozhodnutie župy o uniforme a výstroji insurgentov. 

734 5-1200         1798  80 

Vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska za letný polrok 1797 /44/, žiadosť gr. 

Antona Csákyho o povolenie výmeny neschopných poddaných na svojom majetku v 

Cesticiach /157/, žiadosť hlavného slúžneho okresu Gönc o vyňatie niektorých 

pozemkov spod zdanenia /171/, protestácie, návod KMR na súpis Židov /479/, výkaz 

platieb dane za okres Füzér /490/, výkaz o ničení vrabcov v okrese  Cserehát /630/, 

upozornenie na obeh falšovaných bankoviek /768/, opisy osôb utečených väzňov /891/, 

výzva na zbieranie milodarov pre požiarom poškodené slobodné kráľovské a banské 

mesto Nová Baňa /982/. 
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734 1238-1617         1798  81  

Žiadosti o rozvod, žiadosť želiarov obce Haniska o daňovú úľavu /1238/, prípis 

jágerského biskupa o výchove detí pochádzajúcich zo zmiešaných manželstiev v 

katolíckom náboženstve /1349/, zvýšenie počtu hajdúchov župy /1414/. 

735 8-855         1799  81 

Protestácia, súpis majetkov Samuela Domonkosa v obciach Kisfalu, Asócéce a 

Felsőcece /57/, prejavy prednesené župnými funkcionármi na reštauračnom zasadaní 

dňa 3.apr. /82/, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska za zimný polrok  r. 1799 

/412/, požiadavka jazdeckej stotiny baróna Mészárosa na župu ohľadom dodania 

viktuálií a peňažnej hotovosti /501/, inštrukcia pre dvorských agentov /592/, súpis 

majetku sirôt po Žigmundovi Péchy v obciach Janík a Rešica /823/, rozpočet výdavkov 

župnej pokladnice na r. 1800 /855/. 

735 856-1558 1799  82 

Repozícia baróna Jozefa Perényiho do vlastníctva násilím odobratého pozemku v 

mestečku Szikszó /856/, vyšetrovanie prechovávania uprchnutých vojakov /1026/. 

736 2-1580 1800  82 

Obligácia, sťažnosť poddaných obce Skároš na svojich zemepánov pre povolenie 

spásania ich pasienkov ovcami z iných obcí /31/, vyšetrenie udania o márnotratnej 

správe majetku /42/, predpisy o spôsobe štúdia farmaceutiky, ránhojičstva, pôrodníctva 

a veterinárstva /103/, tolerančná taxa Židov v okresoch Cserehát a Szikszó /180/, 

vyšetrovanie ublíženia na tele /325/, reskript Františka I. o použití brachiálnej moci proti 

barónovi Vincentovi Meskovi pri vymáhaní pohľadávok jeho veriteľov /400/, reskript 

Františka I. o zamedzení násilného obsadzovania  cudzích majetkov /440/, spôsob 

predkladania žiadostí o prijatie do šľachtickej telesnej gardy /1004/, súpis kvitancií o 

dodaných záprahoch /1020/, oznámenie dištriktuálneho generála Jána Mészárosa o 

opätovnom prevzatí velenia nad insurgentským vojskom potiskej oblasti /1303/. 

737 1800     83 

Reprezentácia Spišskej župy palatínovi v náboženskej záležitosti, žiadosť mesta Košíc o 

reguláciu Hornádu v chotári obce Vyšné Opátske, spor medzi katolíkmi a 

reformovanými mestečka Moldava nad Bodvou vo veci kráľovského desiatku, 

inštrukcia pre župné deputácie vyslané na vyhotovenie subsidionálneho súpisu. 738

 Fasc 2 4-130       1801  83 

Správa druhého podžupana k odvolaniu sa Vincenta Mesku proti brachiálnej exekúcii 

/23/, sekvestrovanie majetkov Jána Pető v obci Fúlókércs /29/, žiadosť o satisfakciu za 

ublíženie na tele /36/, sťažnosť poddaných obce Trstené pri Hornáde na želiarov pre 
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spásanie ich pasienkov /41/, súpis majetkov sirôt Martina a Jána Szarku v Moldave nad 

Bodvou /84/. 

739 Fasc 4 17       1801  83 

Spôsob prijímania pacientov do ústavu choromyseľných vo Viedni, modality prestupu 

detí z katolíckeho náboženstva na evanjelické, výzva na zbieranie milodarov pre 

pohorelcov mestečka Gyula v župe Békés /MĽR/. 

740 Fasc 5 1-50       1801  83 

Konečné pripomienky KMR k vyúčtovaniam župy za r. 1794, 1795 /1/, žiadosť 

okresného lekára okresu Gönc o úhradu výdavkov na lieky /6/, žiadosť bývalého 

perceptora župy Jána Altha o udelenie absolutória /18/, nariadenie KMR o vyberaní 

tolerančnej taxy /21/, výkaz na účet župy dodaných liekov /26/, vyplácanie odmien za 

chytenie vlkov  /41/, výkaz diét župného inžiniera /50/.  

741 Fasc 6 2-18       1801  83 

Sťažnosť na zemepána pre vyloženie z domu /2/, sťažnosť zemepánov na poddaného v 

obci Vilmány pre neplnenie povinností /3/, sťažnosť obyvateľov obce Vajkovce na 

židovského árendátora pre vymáhanie neoprávnených poddanských povinností /7/, 

sťažnosť obyvateľov obce Kechnec na zemepánov, ktorí prijali do svojich košiarov 

ovce z iných obcí a tým spôsobili nedostatok paše /15/. 

742 Fasc 7 1-81       1801  84 

Oznámenie KMR o pokračovaní činnosti dištriktuálnych súdnych tabúl prerušených pre 

insurekciu /1/, deľba majetkov po Jánovi Tiszta v obci Tornyosnémeti /3/, reskript 

Františka I. o použití brachiálnej moci proti Mikulášovi Komjatimu pri exekvovaní jeho 

majetku /11/, deľba majetkov medzi sirotami Ladislava Martinidesa /35/, nariadenie 

KMR o spôsobe predkladania výkazov o občianskych a trestných procesoch /70/. 

743 Fasc 10 1-38       1801  84 

Protestácia, obligácia a zmluvy v majetkoprávnych veciach. 

744 Fasc 2 3-86       1802  84 

Nariadenie Uhorskej kancelárie o menovaní správcu majetkov baróna Antona Mesku 

/7/, žiadosť o rozvod manželstva /23/, žiadosť o vykonanie deľby majetku v obci 

Alsócéce /42/, správa župnej deputácie o spore medzi reformovanou cirkou v obci Ujvár 

a Žigmundom Bonisom o lúku /43/. 

745 Fasc 5 2-34       1802  84 

Žiadosť okresného lekára o úhradu za liečenie poddaných /2/,  výkaz liekov vydaných 

na účet župnej pokladnice /4/, pripomienky revíznej stolice k vyúčtovaniu generálneho 
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pokladníka župy za r. 1800 /5/, výkaz o počte port jednotlivých žúp /27/, poukazovanie 

peňazí z pokút do župnej pokladnice, kľúč na výrub židovskej tolerančnej taxy /34/. 

746 Fasc 6 1-5       1802  84 

Nariadenie KMR o vyšetrení sťažnosti obcí Nižná a Vyšná Myšľa na provizora 

myšlianskeho panstva /1/, žiadosť zemepána o vyhostenie poddaného  neschopného 

plniť svoje poddanské povinnosti /2/, žiadosť poddaného v obci Komárovce o úhradu 

hodnoty domu, z ktorého bol vypovedaný /3/, prípis župy Szabolcs o nariadení KMR, 

ktorým sa prenáša právomoc vyhostiť poddaného z panskej stolice na rozhodnutie 

slúžneho /5/. 

747 Fasc 7 3-48       1802  84 

Nariadenie KMR o urýchlení procesu Štefana Galgóczy proti Jozefovi Kazinczymu 

týkajúceho sa pozemku v obci Alsóregmec /14/, vyhlasovanie ediktálnych termínov pri 

rozvodovom konaní /21/, žiadosť sirôt v obci Alpár o prevzatie ich majetku z rúk tútora 

/43/, vyhľadávací mandát vydaný palatínom Jozefom v prospech Johany Szörényi /48/. 

748 Fasc 10 1-28       1802  84 

Obligácie a protestácie v majetkoprávnych záležitostiach. 

749 1015-1466        1802  85 

Podmienky pre vypovedanie neschopných poddaných zo svojich pozemkov /1015/, 

konkurz na obsadenie miesta hlavného riaditeľa stredoškolského obvodu v Pätikostolí 

/1017/, nariadenie KMR o vyinkasovaní príspevkov na výdavky ilýrskeho kongresu 

/1466/. 

750 Fasc 1 15       1803  85 

Žiadosť Jána a Gabriela Szabó o potvrdenie zemianskeho pôvodu. 

751 Fasc 2 2-132       1803  85 

Správa župnej deputácie k  sťažnosti Ignáca Kulmana v Moldave nad Bodvou na  

Jozefa Szobonyu pre vyloženie z domu /3/, Správa župného fiškála o  rozmnožení sa 

zločincov v mestečku Szántó /15/, žiadosť dedičov o umožnenie prevzatia dedičstva 

/16/, vyšetrovanie násilností spáchaných na Žigmundovi Balogovi v obci Zsujta /17/, 

žiadosť o menovanie tútora pre osirotených /58/, prípis hlavného župana Ladislava 

Orczyho o prípravných prácach na sčítanie ľudu  /105/. 

752 Fasc 3 19-69       1803  85 

Správa župnej deputácie o vykonaní testamentu kapitána Juraja Horvátha v obci 

Felsőcéce /19/, korešpondencia medzi 1. cisársko-kráľovským jazdeckým plukom a 

župou o poukázaní dedičstva po desiatnikovi Andrejovi Hricuovi jeho dedičom /21/, 
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oznámenie AŽ Blankensteinovmu jazdeckému pluku, že dedička po kapitánovi 

Gabrielovi Litassy sa presťahovala do Zemplínskej župy /69/. 

753 Fasc 5 2-30       1803  85 

Výkaz  o nezaslaných župných vyúčtovaniach /2/, poukázanie peňazí vyinkasovaných 

za dodané lieky do župnej pokladnice /4/, vymáhanie daňových nedoplatkov župy /6/, 

vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska za zimný a letný polrok /12/, výkaz dík 

podľa jednotlivých okresov /25/.  

754 Fasc 6 1-14       1803  86 

Sťažnosť niektorých obyvateľov z obce Seňa na zemepánov pre násilné zabratie  

ich lúk /1/, vyžiadanie KMR zaslania príslušných urbárov a urbárskych spisov k 

rozriešeniu sporu medzi mestečkom Szántó a panstvom Regéc /3/, žiadosť o povolenie 

výmeny neschopných poddaných v obci Szolnok /9/, spor zemepánov o poddaného v 

obci Nyiri /11/. 

755 Fasc 7 4-44       1803  86 

Korešpondencia so susednými župami o termínoch zasadania sedrie /4/, výzva na 

zbieranie milodarov pre pohorelcov mestečka Liptovský Mikuláš /13/, nariadenie KMR 

o urýchlení prejednávania súdnych  sporov /34/. 

756 Fasc 8 1       1803  86 

Prípis slobodného kráľovského mesta Sabinova o poukázaní finančnej pozostalosti po 

farárovi Matejovi Sikettovi v obci Felsőgagy jeho dedičom v Sabinove. 

757 Fasc 10 1-30       1803  86 

Protestácie a obligácie v mejetkoprávnych záležitostiach, odvolanie splnomocnenia. 

758 8-1559        1803  86 

Sťažnosť siroty v obci Tornyosnémeti na svojho tútora pre neochotu vydať jej dedičstvo 

/8/, sťažnosť jágerskej kapituly pre výchovu detí pochádzajúcich zo zmiešaných 

manželstiev v nekatolíckom náboženstve /93/, návrh župnej deputácie na ochranu lesov 

ležiacich medzi hradmi Slanec a Füzér /1116/, vyárendovanie majetkov Terézie 

Kelczovej v Rozhanovciach a na okolí /1550/. 

759 Fasc 2 1-87       1804  86 

Správa župného fiškála o urovnaní sporu /7/, predpisy KMR o súpise nezemianskeho 

obyvateľstva  /8/, správa župnej deputácie a reponovaní vlastníka do neprávom 

odňatého domu v Moldave n/Bodvou /23/, opis hraníc medzi obcami Košická Polianka 

a Vyšná Hutka /46/, žiadosť o sekvestrovanie majetkov /86/. 
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760 Fasc 3 39       1804  86 

Žiadosť Judity Nádaskayovej z obce Hidanémeti o rozvod manželstva. 

761 Fasc 4 16       1804  86 

Reskript Františka I. zakazujúci Gabrielovi Erdélyimu spolunažívanie s druhou 

manželkou pred platným rozviazaním jeho prvého manželstva. 

762 Fasc 5 1-26       1804  86 

Žiadosť o vyplatenie odmeny za chytenie a zastrelenie vlkov v Moldave n/Bodvou /4/, 

určenie poplatkov za použitie poštových koní /5/, vyúčtovanie výdavkov na 

vydržiavanie vojska /6/, účet lekárne v Košiciach za dodané lieky /13/, predloženie účtu 

košického stolára za práce na obytnom dome župy v Myslave /26/.  

763 Fasc 6 1-7       1804  86 

Dožiadanie KMR ohľadom podania vysvetliviek župy k pripomienkam KMR o 

urbárskych protokoloch /1/, sťažnosť poddaných obce Vyšná Kamenica proti 

zemepánovi pre nadmerné využívanie ich pasienkov /4/, nariadenie KMR o prešetrení 

urbárskej sťažnosti poddaných obce Rozhanovce /6/. 

764 Fasc 7 21-63       1804  86 

Povolenie zriadenia majorátu na panstve kniežaťa Lívia Odeschalchiho v obci Ujlak v 

Sriemskej župe /21/, inštrukcia pre advokátov /24/, sekvestrovanie majetku Jozefa 

Kapyho v Šarišskej župe /50/. 

765 Fasc 10 1-26 

Protestácie a obligácie v majetkoprávnych veciach. 

1804  87 

766 453-1553 1804  87 

Skúmanie zemianskeho pôvodu viacerých žiadateľov /453/, správa župnej deputácie o 

vyznačení pozemku pre stavbu reformovanej  fary v obci Byšta /566/, žiadosť o úpravu 

hraníc medzi obcami Cekeháza a Kér /663/, nariadenie KMR o neprípustnosti 

zvyšovania mzdy za prevážanie soli /724/, prípis Šarišskej župy o výstavbe cesty Košice 

- Prešov. 

767 5-1706        1805              87 

Pripomienky KMR k súpisu obyvateľstva obce Seňa /5/, žiadosť lekára okresu Szikszó 

o výstavbu obytného domu pre jeho  potrebu /64/,  výdavky na opravu mostu v obci 

Nagykinizs /270/, výkaz škôd spôsobených krupobitím v obciach Ďurkov a Kalša /273/, 

intabulovanie obligácií /595/, žiadosť o výplatu odmeny za chytenie vlkov v obci 

Devecser /714/, nesúhlas panovníka s predčasným prepustením väzňa Andreja Onodyho 
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na slobodu /806/, výťah z protokolu zo zasadania panskej stolice v Jasove /1004/, správa 

župných delegátov z bratislavského snemu a vyhlásenie generálnej insurekcie /1441/, 

zásobovanie, ubytovanie a pochodové plány ruských vojsk /1706/. 

768 41-1591        1806   88 

Sťažnosť košického biskupa na Annu Körössyovú z Moldavy n/Bodvou pre zanechanie 

katolíckej viery /43/, oznámenie provinčného komisára o termíne pre vyúčtovanie 

výdavkov na vydržiavanie vojska /368/, oznámenie KMR o obnovení činnosti 

kráľovskej kúrie a dištriktuálnych súdnych tabúl /376/, správa druhého podžupana o 

vyárendovaní kráľovských desiatkov /448/, zákaz poľovania v herľanských lesoch 

/449/, určenie poplatkov za prepravu osôb poštovými spojmi /935/, patent o 

dementovaní devalvácie nominálnej hodnoty bankoviek /1023/, výkaz škôd 

spôsobených krupobitím  v obciach Rozhanovce a Beniakovce /1249/, zmluvy o 

vyárendovaní kráľovských desiatkov uzavreté medzi AŽ a košickou, resp. jágerskou 

kapitulou /1253/, účty za dodané lieky /1282/, reskript Františka I. o rozpustení 

insurekcie. 

769 65-1426        1807   89 

Intabulovanie obligácie /103/, žiadosť dvoch ruských vojakov vracajúcich sa z 

francúzskeho zajatia do vlasti o vrátenie ich šiat, ktoré im násilne zobrali obyvatelia 

Forró /124/, súpis  sekvestrovaných majetkov Mikuláša Komjáthyho v mestečku Szántó 

/166/, vyšetrovanie zemianskeho pôvodu členov rodiny Péczely /411/, inštrukcia pre 

vydávanie a kontrolu cestovných pasov /514/, správa o rozvodovom konaní medzi 

barónom Jakubom Meskom a jeho manželkou Júliou Kende /674/, nariadenie KMR o 

vizitácii lekární /910/, zmena v osobe poštmajstra na poštovej stanici vo Svinici /1421/, 

účet za dodané lieky, správa hlavného slúžneho okresu Cserehát o práci povrazníkov v 

Jasove, prechod ruských vojsk vracajúcich sa z Talianska do vlasti. 

770 15-1617         1808  90 

Úprava KMR o uzavieraní manželstiev /15/, správa župnej deputácie o hospodárení 

Jozefa Szúnyogha na majetkoch jeho brata v obci Krasznokvajda /43/, zoznam členov 

župných delegácií vyslaných na zozbieranie výkazov príjmov majiteľov v župe  /212/, 

zdravica župy adresovaná hlavnému županovi z príležitosti jeho menovania tajným 

radcom /381/, sekvestrovanie majetku Daniela  Szúnyogha v obci Krasznokvajda /946/, 

žiadosť Imricha Sedlického o vydanie osvedčenia o zemianskom pôvode /1097/, výzva 

KMR na zbieranie milodarov pre pohorelcov v Dolnej Štubni v Turci a v Mníšanoch a 

Nadabule v Gemeri /1217,1219,1220/, vymenovanie Štefana Wirknera za lekára AŽ 

/1307/, odvodný zoznam 60. pešieho pluku Gyulayho /1471/, žiadosť o vyplatenie 

odmeny za chyteného ruského vojenského zbeha v Moldave n/Bodvou, ponuka továrne 



 - 142 -  

 

 

 

na výrobu vlnených látok a súkna v Haliči na dodávku svojich výrobkov pre insurekčné 

vojsko. 

771 2-1454         1809  91 

Žiadosť o oslobodenie od vojenskej služby /10/, platenie príspevkov na vydržiavanie 

židovských rabínov v AŽ /75/, nariadenie KMR o dvojmesačných revíziách župnej 

pokladnice /200/, vyhlásenie termínu dražby benefícia dolovania kamenného uhlia v 

Pätikostolí /445/, zákaz konania týždenných trhov a jarmokov v nedeľu a v sviatočné 

dni /503/, zoznam dezertovaných insurgentov /807/, nariadenie palatína Jozefa o 

poukázaní príspevkov na vojenskú akadémiu  

/901/, žiadosť plukovníka Paula Kélera o náhradu za insurgentov demobilizovaných pre 

chorobu /1247/, nariadenie palatína Jozefa o poukázaní príspevkov na korunováciu 

kráľovnej /1353/, oznámenie KMR o započatí činnosti súdov následkom ukončenia 

vojny s Francúzskom /1452/. 

772 21-1982         1810  92 

Súpis šľachticov, zemanov a ich služobníctva bývajúcich v Košiciach /24/, žiadosť o 

odklad trestu pre chorobu /202/, sťažnosť obyvateľov obce Čaňa na veľkú ťarchu 

spojenú s vydržiavaním vojska /370/, žiadosť továrne na výrobu súkna v Haliči o 

úhradu za dodaný tovar /598/, nariadenia palatína Jozefa o vyúčtovaní výdavkov na tzv. 

erárnych jazdcov /954/, a na insurekciu /955/, dotaz košického biskupa Andreja Szabó 

vo veci manželského rozvodu /986/, predpisy o súpise nezemianskeho  obyvateľstva 

/1148/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 1810/11 /1421/, reorganizácia 

vojenských apelačných súdov /1482/, súpis dík podľa jednotlivých okresov /1642/, 

predpisy o prijímaní služobníctva do služby /1644/. 

773 4-2141         1811  93 

Prípis slobodného kráľovského mesta Szatmárnémeti o chytení delikventa príslušného 

do AŽ /11/, dožiadanie KMR ohľadom podania správy o stave väzníc /108/, 

vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska /148/, výzva na zbieranie milodarov pre 

pohorelcov mesta Trnava /282/, devalvácia bankoviek na jednu pätinu pôvodnej 

hodnoty /697/, nariadenie KMR o päťnásobnom platení dane devalvovanými 

bankovkami /746/, nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie o apelovaní proti 

rozsudkom panskej stolice jasovského prepoštstva na župnú sedriu /1179/, všeobecná 

inštrukcia župy pre svojich delegátov vyslaných na snem do Bratislavy /1184/, 

inštrukcia župy pre svojich delegátov na sneme ohľadom ďalšieho obehu 6 

grajciarových mincí /1436/, výrub vojenskej dane pre župu /1729/, zoznam vojenských 

zbehov /1918/, súpis služobníctva magnátov a zemanov bývajúcich v Košiciach /1970/, 

správa župnej deputácie o revízii perceptorských účtov /2052/. 
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774 10-1809         1812  94 

Vyšetrovanie chotárneho sporu medzi mestečkom Szántó a kniežaťom Bretzenheimom 

/128/, správa župnej deputácie a obchôdzke hraníc mestečka Szántó a obcí Felsőgolop, 

Felsődobsza, Pere, Hernádbüd, Kér a Cekeháza /157/, zabezpečenie transportu väzňov 

do polepšovne v Segedíne /525/, spisy panskej stolice majetkov Košického biskupstva v 

obci Hejce /755/, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska /1328/, zmluva 

uzavretá medzi AŽ a Košickou kapitulou o vyárendovaní kráľovských desiatkov /1773/, 

župný štatút o verejnom poriadku. 

775 1-980         1813  94 

Nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie o urýchlenom predložení sporu medzi  

Alexandrom Lányim a synmi rodiny Dobay kráľovskej tabuly na revíziu /114/, určenie 

mzdy za prepravu viktuálií pre vojsko /123/, umožnenie zbierania milodarov na 

výstavbu modlitební a škôl pre evanjelické cirkevné zbory na Morave /334/, predpisy o 

vykonávaní štatariálneho práva /641/, nariadenie KMR o spôsobe predkladania odpisov 

kongregačných zápisníc na revíziu /742/, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska 

/962/. 

775 1076-1976         1813  95 

Správa župného fiškála o stave zameriavania chotárov obcí Nižná a Vyšná Myšľa, 

Olšovany a Blažice /1081/, predpisy o rozvodovom konaní medzi protestantmi /1209/, 

kurentovanie a opisy osôb utečených väzňov /1434/, upozornenie na príchod 

vyzvedačov do krajiny /1662/, výzva na hubenie vlkov /1936/, návrh na reguláciu lesov 

mestečka Szántó. 

776 54-2241         1814  95 

Nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie v súdnych záležitostiach, žiadosť o exekúciu 

dlžoby /253/, všeobecný vzorový štatút pre cechy v Uhorsku /498/, stopovanie po 

výrobcoch falšovanej bankovky /581/, nariadenie o predchádzajúcej prehliadke 

uchádzačov o prijatie do šľachtickej telesnej gardy /716/, ponuka literatúry o varení 

cukru z javorového dreva /1274/, povolenie KMR na dočasné zvýšenie počtu hajdúchov 

AŽ /1356/, opisy kurentovaných osôb /1419, 1420/, nariadenie KMR o prísnom 

potrestaní krádeží soli vyskytujúcich sa pri jej preprave /1794/, nariadenie o prihliadnutí 

na telesnú zdatnosť delikventa odsúdeného na telesné tresty /1977/, vyšetrenie sťažnosti 

majiteľky mlyna v obci Göncruszka na majiteľku mlyna v obci Hernádvécse pre zásah 

do vodohospodárskych pomerov na Hornáde. 

777 69-2226         1815  96 

Repozičný spor židovského árendátora Samuela Liszauera proti Ladislavovi Óvary v 

Seni /69/, správa župnej deputácie vyslanej na uzavretie zmluvy o vyárendovaní 
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kráľovských desiatkov s jágerskou kapitulou /99/, pripomienky župnej deputácie k 

župným vyúčtovaniam /158/, žiadosť o poskytnutie brachiálnej moci na vykonanie 

súdneho rozsudku /317/, pochôdzka hraníc medzi panstvami Füzér a Regéc /658/, výzva 

KMR na presvedčenie ľudu o užitočnosti očkovania detí proti kiahniam /1322/, návrh 

na odmenu pre župného chirurga za jeho zásluhy pri očkovaní proti kiahniam /1476/, 

reorganizácia vojenských apelačných súdov /2126/, žiadosť Františka Gedeona o 

vyslanie župnej deputácie na stanovenie výšky hate pri jeho mlyne v obci Janík. 

778 12-2071         1816  96a 

Správa polepšovne v Segedíne o prepustení väzňa príslušného do AŽ, na slobodu /12/, 

výzva na zbieranie milodarov pre ľadovcom a záplavami poškodených obyvateľov 

sikulských stolíc v Sedmohradsku /192/, žiadosť Zemplínskej župy o opravu cesty 

Košice-Užhorod v úseku pri Dargove /219/, predpisy o oslobodení úradných poštových 

zásielok od poplatkov /573/, revízia župných účtov z r. 1813 /602/, zbieranie milodarov 

pre pohorelcov Nových Zámkov /715/, repartícia árendy kráľovských desiatkov na 

jednotlivé obce z r. 1733-1789 /1100/, služobná inštrukcie pre inšpektora štátnych 

žrebčincov /1203/, predpisy pre súdy na prinavrátenom ilýrsko-chorvátskom vojenskom 

pohraničí /1329/, predpisy o zaobchádzaní s väzňami /1625/, zoznam liekov dodaných 

na účet župy /1627/, súpis dík podľa jednotlivých okresov župy /1857/, súpis škôd 

spôsobených ľadovcom v okrese Szikszó /1896/, žiadosť Antona Darvasa o zvýšenie 

mýtneho na jeho moste cez rieku Bársonyos podľa pripojenej tabuľky, menovanie 

dvorného radcu a hlavného inšpektora v Smolníku Františka Drevenyáka hlavným 

komorným grófom Dolného Uhorska, neoverený výpis zo znovuzakladajúcej listiny 

jasovského prepoštstva z r. 1255, týkajúci sa mýtneho práva. 

779 2-2528         1817  97 

Návrh sirotskej deputácie na organizáciu starostlivosti župy o siroty /84/, sťažnosť na 

obyvateľov obce Alsóvadász pre ničenie lesov obce Boldva v Borsodskej župe /155/, 

správa župnej deputácie o novom regulovaní mýtnych poplatkov /162/, súpis 

vojenských zbehov /250/, súpis majetku siroty Karolíny Schmidtovej v mestečku 

Szikszó /755/, menovanie kurátora pre správu majetku duševne chorej osoby /1182/, 

pojednanie o ochrannom očkovaní proti kiahniam  /1197/, žiadosť košického lekárnika 

o povolenie založiť filiálku lekárne v  

Moldave nad Bodvou /1567/, reskript Františka I. o spôsobe uzavierania zmlúv /1740/, 

oznámenie košického komorského administrátora Imricha Fischera o termíne dražby 

benefícií panstva Malá Ida, zápisnica zo zasadania partikulárnej kongregácie 1. nov. 

1817. 
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780 6-1964         1818  98 

Nariadenie KMR o súpise obyvateľstva /6/, dislokácia vojska na území župy /119/, 

patent Františka I. o vynáleze zvárania ocele a nádob na tavenie zámočníka  Jozefa 

Gerlacha /513/, predpisy o vývoze vlny do zahraničia /653/, dožiadanie rožňavského 

biskupa gr. Ladislava Eszterházyho o napomenutie Štefana Kornisa pre nesplnenie 

testamentárneho odkazu jeho brata v prospech kostola vo Fige, okr. Rimavská Sobota 

/949/, zákaz palicovania a použitia iných násilností pri súdnom vypočúvaní /1142/, 

dikálny súpis na r. 1818/19  /1488/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 

1818/19 /1508/, správa hlavného slúžneho okresu Füzér o škodách spôsobených 

ľadovcom /1606/, reskript Františka I. o menových opatreniach /1728/, vydávanie 

cestovných pasov pre členov obecných deputácií vyslaných na najvyššie miesta do 

Viedne /1954/. 

781 1-964         1819  98 

Správa župnej deputácie k žiadosti baróna Jakuba Mešku o sekvestráciu jeho majetku 

/73/, vyinkasovanie nákladov na stravovanie väzňov od ich príbuzných /107/, vyberanie 

tolerančnej taxy Židov /627/, odpis testamentu Františky Péchyovej v Košiciach /835/, 

účtovné výtky KMR k župným účtom z r. 17901804 /948/. 

781 1029-2183         1819  99 

Sťažnosť katolíckych obyvateľov mestečka Szikszó na reformovaných pre 

neprístojnosti pri voľbe richtára /1070/, žiadosť o poukázanie príspevku na výchovu 

nálezinca v obci Litka /1195/, nariadenie KMR o sekvestrovaní majetku rožňavského 

biskupa gr. Ladislava Eszterházyho /1315/, zápisnica urbárskych záležitosti za r. 1818 

/1356/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 1819/20  /1486/, dikálny súpis 

/1780/, vyúčtovanie výdavkov na vydržiavanie vojska /2058/, výstavba r. kat. kostola v 

Lorinčíku, cechové artikuly rôznych remeselníkov v mestečku Szántó. 

782 14-1857         1820  99 

Vyšetrenie žiadosti o výmenu neschopného poddaného v obci Felsőkéked /77/, žiadosť 

župy Temes o vyslanie vymenovaného tútora za účelom správy sirotského majetku 

/498/, intabulovanie dlžôb Gaspara Desseőffyho /629/, postúpenie žiadosti o vydanie 

dedičstva Borsodskej župe /1426/, žiadosť obyvateľov obce Poľov o povolenie 

zbierania milodarov na výstavbu r. kat. kostola, sťažnosť na zlé hospodárenie richtárov 

mestečka Moldava n/Bodvou. 

783 2-2017         1821  99 

Žiadosť o prijatie do šľachtickej telesnej gardy /547/, prípis župy Temes o napomenutí 

tútora siroty Andreja Klaniczayho na podanie vyúčtovania zo správy majetku /829/, 

prejav hlavného župana baróna Ignáca Eötvösa na generálnej kongregácii o potrebe 
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zvýšenia početného stavu armády na zamedzenie "podvratnej činnosti šíriacej sa z 

východného susedstva Uhorska" /939/, správa župnej deputácie o potrebe opravy hate 

na rieke Bársonyos v obci Csobád /1586/, správa župnej deputácie o 

vodohospodárskych pomeroch Myslavského potoka v Barci. 

784 2-2101         1822  100 

Zápisnica urbárskych záležitostí z r. 1820 /130/, oznámenie o zrieknutí sa tútorstva pre 

dosiahnutie plnoletosti siroty /204/, nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie v 

súdnych záležitostiach, vymáhanie poplatkov na stravovanie väzňa /986/, žiadosť cechu 

krajčírov v Moldave n/Bodvou o vrátenie odňatého cechového privilégia /1315/, 

oznámenie KMR o udelení privilégií rôznym vynálezcom /2094,2095/. 

785 3-2007         1823  100 

Prípis hlavného župana baróna Ignáca Eötvösa o zrušení sekvestrácie majetku Daniela 

Szunyogiho /19/, odvolanie sťažnosti poddaných obce Fony proti židovskému 

árendátorovi pre otvorenie ďalšej krčmy /114/, dožiadanie Substitučného banského súdu 

v Gelnici o vyinkasovanie urbury od slúžneho Žigmunda Tótha /483/, žiadosť býv. 

fiškála župy Jána Soósa o vydanie svedectva o jeho účinkovaní /588/, nariadenie KMR 

o predkladaní zoznamu zemianskych sirôt /1004/, požiar v obci Alsóvadász /1252/, 

predpisy o vyberaní súdnych poplatkov /1593/, obnovenie hraničných znakov medzi 

Vyšným Medzevom a Gelnicou /1611/, návrh župnej deputácie na úpravu  Hornádu vo 

Vyšnom Opátskom. 

786 70-1926         1824  101 

Posudok župného fiškála týkajúci sa prípadu ublíženia na tele /116/, zákaz predávania 

pálenky obyvateľov obcí Myslava, Baška, Nižný a Vyšný Klatov v Košiciach /123/, 

vyhlasovanie konkurzných termínov pre veriteľov rôznych dlžníkov, sťažnosť mesta 

Košíc na troch obyvateľov z Hrašovíka pre škody spôsobené v lese mesta /614/, 

povolenie vývozu olova do Moldavska a Valašska po znovunastolení verejného 

poriadku /711/, výzva advokáta Kráľovskej kúrie Ignáca Kassicsa na predplatenie ním 

pripravovanej zbierky kráľovských nariadení a normálií vydaných v r. 1724-1824 

/1202/, tabuľka poplatkov za prepravu poštovými vozmi /1555/, nariadenie KMR o 

duchovnej starostlivosti väzňov /1901/, platba tolerančnej taxy, súpis reformovaných v 

obci Buzica. 

787 47-2477         1825  101 

Výzva na zbieranie milodarov v prospech požiarom poškodeného slobodného 

kráľovského mesta Krupina /157/, tabuľka mýtnych poplatkov platných na území župy 

/268/, hraničný spor medzi mestečkami Szántó v AŽ a Tállya v Zemplínskej župe /619/, 

súpis a dražba majetkov býv. hlavného perceptora župy Jozefa Kleštinského /654/, 
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správa podžupana o spreneveru peňazí župnej pokladnice /657/, správa o 

sekvestrovaných majetkoch Jozefa Kleštinského /1187/, súpis sirôt a ich majetku v 

okrese Gönc a Szikszó /1203,1204/, sťažnosť kurátora sekvestrovaných lesov panstva 

Regéc na obyvateľa z obce Erdőhorváti pre rúbanie v lese /1939/, reinkorporácia 

mestečka Aszaló do zväzku AŽ, patenty Františka I. o privilégiách pre rôzne vynálezy. 

788 4-1470         1826  102 

Sťažnosť mestečka Gönc na rušenie v držbe kameňolomu zo strany zempána, odpovede 

poddaných mestečka Gönc na deväť bodov z príležitosti urbárskej regulácie v r. 1772 

/11/, správa o rozpredaji majetku býv. hlavného perceptora župy Jozefa Kleštinského 

/20/, zápisnica zo zasadania panskej stolice v Szikszove /312/, správa hlavného 

slúžneho okresu Cserehát o pokuse zmierenia manželov v obci Pamlény /500/, správa 

podslúžneho okr. Košice o určení miesta pre cintoríny v obciach Buzice, Bernátovce a 

Kokšov-Bakša /1121/, patenty Františka I. o privilégiách pre rôzne vynálezy /1431-

1439/. 

788 1637-2147         1826  103 

Dikálny súpis /1672/, revízia perceptorských účtov /1721/, zoznam trigonometrických 

bodov na území župy, návod na ochranu proti šarlachu, inštrukcia pre delegátov 

vyslaných na snem. 

789 25-2240         1827  103 

Výzva na zaplatenie tolerančnej taxy /37/, výkaz liekov vydaných pre väzňov a 

poddaných /75/, vyárendovanie domu býv. hlavného perceptora župy Jozefa 

Kleštinského /365/, pokutovanie židovského árendátora krčmy a mäsiarstva v obci 

Csenyéte pre používanie nezákonných mier /794/, rozpočet výdavkov domácej 

pokladnice na vojenský rok 1828 /1139/, výrub vojenskej dane na župu podľa 

rozhodnutia snemu /1623/, úprava o rozvodovom konaní pravoslávnoevanjelických 

manželstiev /1673/, súpis dík /1885/, dodávanie liekov /1922/, zriadenie lekárne v Zlatej 

Idke /1967/, správa o škodách spôsobených ľadovcom v obciach Mikóháza, Regmec, 

Korlát, Gibárt, Nagykinizs a v mestečku Gönc /2001/, blahoželanie župy gr. Adamovi 

Revickému k jeho menovaniu kráľovským kancelárom po úmrtí kniežaťa Františka 

Koháryho. 

790 133-2223          1828 

 104 

Nariadenie KMR o pridržiavaní sa predpisov o správe verejných pokladníc /133/, správa 

deputácie o revízii vojenskej a domácej pokladnice župy a vyúčtovania za rok 1826 

/431/, pozvanie od hlavného provinčného komisára na vyúčtovanie platby vojenskej 

dane /502/, výzva na zaplatenie nedoplatkov tolerančnej taxy /749/, repartícia 
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príspevkov na odvod vojakov odhlasovaných na sneme /1083/, schválenie účtov za 

dodané lieky /1127/, dikálny súpis /1819/, odpustenie daňových nedoplatkov k 31. okt. 

1825 /1913/, tabuľka  o úrode obilia a sena, prejav hlavného notára na župnej 

reštaurácii, limitácia cien mäsa. 

791 6-2189         1829  104 

Správa župnej deputácie o konfrontácii daňových knižiek /109/, nedoplatky tolerančnej 

taxy /165/, škody spôsobené ľadovcom v Hýľove /207/, koncept prípisu župy 

adresovaného Bentzúrovmu uhorskému pešiemu pluku o používaní maďarčiny v 

písomnom styku s uhorskými plukmi /286/, zaslanie pripomienok k župným 

vyúčtovaniam /704/, schválenie účtov za dodané lieky /1266/, rozpočet výdavkov 

domácej pokladnice na vojenský rok 1830 /1478/, výkaz sporov apelovaných na 

Kráľovskú súdnu tabulu /1668/, dražba domu býv. hlavného perceptora župy Jozefa 

Kleštinského /1834/, správa župnej deputácie o revízii vyúčtovania župy za r. 1828 

/1850/, súpis dík /1851/, poukázanie zárobku väzňov do župnej pokladnice /1921/. 

792 1-2248         1830  105 

Správa župnej deputácie o konfrontácii daňových knižiek jednotlivých obcí /64/, 

pokutovanie židovského krčmára v obci Budulov pre nedodržanie záverečnej hodiny 

/105/, revízia župnej pokladnice /253/, regulácia potoka Belus v chotároch obcí 

Felsőméra a Alsóméra /679/, schválenie účtov za dodané lieky /1117/, rozpočet 

výdavkov domácej pokladnice župy na vojenský rok 1831 /1312/, pozvanie zástupcov 

župy provinčným komisárom v Košiciach na vykonávanie vyúčtovania platieb 

vojenskej dane /1759/, správy župných delegátov z bratislavského snemu /1769/, súpis 

škôd spôsobených ľadovcom v okrese Füzér /2093/, urgencia dikálneho súpisu /2248/, 

správa župnej deputácie o potrebe regulácie Bodvy v Budulove, sťažnosť poddaných v 

Košickej Polianke na židovského árendátora pre veľké zaťaženie poddanskými 

povinnosťami. 

793 53-1978         1831  105 

Návod na súpis Židov /53/, dokazovanie neviny býv. podžupana AŽ Gabriela 

Szentimreyho na sprenevere peňazí župnej pokladnice spáchanej hlavným perceptorom 

Jozefom Kleštinským /160/, výkaz o platbe daní /251/, vyúčtovanie výdavkov na 

vydržiavanie vojska /547/, nedoplatky tolerančnej taxy /662/, prípis hlavného župana 

baróna Ignáca Eötvösa o zavedení štatariálneho súdnictva na území AŽ v súvislosti s 

cholerovým povstaním /1462/, schválenie účtov za dodané lieky /1853/, správa župnej 

deputácie o odovzdaní župných pokladníc novovymenovanému hlavnému perceptorovi 

/1908/, celokrajinské výkazy o priebehu epidémie cholery od 13.6.1831 do 25.10.1831.  
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794 3-2317         1832  106 

Výzva palatína Jozefa na poukázanie príspevkov v prospech vojenskej akadémie /3/, 

výkazy o platení dane /24/, urgovanie predloženia súpisu Židov a ich príjmov /568/, 

vyárendovanie majetkov sirôt Andreja Téglásyho v obciach Korlát a Céce /768/, pokus 

o zmierenie manželov v obci Ždaňa /819/, revízia perceptorských účtov za r. 1831 

/1118/, výzva KMR na vyrovnanie daňových nedoplatkov /1264/, revízia župných 

pokladníc /1593/, rozpočet výdavkov župnej pokladnice na vojenský rok 1833 /1640/, 

vyúčtovanie vojenskej dane /2106/, dikálny súpis /2116/, pripomienky župnej komisie k 

návrhom zákonov vypracovaných krajinskou deputáciou, správa župnej komisie o 

nedoplatkoch príspevkov v prospech Národnej opernej a  divadelnej spoločnosti v 

Košiciach. 

795 18-2203         1833  106 

Vymáhanie daňových nedoplatkov /90/, predloženie účtov za dodané lieky KMR /391/, 

pripomienky hlavného perceptora AŽ k vyhotoveniu rozpočtu domácej pokladnice na 

rok 1833 /472/, plán novovytýčenej obchodnej a poštovej cesty Bodókőváralja - Szántó 

/596/, nedoplatky tolerančnej taxy /635/, revízia vojenskej a domácej pokladnice župy 

/1065/, vyúčtovanie vojenskej dane za zimný polrok r. 1833 /1084/, deľba majetkov 

dedičov Pavla Vétseyho v obciach Mokrance a Felsőméra /1138/, rozpočet výdavkov 

domácej pokladnice na vojenský rok 1834 /1542/, správa o potrebe výstavby nových 

kamenných mostov na Bodve v Budulove /1877/, zaslanie tlačív pre súpis Židov /2026/, 

správa predsedu hlavného riaditeľstva národného divadla v Košiciach gr. Teodora 

Csákyho o stave divadla. 

796 24-1997         1834  107 

Plán výstavby maštale pre jazdecké vojsko ubytované v mestečku Gönc /32/, nariadenie 

KMR o podaní správy o okolnostiach odsúdenia zemana na dvojročné väzenie spojené 

so štvrťročným korbáčovaním /217/, výzva na upisovanie účastín na založenie 

šermiarskej školy v Pešti a štatút školy /402/, správa o škodách spôsobených požiarom v 

Rozhanovciach /415/, vyúčtovanie vojenskej dane za zimný polrok r. 1834 /581/, správa 

podžupana o pôžičke pre potreby domácej pokladnice  /602/, revízia  vojenskej a 

domácej pokladnice župy /616/, revízia perceptorských účtov za r. 1833 /630/, rozpočet 

výdavkov domácej pokladnice na vojenský rok 1835 /1594/, dikálny súpis /1997/. 

797 15-2051         1835  107 

Urgovanie predloženia súpisu Židov na KMR /35/, predloženie účtov za dodané lieky 

/205/, vyžiadanie správy, či už bol uhradený schodok spôsobený býv. hlavným 

perceptorom Jozefom Kleštinským /636/, revízia perceptorských účtov za r. 1835 /738/, 

správa župnej komisie o stave požiarom poškodeného domu pre ubytovanie vojska v 



 - 150 -  

 

 

 

mestečku Gönc /1133/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na vojenský rok 1836 

/1737/, dikálny súpis /1924/. 

798 15-1962         1836  107 

Nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie  v súdnych záležitostiach, správa o 

repozičnom spore medzi Jánom Broskom a vdovou Františka Kazinczyho a o 

konkurznom spore menovanej /942/, deľba majetkov medzi sirotami Františka 

Jakabfalvayho /1241/, žiadosť župy Heves a vonkajší Szolnok o úhradu škôd 

spôsobených krádežami Andreja Tarnóczi príslušného do Jasova z jeho majetkovej 

podstaty /1245/, plán na vybudovanie cesty Košice - Buzinka a sprievodná  správa 

župnej komisie k plánu /1341/, plán na reguláciu Hornádu v chotároch obcí 

Tornyosnémeti a Zsujta /1962/, tabuľka odmien pre sudcovský personál pri sumárnych 

pravotách. 

799 32-2669         1837  108 

Pozvanie podžupana a sudcov župy na reambuláciu hraníc Zlatej Idky a Opátky 

riaditeľom kráľovských súdnych záležitostí a prokurátorom koruny Alexandrom 

Beöthym /77/, súpis majetku pozostalého po penzionovanom kapitánovi Jánovi 

Peršenckom v Moldave n/Bodvou /154/, návrh na udržiavanie tzv. peštianskej a 

podhorskej cesty vedúcej do Zemplínskej vinohradníckej oblasti a zoznam vybudovať  

sa majúcich ciest  /660/,  reambulácia hraníc obcí Vyšná a Nižná Myšľa, Olšovany a 

Blažice /704/, intabulácia rôznych obligácií, oznámenie o menovaní cisársko-

kráľovských konzulov v Hamburgu a Odese /964, 965/, pripomienky župnej komisie na 

účtovné výtky KMR k župným účtom za r. 18051825 /1699/, žiadosť o zmenu v osobe 

tútora sirôt /2669/. 

800 9-2734         1838  108 

Zápisnica zo zasadania partikulárnej kongregácie dňa 10.1.1836 /9/, výpis z testamentu 

Jána Vitéza v Košiciach /27/, prosba košického mydlára o zmiernenie pokuty pre 

výrobu sviečok menšej váhy /644/, správa podžupana o repozičnom spore medzi 

Žigmundom Okruckým a Antonom Borosom vo Vyšnej Kamenici /1367/, intabulovanie 

rôznych obligácií, výkaz liekov vydaných na účet župy /1665/, vzbura ľudu v obci 

Felsővadász /2154/, zmluva medzi panovníkom Ferdinandom V. a kráľom Sardínie o 

vzájomnom vydávaní zločincov /2678/, návrh župnej komisie na zavedenie 

humánnejšieho zaobchádzania s väzňami s plánom na výstavbu väznice, správa o more 

dobytka v Zemplínskej župe. 

801 8-2554         1839  108 

Žiadosť Šarišskej župy o vykonanie rozsudku v dlžobnom spore /15/, intabulácia 

rôznych obligácií, menovanie splnomocnenca košického biskupa Imricha Palugyaiho 

/134/, nariadenie  Uhorskej kráľovskej kancelárie v súdnych záležitostiach, pripomienky 
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k vyúčtovaniu tútora sirôt rodiny Buzinkai /1304/, určenie miest na ubytovanie vojska 

prichádzajúceho na cvičenie /1554/, žiadosť o sekvestrovanie majetku Gabriela 

Merhelyho v Moldave n/Bodvou /1626/, návrh komisie sirotskej stolice župy o 

pracovnej náplni sirotskej stolice /2311/, žiadosť o komasáciu chotára a segregáciu 

pasienkov v obci Büttös /2384/. 

802 21-2470         1840  109 

Súpis a odhad majetkov Ľudovíta Semseyho v obciach Šaca, Hodkovce a Nováčany 

/21/, žiadosť Košického biskupstva o vykonanie rozsudku v rozvodovom spore /160/, 

účty lekárnikov za dodané lieky /587/, zloženie deputácií vyslaných na súpis 

zemianskych majetkov /952/, návod na zastrešenie budov tzv. habánskou strechou 

/1076/, správa hlavného slúžneho okresu Košice o vykonaní  rozsudku v rozvodovom 

spore /2274/, návrh župnej komisie na reguláciu Hornádu v obciach Encs a Felsőfüged, 

inštrukcia pre župných delegátov vyslaných na snem. 

803 2-3267         1841  109 

Konečné rozhodnutie KMR k vyúčtovaniu župy za r. 1805-1825 /136/, návrh župného 

inžiniera na udržiavanie ciest v dobrom stave, zmienka o menovaní cestárov /155/, 

správa komisie o konfrontácii daňových knižiek /162/, správa komisie o stave 

plánovanej výstavby novej väznice v Košiciach /836/, správa župnej komisie o výstavbe 

zadného traktu župného domu /909/, účty za dodané lieky /1120/, revízia zemianskej 

pokladnice župy /1284/, prípis Nitrianskej župy žiadajúci zrušenie cenzúry kníh /1341/, 

oznámenie AŽ o odsúdení lupiča štatariálnym súdom na trest smrti obesením /1344/, 

návrh župnej deputácie na reguláciu Hornádu v obciach Vécse a Göncruszka /1940/, 

revízia župných pokladníc /2942/, reambulácia hraníc panstva Bodókőváralja gr. 

Emanuela Péchyho /2946/, dikálny súpis /2951/. 

804 6-3099         1842  110 

Nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie v súdnych záležitostiach, správa o 

majetkovom spore medzi Barbarou Ferdinandyovou a Máriou Dombayovou /695/, 

žiadosť  gr. Jána Csákyho o zrušenie sekvestrácie jeho majetkov /888/, zápisnica 

urbárskych záležitostí za I. polrok 1841 /2067/, propagovanie týždenníka "Miskolczi 

értesítő" s pripojeným exemplárom /2286/, žiadosť poddaných obce Onga o urbársku 

reguláciu /3098/, súhlas panovníka s ustanovením podslúžnovských funkcií v 

jednotlivých okresoch  AŽ, adresa župy Novohrad k panovníkovi upozorňujúca na 

nebezpečie expanzie Ruskej ríše. 

805 28-2526         1843  110 

Správa podslúžneho okresu Košice k žiadosti libertína o oslobodenie od platenia dane 

/82/, zápisnica urbárskych záležitostí za druhý polrok 1841 /132/, pokutovanie krčmára 
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v obci Alsófüged pre používanie nesprávnej miery /304/,  súpis majetkov gr. Karola 

Keglovicha v obci Vizsoly /646/, oznámenie župy Borsod o termíne generálnej 

kongregácie /1048/, vyúčtovanie vojenskej dane za zimný polrok 1843 /1196/, zápisnica 

urbárskych záležitostí za I. polrok 1842 /1268/, žiadosť obyvateľov obce Krásna nad 

Hornádom o reguláciu Hornádu /1531/, žiadosť o odmenu za zastrelenie vlka v Košickej 

Novej Vsi /1733/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na vojenský rok 1844 /1970/, 

žiadosť požiarom poškodených Židov obce Milhosť od oslobodenia  dane /2099/, 

dikálny súpis /2106/, zápisnica urbárskych záležitostí za II. polrok 1842 /2157/. 

806 14-3952         1844  111 

Žiadosť o prepustenie vojaka z vojenskej služby /28/, správa o revízii župných 

pokladníc /97/, vyinkasovanie úhrady za stravovanie väzňov /236/, návrh župnej 

komisie na vybudovanie cesty Szikszó - Krasznokvajda /1120/, návrh komisie na 

výstavbu cesty Vyšný Medzev - Gelnica /1246/, návrh župnej komisie na výstavbu 

cesty Košice - Košická Belá /2242/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na 

vojenský rok 1845 /2963/, vyšetrovanie schodku župných pokladníc zapríčineného býv. 

hlavným perceptorom Jozefom Kleštinským /2972/, dohoda medzi Ferdinandom V. a 

kráľom oboch Sicílií o vzájomnom zrušení vysťahovaleckého cla /3165/, správa 

župných delegátov zo snemu /3687/, revízia župných pokladníc /3696/, dikálny súpis 

/3697/, výzva mestu Košice na úpravu zlých ciest na jeho okolí.  

807 10-3641         1845  112 

Nariadenie KMR o vyrovnaní daňových nedoplatkov /99/, nariadenie Uhorskej 

kráľovskej dvorskej kancelárie v súdnych záležitostiach, správa župnej komisie o 

konfrontácii daňových knižiek /342/, návrh komisie na výstavbu ciest Hidasnémeti - 

Zsujta a Trstené pri Hornáde - Gönc s plánmi /435,436/, prípis župy Szabolca 

protestujúci proti snahám Viedne o odbúranie župnej samosprávy a žiadajúci 

konštitučnú národnú vládu /896/, správa o revízii župných pokladníc a vyúčtovaní 

kráľovských desiatkov /1809/, zápisnica urbárskych záležitostí za r. 1832 a I. polrok 

1844 /1869/, nariadenie KMR o uhradení finančného schodku zavineného býv. 

pokladníkom župy Jozefom Kleštinským /1870/, rozpočet výdavkov domácej 

pokladnice na vojenský rok 1845/46  /2989/, zápisnica urbárskych záležitostí za rok r. 

1833 a II. polrok 1844 /3087/, prejavy na generálnej kongregácii 1.9.1845. 

808 2-2382         1846  113 

Revízia trestných sporov pred Kráľovskou súdnou tabulou, propagovanie 

štvorzväzkového diela nadporučíka Jána Korponayho s názvom "Vojenský zemepis" 

/40/, protest župy Pest-Pilis-Solt proti priebehu chorvátskeho provinčného snemu pre 

vzmáhajúce sa národné hnutie /266/, žiadosť hlavných slúžnych župy o oslobodenie 

poddaných od dodávky viktuálií pre vojsko pre veľkú núdzu /271/, zadelenie obcí 
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okresu Szikszó do hlavnoslúžnovského a podslúžnovských obvodov /274/, správa o 

revízii pokladníc župy /275/, plán ciest Košice - Svinica a Košice - Ďurkov /355/, návrh 

župnej komisie na výstavbu cesty Szikszó - Medzev /876/, oznámenie o založení 

spoločnosti na regulovanie údolia Tisy vidimované predsedom krajinskej dopravnej 

komisie gr. Štefanom Széchenyim /1359/, vyšetrovanie príčiny vzniku požiaru v 

mestečku Szántó /1449/, zbieranie milodarov pre pohorelcov obce Ganda /1516,1517/, 

oznámenie mesta Košíc o súdení podpaľačstva pred štatariálnym súdom /1706/, pravidlá 

štatariálneho súdnictva /2382/. 

808 2393-3641         1845  114 

Vysvetlivky župnej komisie k pripomienkam KMR k župným účtom z r. 18411843 

/2393/, zbierka peňazí a obilia pre hladujúcich obyvateľov župy /2396/, správa hlavného 

riaditeľa ciest o opravách ciest na území župy /2409/, rozpočet výdavkov domácej 

pokladnice na vojenský rok 1846/47  /2412/, vyhlasovanie obežníkov v okrese Košice 

/2612/, rozvrh verejných prác na r. 1846/47 /3375/, dikálny súpis /3382/, opatrenia na 

zamedzenie hladomoru následkom zlej úrody /3387/, súpis majetkov panstva Veľká Ida 

gr. Antona Csákyho /3640/, propagovanie výrobkov továrne na súkno v Košiciach. 

809 10-3200         1847  115 

Prejavy sústrasti župy nad úmrtím palatína arcikniežaťa Jozefa /361/,  súpis majetkov 

gr. Štefana Fáyho a gr. Márie Fáyovej v obciach Felsőgagy, Alsógagy, Csenyéte, 

Fúlókércs, Csobád a mestečka Szikszó /433/, adresa župy panovníkovi o hroziacom 

hlade obyvateľstva /807/, správa o revízii šľachtickej pokladnice župy /848/, pozvanie 

hlavného perceptora hlavným provinčným komisárom na vyúčtovanie vojenskej dane 

/1080/, správa o vyárendovaní mýtneho práva v Janíku /1091/, zápisnica urbárskych 

záležitostí prejednaných  3.6.1846 /1525/, správa o revízií župných pokladníc /2039/, 

žiadosť hlavného slúžneho okresu Cserehát o daňovú úľavu pre obce poškodené 

ľadovcom /2046/, zrušenie platby tolerančnej taxy Židov /2109/, účty za dodané lieky 

/2480/, negatívna správa o jestvovaní cukrovarov v župe /2783/, rozpočet výdavkov 

domácej pokladnice na rok 1847/48 /3122/. 

809 3201-3647         1847  116 

Odovzdanie pokladníc okresu Cserehát novovymenovanému perceptorovi /3215/, 

kurentovanie utečených väzňov /3550/, poukázanie peňazí získaných odpredajom 

potulných domácich zvierat do župnej pokladnice /3647/, súpis poddaných okresu 

Füzér, ktorí nevykonali sejbu pre nedostatok osiva. 

810 8-979         1848  116 

Žiadosti o kandidovanie na vymenovanie za župného archivára /301-308/, správa župnej 

komisie o konfrontácii daňových knižiek /332/, vyúčtovanie platieb vojenskej dane za 
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letný polrok r. 1847 /414/, súpis Židov okresu Cserehát /581/, výzva na zbieranie 

milodarov pre pohorelcov obce Hosťovce nad Bodvou v Turnianskej župe /623/, 

nariadenie ministra financií Ľ. Kossutha o odvádzaní vojenskej dane do pokladníc 

erárnych soľných a tridsiatkových úradov miesto doterajších vojenských pokladníc 

/979/. 

810 10046-3230        1848  117 

Nariadenie ministra vnútra o súpise Židov a  zamedzení protižidovských prejavov 

/1205/, dožiadanie ministra spravodlivosti Františka Deáka v súdnej záležitosti /1537/, 

výzva ministra financií Ľ. Kossutha na vyrovnanie nedoplatkov vojenskej dane /1769/, 

odopieranie  plnenia poddanských  povinností želiarmi z majera gr. Eduarda Károlyiho 

v obci Hollóháza /1776/, zápisnica urbárskych záležitostí prejednávaných v II. polroku 

1847 /1795/, revízia župných pokladníc /1815/, súpis Židov okresov Füzér a Gönc 

/1867/, dikálny súpis /2055/, nariadenie ministra orby, priemyslu a obchodu o ocenení 

zrušených urbárskych  povinností /2273/,  predpis o výrube daní /3001/, zoznamy o 

vyinkasovaní tzv. osobnej dane /3197/, verbovanie vojakov do uhorskej armády /3198/, 

súpis majetkov gr. Jána Keglovicha v obciach Encs,  Ináncs, Vizsoly a v mestečku 

Szántó, oznámenie o úmrtí archivára župy Štefana Kleštinského, výzva na zachovanie 

verejného poriadku. 

 

2. Manipulácia vecná 

A. Vyššie nariadenia normatívneho rázu 

 

811 1-40        1643–1697  118 

Reskript Ferdinanda III. vyzývajúci župu na obranu proti vojskám sedmohradského 

kniežaťa /1/, nariadenie palatína Pavla Pálffyho a reskript Leopolda I. o ochrane 

poštových spojov /2/, nariadenie palatína Pálffyho  o poskytnutí pracovných síl na 

opravu pohraničných pevností /3/, nariadenie palatína Pavla Pálffyho a Františka 

Wesselényiho a reskripty Leopolda I. o zaistení bezpečnosti proti lúpežníkom /4/, zákaz 

vývozu obilia zo župy /6/, reskript Leopolda I.  a prípis hlavného župana Gabriela 

Perényiho o dodávkach viktuálií pre vojsko /9/, patent SK o hodnote grošov s 

vyobrazením sedmohradského kniežaťa Michala Apaffiho /1674/, upozornenie na obeh 

falošných mincí /1677/, nariadenie gubernátora Ampringena o zhabaní patentov 

vydávaných vodcami povstalcov Michalom Telekym a Imrichom Thökölym /1678/, 

prípis Turnianskej župy o spoločnom postupe proti výčinom potulujúcich sa vojakov 

/40/, reskripty Leopolda I. o poskytovaní všestrannej pomoci vojsku /1687/, reskript 

Leopolda I. o nedevalvovaní hodnoty florénu /1693/, reskript Leopolda I. o hodnote 
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obiehajúcich mincí /1695/, patent Leopolda I. o vydržiavaní vojska /1696/, patent 

Leopolda I. o udelení amnestie osobám zanechajúcim hornouhorských povstalcov 

/1697/. 

812 1-40        1739–1750  118 

Reskript Karola III. o zabezpečení dobrého zdravotného stavu vojska /1/, ochrana pred 

morom vyhýbaním sa styku s nakazenými osobami /4/, zrušenie vývozného cla pre 

produkty vyvážané pre potreby vojska do Slavónska a do dedičných zemí /7/, reskripty 

Márie Terézie o vyhlásení insurekcie s opisom uniformy vojakov uhorských plukov 

/13/,  oslobodenie listov žúp, miest a provinčných komisárov od platenia poštových 

poplatkov /16/, ceny kamennej soli v jednotlivých soľných skladoch Uhorska /18/, odpis 

buly pápeža Gregora XV. o svätení sviatku sv. Anny /20/, úprava o pohrebných 

obradoch a dobe smútku /26/, predpisy o zemianskej investigácii /28/, nariadenie KMR 

o ochrane lesov /30/, ustálenie názvu Uhorskej kráľovskej dvorskej komory /31/, patent 

hlavného vojenského veliteľa Juraja de Lieven o amnestii ruskej cárovnej Alžbety pre 

ruských vojenských dezertérov v prípade ich návratu /35/, patent Márie Terézie o 

ryžovaní zlata /37/, patenty o regulovaní pošty, zoznam poštových poplatkov a 

zavedenie osobnej dopravy dostavníkmi /40/. 

812 41-110        1751–1766  119  

Predpisy o služobných uniformách armády /41/, organizácia dištriktu Jazigov a 

Kumánov /42/, predpisy pre súpis farností /49/,  negatívna správa o výskyte lekárov na 

území župy /50/, edikt jágerského biskupa o svätení sviatkov /52/, nariadenie o hodnote  

cudzokrajných mincí /59/, patent o zamedzení pašovania poľskej soli /64/, vyhlásenie 

všeobecnej amnestie pre vojenských dezertérov /70/, odpis breve pápeža Klementa XIII. 

o udelení titulu apoštolskej kráľovnej Márii Terézii /75/, patent o povolení obehu 

norimberských mincí v dedičných zemiach /82/, reskript Márie Terézie o ustanovení 

šľachtickej telesnej gardy /85/, nariadenie KMR o revízii lekární lekármi /93/, 

vyžiadanie správy o škodách spôsobených zemetrasením dňa 28.6.1763 /95/, 

ustanovenie rytierskeho rádu sv. Štefana /99/, reskript Márie Terézie o úmrtí svojho 

manžela rímskeho cisára Františka I. a o prenesení jeho koregentskej funkcie na svojho 

syna Jozefa II. /105/. 

813 1-55        1767–1769  120 

Regulovanie vývozu obilia do zahraničia /3/, učebná osnova veterinárneho štúdia /4/, 

nariadenie KMR o ochrane lesov /11/, vyžiadanie informácií o oprave ciest a mostov 

/14/, návod na zakladanie poľnohospodárskych spolkov za účelom povznesenia 

poľnohospodárstva /21/, zoznam žiadostí vojakov o udelenie dovolenky /25/, opatrenie 

na usadenie kočovných Cigánov /29/, zákaz hazardných hier /31/, mapovanie územia 

Uhorska /36/, reskript  Márie Terézie nariaďujúci podať správu o poplatkoch 
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vyberaných za rôzne súdne úkony /39/, predpisy o usadzovaní poľských a ruských 

emigrantov /44/, opatrenie proti tulákom a žobrákom /49/, zoznam poštových spojov a 

poštových staníc v Uhorsku /50/, nariadenie KMR o hodnote pruských mincí /54/, 

úpravy o obchodovaní pravoslávnych a tureckých obchodníkov v Uhorsku /55/. 

813 56-120                         1769–1771       121 

Povolenie  vývozu obilia do Turecka /65/, zákaz žobrania študentov katolíckych škôl 

/67/, upozornenie na výskyt falošných rubľov /73/, návod na zamedzenie a hasenie 

požiarov a na vyúčtovanie príjmov a výdavkov obcí /77/, patent Márie Terézie o 

ustanovení "veľkej lotérie" /84/, nariadenie KMR o ochrane lesov proti požiarom /86/, 

úprava o spôsobe vyhotovovania písomných podaní župy /91/, cenník obilia v 

nemeckých dedičných zemiach /93/, patent o organizácii verejného zdravotníctva /101/, 

príkaz KMR na zamedzenie potulovania sa zahraničných pravoslávnych popov a 

mníchov v uhorských mestách /112/. 

813 121-228        1771–1779  122 

Nariadenie na zadržanie emigrantov z Čiech a Moravy /124/, zákaz dovozu kávy 

vyhotovenej z cigórie /130/, výťah z rakúskeho colného sadzobníka /132/, zoznam táx 

pre jednotlivé úkony katov /134/, stiahnutie z obehu holandských dukátov /155/, 

nariadenie o predkladaní zápisníc zo župných kongregácií Miestodržiteľskej rade /163/, 

štatút o právach a povinnostiach služobníctva /175/, nariadenie KMR o reorganizácii 

školstva /191/, zákaz vývozu hovädzieho dobytka /209/, povýšenie Mórica Beňovského  

do grófskeho stavu /221/, zrušenie Chorvátskej kráľovskej rady /225/. 

814 1-50        1780–1781  123 

Súpis murárov a tesárov v okresoch Cserehát a Szikszó /2/, propagovanie výsadby vŕb 

/5/, súpis obytných domov župy /9/, pestovanie moruší a hodvábnika /19/, potvrdenie 

privilégií "ilýrskeho národa" /21/, reskript Jozefa II. a nariadenia KMR o súpise 

obyvateľstva /25/, reskript Jozefa II. o úmrtí Márie Terézie /31/, výkaz o počte 

obyvateľstva župy /32/, menovanie podžupana Antona Kelcza kráľovským radcom /38/, 

predpisy o usporiadaní postavenia Židov /48/, úprava o dovolenkách vojakov /50/. 

814 51-100     1782–1783    124 

Predpisy o prijímaní župných geometrov /63/, patent Jozefa II. o potieraní zbojníkov so 

slovenským prekladom /65/, návod na štúdium inžinierstva a hydrotechniky na 

Budínskej univerzite /67/, súpis erbových  listín uložených v archíve AŽ /71/. 

814 101-242        1783–1786  125 

Colné poplatky za víno vyvážané do Poľska /102/, povolenie  vykonávania 

náboženských obradov pre protestantské cirkvi majúce aspoň sto rodín /106/, nariadenie 

o prenesení sídla KMR a UK do Budína /112,119/, prenesenie uhorskej koruny z 
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Bratislavy do Viedne /115/, zavádzanie nemčiny ako úradnej reči /116/, opatrenie  proti 

sprenevere so soľou /132/, predpisy o podávaní lekárskych správ /137/, rozdelenie 

Uhorska na desať správnych dištriktov /140/, patent o vydaní nových  bankoviek /146/, 

redukovanie počtu hlavných riaditeľstiev  stredoškolského obvodu /150/, nariadenie 

KMR o spojení Abovskej župy s Turnianskou župou /153/, predpisy o spisovej 

manipulácii a o podomovom obchode /155/. 

815 1-30        1790–1799  126 

Zrušenie a modifikácia predpisov v súvislosti s reskriptom Jozefa II. z 28.1.1790 /1/, 

zrušenie policajných riaditeľstiev v mestách Budín, Pešť a Bratislava /7/, nariadenie o 

znížení ceny soli /8/, predpisy o náboženskej výchove detí pochádzajúcich z miešaných 

manželstiev /14/, nariadenie o zložení rigoróznej skúšky lekárom z Uhorska pred 

vykonávaním lekárskej praxe v dedičných zemiach /20/, výzva na zbieranie 

zriedkavejších rastlín župnými lekármi /26/, úprava pre povoľovanie vlastniť zbrane 

poddaným osobám /27/.  

816 1-9        1800–1805  126 

Upozornenie na dodržiavanie nariadenia o svätení sviatkov /1/, predĺženie povolenia o 

bezcolnom vývoze hovädzieho dobytka do rakúskych zemí /2/, predpisy o zjednotení a 

zjednodušení spôsobov úradovania /4/, opatrenie na rýchlejšie preskúmanie účtov 

vojenských osôb /7/, reskript Františka I. o prijatí titulu dedičného cisára Rakúska /8/. 

817 1-4        1806–1808  126 

Reskript Františka I. o vzdaní sa titulu rímskeho cisára /1/, reskript Františka I. o 

titulovaní členov panovníckeho rodu /2/, zmluva uzavretá medzi Rakúskom a 

Bavorskom o obojstrannom a vzájomnom poukazovaní penzie svojim príslušníkom 

bývajúcim na území druhého zmluvného štátu /3/, nariadenie KMR o prijímaní do 

šľachtickej telesnej gardy /4/. 

818 1-8        1811–1815  126 

Dotaz KMR ohľadom pestovania bavlny /1/, predpisy o pokračovaní v prípade nálezu 

pokladov /3/, nariadenie KMR o súkromnom školskom štúdiu /5/, súpis písomností 

cudzej proveniencie nájdených pri usporiadaní  archívu Nitrianskej župy /7/.  

819 2-5        1816–1819  126 

Reskript Františka I. o založení rakúskej národnej banky, vydanie nových bankoviek s 

ich vyobrazením /2/, rozpustenie vojenských jednotiek /3/, nariadenie KMR o vykonaní 

lekárskej praxe lekármi pochádzajúcimi z novozískaných území /4/, predpisy o dozore 

lekárov nad výrobou a predajom liekov /5/.  
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820 1-16        1821–1825  126  

Zákaz vykonávania lekárskych úkonov holičmi /1/, súpis opustených urbárskych 

pozemkov v župe Borsod /2/, patent o spôsobe udeľovania privilégií na nové vynálezy 

/5/, patenty o udelení privilégií na nové vynálezy /11/, preloženie termínu výročného 

jarmoku v Košiciach /13/, štatút prvej rakúskej poisťovacej spoločnosti proti ohňu /15/. 

821 1-7        1826–1829  126 

Upozornenie na presné podávanie správ župnými lekármi /1/, súpis osôb prišlých do 

Uhorska z nemeckých a talianskych krajín Rakúskeho cisárstva /2/, predpisy o 

zriaďovaní nových lekární /3/, udelenie indigenátu barónovi Jozefovi Dietrichovi /5/, 

zákaz pokrstenia židovských detí bez súhlasu ich rodičov /7/. 

822 2-12        1834–1835  127 

Usporiadanie výstavy priemyselných výrobkov vo Viedni /2/, založenie vicekonzulátu v 

Roterdame /3/, úvahy o ochrane a zvyšovaní stavu pijavice lekárskej /4/, zoznam 

nedoručiteľných poštových zásielok /6/, nariadenie KMR o poukazovaní diét župným 

zamestnancom zo župnej domácej pokladnice počas ich úkonov taxatívne 

vymenovaných /11/, obchodná a plavebná dohoda uzavretá medzi Ferdinandom V. a 

gréckym kráľom /12/. 

823 1-28        1836–1840  127 

Povolenie zbierky na stavbu pravoslávneho kostola v obci Livov v župe Šariš /1/, 

oznámenie o menovaní konzulov /2/, úprava o dodávaní viktuálií vojsku ubytovanému  

na území župy /4/, vyplácanie odmien za chytenie lúpežníkov /8/, predpisy o verbovaní 

vojakov /12/, zoznam produktov vhodných pre obchodovanie s Gréckom /18/, poučenie 

o ochrane ľudí proti zdraviu škodlivým výparom /22/, výzva na zbierku milodarov v 

prospech pohorelcov obce Göncruszka /26/. 

824 2-38        1841–1845  127 

Ceny tabaku vykúpeného od  pestovateľov /2/, upozornenie na zákaz uzavrieť 

manželstvo židovským osobám bez súhlasu príslušného municípia /5/, výstavba mostu 

na Dunaji medzi Parkanom a Ostrihomom /7/, zmluva o plavbe a obchode uzavretá 

medzi Ferdinandom V. a belgickým kráľom /10/, výkaz peňažných hodnôt majúcich sa 

uhradiť z majetku vojenských dezertérov /21/, štatút o dôchodkoch vdov dôstojníkov, 

ktorí padli v boji proti nepriateľovi /29/, zaradenie kantorov a učiteľov medzi 

honoráciorov /32/. 

825 1-4        1846–1847  127 

Podmienky prijatia na štúdium umeleckej akadémie vo Viedni /1/, opatrenie na 

zamedzenie zneužívania éteru /2/, nariadenie o termíne predkladania správ o úrode /3/, 
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zamedzenie prisťahovania sa tovarišov z dedičných zemí s úmyslom vyhnúť sa 

vojenskej službe /4/.  

 

B. Služobné a osobné veci 

 

826 1-25        1643–1698  128 

Reskript Ferdinanda III. vo veci senátora Košíc Pavla Váradyho /1/, prípisy hlavných 

županov AŽ Juraja, Gabriela, Štefana, Pavla a Imricha Perényiho o určovaní termínov 

župnej reštaurácie, kandidovaní podžupanov, ospravedlnení  neúčasti na župných 

kongregáciách, prípisy jágerského biskupa Juraja Fenesyho a kniežaťa Františka 

Rákócziho II. o vyslaní svojich zástupcov na župné reštaurácie /2/, ospravedlnenie 

neúčasti podžupana Juraja Hanyho na župnej kongregácii pre chorobu /4/, reskript 

Leopolda I.  o menovaní ostrihomského  arcibiskupa Juraja Szelepcsényiho 

miestodržiteľom Uhorska a Adama Forgácha dočasným krajinským sudcom /6/,  

reskripty Leopolda I. o menovaní Jána Majthényiho kráľovským personálom a Adama 

Forgácha krajinským sudcom /7/, reskript a patent o menovaní Jána Gašpara 

Ampringena gubernátorom Uhorska /12/, reskript Leopolda I. o menovaní grófa Juraja 

Erdődyho kráľovským taverníkom /21/, adresa župy panovníkovi o úmrtí hlavného 

župana Štefana Perényiho /22/, reskript Leopolda I. o menovaní Pavla Perényiho 

hlavným županom AŽ /23/, reskripty Leopolda I. o menovaní gr. Žigmunda Csáky 

hlavnožupanským administrátorom AŽ a baróna Imricha Perényiho hlavným županom 

AŽ /25/. 

827 1-48        1739–1766  128 

Menovanie Jána Gosztonyho zástupcom provinčného komisára košického dištriktu /1/, 

reskript Karola III. o menovaní gr. Antona Csákyho hlavnožupanským administrátorom 

AŽ, reskript Márie Terézie o menovaní gr. Antona Csáky za hlavného župana AŽ, 

oznámenie o úmrtí hlavného župana gr.  Antona Csákyho /2/,  menovanie gr. Leopolda 

Nádasdyho kráľovským taverníkom /5/, povyšovanie rôznych osôb do barónskeho a 

grófskeho stavu, menovanie za kráľovských a tajných radcov, menovanie taverníka gr. 

Leopolda Nádasdyho riaditeľom provinčného komisariátu /22/, oznámenie o úmrtí 

krajinského sudcu gr. Juraja Erdődyho /28/, oznámenie o úmrtí palatína gr. Jána 

Pálffyho /30/, poďakovanie sa gr. Ľudovíta Batthyányho za blahoželanie župy k jeho 

menovaniu palatínom /31/, predpisy o počte a platoch župných úradníkov /32/, 

založenie krajinského archívu /33/, služobná prísaha registrátora archívu AŽ /38/, 

inštalácia baróna Vavrinca Orczyho, hlavného župana AŽ, formula služobnej prísahy 

hlavného župana /43/, menovanie Jána Kendeho hlavným provinčným komisárom 
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košického dištriktu /44/, menovanie saského kniežaťa Alberta miestodržiteľom Uhorska 

/47/. 

828 4-20        1767–1776  129 

Prípis hlavného župana baróna Vavrinca Orszyho vo veci prijatia ránhojiča do služieb 

AŽ /5/, zoznam prísediacich župnej sedrie /6/, personálny stav a platy zamestnancov 

župy /9/, menovanie gr. Juraja Feketeho krajinským sudcom /15/, žiadosť Imricha 

Knežika o prijatie za župného geometra /17/, menovanie Augustína Fáyho dočasným 

druhým podžupanom /20/. 

829 1-51        1780–1785  129 

Rozdelenie okresov župy na štyri dištrikty /2/, menovanie Juraja Vayho hlavným 

provinčným komisárom košického dištriktu /4/, početný stav a platové náležitosti 

zamestnancov AŽ /5/, protest Gemerskej župy proti zavedeniu nemčiny ako úradnej reči 

/9/, reskript Jozefa II. o menovaní baróna Ladislava Orszyho hlavným županom AŽ, 

kandidatúra župných úradníkov, zápisnica zo župnej reštaurácie /10/, reskript Jozefa II. 

o menovaní Františka Szentiványiho kráľovským komisárom /11/. 

830 1-50        1790–1792  129 

Reštituovanie verejnej správy podľa stavu v r. 1780 /1/, prípis hlavného župana baróna 

Ladislava Orczyho o určení termínu župnej reštaurácie /8/, pozvánky žúp Zemplín a 

Szabolca na zasadanie župnej reštaurácie /10/, oznámenie o zložení prísahy palatínom 

arcikniežaťom Alexandrom Leopoldom /26/, prípisy žúp Máramaros a Borsod o 

zavedení maďarčiny do župného úradovania /30/, zoznam archiválií odovzdaných 

Turnianskej župe /38/, súpis župy /39/, menovanie Alexandra Pászthoryho 

gubernátorom Rjeky a Uhorského prímorského pobrežia  

/49/.  

830 51-185        1792–1799  130  

Reskript Františka I. o úmrtí Leopolda II. /51/, protesty župy Šariš proti revízii 

kongregačných zápisníc na KMR a župy Bihar proti nariadeniu písať zápisnice po 

latinsky /70/, patent Františka I. o udelení privilégia na výrobu lodí /80/, oznámenie o 

úmrtí palatína arcikniežaťa Leopolda /99/, oznámenie o  menovaní Jozefa Nagya 

kráľovským personálom /113/, menovanie baróna Mórica Salhausena hlavným 

riaditeľom stredoškolského obvodu v Košiciach /124/, menovanie Františka 

Szentiványiho kráľovským taverníkom /157/, oznámenie o úmrtí hlavného župana 

Turnianskej župy gr. Jozefa Keglevicha /166/, menovanie podžupana AŽ Augustína 

Fáyho predsedom Dištriktuálnej súdnej tabuly v Prešove /169/, oznámenie o úmrtí 

prímasa Uhorska gr. Jozefa Batthyányho /184/. 
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831 1-116        1800–1805  131 

Reskript Františka I. o vylúčení Ľudovíta Rhédeyho z radov prísediacich župnej sedrie 

/1/, menovanie gr. Františka Széchenyiho kráľovským dvorským komorníkom a jeho 

poďakovanie sa za blahoželanie župy /3/, menovanie úradníkov župy hlavným županom 

barónom Ladislavom Orczym, menovanie Andreja Semseyho kráľovským personálom 

/37/, spojenie Malohontského dištriktu s Gemerskou župou /70/, vyobrazenie pečate 

Spišskej župy spojenej so stolicou X. spišských  kopijníkov /85/, preloženie sídla 

Uhorskej kráľovskej kancelárie z Viedne do Pešti /96/. 

832 1-112        1806–1810  132 

Výzva palatína arcikniežaťa Jozefa na návrat úradníkov emigrovaných z Viedne do 

Uhorska následkom vojnových udalostí /1/, návrat Uhorskej kráľovskej kancelárie do 

Viedne /4/, prípisy viacerých žúp o propagovaní maďarčiny ako úradnej reči /8/, 

menovanie Jozefa Ürményiho krajinským sudcom /18/, menovanie podžupana  AŽ 

Ladislava Pukyho kráľovským radcom /25/, reskript Františka I. o menovaní 

kráľovského personála Andreja Semseyho hlavným županom AŽ /34/, prejavy 

prednesené pri inštalácii  hlavného župana  AŽ /55/, zrieknutie sa druhého  podžupana 

Františka Tisztu zo svojej funkcie /77/, menovanie hlavného župana AŽ Andreja 

Semseyho predsedom UK /92/, oznámenie Rožňavskej kapituly o úmrtí rožňavského 

biskupa Františka Szányiho /101/, kandidátka  na funkcie župných úradníkov /106/. 

833 1-64        1811–1815  133 

Svedectvo o úradnej činnosti  býv. podžupana AŽ Ladislava Pukyho /6/, formula 

služobnej prísahy bezpečnostného komisára /10/,  vymenovanie úradníkov župy 

hlavným županom Andrejom Semseym, menovanie Františka Szuhanyiho hlavným 

riaditeľom stredoškolského obvodu v Košiciach /29/, formula služobnej prísahy 

cestného komisára /33/, správa o úmrtí hlavného župana AŽ Andreja Semseyho /43/, 

reskript Františka I. o menovaní gr. Františka Barkóczyho hlavným županom AŽ /52/, 

menovanie Ladislava Soosa hlavným provinčným komisárom košického dištriktu /54/, 

správa župnej deputácie o priebehu osláv pri príchode palatína arcikniežaťa Jozefa a 

jeho manželky do Budína /62/. 

834 17-51        1817–1819  133 

Oznámenie KMR o menovaní generálnych konzulov /19,20/, oznámenie o úmrtí 

kaločského arcibiskupa gr. Ladislava Kollonitza /25/, dohoda medzi Rakúskym 

cisárstvom a Parmou o obojstrannom stíhaní vojenských dezertérov /33/, zoznam 

vojenských dezertérov /44/, menovanie baróna Jána Nepomuka Révayho 

dolnouhorským komorským grófom /45/, obchodné zmluvy uzavreté s Pruskom a 

Ruskom /48/, oznámenie o úmrtí košického biskupa Andreja Szabó /49/. 
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835 2-66        1821–1825  134 

Pozvánka Košickej kapituly na inštaláciu biskupa  Štefana Čecha /3/, pozvánka 

Turnianskej župy na inštaláciu hlavného župana baróna Lazara Perényiho /6/, 

oznámenie o menovaní kniežaťa Klementa Metternicha kancelárom a jeho poďakovanie 

sa za blahoželanie župy /7/,  menovanie kniežaťa Františka Koháryho krajinským 

sudcom /19/, menovanie podžupana AŽ Gabriela Szentimreyho kráľovským radcom 

/30/, menovanie hlavného župana AŽ Ignáca Eötvösa kráľovským pohárnikom  /39/, 

súpis štatútov AŽ /45/, oznámenie o úmrtí štátneho ministra a predsedu peštianskej 

univerzity Jozefa Ürményiho /62/, vymenovanie gr. Michala Bádasdyho za hlavného 

kráľovského komorníka po úmrtí gr. Františka Széchenyiho /65/. 

836 1-87        1826–1830  134 

Poďakovanie sa gr. Michala Nádasdyho za blahoželania župy k jeho menovaniu 

hlavným kráľovským komorníkom /3/, oznámenie o úmrtí hlavného župana Hontianskej 

župy kniežaťa Františka Koháryho /14/, menovanie rôznych župných  úradníkov, 

pozvánka Turnianskej župy na inštaláciu hlavného župana /52/, pripomienky KMR ku 

kongregačným zápisniciam župy /53/, určenie termínu župnej reštaurácie hlavným 

županom župy /62/, zadelenie obcí do jednotlivých okresov župy /67/, menovanie 

hlavného župana AŽ baróna Ignáca Eötvösa druhým podkancelárom Uhorskej 

kráľovskej kancelárie /72/, pozvanie jasovského konventu na inštaláciu prepošta Alojza 

Richtera /81/. 

837 1-95        1831–1835  135 

Prípisy rôznych žúp propagujúce používanie maďarčiny /2/, zrieknutie sa hlavného 

perceptora AŽ svojej funkcie /11/, oznámenie Košickej kapituly o úmrtí košického 

biskupa Štefana Čecha /15/, oznámenie Ostrihomskej kapituly o úmrtí prímasa 

Alexandra Rudnayho /19/, vymenovanie Štefana Kleštinského archivárom AŽ /54/, 

menovanie Gabriela Svaiczer hlavným komorným grófom Dolného Uhorska /71/, 

reskript Ferdinanda V. o úmrtí jeho otca panovníka Františka /80/, oznámenie o úmrtí 

predsedu UK gr. Karola Zichyho /90/. 

838 1-82        1836–1839  136 

Oznámenie o menovaní hlavného župana Turnianskej župy Jozefa Szilassyho strážcom 

koruny /3/, menovanie jasovského preláta Alojza Richtera hlavným riaditeľom 

stredoškolského obvodu v Košiciach /5/, reskript Ferdinanda V. o opatreniach na 

zamedzenie výtržností na župných reštauráciách /6/, oznámenie rôznych žúp o 

vyhotovení nových pečatidiel s maďarským textom /12/, menovanie Pavla Kissa 

gubernátorom Rjeky a Uhorského prímorského pobrežia /34/, zrieknutie sa hlavného 

župana  AŽ baróna Ignáca Eötvösa zo svojej funkcie /36/, štatút Uhorského penzijného 

ústavu /44/, reskript Ferdinanda V. o menovaní doterajšieho podžupana  Štefana 
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Komáromyho hlavnožupanským administrátorom AŽ /49/, oznámenie o úmrtí bývalého 

hlavného župana AŽ Ignáca Eötvösa /54/, rozlúčkový dopis býv. košického biskupa 

Imricha Palugyayho z príležitosti jeho menovania nitrianskym biskupom /68/. 

839 1-79        1841–1845  137 

Vymenovanie hlavného slúžneho okresu Füzér /15/, pozvanie Turnianskej župy na 

župnú reštauráciu /22/, reskript Ferdinanda V. o menovaní gr. Ľudovíta Károlyiho 

hlavným županom AŽ /23/, určenie spôsobu hlasovania na župnej reštaurácii /33/, 

služobné inštrukcie pre župného kastelána, inšpektora väzníc, župných husárov a 

hajdúchov /40/, formula služobnej prísahy hlavného perceptora /47/, reskript Ferdinanda 

V. o menovaní Jána Vitéza hlavnožupanským miestodržiteľom AŽ /73/. 

840 2-88        1846–1849  138 

Menoslov kandidátov a zvolených funkcionárov na reštaurácii v r. 1746 /2/, oznámenie 

o úmrtí palatína arcikniežaťa Jozefa /28/, prípravy na príchod miestodržiteľa 

arcikniežaťa  Štefana do Košíc /36/, menovanie Jána Földváryho archivárom AŽ /47/, 

oznámenie palatína arcikniežaťa Štefana o menovaní gr. Ľudovíta Batthyányiho 

ministerským predsedom uhorskej vlády /49/, prípis predsedu Krajinskej 

domobraneckej komisie Ľudovíta Kossutha o menovaní Samuela Farkassányiho 

vládnym komisárom /72/, vymedzenie pôsobnosti jednotlivých ministerstiev /74/, 

oznámenie ministra vnútra Bartolomeja Szemereho o menovaní Belu Semseyho 

hlavným županom AŽ /77/, menovanie Jozefa Komáromiho hlavným županom AŽ /85/. 

 

C. Vojenské veci 

 

841 1-5        1642–1645  139 

Oznámenie gr. Štefana Nyáryho o vyjednávaní mieru s Turkami v obci Szőny pri 

Komárne /1/, oznámenie Štefana Tarkanyho z obce Paňovce o neschopnosti tejto obce 

vystrojiť pre ňu limitovaných troch pešiakov /2/, žiadosti gr. Adama Forgácha, hlavného 

kapitána v Košiciach o poskytnutie ubytovania pre vojsko /3/, žiadosti Urbána 

Reöthyho, miestodržiteľa Juraja Rákócziho I. a gr. Františka Wesselényiho o 

vystrojenie vojakov a dodávku 600 zlatých na opevnenie hradu Szendrő /4/, reskripty 

Leopolda I. a prípisy vojenských veliteľov ako gr. Františka Wesselényiho, Parida 

Spandkaua, Enessa Capraru, Ferdinanda Aspermonta a gr. Mikuláša Bercsényiho  o 

dodávke viktuálií pre vojsko /5/. 
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841 6-60                                    1648–1672     140 

Správa hlavného kapitána Horného Uhorska gr. Františka Wesselényiho o vpáde 

Tatárov do krajiny /6/, nariadenie Františka Wesselényiho richtárom  obcí o zákaze dať 

sa pod tureckú ochranu /7/,  žiadosť jágerského biskupa Benedikta Kisdyho o ochranu 

Jasova proti Turkom /15/, oznámenie mesta Košíc o úmysle palatína usadiť nemeckú 

vojenskú posádku v meste /26/, reskript Leopolda I. o poskytnutí povozov na prepravu 

vojenského materiálu /33/, výkup obilia pre armádu /39/, žiadosť siedmich slobodných 

mestečiek župy Szabolcs o ochranu proti Turkom /50/, reskripty Leopolda I. o 

prechádzaní vojenských jednotiek územím AŽ /51/.  

841 61-113        1672–1701  141 

Prípis  vicekapitána Horného Uhorska  Žigmunda Pethő oznamujúci zrieknutie sa z jeho 

funkcie /61/, reskript Leopolda I. o odvolaní delostreleckého generála gr. Vlka Fridricha 

Cobba z Horného Uhorska /73/, sťažnosti župy na ťarchy spôsobené vydržiavaním 

vojska /78/, výzva hlavného kapitána Horného Uhorska gr. Štefana Csákyho na 

zachovanie vernosti župy panovníkovi /80/, reskript Leopolda I. o menovaní gr. Štefana 

Csákyho hlavným kapitánom Horného Uhorska /85/, sťažnosť zemepána obce Vyšný 

Čaj pre nadmerné zaťaženie jeho poddaných službami voči vojsku /92/, reskript 

Leopolda I. o vojenských zbehoch /98/, správa gr. Mikuláša Bercsényiho o tlmočení 

sťažností župy na vydržiavanie vojska panovníkovi /106/. 

842 1-17        1739–1741  142 

Opatrenie proti vojenským dezertérom /2/, pochodový plán dragúnskeho pluku kniežaťa 

Lichtensteina /3/, predpisy o zimnom ubytovaní vojska /7/, požiadavky na poskytnutie 

povozov pre vojsko /8/, dislokácia vojska  na území župy /9/, štatúty susedných žúp o 

bezpečnostných opatreniach proti vojenským dezertérom /14/, reskript Márie Terézie o 

poskytnutí záprahov na dovoz vojenského materiálu pre košickú posádku /17/. 

842 18                         1741                  143 

Vyhlásenie generálnej insurekcie v r. 1741, priebeh insurekcie v župe, pochodové plány 

insurekčného vojska, opis vojenskej uniformy, výkaz platov zamestnancov Košickej 

komory slúžiaci za základ výrubu vojenskej dane, menovanie dôstojníkov insurekčného 

vojska, rozpustenie insurekcie, insurekcia v r. 1744 /18/. 

842 19-25     1741–1743    143a 

Doplňovanie uhorských plukov /21/, oznámenie úmrtia hlavného kapitána Horného 

Uhorska gr. Juraja Csákyho /24/. 
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842 26-38        1743–1765  144 

Patent Márie Terézie o započatí vojny s Francúzskom /29/, odvody nováčikov /30/, 

repartícia obilia a ovsa pre vojenské tábory /34/. 

843 1-22        1767–1779  145 

Odvody nováčikov /1/, letné táborenie a dislokácia vojsk /2/, súpis vojenských zbehov 

/4/, návod na mletie obilia za účelom zlepšenia akosti múky pre vojenské potreby /10/, 

oslobodenie od vojenskej služby /11,12/, návod na opateru vojenských koní /14/, 

zoznam prepustených vojakov /17/, testament vojaka Samuela Tolnayho /22/. 

844 1-9        1780–1781  146 

Zoznam vojakov prepustených na dovolenku /1/, predpisy o prepúšťaní vojakov zo 

služby z ekonomických dôvodov /2/, zoznam dodávateľov vojenského výstroja /3/, 

dislokácia peších a jazdeckých plukov a určenie ich odvodných okresov /5,6/, správa o 

vojenských skladoch v župe /8/. 

845 1-14         1790  146 

Výkaz uchádzačov prijatých do šľachtickej telesnej gardy /1/, sťažnosť košického 

vojenského skladu na zlé zásobovanie vojska /5/, odmeny za chytenie vojenských 

zbehov /6/, odvody nováčikov /8/, inštrukcia pre odvod nováčikov /13/. 

845 19-65       1790–1791    147 

Zásobovanie vojska senom a ovsom /19/, súpis vojenských zbehov /35/, protest  

Zemplínskej župy proti premiestneniu vojska z dedičných zemí na jej územie /38/, 

znovuustanovenie riaditeľstva hlavného provinčného komisariátu /60/, menovanie 

kniežaťa Coburga veliacim  generálom pri Hlavnom vojenskom veliteľstve Uhorska 

/62/.  

845 66-129        1791–1792   148 

Zoznam vojakov prepustených na dovolenku /67/, žiadosť o oslobodenie  od vojenskej  

služby /83/, vyšetrovanie okolností incidentu medzi civilnými a vojenskými osobami v 

Drienovci /92/, zoznam vojakov zomretých vo vojenských  nemocniciach /128/. 

845 131-163       1792–1793    149 

Žiadosť o intervenciu župy za účelom dosiahnutia povýšenia vo vojenskej hodnosti 

/135/, text mierovej zmluvy uzavretej medzi Habsburskou a Tureckou ríšou v r. 1791 

/139/, vyhlásenie amnestie pre vojenských dezertérov /146/, výzva na odpredaj zlata a 

striebra štátu za účelom úhrady výdavkov vojny s Francúzskom /154/, opatrenie na 

zásobovanie francúzskych vojnových zajatcov prechádzajúcich župou /158/, platba 

mimoriadnej vojenskej dane /163/. 
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845 163-168                            1793–1794   150 

Platba  mimoriadnej vojenskej dane /163/,  žiadosť  o prijatie  do šľachtickej telesnej 

gardy /164/, súpisy uprchlíkov z dedičných zemí do Uhorska usilujúcich sa vyhnúť 

vojenskej službe /167/. 

845 169-222       1794–1797    151 

Odporúčanie gr. Antona Sztárayho na uprázdnené miesto kapitána šľachtickej telesnej 

gardy /176/, sťažnosť mestečka Szántó na ťarchy spojené s vydržiavaním vojska /185/, 

transport viktuálií /205/. 

845 223-263                                    1797     152 

Záležitosti župnej insurekcie /223/, menovanie baróna Jozefa Alvinczyho hlavným 

vojenským veliteľom Uhorska /246/. 

845 264-341        1798–1799  153 

Ukončenie insurekcie /278/, žiadosť o oslobodenie od vojenskej dane /297/, vymáhanie 

nedoplatkov insurekčnej dane /313/, podmienky prijatia do šľachtickej  telesnej gardy 

/334/.  

846 1-50         1800  154 

Pochodový plán vojsk Alvincziho pluku /2/, žiadosť o oslobodenie od vojenskej služby 

/8/, pochodové plány a zásobovanie ruských pomocných zborov generála Robindera 

vracajúcich sa do vlasti /23/, súpis vojenských dezertérov /30/, udelenie amnestie pre 

vojenských dezertérov /47/.  

846 51-100       1800–1801    155 

Oslobodenie výrobcov pušiek od vojenskej služby /54/, vyhlásenie insurekcie /55/, 

žiadosti o zníženie insurekčných poplatkov /72/, odvody nováčikov /100/. 

846 100-154       1801–1802    156 

Zoznam penzionovaných dôstojníkov bývajúcich v župe /121/, oznámenie o prijatí do 

šľachtickej telesnej gardy /135/, zoznam vojakov prepustených na dovolenku /154/. 

846 154-180        1802–1803   157 

Zoznam vojakov prepustených na dovolenku /154/, opatrenia na zamedzenie výčinov 

pri verbovačkách /156/, sústreďovanie vojsk na vojenské cvičenie /166/, sťažnosť na 

výčiny vojaka v obci Szászfa /169/. 

846 181-314        1803–1805  158 

Nariadenie o revízii invalidných dôchodkov vojakov /181/, preprava múky do 

mukačevského vojenského skladu /200/, povolenie sobáša pre vojenskú osobu /211/, 

patent Františka I. o zachovaní neutrality v súvislosti s vojnou medzi Francúzskom a 
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Anglickom /216/, zákaz používania rovnošaty býv. dôstojníkom, ktorí prešli do 

civilného stavu /242/, menovanie kniežaťa Mikuláša Eszterházyho kapitánom 

šľachtickej telesnej stráže /263/, pochodové plány vojsk /283/, texty deklarácií 

viedenského, petrohradského a parížskeho dvora o uzavretí mieru /304/.  

847 1-5         1806  159 

Prepustenie z vojenskej služby /1/, zoznam vojakov zdržujúcich sa na dovolenke /3/, 

záležitosti župnej insurekcie v r. 1809-1810 /5/.  

847 6-50                                       1806    160 

Prechod ruských vojsk vracajúcich sa do vlasti územím župy /6/, generálna amnestia pre 

vojenských dezertérov /9/, potvrdenie o úmrtí vojakov príslušných do župy /22/, 

ustanovenie arcikniežaťa Karola hlavným vojenským  veliteľom /28/, súpis vojenských  

dezertérov /40/. 

847 51-100      1806–1808     161 

Zoznam prepustených vojakov z Alvinczyho pluku /51/, potrestanie vojenského zbeha 

/75/, mapovanie krajiny vojenskými  dôstojníkmi /78/, odvod nováčikov /93/, 

pochodové plány vojsk /95/. 

847 101-170        1808–1809  162  

Vymáhanie mimoriadnej vojenskej dane /106/, žiadosť o vydanie odmeny za  chyteného 

vojenského zbeha /130/. ubytovanie vojska v Myslave /161/, pojednanie o príčinách 

vypuknutia vojny medzi Francúzskom a Rakúskom v r. 1809 /163/.  

847 171-226        1809–1810  163 

Poľný rozkaz Františka I. o započatí mierového vyjednávania s Francúzskom /176/, 

žiadosť insurekčného dôstojníka o udelenie podpory /189/, sťažnosť vdovy proti 

násilnému zverbovaniu jej syna /204/, dodávky obilia o ovsa do košického vojenského 

skladu /213/. 

848 1-4           1811             163 

Repartícia a vymáhanie mimoriadnej vojenskej dane /3/, dislokácia vojska na území 

župy /4/. 

848 5-8                                1811           164 

Preprava viktuálií do  vojenských skladov  /5/, zamietnutie žiadosti o prepustenie od 

vojska /7/, súpisy vojenských zbehov /8/. 
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848 9-58           1811     165 

Odvod nováčikov a vystrojenie ľahkej jazdy /10/, mapovanie krajiny vojenskými 

orgánmi /14/, návrat ruských vojenských rekonvalescentov z Terstu do vlasti a ich 

prechod územím župy /17/, určenie výšky odmeny za chytenie vojenských zbehov /34/, 

poskytnutie povozov pre vojsko /53/. 

848 59           1812      166 

Pochodové plány vojsk /59/. 

848 60-135        1812–1814    167 

Inštrukcia o odvode nováčikov /61/, zmluva o vzájomnom vydaní vojenských 

dezertérov uzavretá medzi Rakúskom a Francúzskom /86/, odvod nováčikov 

odhlasovaných na sneme v r. 1812 /92/, poukázanie dvesto zlatých zo župnej 

insurekčnej pokladnice na podporu domu vojenských invalidov v Trnave /109/, 

nariadenie KMR o vyslaní murárov a tesárov na opravu komárnianskeho hradu /117/, 

manifest panovníka Františka o započatí vojny s Francúzskom /134/. 

848 136-198        1814–1815  168 

Prejav prednesený panovníkom župným delegátom po uzavretí parížskeho mieru v r. 

1814 /142/, vyhlásenie generálnej amnestie pre vojenských zbehov /157/, sťažnosť na 

výčiny vojakov v obci Pálháza /171/, sťažnosť na násilné odvedenie k vojsku /193/, 

dohoda medzi panovníkom Františkom a ruským cárom o vzájomnom vydaní 

vojenských zbehov /196/. 

849 3-5         1816  168 

Ubytovanie a zásobovanie vojska viktuáliami /3/, odvody nováčikov /4/, zmluva medzi 

Rakúskou monarchiou, Ruskom, Veľkou Britániou a Pruskom o vytvorení 

samostatného štátu z jónskych ostrov pod protektorátom Veľkej Británie /5/.  

849 6-15           1816     169 

Dodávky viktuálií z komorských panstiev Tokaj a Diósgyőr do vojenských skladov v 

Mukačeve, Košiciach a v Jágri /9/,  plány koncentrácie vojsk na letné vojenské cvičenie 

/10/, zoznamy vojakov prepustených na dovolenku /15/.  

849 15-34           1816      170 

Zoznamy vojakov prepustených na dovolenku /15/, výkazy vojenských zbehov /16/, 

oznámenie Turnianskej župy o určení obce Szilas na ubytovanie prechádzajúceho 

vojska /19/,  výťah z parížskej mierovej zmluvy z r. 1814 /21/, zoznamy vojenských 

vyslúžilcov /31/. 
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849 35-100           1816–1818   171 

Výkaz príspevkov poukázaných v prospech Ústavu vojenských invalidov v Trnave /37/, 

žiadosť o prepustenie z vojenskej služby /50/, sťažnosti na výčiny vojakov vo Vyšnom 

Medzeve /58/, predpisy o zdravotnej prehliadke vojakov pred ich odchodom na 

dovolenku /72/, žiadosť mestečka Nižný a Vyšný Medzev o oslobodenie od ubytovania 

vojska  /93/. 

849 101-176        1818–1820  172 

Výkaz príspevkov pre domov vojenských invalidov v Pešti /111/, oznámenie o prijatí do 

šľachtickej telesnej gardy /147/, predpisy o správe vojenských manželských kaucií 

/157/. 

850 1-4         1821  172 

Vymáhanie nedoplatkov mimoriadnej vojenskej dane /1/, pochodové plány vojsk /3/.  

850 5-30            1821    173 

Súpisy vojakov prepustených na dovolenku /5/,   žiadosť o prepustenie z vojenskej 

služby /13/, úhrada za prepravu vojenských viktuálií /15/, opatrenie na zabránenie 

odstraňovania trigonometrických značiek /20/, prechod ruských vojsk územím župy 

/29/. 

850 31-55            1821    174 

Požiadavky ohľadom ubytovania vojska /31/, kurentovanie dezertérov /33/, zoznamy 

vojenských vyslúžilcov /36/.  

850 57-168        1822–1825  175 

Žiadosť príslušníkov župy vykonávajúcich vojenskú službu  v Neapoli o prepustenie z 

vojska /58/, mapovanie okolia Košíc a Prešova vojenskými dôstojníkmi /64/, zmluva 

uzavretá medzi Rakúskom a Ruskom o vzájomnom vydaní vojenských dezertérov /89/, 

sťažnosť na výčiny vojakov dezertérov v obci Hidasnémeti a v mestečku Gönc /103/, 

žiadosť o prijatie do šľachtickej telesnej gardy /116/, prípis mesta Vacova so žiadosťou 

o podporu jeho snáh o založenie vojenskej akadémie vo Vacove /158/. 

851 1-25         1826  176 

Dislokácia, ubytovania a zásobovania vojska na území župy /5/, správa o majetkovom 

stave vojenského dezertéra v mestečku Gönc /6/, zoznamy vojakov prepustených na 

dovolenku /8/, výkazy vojenských vyslúžilcov /25/. 
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851 26-40           1826     177 

Pochodové plány vojsk /29/, kurentovanie vojenských dezertérov /31/, žiadosť 

vojenského chlapčenského výchovného domova v Košiciach o poskytnutie záprahov na 

dopravu palivového dreva /34/. 

851 41-122        1826–1830  178 

Žiadosti o prepustenie z vojenskej služby, žiadosť o prijatie do šľachtickej telesnej 

gardy /76/, predpisy o zmene a dodatkoch inštrukcie o verbovaní vojakov z r. 1809 /84/, 

vyúčtovanie subsidiálnej vojenskej pokladnice za rok 1813 - 1814 /97/, predpisy o 

požiadavkách kladených na vojenské kone /110/. 

852 1-6         1831             179 

Odvody nováčikov odhlasovaných na sneme /1/, preprava múky pre armádu /2/, 

dislokácia, ubytovanie a zásobovanie vojska /5/, pochodové plány vojenských jednotiek 

/6/. 

852 7-46      1831–1832     180 

Výkazy vojakov prepustených na dovolenku /8/, kurentovanie vojenských dezertérov 

/10/, oznámenie o prijatí uchádzača do šľachtickej telesnej gardy /14/, zásobovanie 

vojsk privelených na potlačenie cholerového povstania /25/, žiadosť vojenského 

vyslúžilca o prijatie do domu invalidov /37/.  

852 47-117        1832–1835  181 

Žiadosti o prepustenie z vojenskej služby , sťažnosť na násilné zverbovanie v Košiciach 

/57/, menovanie baróna Lederera prefektom Hlavného vojenského veliteľstva v Uhorsku 

/60/, žiadosť o zasadenie sa župy  o povýšenie syna Františka Kazinczyho za práporčíka 

/77/, žiadosť župy o prijatie Jána Korponayho, neskoršieho archivára župy, do 

šľachtickej telesnej gardy /109/. 

853 1-5         1836  182 

Pochodové plány vojenských jednotiek /1/, kurentovanie vojenských dezertérov /2/, 

vymáhanie pohľadávok vojenského eráru voči osobe prepustenej od vojska  

/4/.  

853 8-25       1836–1837    183 

Dislokácia, ubytovanie a zásobovanie vojenských jednotiek na území župy /9/, 

oznámenie KMR o vyslaní dôstojníkov na mapovacie práce /10/, zoznamy vojenských 

vyslúžilcov /14/, vymáhanie nedoplatkov mimoriadnej vojenskej  dane /24/.  
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853 26-91        1837–1840  184 

Žiadosť o preloženie do inej vojenskej jednotky /33/, oznámenie o prijatie Jána 

Korponayho do šľachtickej telesnej gardy /42/, žiadosti o prepustenie z vojenskej 

služby, oznámenie KMR o menovaní Augusta Vécseyho kapitánom  šľachtickej telesnej 

gardy /85/. 

854 1-3           1841             185 

Odvody nováčikov /1/, dislokácia, ubytovanie a zásobovanie vojenských jednotiek na 

území župy /3/. 

854 5-28           1841    186 

Kurentovanie vojenských zbehov /8/, predpisy o vyplácaní penzie vojenským 

vyslúžilcom /10/, zoznamy vojenských vyslúžilcov /13/, oznámenie o úmrtí vojakov 

/15/, žiadosť o prijatie do šľachtickej telesnej gardy  /20/. 

854 29-97        1842–1845  187 

Správa o revízii zásob vojenských skladov na území župy /40/, žiadosti o prepustenie z 

vojenskej služby, oznámenie o započatí verbovania v AŽ /52/, vyslania dôstojníkov na 

trigonometrické zameriavanie do AŽ /76/, nariadenie o potrestaní výčinov vojenských 

osôb /94/. 

855 1-10         1846  188 

Propagovanie objednávky knihy Jána Korponayho, neskoršieho archivára AŽ, 

pojednávajúcej o vojenskom zemepise Európy /1/, zásobovanie jazdeckého vojska v 

župe /6/, pochodové plány vojenských jednotiek /7/, kurentovanie vojenských 

dezertérov /10/. 

855 11-60       1846–1848    189 

Nákup koní pre armádu /12/, výzva na verbovanie domobrancov v Košiciach /23/, 

výkazy vojenských vyslúžilcov /27/, určenie lokalít pre sústredenie vojenských 

jednotiek /43/, oznámenie ministra vojny Lazára Mészárosa o presunoch vojenských 

jednotiek /53/, predpisy o súpise a uniforme domobrancov /54/. 

855 61-126        1848–1849  190 

Zoznamy zbraní rozdelených medzi domobrancami /65/, žiadosť mestečka Moldavy o 

presun časti vojska ubytovaného v Moldave do  susedného Drienovca /71/, vystrojenie 

domobrancov uniformami /72/, prípis veliteľa domobrancov predtiskej oblasti majora 

Artúra Görgeyoho o organizovaní vojenských jednotiek, nariadenie ministerského 

predsedu gr. Ľudovíta Batthyányho o koncentrácii domobrancov a menovaní ich 

veliteľov /74/, nariadenie o odvodoch dobrovoľníkov /77/, nariadenie predsedu 

Krajinského domobraneckého výboru Ľudovíta Kossutha o zabezpečení severných 
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hraníc Uhorska susediacich s Haličou /99/, prípis Marmarošskej župy o nepokojoch 

medzi rumunským obyvateľstvom /100/, rozhodnutie parlamentu o poverení 

Krajinského domobraneckého výboru riadením krajiny /102/, menovanie podplukovníka 

Alexandra Pulského veliteľom košického obvodu domobrancov /110/, žiadosti o 

prepustenie z vojska. 

 

D. Cirkevné a školské veci  

 

856 1-9        1643–1665            191 

Žiadosť vojakov pohraničnej pevnosti Svodín, okr. Nové Zámky o podporu župy na 

opravu evanjelického kostola /1/, sťažnosť katolíkov v Nižnom Medzeve na podžupana 

AŽ Juraja Haniho pre jeho protiprávne rozhodnutie odovzdávať desiatky evanjelickému 

farárovi /2/, reskript Ferdinanda III. a prípisy palatína Pavla Pálffyho vo veci pridelenia 

pozemkov pre výstavbu katolíckych a reformovaných kostolov, fár a škôl v Košiciach 

/3/, sťažnosť obyvateľov mestečka Tokaj na reformovaného seniora v Gönci pre 

neobsadenie  kazateľského miesta v Tokaji /4/, prípisy Žofie Báthoryovej o platových 

náležitostiach reformovaných farárov na jej majetkoch /7/, reskript Leopolda I. 

adresovaný trinástim hornouhorským župám o dôchodkoch farárov, o slobodnom 

vyznaní viery obyvateľov mestečka Blatný Potok, o mieri s Turkmi, o hraničnom spore 

medzi Šarišskou a Spišskou župou a i. /9/. 

857 1-69        1739–1766  191 

Udelenie nového pečatidla arcibiskupskej kapitule v Kalači s vyobrazením pečate /1/, 

prípis jágerského biskupa gr. Karola Eszterházyho o vyárendovaní kráľovských 

desiatkov /3/, zoznam cirkevných sviatkov /7/, oznámenie o úmrtí prímasa gr. Imricha 

Eszterházyho /9/, menovanie gr. Mikuláša Csákyho kaločským arcibiskupom /12/, súpis 

obyvateľov podľa vierovyznaní v mestečku Szántó /17/, spor medzi katolíkmi a 

kalvínmi v obci Vajda /21/, sťažnosť evanjelikov a kalvínov obce Forró na násilnú 

rekatolizáciu /30/, vyšetrovanie odobratia kostola od kalvínov v obci Felsőgagy /34/, 

žiadosť o povolenie opravy kalvínskeho kostola v obci Felsőkázsmárk /42/,  založenie 

ekonomického kolégia v Senci /56/, správa župnej delegácie o študijných pomeroch na 

škole v mestečku Szikszó /68/. 

858 1-35        1767–1773  192 

Oznámenie KMR o založení ôsmich štipendijných miest pre študentov z Uhorska 

študujúcich na viedenskej univerzite politické a obchodné náuky /2/, osamostatnenie sa 

Premonštrátskeho prepošstva v Jasove od závislosti na opátstve v Louke na Morave /3/, 

snaha Zemplínskej župy o osamostatnenie Promonštrátskeho prepošstva v Lelesi /9/, 
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reorganizácia trnavskej univerzity s ustanovením štyroch fakúlt, zoznam platov 

profesorov  /12/, negatívna správa župy o existencii pravoslávnych škôl na jej území 

/24/, súpis učiteľov a organistov podľa jednotlivých okresov župy /25/, súpis obcí AŽ s 

údajmi o názvoch obce v latinčine, maďarčine, nemčine a slovenčine, o existencii farára 

a učiteľa a o prevládajúcej reči /34/.  

858 36-87        1773–1778  193 

Zrušenie jezuitského rádu a súpis jeho majetkov /37/, žiadosť  o povolenie opravy 

kalvínskeho kostola v obci Tornyosnémeti /44/, príkaz KMR na vyšetrenie činnosti 

kalvínskeho farára v obci Felsőregmec /57/, zoznam cirkevných sviatkov svätených 

gréckokatolíkmi v mukačevskej diecéze /61/, vyšetrenie činnosti evanjelického kazateľa 

v obci Vyšná Kamenica /69/, prenesenie sídla trnavskej univerzity do Budína /73/, 

vymedzenie územia novoustanoveného Spišského, Rožňavského a Banskobystrického 

biskupstva /74/, nariadenie KMR o vyšetrení činnosti evanjelického farára v 

Rankovciach /77, 81/, správa župných delegátov o prehliadke  evanjelickej modlitebne 

v Čakanovciach /83/. 

859 2-45        1780–1783  194 

Súpis rímskokatolíckych a gréckokatolíckych farností /2/, sťažnosť košického farára a 

vicearchidiakona na viacerých protestantských kňazov pre prestúpenie ich kompetencie 

/11/, nariadenie KMR o správe cirkevných základín /18/, súpis protestantských farností 

a farárov na území župy /19/, vydanie tolerančného patentu /20/, súpis farností 

Turnianskej župy patriacich do rožňavskej diecézy /21/, sťažnosti protestantov župy 

/34/, žiadosť evanjelikov obce Vajkovce o povolenie bohoslužieb v súkromnom dome 

/39/. 

859 46-99        1783–1786  195 

Žiadosť evanjelikov obce Vajkovce o povolenie bohoslužieb v súkromnom dome /56/, 

žiadosti o povolenie opráv modlitební, žiadosť obyvateľov obcí Nižná a Vyšná Myšľa o 

oslobodenie od povinnosti postaviť školskú budovu /60/, žiadosť Premonštrátskeho 

prepošstva v Jasove o podporu župy v jeho snahách o odvrátenie zrušenia prepoštstva 

/62/, protest Šarišskej župy proti zavedeniu školného /69/, súpis kalvínov v obciach 

Byster, Košické Oľšany, Rozhanovce a Košická Polianka /99/. 

860 1-65        1790–1791  196 

Požiadavka AŽ o znovuustanovenie zrušeného Premonštrátskeho prepošstva v Jasove 

/1/, inštrukcia pre vizitátorov národných škôl /3/,  učebná osnova a zoznam učebníc 

používaných na gymnáziách /9/, žiadosť evanjelikov obce Chrastné o zastavenie 

exekúcie ich dlžôb katolíckemu farárovi v Košických Olšanoch /27/, nariadenie 

obyvateľom obcí Poľov a Šaca na pravidelné odvádzanie poplatkov svojmu plebánovi 
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/50/, sťažnosť kalvínov obce Felsőkéked na plebána v Trstenom pri Hornáde pre 

odobratie zvona /63/. 

860 66-130   1791–1792    196 

Výkazy o stave chudobincov v župe /70/, vypísanie konkurzu na obsadenie  katedry 

prirodzeného práva na kráľovskej akadémii v Košiciach /86/, zákaz navštevovania 

divadelných predstavení a tanečných zábav bez dozoru rodičov /91/, návod na súpis 

príjmov učiteľov a kantorov /127/. 

860 131-200   1792–1795    197 

Vyučovanie maďarskej reči a literatúry na gymnáziách /135/, žiadosti o udelenie 

štipendií /155/, žiadosť o podporu župy pri uchádzaní sa o mesto profesora maďarčiny 

na Kráľovskej akadémii v Košiciach /177/, žiadosť o udelenie dišpenzu pri uzavieraní 

manželstva /188/, rozhodnutie KMR o sťažnosti na slovenského evanjelického kazateľa 

v Košiciach /191/. 

860 202-269        1795–1799  198 

Návod na prenajatie majetkov náboženskej a študijnej základiny /202/, spôsob 

obhliadky mŕtvol a ich pochovávanie /221/, nariadenie KMR o grafických školách  

/229/, ustanovenie šľachtického konviktu v Košiciach /245/. 

861 1-35        1800–1801  199 

Výkazy o stave chudobincov v Haniske a Jasove /3/, spor  o vlastníctvo zvona medzi 

katolíkmi a kalvínmi v Nižnej Hutke /12/,  záležitosti zmiešaných manželstiev, reskript 

Františka I. o odlúčení Gabriela Erdélyiho od jeho druhej manželky do doby, kým 

nebude rozvedený s prvou manželkou /26/. 

861 36-113        1801–1805  200 

Zbierka na podporu Ústavu pre výchovu hluchonemej mládeže vo Vacove /44/, 

prenesenie sídla Kráľovskej akadémie v Pätikostolí do Rábu /64/, znovuzaloženie 

premonštrátskych prepoštstiev v Jasove a Lelesi /70/, ustanovenie platu učiteľa v Jasove 

/84/, oznámenie rožňavského biskupa Františka Szányiho o jeho úmysle vykonať 

kanonické vizitácie na území AŽ /104/,  oznámenie košického biskupa Andreja Szabó o 

založení Košického biskupstva a o termíne jeho inštalácie /110/.  

862 1-94        1806–1810  201 

Oznámenie Spišskej kapituly o úmrtí spišského biskupa gr. Jána Révayho /3/, sťažnosť 

gréckokatolíckeho farára v obci Kány na svojich farníkov pre neplatenie poplatkov /11/, 

menovanie Jozefa Janosfyho inšpektorom ľudových škôl v košickom školskom dištrikte 

/25/, snahy o založenie Maďarského národného múzea v Pešti /40/, oznámenie 

košického biskupa Andreja Szabó o započatí kanonickej vizitácie na území župy /53/, 
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zavedenie štúdia lesníctva na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici /57/, oznámenie 

KMR o pokračovaní vo vyučovaní v Rábe po odchode francúzskych vojsk /79/, 

príspevky na založenie vojenskej akadémie Ludoviky /81/.  

863 1-69        1811–1815  202 

Žiadosť autora publikácie o výučbe hluchonemých o podporu župy na vytlačenie 

publikácie /6/, správa školského inšpektora o nedostatkoch ľudovej školy v mestečku 

Szántó /18/, nariadenie KMR o náboženskej výchove dieťaťa pochádzajúceho z 

miešaného manželstva /32/, príkaz KMR na otvorenie židovskej ľudovej školy v 

mestečku Szántó /39/, žiadosť o udelenie štipendia na Peštianskej univerzite /51/, 

predpisy o postupe pri podávaní žiadostí o dišpenzáciu pri uzavieraní manželstiev /69/. 

864 1-95        1816–1820  203 

Zoznam odpadlíkov od rímskokatolíckeho náboženstva na území župy /9/, žiadosť o 

udelenie štipendia /18/, súpis gréckokatolíckych farností  v AŽ /27/, výstavba budovy 

školy vo Vyšnom Medzeve /37/, oznámenie o prijatí do šľachtického konviktu v 

Košiciach /54/, sťažnosť gréckokatolíckeho farára v obci Gadna na svojich farníkov pre 

svojvoľné znižovanie jemu platených poplatkov /62/, zákaz konania jarmokov cez 

nedele a sviatky /73/, spor medzi evanjelikmi obcí Chrastné, Kráľovce, Vajkovce a 

Rozhanovce a medzi zemepánmi ohľadom výstavby školskej budovy /84/. 

865 1-87        1821–1825  204 

Rekript Františka I. a výzva prímasa kniežaťa Alexandra Rudnayho na poskytovanie 

príspevkov na reštauráciu jeho sídla v Ostrihome /6/, oznámenie KMR o započatí kurzu 

teologického štúdia pre protestantov vo Viedni /12/, plán školskej budovy v Slanci /30/, 

povolenie zbierky na výstavbu kalvínskeho kostola v Komárovciach /50/, oznámenie o 

zvolení nového pápeža, Leva XII. /52/, oznámenie rožňavského biskupa gr. Ladislava 

Eszterházyho o vizitácii jeho farností v AŽ /53/, oznámenie o úmrtí rožňavského 

biskupa gr. Ladislava Eszterházyho /71/, žiadosť košického biskupa Štefana Čecha o 

udelenie pozemku pre cintorín v Milhosti /83/.  

866 1-74        1831–1836  205 

Vyšetrenie žiadosti o udelenie dišpenzu v manželskej záležitosti /12/, žiadosť obce 

Bačkovík o udelenie pozemku pre cintorín /14/, preloženie školských prázdnin zo 

septembra a októbra na august a september /15/, uloženie druhopisov cirkevných matrík 

v archíve župy /17/, založenie Biskupského lýcea v Pätikostolí /33/, žiadosť o podporu 

pri výstavbe kalvínskeho kostola v Nižnej Kamenici /51/, žiadosť o udelenie štipendia 

/62/, oprava gréckokatolíckeho kostola v Cesticiach, poškodeného zemetrasením /73/. 
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867 1-71        1836–1840  206 

Uloženie druhopisov cirkevných matrík v župnom archíve /3/, žiadosť evanjelikov z 

obce Bačkovík o pridelenie pozemku na výstavbu kostola a školy /6/, sťažnosť 

košického biskupa na kalvínov zo Slanca a Rákoša, ktorí pracovali cez deň sv. Štefana 

/26/, oznámenie KMR o započatí prednášok na Veterinárskom inštitúte vo Viedni /34/, 

žiadosť židov z obce Ujvár o povolenie zbierky na výstavbu kostola /48/, žiadosť 

košického obyvateľa Jozefa Kaysera o podporu župy ohľadom prijatia jeho dcéry na 

peštianske konzervatórium /56/, adresy Abovskej a Borsodskej župy panovníkovi o 

uzavieraní miešaných manželstiev /70/. 

868 1-40        1841–1842  207 

Protesty rôznych žúp proti nariadeniam rímskokatolíckych cirkevných vrchností o 

uzavieraní miešaných manželstiev /4/, žiadosti o udelenie štipendií /5/, žiadosť o 

podporu na založenie kalvínskej vysokej školy v Pešti /29/, uloženie druhopisov 

cirkevných matrík v župnom archíve /30/, prípis Rábskej župy o požiadavke na 

zavedenie maďarčiny ako vyučovacej reči do škôl, učebná osnova kalvínskej ľudovej 

školy a gymnázia v mestečku Szikszó, nariadenie KMR o systéme ľudových škôl /34/. 

868 41-43        1842–1845  208  

Žiadosť  evanjelického farára Jonáša Záborského v Rankovciach o pomoc župy pri 

výstavbe vyhoreného kostola, fary a školy /42/, žiadosť o udelenie štipendia /52/, 

založenie priemyselných škôl v Pešti /61/, pozvánka Rožňavskej kapituly na inštaláciu 

biskupa Belu Bartakovitsa /70/.  

869 1-25        1846–1848  208 

Žiadosti o udelenie štipendií /1/, rozšírenie platnosti zákona o prestupe z 

rímskokatolíckeho náboženstva na protestantské náboženstvá aj na pravoslávov /4/, 

ukladanie druhopisov cirkevných matrík v župnom archíve /5/, štatút ľudových škôl v 

Uhorsku /11/, adresa župy panovníkovi o vyučovaní všetkých školských predmetov v 

maďarčine /13/, žiadosť obce Chrastné o rozšírenie plochy cintorína /21/. 

 

E. Zdravotné a zverozdravotné veci  

 

870 1-8        1739–1763  209 

Správy o šírení sa epidémie  moru na rôznych miestach Uhorska, reskripty Karola III. o 

zamedzení epidémie /1/, predpisy o dezinfekcii infikovaných domov a lazaretov /2/, 

správa Šarišskej župy o výskyte moru dobytka na jej území, zákaz župy Borsod 

usporiadať dobytčie jarmoky, nariadenie KMR o opatreniach zamedzenia šírenia moru 
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dobytka, súpis na mor uhynutého dobytka v okrese Szikszó /4/, nariadenie KMR o 

každoročnej vizitácii lekární /6/, opis kúpeľov na území AŽ vyhotovený župným 

lekárom /7/. 

871 1-9        1767–1777  209 

Súpis hovädzieho dobytka uhynutého na mor v okresoch Košice, Cserehát a Szikszó, 

recept na vyhotovenie lieku proti moru dobytka /1/, súpis pôrodných babíc v okresoch 

Cserehát a Füzér /2/, žiadosť Šarišskej župy o podporu pri výstavbe karanténnych staníc 

na hranici s Poľskom /3/, opatrenie župy Szabolcs na zamedzenie šírenia moru /5/, 

odvolanie sa župného lekára proti zníženiu platu /7/, oznámenie KMR o dražbe lekární 

/8/. 

872 1-13        1780–1785  210 

Zdravotné opatrenie proti túlavým psom /1/, správa župného lekára  o zdravotnom stave, 

zadelenie obcí AŽ do jednotlivých zdravotných obvodov, predpisovanie liekov pre 

pohlavne chorých /3/, správa župného lekára o stave okresných lekárov a pôrodných 

babíc /4/, nariadenie KMR o podaní správy o chudobincoch a lazaretoch /8/. 

873 1-35        1790–1799  210 

Správy o požiaroch v jednotlivých obciach Uhorska a zbierka milodarov pre pohorelcov 

/1/, zoznam lekárov, veterinárov, lekárnikov, pôrodníkov a pôrodných babíc 

aprobovaných na Peštianskej univerzite v šk. roku 1789/90 /5/, zoznam lekárskych 

nástrojov zaslaných župe /6/, návod na preventívu a liečenie moru ošípaných /7/, 

pojednanie o parazitoch domácich zvierat a o liečení moru dobytka /9/, propagovanie 

brožúrky s názvom Zdravotný katechizmus /22/, vyšetrovanie príčiny vzniku požiaru v 

Jasove /29/. 

874 1-31        1800–1804  211 

Účet za lekárske nástroje zaslané župe  /2/, odhad škôd spôsobených požiarom v Jasove 

/4/, výzva KMR na zbieranie milodarov v prospech obcí poškodených francúzskym 

vojskom /9/, poučenie o ochrane proti kiahniam /13/, propagovanie diela lekára Pavla 

Kitaibela o opise zriedkavých rastlín Uhorska /2/, návod na vyhotovenie múky zo 

zemiakov /27/.  

875 1-19        1806–1809  211 

Návod  na ochranu oviec pred chorobami /4/, zbierka milodarov pre požiarom 

poškodené obce /8/, nariadenie o lekárskej starostlivosti v nálezineckom ústave vo 

Viedni /9/, cenníky liekov /12/, žiadosť o povolenie zriadenia štvrtej lekárne v 

Košiciach /18/. 
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876 1-29        1811–1815   212 

Osobné zloženie deputácie AŽ pre očkovanie a protokol zo zasadania tejto deputácie 

/1/, zbierka milodarov pre požiarom a vojnou poškodené obce /3/, žiadosť o povolenie 

zriadenia lekárne v mestečku Szántó /11/, služobná inštrukcia pre kúpeľných lekárov 

/17/, limitácia cien za liečbu besnoty /20/, opis povodne v Košiciach v auguste 1813 

/22/, zoznam lekárskych nástrojov, ktorými majú byť vybavení župní lekári /23/. 

877 1-22        1816–1819  212 

Zákaz KMR vykonávať liečebné úkony tabulárnym sudcom AŽ Imrichom Bánó /1/, 

zbieranie milodarov pre vojnou a živelnými pohromami poškodené obce /6/,  obežník 

župného lekára okresným lekárom s vytýčením ich úloh /10/, návrhy župného lekára na 

zlepšenie verejného zdravotníctva /15,16/, výročná správa župného  lekára za r. 1820 

/17/, správa o požiari vo Veľkej Ide /19/. 

878 1-25        1821–1825  213 

Zbierka milodarov pre obce poškodené živelnými pohromami /2/, zamietnutie žiadosti o 

povolenie zriadiť lekáreň v mestečku Szikszó /4/, správa o požiari v Períne a plán na 

znovuvýstavbu obce /7/, cenník liekov /15/, žiadosť o povolenie zriadiť lekáreň v 

mestečku Gönc /21/, štatúty Protipožiarnej poisťovacej spoločnosti vo Viedni /22/. 

879 1-7         1831  213 

Opatrenie na zmiernenie hladu následkom neúrody /1/, výkaz o počte očkovaných  proti 

kiahniam /2/, ročné správy župného lekára o zdravotných pomeroch v župe /3/, správy o 

priebehu cholerovej epidémie, návod na ochranu pred chorobou, inštrukcia pre lekárov, 

návod na liečenie choroby, súpisy zomretých podľa jednotlivých okresov /7/.  

879 7-25        1831–1835  214 

Správy o priebehu cholerovej epidémie, návod na ochranu pred chorobou, inštrukcia pre 

lekárov, návod na liečenie choroby, súpisy zomretých podľa jednotlivých okresov /7/, 

opis Ústavu slepcov v Pešti /8/, cenník liekov /9/, výkaz o liečení očných chorôb 

obyvateľov župy /16/, protokol o vizitácii lekárne v mestečku Gönc /18/, žiadosť 

Ladislava Vécseyho  o povolenie liečiť hovädzí dobytok /23/.  

880 1-21        1836–1840  215 

Zbierka milodarov pre obce poškodené živelnými pohromami /4/, správy o výskyte 

moru dobytka /5/, výkazy očkovaných proti kiahniam /6/, správa župného  lekára o 

zdravotných pomeroch v r. 1836, 1839 /11/, cenník liekov /15/, oznámenie KMR o 

úmrtí protomedikusa krajiny Michala Lenhosséka /19/. 
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881 1-36        1841–1845  216 

Bezpečnostné nariadenie na zamedzenie šírenia moru /2/, správy a o zdravotnom stave 

hovädzieho dobytka /3/, ročné správy župného lekára o zdravotných pomeroch v župe 

/5/, štatút Ústavu slepcov v Pešti /10/, propagovanie zakladania detských škôlok /11/, 

škody spôsobené požiarmi na území župy /18/, správa župnej komisie vyslanej na 

obhliadnutie miestností pre liečenie duševne chorých /25/, návod na liečenie besnoty 

/29/, zbierke milodarov v prospech hladom postihnutej Oravskej a Liptovskej župy 

/32,33/.  

882 1-38        1846–1848  217 

Zbierka milodarov pre obce poškodené živelnými pohromami /2/, ročné správy župného 

lekára o zdravotných pomeroch v župe /3/, správa o požiari v Košiciach /5/, výkazy 

očkovaných proti kiahniam /6/, opatrenie na zmiernenie hladu následkom neúrody v 

župe /16/, zvýšenie úmrtnosti obyvateľstva v Rozhanovciach následkom veľkej núdze 

/18/, oznámenie ministra orby, priemyslu a obchodu Gabriela Klauzála o vyslaní 

krajinského očného lekára do AŽ /28/, správy o výskyte cholery /29/, zdraženie liekov 

následkom vojnových pomerov /35/, predpisy o postupe pri povoľovaní zriadenia 

lekární /36/. 

F. Pôdohospodárstvo a baníctvo  

883 1-2         1693  218 

Žiadosť perceptora baní v Banskej Štiavnici o vyslanie robotníkov z AŽ na prácu do 

baní na striebro v Banskej Štiavnici /1/, prípis SK o ničení kobyliek ohrozujúcich úrodu 

obilia /2/. 

884 1-6        1739–1766  218 

Zabezpečenie sudov pre potreby vinobrania v Tokajskej oblasti, porada o spôsobe 

obrábania viníc vzhľadom na panujúci mor /1/, založenie banskej školy v Smolníku /2/, 

limitácia podielu z úrody pre žatevných robotníkov v župe Borsod /3/, sťažnosti na 

vinohradníckych robotníkov pre nedodržanie  pracovného  času /4/, oznámenie KMR o 

vyslaní podkomorného grófa Neckengartena do AŽ na prehliadku baní /5/, vypísanie 

odmeny objaviteľom pozemkov obsahujúcich smolu /6/. 

885 1-18        1767–1778  218 

Protesty rôznych žúp proti nariadenému súpisu úrody a obyvateľstva /1/, limitácia 

miezd za vinohradnícke práce /4/, výkazy o úrode obilia /5/, výsadba vŕb a iných 

rýchlorastúcich drevín /6/, nákresy nástrojov na vyťahovanie pňov /7/, propagovanie 

chovu koní väčšieho vzrastu /11/, sťažnosti žúp proti ustanoveniu tereziánskeho urbára, 

ktorým sa ruší povinné obrábanie viníc zemepánov poddanými /14/. 
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886 1-9        1780–1785  218 

Reskript Jozefa II. o chove koní väčšieho vzrastu, návody na chov koní /1/, 

propagovanie chovu španielskych oviec /2/, zadelenie žúp do pôsobnosti jednotlivých 

banských súdov /5/, súpis baní v okrese Košice a Cserehát /7/.  

887 3-50        1790–1799  219 

Uznesenie Zemplínskej župy o zamedzení škôd na poliach a lúkach /5/, správa o 

predpokladanej úrode obilia, strukovín a sena v jednotlivých obciach AŽ /7/, 

sekvestrovanie lesov v Bohdanovciach /19/, propagovanie zlepšenia chovu hovädzieho 

dobytka /32/, výkaz neobsiatych polí v okrese Cserehát /34/, sťažnosti horárov v 

Rozhanovciach na zemepánov pre odmietnutie ich výplaty /41/, učebná osnova 

hospodárskej školy v Szarvasi, založenej Samuelom Tešedíkom /47/.  

888 1-20        1800–1805  219 

Žiadosť o sekvestrovaní lesov panstva Füzer  /2/, výkazy o pripúšťaní kobýl v obci 

Alsókéked /3/, oznámenie KMR o prenesení banských záležitostí Užhorodskej župy do 

kompetencie Banského súdu v Smolníku /8/, limitácia mzdy vinohradníckych 

robotníkov v Zemplínskej župe /14/, žiadosť baróna Jakuba Meska a mesta Košíc o 

vyslovenie zákazu poľovačky v ich lesoch /19/.  

889 1-9        1806–1809  219 

Sťažnosť mesta Košíc na obyvateľov z Hrašovíka pre stínanie dubov v mestských 

lesoch /1/, odpredaj prestárlych žrebcov župy, vyradených z plemenitby /3/, správy o 

výsledkoch úrody obilia /6/, propagovanie knihy Rudolfa Witecha o zúrodnení 

piesočnatých pôd /7/. 

890 1-16        1811–1815  219 

Žiadosť o predplatenie maďarského prekladu knihy francúzskeho chemika Chaptala o 

vinohradníctve a výrobe vína /4/, propagovanie knihy Antona  

Wittmanna o zavlažovaní lúk a polí /8/, správa o úrode obilia a sena za r. 1815 /10/, 

žiadosť mesta Košíc o vyslovenie zákazu poľovačky a chytania vtáctva v jeho lesoch na 

území župy /14/. 

891 1-22        1816–1820  220 

Adresa Gemerskej župy panovníkovi vo veci platenia urbury  od baní, hút a hámrov /2/, 

sťažnosť Košíc na obyvateľov obcí Rozhanovce, Hrašovík, Nižný a Vyšný Olčvár pre 

ničenie mestských lesov /3/, predpisy o ryžovaní zlata na cudzích pozemkoch /10/, 

výkaz o úrode obilia a sena za r. 1820 /13/. 
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892 1-16        1821–1825  220 

Výkazy o úrode obilia a sena /2/, sekvestrácia lesov v Pederi /8/, návod na pestovanie 

tabaku /9/, obežník krajinskej vlády Rakúska o dovoznom cle konopí a ľanu /16/. 

893 1-27        1826–1830  220 

Žiadosť kniežaťa Ferdinanda Brettzenhaima o vyhlásenie zákazu poľovania v jednej 

časti panstva Regéc /4/, výzva Zemplínskej župy na preplatenie knihy o chove a 

šľachtení oviec zostavenú jej tabulárnym sudcom /5/, správa župného delegáta Jána 

Vitéza o rokovaniach krajinskej deputácie v banských záležitostiach /10/, výkazy o 

úrode obilia a sena /14/, negatívna správa o pestovaní tabaku v AŽ /15/, návod na 

pestovanie konopí /18/, správa o výskyte mramora v okrese Cserehát /24/. 

894 1-22        1831–1835  220 

Výkazy o úrode obilia a sena /2/, ponuka morušových sadeníc /6/, žiadosť Ľudovíta a 

Jóba Semseyho o vyhlásenie zákazu poľovačky v ich lesoch v Šaci, Šemši, 

Hodkovciach a v Nováčanoch /11/, pojednanie o nedostatkoch vinohradníctva v 

Uhorsku /12/, nákup žrebcov potrebných na plemenitbu koní v AŽ /17/.  

895 2-17        1836–1839  221 

Plemenitba koní v AŽ /2/, žiadosť o sekvestráciu lesov Ľudovíta  Korponayho v Buzici 

/6/, žiadosť mesta Košíc o vyhlásenie zákazu poľovania v jeho lesoch v obci Gadna 

/12/, negatívne hlásenie župy o pestovaní cvikly /13/. 

896 1-37        1841–1845  221 

Výkazy o úrode obilia a sena /4/, plemenitba koní /5/, správa o pestovaní konopí /6/, 

negatívna správa župy o pestovaní hodvábnika /7/, žiadosť o odvolanie z funkcie 

správcu sekvestrovaných lesov v Poľove /19/,  žiadosť gr. Tomáša Szirmayho o 

vyhlásenie zákazu poľovania v chotári obce Bidovce /27/, nariadenie KMR o vykonaní 

opatrenia na zmiernenie následkov katastrofálnej neúrody /36/. 

897 1-19        1846–1848  221 

Súpisy obyvateľstva a úrody podľa jednotlivých okresov za účelom zmiernenia hladu 

následkom neúrody /1/, ročné správy o úrode obilia a sena /3/, žiadosť o menovanie 

správcu sekvestrovaných lesov v Janíku /9/, žiadosť gr. Kolomana Forgácha a 

vyhlásenie zákazu poľovania na panstve Nižná Kamenica /11/. 
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G. Obchod a priemysel  

898 1-10        1674–1700  222 

Odpis privilégia vydaného Leopoldom I. pre gréckych obchodníkov /1/, reskripty 

Leopolda I. o potvrdení práva skladu pre mesto Košice a o  spore Košíc s mestami 

Levoča, Prešov, Bardejov a Kežmarok v súvislosti  s vykonávaním tohoto práva /2/, 

reskript Leopolda I. o povolení skupovať obilie sedmohradským magnátom v Hornom 

Uhorsku /3/, oznámenie SK o hodnote šesťgrošových mincí /4/, zákaz vývozu striebra a 

určenie jeho hodnoty /6/, prípis Šarišskej župy o spoločnom postupe pri limitácii cien 

tovaru /8/. 

899 1-25        1739–1755  222 

Sťažnosti na gréckych a židovských  obchodníkov s vínom pre ich nepoctivosť /3/, 

protest župy Borsod proti devalvácii peňazí /6/, korešpondencia so susednými župami v 

záujme správnosti mier /11/, limitácia cien mäsa, kože, obuvníckych a kožušníckych 

výrobkov v Zemplínskej, Gemerskej a Borsodskej župe /12/, vypočúvanie svedkov o 

konaní jarmokov v Haniske v minulosti /15/, výmenný kurz zahraničných peňazí /19/, 

súpis gréckych obchodníkov bývajúcich v AŽ /24/. 

899 26-37        1757–1766  223 

Žiadosť premonštrátskeho prepošta Andreja Sauberera o udelenie trhového privilégia 

pre mestečko Vyšný Medzev /27/, odpis cechového privilégia  Ferdinanda II. pre 

kožušníkov v mestečku Szikszó, výťah z cechových privilégií cechov na území okresu 

Cserehát /29/, protest Šarišskej župy proti zavedeniu medených mincí /31/, preklad 

tureckého fermanu  o obchodovaní medzi Tureckom a Habsburskou ríšou /34/, výkaz 

skladov medi v Uhorsku /36/, súpis zahraničného tovaru zakázaného doviesť do 

Uhorska /37. 

900 1-25        1767–1772  223 

Oznámenie KMR o cle za poľské súkno dovážané do krajiny /3/, oznámenie Šarišskej 

župy o termíne jarmokov v Drienove /5/, cenníky obilia /12/, limitácia cien 

remeselníckych výrobkov v župe Borsod a Gemer /13/, oznámenie Hlavného banského 

úradu v Smolníku o zákaze trhov v nedeľu a vo sviatok /24/.  

900 26-44        1772–1779  224 

Zmeny termínov výročných jarmokov v župe /26/, protest Spišskej župy proti zvýšeniu 

ceny železa /34/, nariadenia KMR o súpise fabrík a manufaktúr /40/. 

901 1-17        1780–1785  224 

Uznesenie Zemplínskej a Borsodskej župy o obsahu sudov /2/, žiadosť čižmárskeho 

cechu v Nižnom Medzeve o vydanie nového privilégia /4/, žiadosť tesárov a mlynárov z 
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Nižného a Vyšného  Medzeva o vydanie cechového privilégia /6/, údaje o papierovom 

mlyne  v Drienovci /17/. 

902 2-25        1790–1791  224 

Cenníky viktuálií v Nižnom Medzeve /2/, nariadenie KMR o bezcolnej preprave  obilia 

medzi Uhorskom a dedičnými krajinami /4/, limitácia cien mäsa v Zemplínskej, 

Spišskej  a Turnianskej  župe /7/,  prípis Turnianskej župy vo veci  

správnosti mier /19/, prípis Gemerskej a Zemplínskej župy o veľkosti sudov /24/.  

902 26-104        1791–1799  225 

Oznámenie o termínoch jarmokov mestečka Szerencs v Zemplínskej župe /30/, návrh na 

založenie cisársko-kráľovskej obchodnej spoločnosti /47/, cenník hospodárskych 

zvierat, vlny, konopí, ľanu, koží, medu a tabakových listov /61/, adresa župy 

panovníkovi o povznesení obchodu vínom nerušeného trojitým rozdelením Poľska /80/, 

výzva na odpredaj zlatých a strieborných predmetov štátu  pre účely vedenia vojny s 

Francúzskom /101/.  

903 1-63        1800–1805  226 

Limitácia cien mäsa /1/, vyobrazenie novovydanej šesťgrajciarovej mince /6/, patent 

Františka I. o vydaní nových bankoviek v hodnote jedného a dvoch zlatých /8/, 

oznámenie o založení súkenky v Haliči /19/, správa o ciachovaní dutých mier /22/,  

prípis župy Szabolcs o zrušení jarmoku konaného doteraz v súvislosti s púťou v obci 

Máriapócs /37/, protest župy Borsod proti svojvoľnému vydávaniu nových peňazí bez 

zainteresovania uhorského snemu /47/, dohoda o vývoze uhorského vína do Švédska 

/54/. 

904 1-37        1806–1810  227 

Regulovanie cien mäsa /1/, patenty Františka I. o trhových privilégiách mestečiek 

Blatný Potok a Sátoraljaújhely v Zemplínskej župe /4/, súpis cechových privilégií 

vydaných pre cechy v AŽ /9/, vyobrazenie novovydaných mincí /11/, vydanie nových 

bankoviek /16/, stiahnutie sedem a osem grajciarových mincí z obehu /26/.  

905 1-48        1811–1815  228 

Regulovanie cien mäsa /1/, poučenie o pestovaní bavlny /2/, reskript Františka I. o 

devalvácii meny /4/, limitácia miezd a rôznych remeselníckych výrobkov /8/, 

vyobrazenie novovydaných štátoviek /11/, vydanie nových medených mincí /24/, 

zoznam dovozného a vývozného cla konopí, ľanu, bavlny, vlny a hodvábu /32/, ročná 

spotreba medi mediarmi v AŽ /41/.  
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906 1-46        1816–1820  229 

Regulovanie cien mäsa /1/, regulovanie cien sviečok a oleja /2/, vyobrazenie 

novovydaných medených mincí /19/, sadzobník dovozného a vývozného cla železa a 

výrobkov zo železa /20/, oznámenie Gemerskej župy o termíne jarmokov v Dobšinej 

/29/, limitácia remeselníckych výrobkov a miezd v Zemplínskej župe /34/, výzva na 

fabrikantov a priemyselníkov ohľadom zaslania vzoriek svojich výrobkov 

Polytechnickému inštitútu vo Viedni /40/.                                      

907 1-20        1821–1822  229 

Regulovanie cien mäsa, loja a sviečok /1/, žiadosti cechu kováčov a obuvníkov v 

Nižnom Medzeve o vydanie nových cechových privilégií /13/, oznámenie  o termíne 

jarmokov v Levoči /16/, patentovanie rôznych vynálezov /20/.  

907 20-44        1822–1825  230 

Prípisy Zemplínskej a Turnianskej župy o regulovaní jarmočného poriadku /23/, patent 

Františka I. o vydaní nových mincí v lombardskom a benátskom kráľovstve /29/, 

regulovanie obchodovania s vínom židovskými obchodníkmi z mestečka Szántó /31/, 

žiadosť debnárov, stolárov, zámočníkov a nožiarov z Nižného Medzeva o vydanie 

nových cechových privilégií /40/.  

908 2-14         1826  231 

Korešpondencia medzi Prešovom a AŽ o novom termíne jarmokov v Prešove /2/, 

patenty rôznych vynálezov /3/,  pripomienky AŽ k trhovému privilégiu obce Kamenica 

nad Cirochou /8/, návrh cechových artikúl krajčírov v Moldave nad Bodvou /11/.  

908 15-30        1826–1830  232 

Regulovanie cien mäsa, loja a sviečok /15/, vyobrazenie a opis nových bankoviek /20/, 

správa o fabrikách na území župy /24/.  

909 1-21        1831–1835  232 

Regulovanie cien mäsa, loja a sviečok /1/, vyobrazenie a opis novovydaných bankoviek 

/3/, vyhláška o dodávke tabakových listov pre tabakové továrne /10/, opatrenie na 

uľahčenie vývozu uhorského vína do Moravy a Sliezska /14/, propagovanie knihy o 

pestovaní hodvábnika /19/.  

910 2-26        1836–1840  233 

Súhrnné správy o úrode obilia, kukurice a sena /5/, žiadosť mestečka Moldava nad 

Bodvou o rozšírenie trhového privilégia /7/, sťažnosť župy Sopron na colnú politiku 

viedenského dvora voči Uhorsku /9/, adresa župy Csongrád panovníkovi ohľadom 

povolenia voľného vývozu tabaku /15/, žiadosť mesta Košíc o povolenie zavedenia 
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jarmoku na vlnu /16/, negatívna správa župy o pestovaní hodvábnika a moruší /21/, 

žiadosť mestečka Vyšný Medzev o zmenu termínu jarmokov /26/.  

911 1-24        1841–1845  233 

Opatrenie na odstránenie nedostatkov pri vážení mäsa v Košiciach /2/, regulovanie cien 

mäsa a sviečok /3/, zákaz dovozu vín do Tokajskej oblasti /8/, oznámenie o vydaní 

nových bankoviek /10/, založenie Uhorskej obchodnej banky v Pešti /12/, negatívna 

správa o výskyte cukrovarov na území župy /18/.  

912 1-22        1846–1849  233 

Regulovanie cien mäsa /1/, propagovanie pestovania hodvábnika, výkupné ceny 

zámotkov hodvábnika /6/, zákaz skupovania obilia na koreni /9/, pripomienky k žiadosti 

Gelnice o udelenie trhového privilégia /10/, ponuka výrobkov súkenky v Košiciach /11/, 

žiadosť Jakuba Böhma z Nižného Medzeva o povolenie zriadenia hámru /12/, zákaz 

vývozu zbraní z Uhorska /15/, nariadenie ministra financií Ľudovíta Kossutha o 

založení agentúr úverového ústavu /16/, zákaz vývozu pušného prachu do Chorvátska 

/18/, modifikácia cechových štatútov /20/, oznámenie o termíne jarmokov v Rožňave 

/22/.  

H. Stavebníctvo a doprava  

913 1-16        1643–1699  234 

Reskript Ferdinanda III. o poskytnutí pracovných síl na opravu hradu Ónod v župe 

Borsod, záležitosti opravy hradu  /1/, požiadavky hlavných kapitánov Horného Uhorska 

a Imricha Thökölyho o dodanie pracovných síl na opravu rôznych pevností, výkaz o 

počte port v AŽ a na jednu portu pripadajúceho množstva verejnej práce /2/, nariadenie 

palatína Františka Wesselényiho o dodanie pracovných síl na opravu pohraničnej 

pevnosti v Putnoku - MĽR /4/,  nariadenie palatína o oprave záplavami poškodených 

ciest a mostov /6/, príkaz daný gr. Františkom Csákym zemepánovi Štefanovi 

Váradymu na ponechanie poštového úradu v Seni v jeho dome /7/, požiadavky 

pracovných síl na opravu košickej pevnosti a na demoláciu košickej citadely /8/, prípis 

Šarišskej župy o oprave mostov v obci Hídasnémeti a mestečku Gönc /10/, vyznačenie 

pozemku pre výstavbu poštovej budovy v Seni /14/.  

914 1-22        1739–1765  234 

Nariadenie KMR o udržiavaní ciest a mostov v dobrom stave /1/, nábor robotníkov na 

demoláciu pevnosti v Belehrade /2/, oprava ciest v okolí  mestečka Gönc /3/, sadzobník 

mýta vyberaného  na moste v Janíku /6/, výkaz výdavkov na výstavbu domu pre 

ubytovanie dôstojníkov vo Vyšnom Medzeve /9/, výzva palatína gr. Jána Pálffyho na 

poukázanie príspevkov na výstavbu kráľovskej rezidencie v Budíne /12/, kontraverzia 

medzi poštovými prefektmi v Košiciach a Prešove o sídle poštovej stanice medzi 
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Košicami a Prešovom /14/, sťažnosť na obyvateľov Veľkej Idy pre svojvoľnú zmenu 

toku riečky Idy /18/.  

915 1-34        1767–1779  235 

Turnianska župa oznamuje, že na jej území neexistuje poštová stanica /2/, súpis ciest a 

mostov v jednotlivých okresoch AŽ /4/, oprava ciest v súvislosti s príchodom Jozefa II. 

/7/, žiadosť poštmajstra v Jasove o pridelenie pozemku na postavenie poštovej budovy 

/12/, súpis mýt a zemepánov s právom meča v okresoch Košice, Cserehát a Füzér /14/, 

opisy mlynov na Hornáde v obciach Dobsza, Hernádkércs, Prépost, Kiskinizs, Ináncs a 

Vácse /22/, návrh na zriadenie poštových staníc v Abovskej a Zemplínskej župe /23/, 

prípravy na výstavbu nového župného domu /28/. 

916 1-35        1780–1787  235 

Kúpa dvoch domov od mesta Košíc za účelom výstavby nového župného domu /1/, 

žiadosť obyvateľov obce Csobád o reguláciu Hornádu /4/, sťažnosť obyvateľov obce 

Vilmány na záplavy Hornádu spôsobené mlynom v obci Vizsily /12/, inštrukcia pre 

župných geometrov o mapovaní riek /16/, plán výstavby kamenného mostu v mestečku 

Gönc /24/, správa župného geometra o revízii koryta Malého Hornádu /35/.  

917 3-81        1790–1799  236 

Sťažnosť obyvateľov Košickej Polianky na škody spôsobené záplavami Torysy /3/, účty 

za remeselnícke práce  vykonané v budove župného domu /10/, žiadosť obyvateľov 

obce Nižný Čaj o pridelenie pozemku pre cintorín /19/, revízia projektu regulácie 

Hornádu v Krásnej nad Hornádom /28/, koordinácia opravy ciest medzi Abovskou a 

Borsodskou župou /41/, súpis mýtnych staníc na území AŽ /53/, sadzobník poštových 

poplatkov /71/, zoznam župe zaslaných inžinierskych nástrojov /75/.  

918 1-44        1800–1805  237 

Žiadosť mesta Košíc a viacerých obcí o regulovanie Hornádu /4/, nariadenie KMR o 

oprave cesty Moldava nad Bodvou - Čečejovce /5/, vyúčtovanie árendátora mýtnej 

stanice v Szikszove /13/, výstavba kamenného mostu v Čečejovciach /21/, patent Márie 

Terézie z r. 1774 o obchodnej námornej plavbe /33/, obnovenie poštovej osobnej 

dopravy medzi Bratislavou a Košicami /41/, výkaz vzdialeností medzi jednotlivými 

obcami v Gemerskej župe a poplatkov za prepravu osôb /43/. 

919 1-36        1806–1810  237 

Určenie trasy poštového dostavníka premávajúceho medzi Bratislavou a Košicami /2/, 

plán toku riečky Bodvy v Pederi /5/, odvedenie nájomného za mýtnu stanicu v obci 

Nagykinizs do župnej pokladnice /13/, opravy rôznych ciest /19/, predpisy o vyhotovení 

plánov rôznych stavebných objektov /26/, výkaz o mýtnych poplatkoch na dunajskom 

moste medzi Budínom a Pešťou /28/. 
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920 1-22        1811–1815  238 

Opravy rôznych ciest /1/, plán poštového spoja Moldava nad Bodvou - Šafárikovo  cez 

údolie Bodvy /6/, plán regulácie Hornádu v obci Hernádvécse /7/, plán prestavby 

župného domu AŽ v Košiciach /8/, výkaz poštových poplatkov /13/,  

sťažnosť mesta Košíc na škody spôsobené záplavami Myslavského potoka /16/, plán 

regulácie potoka Roňva v chotároch obcí Mátyásháza a Felsőregmec /19/.  

921 1-30        1816–1820  238 

Opravy ciest /1/, nariadenie KMR o zaistení bezpečnosti pre poštové spoje na cestách 

/2/, nariadenie KMR o platení poštových poplatkov v strieborných minciach /15/, 

opatrenie na povznesenie riečnej a námornej plavby /17/, zoznam osôb a úradov 

oslobodených od poštových poplatkov /24/.  

922 1-36        1821–1825  239 

Opravy ciest /1/, oznámenie hlavného slúžneho o potrebe opravy mosta v Janíku /12/, 

oprava hate na riečke Bársonyos v obci Csobád /13/, vyšetrenie sťažnosti obyvateľov z 

Janíka na škody spôsobené Čečejovským potokom /22/, žiadosť o zníženie nájomného 

na mýtnu stanicu v Szikszove /30/.  

923 1-47        1826–1830  239 

Opravy rôznych ciest /5/, sťažnosť obyvateľov na zlý stav cesty vedúcej do Nižnej 

Myšle /11/, nákres tokov cesty vedúcej do Nižnej Myšle /11/, nákres tokov riek Hornád, 

Torysa a Oľšava v úseku Geča - Čaňa /12/, návrh na zavedenie rýchleho poštového 

spoja medzi Košicami a Haličou /18/, výstavba domu na ubytovanie vojenských 

dôstojníkov v Drienovci /24/, vyšetrovanie príčin povodne v Jasove /31/, plán regulácie 

rieky Bodvy a kanálu Kanyapta /33/, nákres toku Torysy v chotároch obcí Byster a 

Zdoba /39/, sťažnosť obyvateľov obce Kisfalu na škody spôsobené záplavami Hornádu 

/47/. 

924 1-29        1831–1835  240 

Plán toku Hornádu v chotári Nižná Myšľa /2/, odvodnenie močiara Kanyapta /6/, opravy 

rôznych ciest /7/, nájomná zmluva o prenájme mýtnej stanice v Szikszove /11/, 

regulovanie potokov Szerencs a Aranyos v chotári mestečka Szántó /20/, plán maštale 

pre vojsko v Drienovci /24/, plán kamenného mosta na Hornáde v obci Gibárt /29/.  

925 2-34        1836–1840  240 

Opravy rôznych ciest /3/, príspevok mesta Košíc na vylepšenie zasadacej siene župného 

domu /5/, poukázanie nájomného  za mýtnu stanicu v Janíku župnej pokladnici /11/, 

prípisy rôznych žúp vo veci vybudovania železnice medzi Viedňou a Pešťou /15/, spisy 

o prístavbách župného domu AŽ v Košiciach v r. 1816-1819 /22/, sťažnosť obyvateľov 
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Čane a Ždane na záplavy spôsobené vysokým stavom hate mlyna v Čani /33/, plán 

dreveného mostu vez Hornád v Trstenom pri Hornáde /34/.  

926 1-63        1841–1845  241 

Opravy rôznych ciest s plánmi /1/, odvodnenie močiara Kanyapta /2/, pripomienky župy 

Sopron k zmluve o plavbe po Dunaji uzavretej medzi Rakúskom a Ruskom /14/, výzva 

na upisovanie akcií na výstavbu železničnej trate Bratislava - Trnava /16/, sadzobník 

poštových poplatkov /27/, žiadosť obyvateľov obce Ďurkov o reguláciu riečky Oľšava 

/39/, výzva na finančnú podporu výstavby kanála spájajúceho Dunaj a Tisu /52/, žiadosť 

Hlavného poštového riaditeľstva v Košiciach o obnovenie mostu cez Hornád v obci 

Hidasnémeti /57/. 

927 1-44        1846–1849  242 

Opravy rôznych ciest /2/, návrh a výkaz o použití  pracovných síl v rámci verejných 

prác /5/, štatút vidieckych oddelení Potiskej vodoregulačnej spoločnosti v Pešti /8/, 

vyšetrenie sťažnosti obyvateľov Čane na záplavy Hornádu /13/, plán toku Hornádu v 

chotároch obcí Čaňa, Ždaňa a Trstené pri Hornáde /23/, konkurz na obsadenie poštovej 

stanice v Čečejovciach /31/, účty za výstavbu galérie v zasadacej sieni župného domu v 

Košiciach /39/, rozšírenie oslobodenia od poštových poplatkov pre určité druhy zásielok 

/41/. 

I. Policajné a bezpečnostné veci 

928 1-7        1671–1698  243 

Prípisy hlavného kapitána Horného Uhorska Cobba, Zemplínskej župy a generála 

Caraffu vo veci prenasledovania potulujúcich sa vojakov /1/, reskript Leopolda I. a 

prípisy hlavných kapitánov o opatreniach na stíhanie zločincov /2/, inštrukcia AŽ pre 

kapitánov a slúžnych o prenasledovaní lúpežníkov a zlodejov /3/, reskript Leopolda I. o 

zamedzení úteku poddaných /4/, žiadosť Šarišskej župy o vrátenie utečených poddaných 

/5/, prípis Gemerskej župy v tej istej záležitosti /6/.  

929 1-10        1739–1764  243 

Vyšetrovanie gréckych a tureckých obchodníkov prenikajúcich do Uhorska /1/, prípis 

župy Borsod o spôsobe vydávania cestovných pasov pre pocestných /2/, formuly 

služobných prísah bezpečnostného desiatnika a hajdúchov, opatrenia susedných žúp v 

záujme zvýšenia verejnej bezpečnosti /3/, kurentovanie utečených francúzskych 

vojnových zajatcov /5/, prípis Zemplínskej župy so žiadosťou o zamedzenie úteku 

poddaných do AŽ /6/, opatrenie župy Borsod proti výčinom pastierov ošípaných /7/, 

zabránenie potulovaniu Cigánov /8/, nariadenie KMR o vyšetrení skupiny Cigánov 

prichádzajúcich z Poľska do Uhorska /10/. 
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930 1-4        1780–1785  243 

Opatrenie župy Borsod proti túlavým žobrákom /1/, limitácia mzdy služobníctva a 

poľnohospodárskych robotníkov v Gemerskej župe /2/, regulovanie životosprávy 

Cigánov /3/, opatrenie mesta Košíc proti nočným tulákom /4/. 

931 8-18         1790  243 

Pátranie po osobe za účelom prevzatia dedičstva /8/, oznámenie o povolení presídlenia 

/9/, vyšetrovanie rozširovania protifeudálne zameraného spisu "Dekrét sedliakov" /10/, 

kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov /18/. 

931 18 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov /18/. 

1791  244 

931 

18 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov /18/. 

1793–1794  245 

931 

18 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov /18/. 

1795–1796  246 

931 18-54 1797–1799  247 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov /18/, vyhlášky o dražbách regálnych 

benefícií rozličných panstiev /20/, nariadenie KMR o opatreniach proti túlavým 

žobrákom /28/, žiadosť o vydanie cestovného pasu za účelom obchodovania s vínom v 

Poľsku /35/, zákaz streľby konanej pri svadbách /37/, opatrenia proti zlodejom /41/, 

vyšetrovanie rozpredaja knihy  o slobodných murároch vytlačenej v Košiciach /43/. 

932 1       1800–1803  248 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/.  

932 1-26       1803–1805  249 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/, opatrenie 

na zamedzenie požiarov /3/, vzor pre vydanie cestovných pasov /7/, patent Františka I. o 

zaistení verejnej bezpečnosti vo vojenskom pohraničí /11/, zaslanie vyinkasovanej 

pokuty do župnej pokladnice /17/, uznesenie župy Szabolc o vydávaní dokladov pre 
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cestujúcich /20/, vyšetrenie sťažnosti administrátora fary v mestečku Szántó na 

predávanie v obchodoch cez nedele a sviatky /21/. 

933 1       1806–1809  250 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí  /1/.  

933 1-14        1810  

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí  /1/, opatrenie 

proti krádežiam a lúpežiam /4/, oznámenie o odsúdení vojenského dezertéra na osem 

rokov hradnej väznice /6/,  zákaz rozširovania  v zozname uvedených kníh /7/, 

konferencia delegátov severouhorských žúp a miest v Prešove v súvislosti s nepokojmi 

v Poľsku /11/, evidencia cudzincov v slobodných kráľovských mestách  /13/. 

934 1                      1811  251 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/.  

934 1         1812,1814                       252  

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/. 

934 1-22                                1815     253 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/, zákaz 

hazardných hier v košických kaviarňach /2/, služobné inštrukcie pre bezpečnostných 

komisárov AŽ /4/, predpisy o možnostiach prekročenia hraníc Ruska /15/, opatrenie 

proti potulujúcim sa žobrákom /18/. 

935 1 1816–1817  

Kurentovanie a opisy rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/.  

254 

935 1 1817–1818  

Kurentovanie a opisy rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/.  

255 

935 1-12 1819–1820  256 

Kurentovanie a opisy rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/, prípisy 

Gemerskej a Zemplínskej župy o spôsobe vydávania cestovných pasov /2/, zoznam 

postrkovaných osôb /5/, výkaz vojenských dezertérov /6/, úprava o cestovaní z 

Rakúskej monarchie do Ruska a opačným smerom /7/, opatrenie na zamedzenie 

sťahovania Židov vo väčšom počte do Uhorska /12/. 

936 1    1821–1824    257 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy  odcudzených vecí /1/.  
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936 1-26                    1825    258 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy  odcudzených vecí /1/, zaistenie 

skupiny kočovných Cigánov v obci Garanda pochádzajúcich zo župy Szabolcs /3/, súpis 

osôb pochádzajúcich z Haliče /6/, zoznam postrkovaných osôb /15/, opatrenie rôznych 

žúp proti žobrákom pochádzajúcim z iných žúp /19/, sťažnosť na výčiny košických 

občanov v Barci /21/, návrh župnej deputácie na zamedzenie výskytu požiarov /24/.  

937 1                  1826–1827   258 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/.  

937 1-18        1828–1830 259 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/, opatrenie 

rôznych žúp na zamedzenie krádeže koní a hovädzieho dobytka, vzor dobytčích pasov 

/2/, postrkovanie osôb do miesta ich príslušnosti /3/, prípis župy Borsod o náležitostiach 

cestovných pasov /6/, oznámenie KMR o možnostiach vstupu do Moldavského a 

Vlašského kniežatstva obsadeného ruskými vojskami /13/, správa bezpečnostných  

komisárov AŽ o stave verejnej bezpečnosti /16/. 

938 1       1831–1833  260 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, zoznamy odcudzených vecí /1/.  

938 1-17       1834–1835  261 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, zoznamy odcudzených vecí /1/, správa 

AŽ o priebehu nepokojov v župe v súvislosti s cholerovým povstaním /4/, uznesenie 

Turnianskej župy o spôsobe najímania služobníctva /6/, zhabanie zbraní od poddaných 

panstva Slanec /7/, opatrenie na zamedzenie kočovania a krádeži Cigánov /8/, uznesenie 

mesta Košíc regulujúcich príchod a zdržiavanie sa Židov v meste /11/, žiadosť o 

povolenie vycestovania do Carihradu /14/. 

939 1        1836  261 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/.  

939 1-18       1837–1840  262 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/, 

postrkovanie osôb do miesta ich príslušnosti /6/, nariadenie KMR o spôsobe vystavenia 

cestovných pasov /8/, návrh župy Tolna na usadenie kočovných Cigánov /12/, opatrenie 

na zamedzenie potulovania Cigánov, Židov a žobrákov /13/, zhabanie pušiek od 

niektorých  obyvateľov obce Rankovce /16/.  
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940 1-21       1841–1845  263 

Kurentovanie a opisy osôb rôznych delikventov, súpisy odcudzených vecí /1/, 

nariadenie KMR o vydaní cestovných pasov do Turecka /3/, sťažnosť Turnianskej župy 

na nerešpektovanie  ňou vydaného cestovného pasu pohraničnými orgánmi v Haliči 

preto, lebo cestovný pas bol vyhotovený v maďarčine /4/, pojednanie o poľnej polícii 

/7/, predpisy Turnianskej župy a dobytčích pasoch /11/, žiadosť o vydanie cestovného 

pasu do štátov západnej Európy /16/, zákaz pouličného žobrania, zriadenie chudobinca 

v Košiciach /20/. 

941 1-17       1846–1848  264 

Opisy kurentovaných osôb, zoznamy odcudzených vecí, napr. - zatykač vydaný na 

Hurbana, Hodžu a Štúra s opisom ich osôb,  pôvodné číslo spisu  2835,  r. 1848 /1/, 

rozhodnutie Bratislavskej župy o nepovolení vstupu cudzích Cigánov na jej územie /3/, 

nariadenie  KMR o vydávaní cestovných pasov do cudziny v latinskej reči /4/, zoznam z 

dedičných krajín vypovedaných osôb /6/, nariadenie KMR o zamedzení kočovania 

Cigánov /7/, opatrenie rôznych žúp proti vzmáhajúcemu sa žobraniu /9/, pripomienky 

župy k žiadostiam o vydanie cestovných pasov /12,13/, správy slúžnych o stave verejnej  

bezpečnosti v súvislosti so zrušením poddanstva /14/, opatrenia Spišskej a Zemplínskej 

župy proti "slovenským podvratníkom" /16/. 

 

K. Snemové záležitosti 

942 1-21        1790  265 

Reskripty Jozefa II. a Leopolda II. s prísľubmi na zvolanie snemu a reštituovanie 

verejnej správy a súdnictva podľa stavu v r. 1780 /1/, reskript Leopolda II. s oznámením 

úmrtia Jozefa II. /2/, adresy župy Bihar Kráľovskej miestodržiteľskej rade o reštituovaní 

rádu paulínov a premonštrátov /3/, pripomienky rôznych žúp k rokovaniam na sneme, 

správy župných delegátov vyslaných na snem /8/, pripomienky rôznych žúp k reskriptu 

Jozefa II. z 28. jan. 1790 /21/.  

942 21-24                                                                    1790–1791    266 

Pripomienky rôznych žúp k reskriptu Jozefa II. z 28. jan. 1790 /21/, reskript Františka I. 

o zvolaní snemu /24/.  

942 25-39       1791–1797  267 

Poďakovanie sa arcikniežaťa Leopolda za blahoželanie župy z príležitosti jeho zvolenia 

palatínom /25/, prípis hlavného župana baróna Ladislava Orczyho o poskytnutí pomoci 

panovníkovi vo vojne s Francúzskom v zmysle uznesenia snemu /30/, sťažnosti 

Šarišskej župy predložené na snem /34/. 
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943 1-12       1802–1805  267 

Predloženie požiadavky župy Csongrád o uzákonení založenia vojenskej akadémie /1/, 

reskript Františka I. o zvolení snemu /2/, žiadosť Spišskej župy o včlenenie šestnástich 

mestečiek a panstva Stará Ľubovňa a Podolínec do jej územia /4/, žiadosť 

Malohontského dištriktu o odčlenenie od  Hontianskej župy /5/, požiadavka 

Novohradskej župy o zvolávanie snemov do Budína, nakoľko Bratislava má excentrickú 

polohu /9/, oznámenie o voľbe delegátov župy na snem v r. 1805 /11/. 

944 1-4                1806–1808  268 

Žiadosť župy Borsod o zvolanie snemu na prerokovanie sťažností /1/, reskript Františka 

I. o zvolaní snemu na 6. apr. 1807, inštrukcia pre župných delegátov a ich správy z 

rokovania snemu /2/, požiadavky rôznych žúp predložené na rokovania snemu /3/,  

zaslanie zákonných článkov z r. 1807 župe /4/.  

945 1-5                1811–1812  268 

Reskript Františka I. o zvolaní snemu na 25. aug. 1811 do Bratislavy /1/, žiadosť 

kniežaťa Karola Bretzenheima o podporu župy v jeho úsilí získať na sneme uhorský 

indigenát /2/, správy župných delegátov zo snemu /4/, zaslanie zákonných článkov župe 

/5/. 

946 1-6            1825  269 

Prípis hlavného župana baróna Ignáca Eötvösa o publikovaní oznámenia panovníka o 

zvolaní snemu /1/, reskript Františka I. zvolávajúci na 11. sept. 1825 snem do Bratislavy 

/2/, žiadosť kniežaťa Ferdinanda Bretzenheima o podporu župy v jeho úsilí získať na 

sneme uhorský indigenát /3/, správy župných delegátov zo snemu /5/. 

947 1-7            1826–1830  269 

Správy župných delegátov zo snemu /1/, zrieknutie sa župného delegáta na 

Bratislavskom sneme  Jána Vitéza svojej funkcie pre zlý zdravotný stav /2/, návrh 

Zemplínskej župy o povznesení obchodovania s tokajským vínom predložený na snem 

/3/, reskript Františka I. o zvolaní snemu na 8. sept. 1830 do Bratislavy /4/, prípis župy 

Szatmár so žiadosťou o podporu jej sťažnosti na sneme /6/. 

948 1,7             1831,1833  270 

Správa župných delegátov zo snemu v r. 1830 /1/, správy župných delegátov zo snemu v 

r. 1832-1836 /7/. 

948 8-9        1833             271 

Sťažnosti a pripomienky rôznych žúp predložené na rokovanie snemu /8/, súpis 

zemianskych majetkov a ich dôchodkov vyhotovený za účelom rozvrhu príspevkov na 

diéty snemových poslancov /9/. 
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949 1-7            1836–1839  272 

Správa župných delegátov zo snemu v r. 1836 /1/, vyinkasovanie príspevkov na diéty 

snemových poslancov /2/, sťažnosti a pripomienky rôznych žúp predložené na rokovaní 

snemu /3/, reskript Ferdinanda V. o zvolaní snemu do Bratislavy na 2. júl 1839 /5/, 

správy župných delegátov zo snemu v r. 1839-1840 /7/.  

949 7-15       1839–1840  273 

Správy župných delegátov zo snemu v r. 1839-1840 /7/, sťažnosti a pripomienky žúp 

predložené na rokovanie snemu v r. 1839-1840 /9/, žiadosti o podporu župy pri 

získavaní indigenátu cudzích šľachticov na sneme /11,12,14/. 

950 1-6                1841  273 

Oprava chybne vytlačených zákonných článkov /1/, vyinkasovanie príspevkov na diéty 

snemových poslancov a na založenie Národného múzea /2/, pripomienky žúp k vedeniu 

snemových denníkov /3/, pripomienky AŽ k trestnému zákonníku /4/. 

950 7               1841     274 

Sťažnosti a pripomienky rôznych žúp predložené na rokovanie snemu /7/. 

950 8-15       1843–1845  275 

Reskript Ferdinanda V. o zvolaní snemu do Bratislavy na 14. mája 1843 /9/, zvolanie 

delegátov AŽ vyslaných na snem /11/, správy župných delegátov zo snemu /13/. 

951 1        1846  275 

Vyinkasovanie príspevkov na diéty snemových poslancov /1/. 

951 2-14       1846–1848  276 

Sťažnosti a pripomienky žúp k rokovaniam snemu /2/, reskript Ferdinanda V. o zvolaní 

snemu do Bratislavy na 7. nov. 1847 /4/, pripomienky župného výboru k návrhom 

krajinských zákonov /5/, poverenie vydané delegátom AŽ vyslaným na snem /7/, správy 

župných delegátov zo snemu /9,10/, nariadenie palatína arcikniežaťa Štefana a ministra 

vnútra Bartolomeja Szemere o zvolaní národného zhromaždenia na 2. júl 1848 do Pešti 

/12/. 

L. Záležitosti mestečiek a obcí 

952 1-3       1650–1696  276 

Nariadenie palatína Pavla Pálffyho o ochrane mestečka Gönc pred útlakom svojho 

zemepána gr. Štefana Csákyho  /1/, opatrenie mestečka Szántó na ochranu verejného 

poriadku /2/, rozhodnutie slúžneho AŽ Michala Szentmártoniho o zastávaní funkcie 

obecného richtára jednotlivými osobami v obci Zsujta v období rokov 1696-1717 /3/. 
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953 3,5       1791,1798  276  

Spôsob voľby richtára v Moldave nad Bodvou /3/, zlomok spisu o záležitosti notára 

mestečka Szikszó /5/. 

954 1-3       1800–1802  276 

Správa hlavného slúžneho o poukázaní platu bezpečnostnému personálu v Moldave nad 

Bodvou /1/, spor medzi zemanmi a nezemanmi  v Moldave nad Bodvou o vydanie listín 

z mestského archívu /2/, kompetenčné spory medzi predstavenými zemanov a richtárom 

mestečka Moldava nad Bodvou /3/. 

 

M. Rôzne záležitosti 

955 1-55       1642–1701  276 

Prípis Šarišskej župy o vyslaní svojich delegátov k Abovskej župe /2/, prípis Pavla 

Szemereho o obdržaní odkazu AŽ /4/, prípis mesta Košíc o vyslaní svojho zástupcu na 

generálnu kongregáciu AŽ /11/, oznámenie o úmrtí a pohrebe jágerského biskupa 

Benedikta Kisdyho /13/, prípis Žofie Báthoryovej s oznámením termínu pohrebu  jej 

svokry Zuzany Lorántffy /15/, oznámenie o úmrtí a pohrebe sedmohradského kniežaťa 

Juraja Rákócziho II. /16/, prípis kaločského arcibiskupa Juraja Szelepcsényi so 

žiadosťou o podporu  AŽ pre jeho zamestnanca pri zaobstarávaní soli /18/,  reskript 

Leopolda I. o omilostení Františka Rákócziho I. obvineného za účasť vo 

wesselényiovskom sprisahaní /26/, prípis SK nabádajúci župu k vernosti panovníka /30/, 

prípis jágerského biskupa Juraja Bársonya o prenájme kráľovských desiatkov /33/, 

reskript Leopolda I. o povýšení palatína gr. Pavla Eszterházyho do kniežacieho stavu 

/45/, sťažnosť obyvateľov obce Hernádpetri na veľké zaťaženie v súvislosti s 

dodávkami pre vojsko /48/, reskript Leopolda I. obsahujúci pozvanie zástupcov župy na 

svadbu svojho syna a následníka trónu Jozefa s kňažnou Vilhelmínou Amáliou /52/, 

prípis Spišskej župy o poskytnutí príspevku na rozkaz panovníka za účelom výkupu 

kresťanských zajatcov z tureckého zajatia /54/. 

956 1-106       1739–1765  277 

Reskript Márie Terézie s oznámením o úmrtí Karola III. /2/, sťažnosť vdovy Jakuba 

Meska na veľké zaťaženie obcí Hýľov a Bukovec nákladmi na vydržiavanie vojska /4/, 

oznámenie KMR o narodení následníka trónu Jozefa /7/, odpis erbovej listiny vydanej 

Leopoldom I. pre Jána Cyfkayho /16/, oznámenie KMR o zvolení Františka 

Lotrinského, manžela Márie Terézie rímskym cisárom /27/, záporná správa župy o 

škodách spôsobených kobylkami /34/, oznámenie KMR o povýšení mestečka Zombor v 

Báčskej župe na slobodné kráľovské mesto /52/, správa župnej komisie o usporiadaní 

archívu jasovského konventu /67/, správy o víťazstvách vojenských jednotiek Márie 
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Terézie nad pruskými vojskami /74/, oznámenie Márie Terézie o sobáši jej syna Jozefa s 

Izabelou Parmskou /84/, opatrenia župy Borsod a Užhorod na zamedzenie kočovania 

Cigánov /90/, žiadosť Spišskej župy predložená KMR o zníženie ceny soli /97/. 

957 1-52       1767–1799  278 

Oznámenie KMR o zdravotnom stave panovníčky Márie Terézie /3/, správa o veľkom 

požiari v Moldave nad Bodvou /7/, súpis Cigánov v jednotlivých okresoch župy /16/, 

sťažnosť na vojsko pre spôsobenie požiaru v obci Myslava /24/, súpisy tureckých 

poddaných, Grékov a ránhojičov v okresoch Cserehát a Szikszó /28/, oznámenie KMR o 

cestovnom  pláne rímskeho cisára Jozefa II. počas návštevy Uhorska a Sedmohradska 

/39/, nariadenie KMR o ničení kobyliek /45/, opatrenie Borsodskej a Turnianskej župy 

proti žobrákom /51/.  

958 5-25       1782–1785  278 

Geografické opisy župy a jej jednotlivých okresov /5/, legitimovanie zemianskeho 

pôvodu Jána Altha a Jána Thuroczyho /15/, súhlas KMR s odpredajom obytného domu 

AŽ v mestečku Szikszó /17/, výdavky obcí Malá Ida a Šemša z príležitosti 

precestovania panovníka  Jozefa II. /21/. 

959 1-150        1790  279 

Príspevky na stráženie uhorskej koruny /1/, predpisy o dvornom smútku z príležitosti 

úmrtia Jozefa II. /2/, žiadosti o vydanie potvrdení o zemianskom pôvode, nariadenia 

KMR o preprave soli /113/. 

959 151-250                                                                   1790–1791    280 

Ocenenie pištolí a pušiek uložených v župnom dome /157/, výdavky na zameriavanie 

pozemkov nariadené Jozefom II. /206/. 

959 251-350                                                                   1791–1792    281 

Zabezpečenie prepravy soli z Košíc do Banskej Bystrice /317/. 

959 351-450                1792    282 

Spor medzi cechom kováčov a cechom uhliarov v Nižnom Medzeve /448/.  

959 451-550                 1792–1793   283 

Žiadosť Maďarskej divadelnej spoločnosti o finančnú podporu žúp /494/, nariadenie 

KMR o zhabaní časopisu Mygyar múzeum II. zv. zostaveného Jánom Batsányim /550/. 

959 551-630                1793–1794   284 

Štatúty Maďarskej divadelnej spoločnosti /573/, protesty žúp proti nariadeniu KMR o 

cenzurovaní tlače /576/. 
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959 631-750  1794–1795   285 

Sťažnosť poddaných  z Nižnej Hutky na gréckeho obchodníka pre nevyplatenie mzdy za 

prevoz jeho tovaru /724/. 

959 751-850   1795–1796   286 

Sadzobníky vývozného a dovozného cla za výrobky dovážané z dedičných zemí do 

Uhorska /772/. 

959 851-950  1796–1798   287 

Žiadosť Andreja Vályiho, profesora Peštianskej univerzity o poskytnutie údajov k 

napísaniu geografického lexikonu Uhorska /855/.  

959 951-1029  1798   288 

Oznámenie KMR o termíne licitácie na vyárendovanie benefícií slobodného 

kráľovského mesta Ľubistová /1000/. 

959 1030-1098              1798–1799   289 

Sťažnosť obyvateľa obce Perín na zemepána pre nevyplatenie mzdy /1031/, žiadosť 

obyvateľa Borsodskej župy o vyhlásenie armálesu v AŽ /1054/. 

960 1-30               1800 290 

Vyhlasovanie konkurzných termínov, schéma prednášok na hospodárskej škole 

založenej Samuelom Tešedíkom v Sarvaši (pôvodné  čísla sp. 10-580/1800), žiadosť 

pôrodnej babice v mestečku Gönc o poukázanie jej platu /19/, výkaz tolerančnej  taxy 

Židov /22/.  

960 31-100                                                                                 

Oznámenie KMR o zvýšení ceny striebra /51/.  

1800  291 

960 101-192 1800–1802  292 

výzva KMR na zbieranie milodarov pre požiarom poškodené mestečko Jelšava /110/, 

žiadosť pozostalých po poštmajstrovi v obci Vizsoly o výplatu ich náležitostí s 

priloženou listinou generálneho poštmajstra gr. Karola Jozefa Paara z r. 1695 o udelení 

poštovej služby ich predkovi Jakubovi Nemetyovi v obci Vilmány /120/, súpis benefícií 

panstva Regéc a Blatný potok ponúknutých na vyárendovanie /167/. 

960 201-300   1802–1804     293 

Cestovný plán  arcikniežaťa Karola pri jeho prechode Uhorskom na ceste smerom do 

Haliče a späť /255/. 
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960 301-380                   1804–1805  294 

Formula lekárskeho vysvedčenia /314/, sťažnosť poddaných Rankoviec na škody 

spôsobené ich zemepánmi /321/, žiadosti o náhradu hospodárskych zvierat uhynutých 

počas povinnej furmanky, žiadosti o vydanie potvrdení o zemianskom pôvode, 

oznámenie mesta Košíc o vyárendovaní benefícií jeho panstva Forró /379/. 

961 1-19           1806  295  

Nariadenie KMR o preprave soli /1/, vyárendovanie kráľovských desiatkov jágerského 

biskupstva a kapituly /3/, vyhlasovanie konkurzných a ediktálnych termínov /8/. 

961 21-100       1806–1808   296 

Nariadenie KMR o pravidlách lotérie /32/, výzva na predplácanie novín "Hazai 

tudósítások" /36/, súpis zahraničných Židov zdržujúcich sa v okrese Cserehát /45/, 

prípis gr, Františka Széchenyiho o darovaní svojej knižnice, rukopisných, 

numizmatických, mapových a heraldických zbierok štátu /99/.  

961 101-211        1808–1810  297 

Potvrdenie župy Komárno o zemianskom pôvode Evy Jókayovej /101/, pojednanie 

tabulárneho sudcu Gemerskej župy Andreja Cházára o povznesení maďarského jazyka 

/121/, oznámenie o vydaní novín "Oesterreichische Zeitung" /162/, uznesenie generálnej 

kongregácie AŽ o zvýšení poplatkov za poskytnutie záprahov /195/. 

962 1-40         1811  298 

Oznámenie mesta Košíc o termíne jarmokov /1/, prípisy Peštianskej župy o podpore 

Maďarskej divadelnej spoločnosti /7/, vyhlasovanie ediktálnych termínov /12/, 

nariadenie o opatrení lodí plávajúcich po Sáve a Dunaji rakúskymi zástavami s 

pripojeným vyobrazením /18/, cenník soli jednotlivých soľných úradov vydaný v 

súvislosti s devalváciou meny /33/. 

962 41-110        1811–1813   299 

Výtlačok privilégia univerzitnej kníhtlačiarne v Budíne vydaný Máriou Teréziou v r. 

1779 /73/, sadzobníky dovozného a vývozného cla rôzneho tovaru /84/, pojednanie o 

pestovaní indigovníka a výrobe indiga /92/, dražba na vyárendovie kúpeľov v 

Herľanoch /109/.  

962 111-211        1813–1815  300 

Súpis pravoslávnych  liturgických kníh vytlačených univerzitnou tlačiarňou /116/, odpis 

zápisnice z generálnej kongregácie AŽ z 1. sept. 1813 vrátený po revízii KMR /136/, 

vyárendovanie benefícií panstva Kecerovské Pekľany /155/, svedectvo AŽ z r. 1627 o 

povýšení Benedikta Kürtiho do zemianskeho stavu /184/, opis a nákres aparatúry na 

hasenie požiarov v pivniciach /191/. 
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963 1-15         1816  301 

Vyárendovanie benefícií mesta Košíc /2/, nariadenie KMR o preprave soli /9/.  

963 16-70                                                                                           1816   302 

Pojednanie o vysokej cene a nedostatku hovädzieho mäsa /19/, inštrukcia pre 

tridsiatkové úrady /53/, reskript Františka I. o zvýšení ceny soli /63/.  

963 71-125       1817–1818   303 

Prípisy rôznych žúp o podpore Maďarskej divadelnej spoločnosti a zbierky na výstavbu 

budovy divadla /73/, plán obytného  domu a maštalí župy pri dolnej bráne v Košiciach 

/111/.  

963 126-185                                                                               1818–1819   304 

Prípisy susedných žúp o obchode  s vínom a používaných dutých mierach /128/, odpis 

zápisnice generálnej kongregácie AŽ z 9.6.1817 vrátený župe po revízii KMR /140/, 

vyhlásenie zákazu poľovania v poľnom revíre Rožňavského biskupstva v Drienovci 

/185/. 

963 186-268        1819–1820  305 

Privilégium Františka I. dané univerzitnej tlačiarni v Pešti na tlačenie a predaj rím. kat. 

liturgických kníh /207/, žiadosti o vydanie svedectva o zemianskom pôvode, sťažnosť 

na predstavených Moldavy nad Bodvou pre zlé hospodárenie s majetkom mestečka 

/230/, rozdelenie obcí jednotlivých okresov AŽ do obvodov hlavných slúžnych a 

podslúžnych /235/. 

964 1-3         1821  306 

Vyhlasovanie konkurzných a ediktálnych termínov /3/. 

964 3-40         1821  307  

Vyhlasovanie konkurzných a ediktálnych termínov /3/, oznámenia o vyárendovaní 

regálnych benefícií mesta Košíc /8/, žiadosti o vydanie osvedčenia o zemianskom 

pôvode, žiadosť o rozšírenie pozemku cintorína v Krásnej nad Hornádom a vo Vyšnom 

Opátskom /24/, vyárendovanie regálnych benefícií komorských panstiev Solivar a 

Kecerovské Pekľany /35/.  

964 41-100        1821–1822    308 

Sadzobník tranzitných colných poplatkov /58/, výpisy z účtov základín spravovaných 

krajinskou pokladnicou /73/. 

964 101-169         1822–1824   309 

Konkurz na obsadenie miesta hlavného riaditeľa stredoškolského obvodu v  
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Bratislave /102/, reskript Františka I. o opätovnom vtelení oblastí za riekou Sávou a 

prímorského pobrežia do Uhorska /105/, príspevky župy na výstavbu budovy 

Národného divadla v Pešti /148/. 

964 170-250        1824–1825  310 

Patentovanie rôznych vynálezov /172/, pričlenenie mestečka Aszaló k AŽ a odčlenenia 

obce Belsőbőcs k župe Borsod /189/, plány starého a nového domu AŽ na ubytovanie 

vojska v mestečku Gönc /195/. 

965 1-8         1826  311 

Sťažnosti župy na zvýšenie ceny soli /5/, sadzobník mýtnych poplatkov v Košiciach /7/, 

rôzne nariadenia KMR /8/. 

965 8                                                                                                                        

Rôzne nariadenia KMR /8/. 

                        1826     312  

965 9-99  1826–1827  313 

 

Oznámenie mesta Košíc o termíne licitácií na vyárendovanie jeho benefícií /13/, súpis 

rôznych mincí chýbajúcich zo zbierok Maďarského národného múzea so zámerom 

kompletizovanie zbierok /20/, súpis benefícií komorských panstiev Solivar a 

Kecerovské Pekľany dávaných do prenájmu /23/, štátna zmluva medzi Rakúskym 

cisárom a kniežatstvom Modena o umožnení vzájomného presunu imania a pozostalostí 

svojich štátnych príslušníkov /45/. 

965 101-150   1827–1828   314 

Žiadosti o vydanie svedectva o zemianskom pôvode, návrh župy Borsod na zákaz 

varenia piva a pálenky pre mimoriadne zlú úrodu následkom sucha /102/,  sadzobník 

trhových a mýtnych poplatkov v Košiciach /111/, nariadenie KMR o vykonaní 

krajinského súpisu s inštrukciami /123/, správa o konských dostihoch v Pešti /150/. 

965 151-200   1828–1829   315 

Fiškálske mienky a zemianskom pôvode rôznych žiadateľov, obchodná a plavebná 

dohoda medzi Rakúskom a Brazíliou /169/, uloženie armálesu Juraja Gácsyho z r. 1662 

do archívu AŽ /196/.  

965 201-250   1829–1830   316 

Colné predpisy vzťahujúce sa na dovoz a vývoz medi /220/, príspevky na podporu 

Národnej divadelnej spoločnosti v Košiciach /224/. 
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965 251-309                 1830   317 

Ponuka prepošta a kráľovského bibliotekára Juraja Fejéra na zakúpenie ním vydaného 

diplomatára /261/, vyhláška o prenajatí majetkov verejných základín /277/, prípravy na 

založenie Maďarskej akadémie vied /289/.  

966 1-30                 1831    318 

Správy župnej komisie o finančnom  stave Divadelnej spoločnosti v Košiciach, 

príspevky rôznych žúp na jej podporu /2/, súpis pozemkov mestečka Aszaló a obce 

Belsőbőcs /3/, vyárendovanie benefícií mesta Košíc /15/, cestná mapa  Rakúskeho 

arcikniežatstva /30/. 

966 31                                        1831–1833  319 

Vyhlasovanie konkurzných  a ediktálnych termínov /31/. 

966 31                                         1833–1835   320 

Vyhlasovanie konkurzných  a ediktálnych termínov /31/. 

966 32-115       1831–1832   321 

Stanoviská rôznych žúp k povstaniu v Poľsku /37/, štatút Maďarskej akadémie vied a 

správa o jej činnosti /57/, propagovanie predplatenia zbierky zákonov v maďarskej reči 

/71/, správa o finančnom stave Maďarskej národnej divadelnej spoločnosti v Pešti /115/. 

966 116-185     1832–1833    322 

Súpis príspevkov na honorár venovaný mladšiemu kráľovi Ferdinandovi V. /125/, 

žiadosti o vydanie svedectva o zemianskom pôvode, kontrola dutých mier v Košiciach 

/156/, dražba na vyárendovanie benefícií panstva Nižná Myšľa /169/, negatívna správa o 

pestovaní cukrovej repy v župe /179/.  

966 186-250                                  1833–1834    323 

Odporúčanie žiadosti o povolenie vycestovania do zahraničia za účelom štúdia teológie 

/221/, žiadosť komposesorov obce Krásna nad Hornádom o udelenie privilégia na 

konanie štyroch výročných jarmokov /244/. 

966 251-303        1834–1835  324 

Sťažnosť mesta Gelnica pre vyberanie mýta od jeho obyvateľov v obci Hidasnémeti 

/273/.  

967 1-15         1836  325 

Záležitosti divadelnej spoločnosti v Košiciach /1/, príprava a zbierky na výstavbu 

budovy maďarského divadla v Pešti /8/, vyhlasovanie konkurzných a ediktálnych 

termínov /15/. 
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967 15                1838–1840  326  

Vyhlasovanie konkurzných a ediktálnych termínov /15/. 

967 16-60        1836   327 

Dražba na prenájom benefícií mesta Košíc /17/, vyhláška o výkupe tabakových listov 

/18/, správy o činnosti Maďarskej akadémie vied /28/, príspevky na výstavbu budovy 

Maďarského  národného múzea /57/. 

 

967 61-90   1836–1837   328 

Prípis Ľudovíta Kossutha vysvetľujúci jeho stanovisko k zákazu vydávania snemových 

správ  /61/, mapa južnej časti AŽ vyhotovená v súvislosti   s výmenou mestečka Aszaló 

a obce Belsőbőcs medzi AŽ a župou Borsod /84/. 

967 91-154   1837–1838   329 

Korešpondencia so susednými župami ohľadom zamestnávania spoločného kata /102/, 

riešenie sporov medzi zemanmi a nezemanmi v Moldave nad Bodvou /139/. 

967 155-254        1838–1840  330 

Žiadosti o vydanie svedectva o zemianskom pôvode, výmena pečatidiel obcí Košického 

okresu /187/, výzva na zbierku príspevkov pre vyhotoviť sa majúcu sochu kráľa Mateja 

/204/,  propagovanie gymnastickej školy v Pešti /233/, sťažnosť Židov v Abovskej župe 

na mesto Košice pre nepovolenie ich usadzovania sa v meste /248/.  

968 1-24                  1841  331 

Správa župnej komisie o súdnej právomoci mestečiek AŽ /2/, sadzobník tridsiatkových 

poplatkov pre tovar dovážaný do Uhorska /16/, správa o činnosti Maďarskej akadémie 

vied za r. 1839 /22/, kurentovanie osôb s neznámym bydliskom /24/.    

968 24                                1842–1844   332 

Kurentovanie osôb s neznámym bydliskom /24/.  

968 24   1844–1845   333 

Kurentovanie osôb s neznámym bydliskom /24/.   

968 25-90   1841   334 

Oznámenie o termíne dražby na prenájom benefícií mesta Košíc /27/,  návrh na 

usporiadanie súťaže etnografov /45/, cenník výrobkov továrne na papier v Harmanci 

/61/, zadelenie obcí jednotlivých okresov AŽ do hlavnoslúžnovských a 

podslúžnovských obvodov /87/.    
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968 91-140   1842   335 

Žiadosti rôznych žúp o pripojenie Sedmohradska k Uhorsku /95/, plán mlynského jarku 

v mestečku Aszaló /121/, výťahy z vyúčtovania pokladníc spravovaných krajinským 

pokladničným úradom /123/, výročná správa speváckej školy v Pešti /134/.   

968 141-200   1842–1843   336 

Žiadosť hlavného fiškála  AŽ Jána Olasza o vydanie osvedčenia o zemianskom  pôvode 

/146/, adresy rôznych žúp zaslané panovníkovi v súvislosti s expanzívnou politikou 

cárskeho Ruska /160/, stanovy Uhorského poisťovacieho spolku proti krupobitiu v Pešti 

/189/, sťažnosť Juraja Gedeona z Nižného Medzeva proti plánovanému preloženiu toku 

Bodvy, čím by sa vyradil z činnosti jeho železný hámor /193/, rozpredaj nehnuteľností 

zaniknutého maďarského divadla v Košiciach /200/.    

968 201-265   1843–1845   337 

Prevzatie starých pečatidiel mestečiek a obcí okresu Gönc do župného archívu /213/, 

zmluva medzi Rakúskom, Francúzskom, Veľkou Britániou, Pruskom a Ruskom o 

zrušení obchodu s africkými otrokmi /228/.     

968 266-317         1845  338 

Propagovanie knihy o pestovaní moruší a hodvábnika /273/, správa o činnosti sporiteľne 

v Košiciach /274/, protesty žúp proti menovaniu hlavnožupanských administrátorov  

/296/, nariadenie KMR o revízii máp jednotlivých žúp /308/, opis falšovaných 

bankoviek /311/.  

969 1-17         1846  339 

Súpis  opustených a zemepánmi  užívaných poddanských usadlostí /1/, zbierka pre 

hladom postihnutých obyvateľov župy /4/, správy zasielané Krajinskému štatistickému 

úradu v Budíne o kameňolomoch, uholných baniach, tehelniach, páleniciach a o počte 

úradníkov a služobníctva súkromných panstiev /6/, správa o búrlivom priebehu 

generálnej kongregácie Hontianskej župy 11.8.1845 /16/, vyhlasovanie konkurzných a 

ediktálnych termínov /17/. 

969 17-25   1846–1848   340 

Vyhlasovanie konkurzných a ediktálnych termínov /17/, sťažnosť župy Zala proti 

nariadeniu KMR o zrušení študentských spolkov na evanjelických školách /20/, súpis 

vzácnejších exemplárov kníh knižnice historika Štefana Horvátha /21/. 

969 26-90   1846   341 

Dražba na prenájom benefícií mesta Košíc /29/, žiadosť prvého podžupana Zemplínskej 

župy Andreja Kazinczyho o vydanie osvedčenia o zemianskom pôvode /35/, program 

VII. valného zhromaždenia spolku uhorských lekárov a prírodovedcov v Košiciach a 
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Prešove /50/, stanovy protipožiarneho poisťovacieho spolku /63/, dožiadanie gr. Štefana 

Széchenyiho v mene Maďarskej akadémie vied o poskytnutie máp jednotlivých žúp pre 

knižnicu akadémie /69/, prípisy rôznych žúp vo veci zjednotenia Uhorska so 

Sedmohradskom /81/. 

969 91-170   1846–1848   342 

Výkazy obyvateľov AŽ v r. 1826 a 1845 /101/, žiadosť obyvateľov obcí Bohdanovce a 

Čečejovce postihnutých neúrodou o peňažnú pôžičku /125/, návod na ničenie kobyliek 

/151/, odpisy privilégií mestečka Gönc z 15.-18. stor. /160/, odpoveď ministra kultu a 

verejnej výučby Jozefa Eötvösa na protest AŽ proti zákazu účasti študentov na valných 

zhromaždeniach žúp /168/.  

969 171-262  1848–1849  343 

Súpis mincí, pečatidla a zástav v archíve AŽ, vykonaný v súvislosti s úmrtím župného 

archivára Štefana Kleštinského /171/, oznámenie KMR o revolučných nepokojoch v 

Pešti /179/, prípravy na   zvolanie valného zhromaždenia na 8. mája 1848 /184/, 

nariadenie ministra vnútra o vyhlásení zákonov z roku 1848, rozdelenie župy na 

volebné obvody, súpis obyvateľstva jednotlivých obcí s udaním ich národnosti, návrh na 

zloženie stáleho a ústredného výboru /185/, oznámenie mesta Negybánya o zvolení Ľ. 

Kossutha za čestného občana /193/, prípisy ministra financií Ľ. Kossutha o spôsobe 

poskytovania darov a pôžičiek pre štát /197,199/, propagovanie časopisov   "Nepbarát" 

a "Prjaťel ludu" /210,211/, zákaz vyvážania  zlatých a strieborných mincí /230/, 

oznámenie ministra financií o vydávaní nových bankoviek /232/, správa o boji medzi 

Hurbanovými dobrovoľníkmi a domobrancami Trenčianskej župy /245/,  stanovisko 

Bratislavskej župy proti emancipácii Židov /247/, príkaz vládneho komisára na vyslanie 

robotníkov z Medzeva, Rudníka a Poproča na opevňovacie práce hradu v Komárne 

/251/, oznámenie krajinského správcu Ľ. Kossutha o vyhlásení nezávislosti Uhorska a 

detronizácii Habsbuského rodu na sneme v Debrecíne /256/.  

 

3. Regulácia močariska Kanyapta 

970 1839–1847  344 

Súpis písomností vzťahujúcich sa na reguláciu potoka Ida a odvodnenie močariska 

Kanyapta z r. 1643-1782, návrhy vyslanej župnej komisie na spôsob vysušenia 

močariska v chotároch obcí Veľká Ida, Komárovce, Peder, Janík, Rešica, Buzica, Nižný 

a Vyšný Lánec a Chym s plánmi. 
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4. Výbor poverený preskúmaním návrhov krajinských zákonov 

971 1843–1844,1847  

Správy župného výboru o prejednaní návrhov krajinských zákonov o župných 

volebných priestupkoch, ľudovýchove a o úhrade celokrajinských potrieb a inštrukcie 

pre župných delegátov vyslaných na snem v r. 1843 a 1847. 

 

5. Župné štatúty 

972 1794,1836  344 

Tlačené multiplikáty štatútov AŽ o zamedzení krádeže a o súdnych poplatkoch pri 

sumárnych sporoch. 

 

III. PÍSOMNOSTI PERMANENTNÝCH DEPUTÁCIÍ 

a/ Úradná kniha  

973 1797  345 

Zápisnica insurekčnej deputácie /Az 1797-ik esztendőbeli insurrectiónak dolgára ügyelő 

... Abaujvármegye deputátiójának jegyzőkönyve/ 1797 Maď., 42,5 x 27 cm, väzba 

brožovaná, poškodená. 

 

b/ Spisy 

974 9-110 1797  345 

Zdravotná starostlivosť o insurgentov /50/, sústreďovanie insurgentov AŽ vo Veľkej Ide 

/62/, zoznam insurgentov a žoldnierov vystrojených v okrese Füzér /66/, odvolanie sa 

proti povinnosti vystrojiť žoldnierov /82,83/, výkaz o množstvo potrebnej výstroje pre 

insurekčné vojsko /91/, účet za krajčírsku prácu pri vyhotovení výstroja /110/. 

975 1831    345 

Oznámenie KMR o vytvorení druhého zdravotného kordónu za Tisou a menovanie 

Mikuláša Vayho kráľovským komisárom /4.VII./, nariadenie palatína arcikniežaťa 

Jozefa o opatreniach na zamedzenie šírenia sa cholery /8.VII./, oznámenie o výskyte 

cholery v Šarišskej župe /8.VII./, žiadosť o vyslanie župného lekára do obcí Erdőhorváti 

a Vily, kde už vypukla cholera /10.VII./, správa župného lekára o priebehu choroby v 

obci Erdőhorváti /13.-14.VII./ vypuknutie cholery v Zemplínskej župe, žiadosť obce 

Vily o vyslanie lekára /16.VII./, zásobovanie potravinami hladom postihnutých obcí 

/20.VII./, uzavretie prechodov medzi Zemplínskou a Abovskou župou /25.VII./, výkaz o 

priebehu choroby v mestečku Szikszó /27.VII./, výkazy chorých a zomretých v 
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mestečku Szántó /31.VII./, správy o výskyte cholery v jednotlivých obciach okresu 

Cserehát /1.VIII./, návod na liečenie cholery, výkaz zomretých do 31.VII. v 

jednotlivých obciach AŽ /4.VIII./, žiadosť o vyslanie lekára do Moldavy nad Bodvou 

/12.VIII./, celokrajinský výkaz o počte chorých a zomretých v období 13.VI. - 9. 

VIII.1831, poučenie o ochrane pred cholerou a o jej domácom liečení od hlavného 

lekára Uhorska Michala Lenhosséka /19.VIII./. 

 

IV. SNEMOVÉ PÍSOMNOSTI 

a/  Listina 

976 1498 ?  345 

Komentár III. dekrétu Vladislava II. z r. 1498. 

Orig., perg., 28,5 x 40,5 cm, 4 popísané strany, lat., pečať chýba, listina silne 

poškodená. 

b/  Úradné knihy 

1. Snemové zápisnice /acta diaetalia, acta diaetae/  

977 1681  

Snemová zápisnica 1681 

Lat., maď., 32 x21,5 cm, väzba brožovaná, poškodená, 114 fólií.  

977a 1722–1723  

Snemová zápisnica 1722-1723 

977b 1722–1723  

Snemová zápisnica a zákonné články 1722-1723 

978 1723  

Snemová zápisnica 1723 

Lat., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, zachovalá, 65 fólií. 

979 1729  

Snemová zápisnica 1729 

Lat., 33 x 20 cm, väzba polokožená, zachovalá, 240 fólií. 

980 1764  

Snemová zápisnica 1764 

Lat., 35,5 x 23,5 cm, väzba polokožená, poškodená, 164 fólií. 



 - 207 -  

 

 

 

2. Zákonné články /articuli diaetales országgűlési torvénycikkelyek  

980a 1655,1659  

Zákonné články 1655,1659 

981 1662  

Zákonné články  1662 

Lat., 29 x 19 cm, väzba kožená, poškodená, 20 fólií. 

982 1796  

Zákonné články 1796 

Lat., 36 x 23 cm, väzba kožená, poškodená, 5 fólií. 

983 1805  

Zákonné články 1805 

Lat., 36 x 23 cm, väzba papierová, poškodená, 5 fólií. 

984 1807  

Zákonné články 1807 

Lat., 35 x 23 cm, väzba kožená, poškodená, 33 strán. 

985 1808  

Zákonné články 1808 

Lat., 35 x 23 cm, väzba kožená, zachovalá, 39 strán. 

986 1812  

Zákonné články 1812 

Lat., 35 x 23 cm, väzba kožená, poškodená, 13 strán. 

987 1827  

Zákonné články 1827 

Lat., 36 x 23,5 cm, väzba kožená, poškodená, 43 strán. 

988 1836  

Zákonné články 1836 

Lat., maď., 36,5 x 25 cm, väzba kožená, poškodená 146 strán. 

989 1840 Zákonné články 1840 

Lat., maď., 39 x 25 cm, väzba kožená, poškodená, 244 strán. 
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990 1844  

Zákonné články 1844 

Maď., 37,5 x 25 cm, väzba kožená, poškodená, 37 strán. 

  

3. Operáty snemových komisií 

990a 1720–1754  

Zápisnica komisie pre náboženské záležitosti 1720-1754. 

991 1722–1723  

Operáty snemových komisií 1722-1723 

Lat., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená, 41 fólií. 

992 1722–1729  

Operáty snemových komisií a deputácií 1722-1729 

Lat., 32,5 x 22 cm, väzba polokožená, poškodená, 165 fólií. 

 

c/ Spisy 

993 1764–1765  346 

Inštrukcia pre župných poslancov AŽ, zoznam poslancov žúp z oblasti Tisy, zoznam 

magnátov a biskupov s právom účasti na sneme, požiadavky a sťažnosti rôznych žúp a 

miest. 

994 1790  346 

Inštrukcia pre župných poslancov. 

995 1792  346 

Inštrukcia pre župných poslancov Hontianskej a Rábskej župy, správa poslancov AŽ zo 

snemu. 

996 1802  346 

Zápisnica zo zasadnutia krajinskej deputácie, pripomienky k správe župných poslancov 

zo snemu, spojenie Stolice X spišských kopijníkov so Spišskou župou. 

997 1805  346 

Správa župných poslancov o požiadavkách panovníka na vystrojenie vojska a 

poskytnutie viktuálií. 
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998 1808  346 

Posolstvá stavov k vyššej šľachte, zoznam prispievateľov a príspevkov na založenie 

vojenskej akadémie, návrhy zákonných článkov, pripomienky vyššej šľachty na 

posolstvá stavov. 

999 1811  346 

Inštrukcia pre župných poslancov. 

1000 1826–1827  346 

Kráľovské rezolúcie, korešpondencia medzi stavmi a vyššou šľachtou, správy župných 

poslancov zo snemu, reprezentácia stavov panovníkovi, operát krajinskej deputácie o 

vzťahoch medzi veriteľmi a dlžníkmi. 

1001 1830  346  

Rozhodnutie panovníka o vyslaní kráľovského komisára na ukončenie snemu. 

1002 1832–1836  347 

Pripomienky žúp k návrhom krajinských zákonov, korešpondencia medzi stavmi a 

vyššou šľachtou, reprezentácia stavov panovníkovi, návrhy zákonných článkov o 

urbárskom pomere poddaných, prejavy poslancov na sneme, kráľovské rezolúcie, 

prejednávanie stavby mostu medzi Budínom a Pešťou, sťažnosti a  požiadavky. 

1002 1836  348 

Pripomienky žúp k návrhom krajinských zákonov, korešpondencia medzi stavmi a 

vyššou šľachtou, reprezentácia stavov panovníkovi, návrhy zákonných článkov o 

urbárskom pomere poddaných, prejavy poslancov na sneme, kráľovské rezolúcie, 

prejednávanie stavby mostu medzi Budínom a Pešťou, sťažnosti a  požiadavky. 

1003 1839–1840  348 

Korešpondencia medzi stavmi a vyššou šľachtou, prejavy poslancov a hodnostárov na 

sneme, kráľovské propozície, sťažnosti a požiadavky stavov, návrhy zákonných 

článkov, rozvrh príspevkov v prospech maďarského divadla na jednotlivé župy, zlomok 

snemovej zápisnice, návrhy zákonných článkov o župnej reštaurácii, o výstavbe kanálu 

spájajúceho Tisu s Dunajom.  

1004 1843–1844  349 

Zoznam cirkevných hodnostárov a poslancov žúp, miest a výsadných území 

zúčastnených  na sneme, celokrajinské sťažnosti a požiadavky, prejavy hodnostárov, 

korešpondencia medzi stavmi a vyššou šľachtou, návrhy zákonných článkov, správy 

župných poslancov zo snemu, organizačné úpravy týkajúce sa Provincie XVI spišských 

miest a slobodných kráľovských miest.  
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1005 1847–1848  350 

Prejavy hodnostárov, predpisy o otvorení snemu a o voľbe palatína, kráľovské 

propozície, návrhy zákonných článkov, správy župných poslancov zo snemu, výťahy zo 

zákonných článkov. 

1006 nedat. 18. a 19. stor.  350 

Návrhy zákonných článkov, korešpondencia medzi stavmi a vyššou šľachtou, sťažnosti 

a požiadavky, reprezentácia o odstránení prekážok plavby po Dunaji.  

 

V. VOJENSKÉ  PÍSOMNOSTI 

a/  Úradné knihy 

1007 1794–1800  

Súpis odvedených nováčikov /Consignatio tyronum statutorum / 1794 - 1800 Lat., 50,5 

x 31 cm, väzba polokožená, poškodená, 61 fólií. 

1008 1796–1809  

Výkaz o výstroji prevzatom z insurekčného skladu /Regestrum insurgentium .../ 1796-

1809 

Lat., Maď., 41,5 x 27 cm, väzba brožovaná, poškodená, 73 fólií. 

1009 1797  

Trestný zákonník pre jednotky župnej insurekcie /Hadi törvénykönyv/ 1797 Maď., 38,5 

x 23 cm, väzba kožená, poškodená, 11 fólií. 

1010 1797–1798  

Trestná zápisnica insurekčného vojenského súdu /Prothocolum ... auditoratus officii .../ 

1797-1798 

Maď., 40 x 25,5 cm, väzba polokožená, poškodená, 66 fólií.       

1011 1809  

Výkaz insurekčnej pokladnice /Regestrum insurectionalis cassae/ 1809 Lat., 53 x 36 cm, 

väzba polokožená, poškodená, 45 fólií. 
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b/  Pomocná kniha 

1012 1767–1787  

Index  1767-1787 

 

c/  Spisy 

1013 Fasc I   13-50 1768–1774  351 

Výkaz vojakov prepustených na dovolenku /13,19/, premiestnenie vojenských jednotiek 

/20/, žiadosť o oslobodenie od vojenskej služby /22/, zoznamy vojenských dezertérov 

/26/, urgovanie návratu vojakov z dovolenky /38/. 

1014 Fasc II  1-57 1774–1775  351 

Žiadosť o oslobodenie od vojenskej služby /3/, riadenie KMR o dislokácii vojsk  

/12/, opis vojenských dezertérov /13/, oznámenie KMR o verbovaní nováčikov /22/, 

urgovanie návratu vojakov z dovolenky /37,38/, výkaz o príslušnosti jazdeckých plukov 

k brigádam a divíziám /44/. 

1015 Fasc III  1-52 1776–1779  351 

Žiadosť o oslobodenie od vojenskej služby /3/ súpisy vojenských dezertérov /7, 11/, 

oznámenie KMR o prepustení z vojenskej služby /20/, výkaz vojakov prepustených na 

dovolenku /29/, nariadenie KMR o zásobovaní prechádzajúcich vojenských jednotiek 

/38/.  

1016 1691–1796     352 

Zásobovanie vojska viktuáliami /r. 1694, 1708/, patenty Karola III. o vojenských 

pravidlách /r. 1716, 1720/, súpis vojenských zbehov /r. 1739/, patenty Márie Terézie o 

vojenských pravidlách /r. 1751/, vyhlásenie amnestie pre vojenských zbehov /r. 1757/, 

repartícia viktuálií na jednotlivé okresy a obce /r. 1766/, amnestia pre vojenských 

zbehov /r. 1768/, dislokácia vojsk /r. 1771/, nariadenie o poskytnutí prípraže pre vojsko 

/r. 1782/, inštrukcia pre odvod nováčikov /r.1792/, zoznam odvedených regrútov /r. 

1796/. 

1017 1797–1799  353 

Záležitosti župnej insurekcie: návod na zriadenie poľnej nemocnice, vyinkasovanie 

insurekčných príspevkov, poskytnutie viktuálií pre insurekčné jednotky, výkaz o stave 

insurekčnej pokladnice, insurekcia pre hlavného veliteľa insurgentov AŽ baróna Jána 

Perényiho, výkaz insurekčného výstroja, súpisy insurgentov podľa jednotlivých okresov 

/r. 1797/, celkový súpis insurgentov župy, rozpredaj insurekčného výstroja /r. 1798/, 
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zásobovanie ruských pomocných vojenských zborov prechádzajúcich cez župu /r. 

1799/. 

1018 1800–1804  354 

Súpisy dávok mimoriadnej dane, reskript Františka I. o menovaní dištriktuálnych 

veliteľov insurekčného vojska, záležitosti župnej insurekcie /r.1800/, nariadene 

panovníka o rozpustení insurekcie, rozpredaj koní insurgentov, súpis odvedených 

nováčikov /r. 1801/,  žiadosti o oslobodenie od vojenskej služby /1802/, vyhlásenie 

ustanovení o výhodách pre dobrovoľne ďalej slúžiacich vojakov /1803/, výkaz jednotiek 

na peňažnú hotovosť a naturálie /1804/. 

1019 1805–1809  355 

Zoznam demobilizovaných vojakov, požiadavky vojenských jednotiek na peňažnú 

hotovosť a naturálie, prepúšťací list vojaka Michala Šimkovského, nákup súkna a šitia 

rovnošiat pre insurgentov, voľba štábnych dôstojníkov insurekčnej jazdy /r. 1805/, 

zoznam odvedených nováčikov, výkaz rovnošiat vydaných z insurekčného skladu, 

dislokácia ruských vojenských zborov prechádzajúcich cez župu /r. 1806/, kurentovanie 

vojenského zbeha /r. 1807/, ubytovanie a zásobovanie ruského vojaka prechádzajúceho 

cez AŽ /r.1808/, inštrukcia o odvode nováčikov, záležitosti župnej insurekcie, vojnový 

rozkaz hlavného veliteľa arcikniežaťa Karola, zoznam odvedených nováčikov, zoznamy 

insurgentov, výkaz výdavkov na vystrojenie jedného pešiaka, trestné zákony pre 

insurekčné vojsko /r. 1809/. 

1019 1809  356 

Inštrukcia o odvode nováčikov, záležitosti župnej insurekcie, vojnový rozkaz  hlavného 

veliteľa arcikniežaťa Karola, zoznam odvedených nováčikov, zoznamy insurgentov, 

výkaz výdavkov na vystrojenie jedného pešiaka, trestné zákony pre insurekčné vojsko 

/r. 1809/. 

1020 1810–1811  357 

Zoznamy insurekčných jednotiek majúcich sa rozpustiť, súpis zbraní prevzatých do 

insurekčného skladu, výkazy zomretých a dezertovaných insurgentov /r. 1810/, 

vyúčtovanie výdavkov spojených so župnou insurekciou v r. 1809, súpis bankoviek a 

mincí nachádzajúcich sa v insurekčnej pokladnici, cenník zbraní a rôznych druhov 

výstroja pre insurekčnú jazdu a pechotu /r. 1811/.  

1021 1812–1815  358 

Urgovanie návratu vojakov k svojim jednotkám, prepúšťací list nadporučíka Jozefa 

Čirča /r. 1812/, výhody poskytované pre vojenských dobrovoľníkov, odvodné protokoly 

/r. 1813/, pripomienky Krajinskej učtárne v Budíne k vyúčtovaniu insurekčných 



 - 213 -  

 

 

 

nákladov AŽ, súpisy inventára insurekčného skladu /r. 1814/, odvodný protokol, návrh 

na prepustenie vojakov na dovolenku /r. 1815/. 

1022 1816–1844  359 

Menné zoznamy vojakov pochádzajúcich z AŽ a zaradených do jednotlivých útvarov, 

žiadosti o oslobodenie od vojenskej služby /1816/, sťažnosť obyvateľov Drienovca na 

vojsko pre nadmerné zaťažovanie prípražným, urgovanie návratu vojakov z dovolenky 

/r. 1817/, konkurz na dodávku palivového dreva pre vojsko /r. 1818/, svedectvo 

predstavenstva obce Hejce o platení mimoriadnej vojenskej dane /r. 1821/, výkaz pre 

zdravotné závady neodvedených nováčikov /r. 1822/, zásobovanie vojska krmovinami 

/r. 1824,1825/,  výkaz na dražbe predaných konských postrojov /r. 1827/, poukazovanie 

úhrady za ubytovanie vojska obyvateľov Moldavy nad Bodvou /r. 1839/, výkazy o počte 

odvedených nováčikov z jednotlivých obcí AŽ /r. 1841/, prepúšťací list desiatníka  

Jozefa Vadásza /r. 1844/. 

1023 1845–1848  360 

Pochodové plány vojenských jednotiek, návod na revíziu a doplnenie vojenských  

máp, služobné vojenské predpisy /r. 1845/, rozpočet viktuálií pre zásobovanie vojska, 

výkazy o kapacite vojenských staníc v jednotlivých okresoch AŽ /r. 1846/, 

celokrajinské návrhy na dislokáciu vojenských jednotiek, ubytovacie náležitosti 

vojenských dôstojníkov, rozdelenie krajiny na odvodné obvody, maďarsko-nemecký 

slovník vojenských technických termínov /r. 1847/, rozkaz generála Bechtolda, 

divízneho veliteľa v Košiciach o vyvesení maďarskej zástavy, súpisy domobrancov 

župy, menovanie gr. Eduarda Károlyiho veliteľom dobrovoľníkov určených na 

odrezanie vpádu cisárskych vojsk z Haliče, tlačená výzva ministra vnútra o zaopatrení 

vojska vyslaného na potlačenie nepokojov vydaná v slovenčine /r. 1848/.  

 

VI. DAŇOVÉ  A ÚČTOVNÉ PÍSOMNOSTI 

a/  Úradné knihy 

1024 1630–1699  

Súpis poddanských a želiarskych port, taxácia zemanov armalistov, kurialistov, 

libertínov a nezemanov a vyúčtovania slúžnych /Regestrum novae portarum  

colonicalium et inquilinariarum ... connumerationis/ 1630 - 1699 Lat., maď., 33 x 21 

cm, väzba brožovaná, poškodená, 603 fólií. 

1025 1709  

Dikálny súpis /Dicalis ősszeírás/1709/ 

Lat.,  31,5 x 21 cm, väzba polokožená, poškodená, 65 fólií. 
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1026 1725  

Súpis daňových poplatníkov /Conscriptio ... comitatue Abaujvariensis/ 1725/ Lat., 31,5 

x 20,5 cm, väzba brožovaná, poškodená, 124 fólií. 

1027 1732  

Kniha protipotvrdeniek okresu Košice /Libellus contraquietantiarum/ 1732 Maď., 31,5 x 

20 cm, väzba brožovaná, poškodená, 81 fólií. 

1028 1733  

Kniha protipotvrdeniek okresu Košice /Libellus contraquietantiarum/ 1733 Maď., 31,5 x 

20 cm, väzba brožovaná, poškodená, 63 fólií. 

1029 1734  

Kniha protipotvrdeniek okresu Füzér /Contraquietantiae/ 1734 Maď., lat., 32,5 x 21,5 

cm väzba brožovaná, poškodená, 70 fólií. 

1030 1732  

Kniha protipotvrdeniek okresu Szikszó /Libellus contraquietantiarum/ 1732 Maď., 31,5 

x 20 cm. väzba brožovaná, poškodená, 28 fólií. 

1031 1733  

Kniha protipotvrdeniek okresu Szikszó /Libellus contraquietantiarum/ 1733 Maď., 31,5 

x 20 cm. väzba brožovaná, poškodená, 55 fólií. 

1032 1734  

Kniha protipotvrdeniek okresu Szikszó /Contraquietantiae/ 1734 

Lat., maď., 32,5 x 20,5 cm. väzba brožovaná, poškodená, 53 fólií. 

1033 1793–1795  

Príjmy a výdavky vojenskej a domácej pokladnice /Contributio/ 1793-1795/ Lat., 39 x 

25 cm, väzba polokožená, poškodená, 71 fólií. 

1034 1793  

Pokladničná kniha /Pénztári könyv/ 1793 

Lat., 40,5 x 26,5 cm, väzba polokožená, poškodená, 75 strán. 

1035 1796–1797  

Repartícia mimoriadnej vojenskej dane /Regestrum generale repartitionis ... subsidii 

bellici/ 1796 - 1797 

Lat., 45 x 30 cm, väzba brožovaná, poškodená, 71 fólií. 
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1036 1799–1801  

Daňová kniha perceptora okresu Szikszó /Diarium manusle /  1799-1801 Lat., 40 x 26 

cm, väzba polokožená, poškodená, 92 fólií. 

1037 1802–1804  

Daňová kniha perceptora okresu Szikszó 1802-1804 

Lat., 40 x 26 cm, väzba polokožená, poškodená, 88 fólií. 

1038 1805–1809  

Daňová kniha perceptora okresu Szikszó /Diarium officii perceptoris .../ 18051809 

Lat., 39 x 25 cm, väzba polokožená, poškodená, 113 fólií. 

1039 1810–1812  

Daňová kniha perceptora okresu Szikszó /Diarium officii perceptoris .../ 18101812 

Lat., 39 x 24 cm, väzba polokožená, poškodená, 84 fólií. 

1040 1813–1818  

Daňová kniha perceptora okresu Szikszó /Diarium officii perceptoris .../ 18131818 

Lat., 39,5 x 24,5 cm, väzba polokožená, poškodená, 147 fólií. 

1041 1845–1848  

Daňová kniha  okresu Füzér  /Füzéri járás adókönyve/ 1845/46 - 1847/48 Maď., 40 x 25 

cm, väzba poloplátenná, poškodená, 94 fólií. 

1042 1804  

Súpis usadlostí obce Felsőgadna /Prothocollum dimensionis .../ 1804 Lat., 40,5 x 25,5 

cm, väzba brožovaná, poškodená, 14 fólií. 

1043 1811  

Hlavná kniha insurekčnej pokladnice /Regestrum cassae concurrentialis .../ 1811 Maď., 

52 x 35 cm, väzba polokožená, poškodená, 46 fólií. 

1044 1833  

Výkaz o platbách vojenskej dane spred r. 1833 

Maď., 39 x 26 cm, väzba brožovaná, poškodená, 75 fólií. 

1045 1833–1838  

Výkaz o platbách vojenskej dane /Portio szedő lajstrom/ 1833 - 1838 Maď., 38,5 x 25 

cm, väzba brožovaná, poškodená, 57 fólií. 
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1046 1820–1849  

Depozitný peňažný denník /Letéti pénznapló/ 1820-1849 

Maď., 40 x 26 cm, väzba polokožená, poškodená, 30 fólií. 

1046a 1848–1850  

Denník príjmov a výdavkov vojenskej a domácej pokladnice 1848-1850. 

 

b/  Spisy  

1.  Súpisy 

1047 1694 ?  361 

Súpis usadlostí, rolí a želiarov okresu Cserehát. 

1048 1725  

Vyšetrovanie  o úbytku poddaných, želiarov a ich hospodárskych zvierat v okrese 

Košice. 

1049 1737–1766  

Výrub vojenskej a domácej dane na jednotlivé vojenské roky /regestrum, regestrum 

generale/. 

1049 1769–1785  

Výrub vojenskej a domácej dane na jednotlivé vojenské roky /regestrum, regestrum 

generale/. 

1049 1791–1843  

Výrub vojenskej a domácej dane na jednotlivé vojenské roky /regestrum, regestrum 

generale/. 

1050 1712–17671  

Súpisy obyvateľov /zemanov, libertínov, poddaných/  jednotlivých obcí spolu so 

súpisom hospodárskych zvierat, obilia, mlynov, jatiek, pivovarov, páleníc, krčiem a 

príjmov z remesla vyhotovené podľa jednotlivých okresov /conscriptio processus, 

conscriptio generalis/. 

1051 1799–1847  365  

Súpisy obyvateľov obcí Bačkovík, Barca, Baška, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, 

Bočiar, Bohdanovce, Budulov, Bukovec, Buzica, Buzice, Buzinka, Byster, Byšta, 

Čakanovce, Čaňa, Debraď, Drienovce, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov. 
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1052 1799–1850  366 

Súpisy obyvateľov obcí Haniska, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Chym, Janík, Jasov, 

Kalša, Kechnec, Kokšov-Bakša, Košická Belá, Košická Nová Ves, Košická Polianka, 

Košické Hámre, Košické Olšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Krásna nad Hornádom, 

Lorenčík, Malá Ida, Malý Kazimír, Milhosť, Mokrance, Moldava nad Bodvou, 

Myslava. 

1053 1799–1848  367 

Súpisy obyvateľov obcí Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nižný 

Lánec, Nižný Medzev, Nový Salaš, a Slanská Huta, Olšovany, Peder, Perín, Poľov, 

Rankovce, Rešice, Rozhanovce, Seňa, Skároš, Slančík, Slanec, Slanské Nové Mesto, 

Sokoľany, Svinica, Šaca, Šebastovce, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Veľká Ida, Vyšná 

Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšné Opátske, Vyšný Čaj, Vyšný Klátov, Vyšný Lánec, Vyšný 

Medzev, Zdoba, Ždaňa, Žírovce. 

1054 1799–1848  368 

Súpisy obyvateľov obcí Alpár , Alsócéce, Alsófüged, Alsógagy, Alsókázsmárk, 

Alsókéked, Alsóméra, Alsónovaj, Alsószend, Alsóvadász, Apáti, Arka, Aszaló, Bakta, 

Baskó, Bátor, Berencs, Beret, Bodókőujfalu, Bodókőváralja, Büttös. 

1055 1799–1848  

Súpisy obyvateľov obcí Cekaháza, Csnyéte, Csobád, Detek, Devecser, Encs, 

Erdőhorváti, Fáj, Fancsal, Felsőcéce, Felsődobsza, Felsőfüged, Felsőgagy, 

Felsőkázsmárk, Felsőkéked, Felsőméra, Felsőnovaj, Felsőregmec, Felsőszend, 

Felsővadász, Filkeháza, Fony, Forró, Fúlókércs, Füzér. 

1056 1799–1850  

Súpisy obyvateľov obcí Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, 

Hernádbüd, Hernádkércs, Hernádszentandrás, Hidasnémeti, Homrogd, Idrány, Ináncs, 

Jánosd, Kajáta, Kány, Kér, Keresztéte, Kéty, Kisbózsva, Kisfalu, Kiskinizs, Komlós, 

Komlóska, Korlát, Kovácsvágás. 

1057 1799–1850  

Súpisy obyvateľov obcí Léh, Litka, Mátyásháza, Mikóháza, Mogyoróska, Monaj, 

Nagybózsva, Nagykinizs, Nyésta, Nyíri, Onga, Orszgadna, Pálháza, Pamlény, Pányok, 

Pere, Perecse, Prépost, Pusztafalu, Radvány, Rásony, Regéc, /Regécke/, Regéci 

Középhuta, Regéci Óhuta, Regéci Ujhuta, Sáp, Selyeb, Sima, Szala, Szántó, Szászfa, 

Szentistvánbaksa, Szolnok, Szőled, Szurdok. 

 

 



 - 218 -  

 

 

 

1058 1799–1850  

Súpisy obyvateľov obcí Telkibánya, Tenger, Tomor, Tornyosnémeti, Ujlak, Ujvár, 

Vajda, Vécse, Vilmány, Vily, Viszoly, Zsujta. 

1059 1829,1831  

Súhrnné súpisy obyvateľov obcí v okresoch Košice, Füzér,  Gönc a Szikszó 

/Summarium conscriptionis regnicolaris/. 

1060 1812  

Súpisy príjmov majiteľov v okresov Košice, Cserehát, Füzér a Gönc zostavené pre 

potreby výrubu mimoriadnej vojenskej dane Tabella conscriptionis objectorum ot 

proventuum/. 

1061 1812  

Súpisy príjmov nemajetných osôb v okresoch Košice, Gönc a Szikszó zostavené pre 

potreby výrubu mimoriadnej vojenskej dane /Tabella conscriptionis personarum non 

possessionatarum/.  

1062 19. stor.  

Nedat., 1 pol. 19. storočia 

Súpis daňovníkov okresu Füzér. 

1063 1849  

Výkazy poškodených a vyčíslenie vojenských škôd v okresoch Cserehát, Füzér a Gönc. 

1064 1794–1848  

Súpisy Židov v okresoch Košice, Cserehát, Füzér, Gönc a Szikszó, sumárny súpis Židov 

a ich ročných príjmov. 

 

2.  Spisy prejednávané na kongregáciách župy 

1065 1804–1817  

Zaslanie vyinkasovanej pokuty do župnej pokladnice /1804/, výzva KMR na 

predloženie dikálnych tabuliek /č.sp.1579/1806/, výdavky župy na vydržiavanie ruského 

vojska prechádzajúceho župou /č.sp.393/1807/, súpis škôd spôsobených ľadovcom v 

okrese Füzér /č.sp.1117/1807/, návod na súpis Židov /č.sp.376/1808/, rozpočet 

výdavkov domácej pokladnice na rok 1808,1809 /č.sp.1181/1808/, správa hlavného 

perceptora o daňových nedoplatkoch /č.sp.834/1812/, revízia účtov za dodané lieky  

č.sp.584/1813/, pripomienky KMR k župným účtom za r. 1808 /č.sp.178/1814/, 
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vyúčtovanie vojenskej dane za zimný polrok r. 1815 /č.sp.1027/1815/, súpisy 

židovského obyvateľstva v jednotlivých okresoch župy /č.sp.1782/1817/. 

1065 1821–1842  

Výdavky na opevnenie brehu Hornádu v Obci Hidasnémeti /č.sp.630/1821/, súhrnný 

súpis židov v AŽ /č.sp.731/1821/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na vojenský 

rok 1820/21  /č.sp.36/1822/, účet za dodané lieky /č.sp.1436/1822/, reskript Františka I. 

o opatreniach na normalizáciu peňažníctva /č.sp.1607/1822/, správa o revízii vojenskej 

a domácej pokladnice župy /č.sp.129/1823/, oznámenie hlavného provinčného komisára 

o termíne vyúčtovania vojenskej dane /č.sp.1405/1823/, správa o stave vojenskej a 

domácej pokladnice župy /č.sp.819/1824/, revízia perceptorských účtov 

/č.sp.1248/1824/, správa hlavného perceptora o platbách a nedoplatkoch dane 

/č.sp.1425/1825/, súpis škôd spôsobených povodňou a ľadovcom v okrese Cserehát 

/č.sp.1860/1825/, súpis dík podľa jednotlivých okresov /č.sp.2066/1825/. 

 

3.  Nesignované spisy 

1066 1651–1798  

Potvrdenia perceptorov SK o odvedení korunovačných peňazí /1651-1659/, vyúčtovanie 

slúžnych (1682,1691/, výkaz daňových nedoplatkov (1702/, potvrdenie o dodávkach 

viktuálií pre vojsko /1715/, repartícia dane na jednotlivé obce župy /1725/, poukázanie 

preddavkov na opravu župného domu v Gönci /1751/, výkaz o platbe daní jednotlivých 

obcí /1757/, inštrukcia pre výrub dane /1763/, rozvrh dane na vojenský rok 1764/65, 

vyúčtovanie dodávky chleba pre väzňov v župnej väznici /1768/, rozvrh dane v okrese 

Szikszó /1772/, príjmy a výdavky vojenskej pokladnice /1792/, príspevky na 

mimoriadnu vojenskú daň, vyúčtovanie domácej a vojenskej pokladnice /1793/, súpis 

zemanov armalistov okresu Füzér, výkaz liekov vydaných na účet župy /1797/.  

1067 1799–1810  

Upozornenie na nález falšovanej bankovky, rozpočet výdavkov domácej pokladnice 

/1799/, výdavky na protipožiarnu ochranu župného domu, vyúčtovanie diét pre 

komisárov sprevádzajúcich transport viktuálií pre vojsko, kvitancie o platoch župných 

úradníkov /1800/, patenty Františka I. o výmene peňazí /1801/, pripomienky cenzurálnej 

stolice k vyúčtovaniu generálneho perceptora  za rok 1800  /1802/, súpis liekov 

vydaných na  účet župy, lekárske recepty /1805/, rozpočet výdavkov domácej 

pokladnice /1806/, nákup palivového dreva pre potreby dôstojníkov ruského vojska v 

Szikszove /1807/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 1808/09  /1808/, rôzne 

účtovné doklady /1810/. 
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1068 1811–1838  

Súpis škôd spôsobených živelnými pohromami v okrese Füzér a Szikszó, repartícia dane 

v okrese Cserehát /1811/, rozpočet výdavkov domácej pokladnice na r. 1813/14,  plagát 

divadelného predstavenia v prospech zriadiť sa majúcej nemocnice, inštrukcia pre 

dikálny súpis /1817/, zabezpečenie materiálu na úpravu koryta Torysy vo Vajkovciach s 

plánom úpravy /1824/, pohľadávky subsidiálnej pokladnice /1825/, inštrukcia pre 

vykonávanie krajinského súpisu /1827/, pripomienky KMR k perceptorským účtom za 

rok 1815-1825 /1829/, súpis liekov vydaných na účet župy /1830/, nedoplatky v 

príspevkoch venovaných na podporu divadla v Košiciach /1831/, lekárske recepty 

/18351836/, účtovné doklady /1837/, pripomienky k vyúčtovaniu richtára a perceptora v 

Moldave nad Bodvou /1838/. 

1069 1839–1845  

Vyúčtovanie perceptora Moldavy nad Bodvou za r. 1832 a 1838, súpis liekov vydaných 

na účet župy, výkaz príspevkov na Maďarské národné múzeum zaplatených do 

šľachtickej pokladnice župy /1839/, pripomienky na vyúčtovanie richtára a perceptora 

Moldavy nad Bodvou, súpis zemanských majetkov a ich príjmov v okrese Füzér, 

tolerančná taxa Židov v okrese Cserehát /1840/, účtovné doklady za ošatenie župných 

husárov a hajdúchov /1841/,  súpis obyvateľov a ich majetku v mestečku Aszaló, účty 

za dodané lieky /1843/, daňový súpis obce Felsővadász /1844/, vyhláška o stiahnutí 

bankoviek z obehu, výkazy o prípražiach poskytnutých župným úradníkom /1845/.  

1070 1846–1847  

Výkaz spisov prevzatých novým účtovníkom AŽ Jurajom Vécseym od svojho 

predchodcu, rôzne účtovné doklady, výkaz o  prípražiach poskytnutých župným 

úradníkom obyvateľmi obce Seňa /1746/, výkaz dlžníkov snemových príspevkov, 

obligácie na pôžičky poskytnuté župou obyvateľom jednotlivých obcí na nákup osiva, 

účty za dodané lieky, výkazy o prípražiach poskytnutých župným úradníkom /1847/. 

1071 1847  

Sumárny výkaz o podporách pre hladom trpiace obyvateľstvo župy, čestné prehlásenie 

zemepánov o tom, že zachránia svojich poddaných pred zahynutím od hladu, kvitancie 

miestnych farárov o vyplatení finančnej podpory núdzu trpiacim obyvateľom 

jednotlivých obcí, súpisy bezmajetných a práceneschopných osôb, správy slúžnych o 

priebehu vyplácania finančných podpôr. 

1072 1848–1850  

Poukázanie peňazí na opravu vojenskej jazdiarne v Drienovci, denník výdavkov na 

opravu cesty cez Dargovský priesmyk, denník príjmov a výdavkov na podporu núdzou 

trpiacich, peňažný denník policajnej pokladnice, náklady na   vyhotovenie rovnošiat pre 
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župných hajdúchov, denník príjmov a výdavkov na vydržiavanie vojska, rôzne účtovné 

doklady /1848/, denník depozitných peňazí, účet za kníhtlačiarske práce, výkaz 

peňažných hotovostí v jednotlivých pokladniciach župy /1849/, prehľad cien viktuálií, 

účet za lieky dodané pre župu /1850/. 

 

VII. URBÁRSKE  PÍSOMNOSTI 

a/  Úradné knihy 

1073 1773–1847  

Zápisnica z prerokovávania urbárskych záležitostí /Protocollum urbariale, Úrbéri 

tárgyak jegyzőkönyve/ 1773-1847 

Lat., maď., 42,5 x 27 cm, neviazaná, poškodená. 

 

Urbáre obcí v ČSSR 

1074 1773  

Urbár obce Bačkovík 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1075 1773  

Urbár obce Barca  

Slov., lat., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1076 1773  

Urbár obce Baška 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

 

1077 
Urbár obce Belža 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1078 

Urbár obce Beniakovce 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  
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1079 

Urbár obce Blažice 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1080 

Urbár obce Bohdanovce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1081 

Urbár obce Budulov 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1082 

Urbár obce Buzica 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1083 

Urbár obce Byster 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1084 

 

1773  

Urbár obce Cestice 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1085 1773  

Urbár obce Čaňa 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1086 1773  

Urbár obce Čečejovce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1087 1773  

Urbár obce Debraď 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1088 1773  

Urbár obce Ďurďošík 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1089 1773  

Urbár obce Ďurkov 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1090 1773  

Urbár obce Geča 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1091 1773  

Urbár obce Gyňov 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1092 1773  

Urbár obce Hodkovce 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1093 1773  

Urbár obce Hrašovík 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1094 1773  

Urbár obce Hýľov 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1095 1773  

Urbár obce Chrastné 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1096 1773  

Urbár obce Janík 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1097 1773  

Urbár obce Jasov 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1098 1773  

Urbár obce Kalša 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1099 1773  

Urbár obce Kechnec 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1100 1773  

Urbár obce Kokšov-Bakša 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1101 1773  

Urbár obce Košická Nová Ves 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1102 1773  

Urbár obce Košická Polianka 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1103 1773  

Urbár obce Košické Hámre 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1104 1773  

Urbár obce Košický Klečenov 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1105 1773  

Urbár obce Krásna nad Hornádom 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1106 1773  

Urbár obce Malá Ida 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1107 1773  

Urbár obce Milhosť 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1108 1773  

Urbár obce Mokrance 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1109 1773  

Urbár obce Myslava 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1110 1773  

Urbár obce Nižná Hutka 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1111 1773  

Urbár obce Nižná Kamenica 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1112 1773  

Urbár obce Nižná Myšľa 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1113 1773  

Urbár obce Nižný Čaj 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

 

1114 
Urbár obce Nižný Lánec 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  
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1115 

Urbár obce Nižný Medzev 

Lat., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1772  

1116 

Urbár obce Nováčany 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1117 

Urbár obce Nový Salaš 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1118 

Urbár obce Olšovany 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1119 

Urbár obce Paňovce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1120 

Urbár obce Peder 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1121 

 

1773  

Urbár obce Perín 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1122 1773  

Urbár obce Poľov 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1123 1773  

Urbár obce Poproč 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1124 1773  

Urbár obce Rákoš 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1125 1773  

Urbár obce Rankovce 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1126 1773  

Urbár obce Rešica 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1127 1773  

Urbár obce Rozhanovce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1128 1773  

Urbár obce Rudník 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1129 1773  

Urbár obce Ruskov 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1130 1773  

Urbár obce Seňa 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1131 1773  

Urbár obce Skároš 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1132 1773  

Urbár obce Slanec 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1133 1773  

Urbár obce Slanské Nové Mesto 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1134 1773  

Urbár obce Sokoľany 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1135 1773  

Urbár obce Svinica 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1136 1773  

Urbár obce Šaca 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1137 1773  

Urbár obce Šebastovce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1138 1773  

Urbár obce Šemša 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1139 1773  

Urbár obce Trsťany 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1140 1773  

Urbár obce Trstené pri Hornáde 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1141 1773  

Urbár obce Vajkovce 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1142 1773  

Urbár obce Veľká Ida 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1143 1773  

Urbár obce Vyšná Hutka 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1144 1773  

Urbár obce Vyšná Kamenica 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1145 1773  

Urbár obce Vyšná Myšľa 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1146 1773  

Urbár obce Vyšné Opátske 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1147 1773  

Urbár obce Vyšný Klátov 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1148 1773  

Urbár obce Vyšný Lánec 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1149 1773  

Urbár obce Vyšný Medzev 

Lat., nem., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, zachovalá. 

1150 1773  

Urbár obce Zdoba 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 
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1151 
Urbár obce Zlatá Idka 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1152 

Urbár obce Žírovce 

Lat., slov., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

Urbáre obcí v MĽR 

1773  

1153 

Urbár obce Asócéce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1154 

Urbár obce Alsófüged 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1155 

Urbár obce Alsókéked 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1156 

Urbár obce Alsómera 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  
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1157 

 

1773  

Urbár obce Alsónovaj 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1158 1773  

Urbár obce Alsóvadász 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1159 1773  

Urbár obce Arka 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1160 1773  

Urbár obce Aszaló 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1161 1773  

Urbár obce Bakta 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1162 1773  

Urbár obce Baskó 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1163 1773  

Urbár obce Berencs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, zachovalá. 

1164 1773  

Urbár obce Beret 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1165 1773  

Urbár obce Bodókőujfalu 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1166 1773  

Urbár obce Cekeháza 
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Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1167 1773  

Urbár obce Csobád 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1168 1773  

Urbár obce Detek 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1169 1773  

Urbár obce Devecser 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1170 1773  

Urbár obce Encs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1171 1773  

Urbár obce Fáj 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1172 1773  

Urbár obce Fancsal 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1173 1773  

Urbár obce Felsőcéce 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1174 1773  

Urbár obce Felsődobsza 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1175 1773  

Urbár obce Felsőfüged 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1176 1773  

Urbár obce Felsőgagy   
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Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1177 1773  

Urbár obce Felsőméra 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1178 1773  

Urbár obce Fesőnovaj 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1179 1773  

Urbár obce Felsővadász 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1180 1773  

Urbár obce Fúlókércs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1181 1773  

Urbár obce Füzér 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1182 1773  

Urbár obce Gagybátor 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1183 1773  

Urbár obce Garadna 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, zachovalá. 

1184 1773  

Urbár obce Göncruszka 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1185 1773  

Urbár obce Hernádkércs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1186 1773  

Urbár obce Hidasnémeti 
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Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

 

1187 
Urbár obce Homrogd 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1188 

Urbár obce Idrány 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1189 

Urbár obce Ináncs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1190 

Urbár obce Jánosd 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1191 

Urbár obce Kajata 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1192 

Urbár obce Kány 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  
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1193 

Urbár obce Kér 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1773  

1194 

 

1773  

Urbár obce Kéty 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, zachovalá. 

1195 1773  

Urbár obce Kisfalu 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1196 1773  

Urbár obce Kiskinizs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1197 1773  

Urbár obce Komlós 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1198 1773  

Urbár obce Korlát 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1199 1773  

Urbár obce Litka 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1200 1773  

Urbár obce Mogyoróska 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1201 1773  

Urbár obce Nagykinizs 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1202 1773  
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Urbár obce Nyésta 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1203 1773  

Urbár obce Pálháza 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1204 1773  

Urbár obce Pere 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1205 1773  

Urbár obce Perecse 

Lat., maď., 37,5 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1206 1773  

Urbár obce Petri 

Lat., maď., 35,5 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1207 1773  

Urbár obce Prépost 

Lat., maď., 35,5 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1208 1773  

Urbár obce Radvány 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1209 1773  

Urbár obce Rásony 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1210 1773  

Urbár obce Sáp 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1211 1773  

Urbár obce Selyeb  

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1212 1773  
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Urbár obce Szala 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1213 1773  

Urbár obce Szászfa 

Lat., maď., 37 x 24 cm, väzba brožovaná, zachovalá. 

1214 1773  

Urbár obce Szentandrás 

Lat., maď., 35 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1215 1773  

Urbár obce Szentistvánbaksa 

Lat., maď., 35,5 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1216 1772  

Urbár obce Szikszó 

Lat., maď., 35,5 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1217 1773  

Urbár obce Szolnok 

Lat., maď., 33 x 20,5 cm, väzba brožovaná, zachovalá 

1218 1773  

Urbár obce Szőled 

Lat., maď., 36,5 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1219 1773  

Urbár obce Szurdok 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1220 1773  

Urbár obce Tenger 

Lat., maď., 36,5 x 23,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1221 1773  

Urbár obce Tomor 

Lat., maď., 37 x 23,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1222 1773  
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Urbár obce Tornyosnémeti 

Lat., maď., 36,5 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1223 1773  

Urbár obce Ujvár 

Lat., maď., 35,5 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1224 1773  

Urbár obce Vécse 

Lat., maď., 33 x 22 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1225 1773  

Urbár obce Vilmány 

Lat., maď., 36 x 24 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1226 1773  

Urbár obce Viszoly 

Lat., maď., 33 x 21,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

1227 1773  

Urbár obce Zsujta 

Lat., maď., 35 x 22,5 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

 

b/  Spisy 

1228 1672–1825          386 

Potvrdenie provizora panstva ostrihomského seminára v Krásnej nad Hornádom o 

oslobodení poddaných v Bysteri od platenia desiatkov za vyklčované pozemky, 

osvedčenia poddaných v Bysteri o predaji a zálohovaní pozemkov /1672-1785/, zoznam 

poddaných v Hýľove a Bukovci /1721/, súpis mestečiek a obcí patriacich k panstvu 

Regéc podľa stavu v r. 1680 a 1697 /1750/, sťažnosť poddaných v Malej Ide na svojho 

zemepána spišského biskupa pre veľké zaťaženie poddanskými povinnosťami, spisy 

panskej stolice panstva Regéc konanej v obci Fony /1768/, inštrukcia pre kráľovských 

komisárov poverených urbárskou reguláciou /1771/, urbárska tabuľka obce Vyšný 

Gyňov, urbársky kľúč pre AŽ /1773/, súhrnná tabuľka o urbárskej regulácii v župe 

/1774/, hraničný spor medzi mestečkami Nižný a Vyšný Medzev /1783/.  
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1229                                                                                                    1772  

Urbárske súpisy obcí okresu Košice s urbárom obce Košická Belá. 

386a 

1230 

Urbárske súpisy obcí okresu Cserehát. 

1772  386a 

1231 

Urbárske súpisy obcí okresu Füzér. 

1772  387 

1232 A-H 

Urbárske súpisy obcí okresu Szikszó A-H. 

1772  387 

1232 I-V 

Urbárske súpisy obcí okresu Szikszó I-V. 

1772  388 

1233 1774  388 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov /investigatio urbarialis/ v obciach okresu Košice. 

1234                                                                                                     1774          388 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1235                                                                                                     1774          389 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1236                                                                                                     1774          389 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

 

1237 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1775  389 
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1238 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1775  389 

1239 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1775  390 

1240 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1775  390 

1241 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1776  390 

1242 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1776  390 

1243 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1776  390 

1244 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó 

1776  390 

1245 1777  391 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1246 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1777  391 
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1247 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1777  391 

1248 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1777  391 

1249 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1778  391 

1250 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1778  392 

1251 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1778  392 

1252 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1778  392 

1253 1779  392 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1254 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1779  392 
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1255 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1779  393 

1256 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1779  393 

1257 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1780  393 

1258 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1780  393 

1259 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1780  393 

1260 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1781  394 

1261 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1781  394 

1262 1781  394 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

 

1263 1781  
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Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1264 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1782  395 

1265 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Cserehát. 

1782  395 

1266 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Füzér. 

1782  395 

1267 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1783  395 

1268 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

1783  395 

1269 

Vyšetrovanie urbárskych pomerov v obciach okresu Košice. 

1784  396 

1270 
1784–1785  

 

Prílohy vyšetrovania urbárskych pomerov v obciach okresu Szikszó. 

396 

1271 1790–1810  396 

Ocenenie klčovísk želiarov v Bohdanovciach a v Košickej Polianke /1791/, žiadosť 

Anny Perényi o povolenie výmeny neschopného poddaného v obci Tornyosnémeti 

/č.sp.6/1792/, spisy panskej stolice v obci Jánosd /1796/, nariadenie KMR o vedení 
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urbárskej zápisnice /č.sp.1/1798/, sťažnosť poddaného z Rozhanoviec na svojho 

zemepána pre odobratie vyklčovaného pozemku /1802/, úhrada vyplatená poddaným v 

obci Felsőregmec za vyklčovanie pozemkov /1806/, sťažnosť obyvateľov obce 

Belsőbőc na nesprávne vymeranie pozemkov /1810/.  

1272 1811–1823  397 

Predpisy KMR o výmene neschopných poddaných, zápisnica zo zasadanie panskej 

stolice v Rozhanovciach /1811/, sťažnosť poddaných z Nižnej Kamenice a Žíroviec na 

zemepána pre veľké zaťaženie poddanskými bremenami /1812/, sťažnosti poddaných 

panstva Nižná Myšľa proti úradníkom panstva pre zaberanie pozemkov /1813/, odpis 

urbárskych písomností Moldavy nad Bodvou z r. 1772-1773 /1814/, žiadosť o 

oslobodenie urbárskeho pozemku Pavla Moltzera v Rozhanovciach od zdanenie 

/č.sp.35/1816/,  predloženie urbárskeho sporu medzi panstvom Nižná Myšľa a jej 

poddanými  Miestodržiteľskej rade /1819/, sťažnosť poddaných obce Alsómera pre 

spásanie ich pastvísk ovcami zemepánov /č.sp.603/1820/, urbársky spor mestečka Jasov 

proti zemepánovi jasovskému prepoštovi /č.sp.477/1823/. 

1273 1824–1828  398 

Sťažnosť poddaných v obci Tomor na svojich zemepánov pre veľké zaťaženie 

poddanskými bremenami /č.sp.1259/1824/, odpis urbára mestečka Szikszó z r. 1772 

/1824/, vyšetrenie sťažnosti poddaných v Rozhanovciach /č.sp.264/1825/, žiadosť 

poddaných v Períne o vyznačenie pasienkov /č.sp.1206/1825/, sťažnosti poddaných v 

Trstenom pri Hornáde pre zaberanie klčovísk bez náhrady /č.sp.910/1826/, návrh 

urbárskej zmluvy medzi mestečkom Gönc a jeho zemepánom /1826/, vyšetrenie 

urbárskych sťažnosti obce Hýľov /č.sp.22/1827/, urbárske sťažnosti obcí Nižná a Vyšná 

Myšľa, Blažice a Olšovany proti provizorovi myšlianskeho panstva /č.sp.724/1828/, 

výťah z urbáru obce Felsőregmec /1828/. 

1274 1829–1838  399 

Predloženie urbárskeho sporu medzi poddanými v Períne a ich zemepánom Jakubom 

Meškom Miestodržiteľskej rade /č.sp.158/1829/, urbársky spor medzi Ladislavom 

Thuránskym a poddanými v Milhosti a v Tornyosnémeti o klčoviská /č.sp.573/1831/, 

sťažnosť mestečka Gönc na svojho zemepána pre zaberanie pasienkov /č.sp.773/1832/, 

urbársky spor medzi mestečkom Gönc a zemepánom gr. Antonom Csákym o pasienky 

/1832/, urbársky spor medzi Juditou Ónodyovou a Jánom Galajdom v Buzici o urbársky 

pozemok /č.sp16/1834/, výťahy z tereziánskych urbárov obce Blažice a Korlát /1836/, 

zápisnica komisie vyslanej na súpis opustených usadlostí v okrese Cserehát /1837/, 

korešpondencia s KMR o urbárskych sporoch v súvislosti s novou urbárskou reguláciou 

/1838/. 
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1275 1839–1842  400 

Urbársky spor mestečka Gönc so zemepánom gr. Antonom Csáky o pasienky, súpis 

poddaných v Hodkovciach, Nováčanoch, Šaci a v Šemši /1839/, urbársky spor Zuzany 

Vendéghyovej s jej poddanými v obci Büttös o pozemky  

/č.sp.968/1840/, spor medzi zemepánmi a poddanými v obci Szolnok o urbársku 

reguláciu /č.sp.25/1842/, regulačný a komasačný spor gr. Antona Csákyho s mestečkom 

Gönc /č.sp.167/1842/, vyšetrovanie urbárskych sťažností mestečka Szikszó /1842/.  

1276 1843–1848  401 

Urbársky spor Jána Perényiho s obyvateľmi obce Ujvár o vykúpenie klčovísk 

/č.sp.2035/1843/, rozhodnutia KMR o urbárskych sporoch, v ktorých boli podané 

odvolania /1843/, vyšetrenie žiadosti poddaných obcí Nižná Kamenica, Kráľovce, 

Chrastné a Nižný Olčvar o zníženie dane a poddanských povinností, spor mestečka 

Szikszó so svojimi zemepánmi o urbárske pozemky /č.sp.98/1844/, opustenie dvoch 

urbárskych pozemkov v Ďurďošíku /1845/, vyšetrenie sťažnosti obce Garadna na 

ukrátenie v držbe pasienkov pri novej regulácii /č.sp.2616/1846/, výpis z tereziánskeho 

urbára mestečka Haniska /1846/, zlomok zápisnice urbárskeho súdu /1847/, vyšetrenie 

urbárskych sťažností poddaných z mestečka Aszaló /1848/. 

 

VIII. CIRKEVNÉ  PÍSOMNOSTI 

a/ Úradné knihy 

1277 1782–1784  

Zápisnica z prerokovávania náboženských záležitostí /Protocollum religionarium/ 1782-

1784 

Lat., 37 x 25 cm, väzba polokožená, poškodená, 194 strán. 

1278 1782–1785  

Koncept zápisnice z prerokovávania náboženských záležitosti /Prothocollum actorum 

religionalium/ 1782-1785 

Lat., 39,5 x 26 cm, väzba brožovaná, poškodená. 

 

b/ Pomocná kniha 

1279 1767–1787  

Index k náboženským a cirkevným spisom 1767-1787, uložený za inv. č. 193. 
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c/ Spisy 

1280 Fasc I  17-61 1769–1773  402 

Sťažnosť r. kat. farára z obce Encs na nekatolícku výchovu detí pochádzajúcich z 

miešaných manželstiev /44/, správy slúžnych o stave modlitební reformovaných v obcí 

Telkibánya /53/, evanjelikov v Rankovciach /54/, a reformovaných v obci Szurdok /60/. 

 

1281 Fasc II  11-65 1774–1775  402 

Správa podslúžneho o revízií zvonice reformovaných v obci Vizsoly /13/, správa o 

dezolátnom stave modlitebne  reformovaných v Bidovciach /20/, sťažnosť r. kat. farára 

mestečka Szántó na ev.a.v. duchovného v obci Fančal a ref. duchovného v obci Büd pre 

vykonávanie bohoslužieb mimo svojho pôsobiska /33/, správa o stave modlitebne 

evanjelikov vo Vyšnej Kamenici /57/.  

1282 Fasc III  4-46 1777–1779  402 

Správa o stave zvonice reformovaných v obci Skároš /13/, vyšetrenie sťažnosti plebána 

z obce Forró na výchovu detí pochádzajúcich z miešaného manželstva v nekatolíckej 

viere /39/, sťažnosť reformovanej cirkvi v obci Nagykinizs pre násilné odobratie jej lesa 

/42/, vyšetrenie sťažnosti plebána z Košíc na ref. duchovného z obce Tornyosnémeti pre 

vykonávanie bohoslužieb v Milhosti /43/.  

1283 Fasc I  7-62 1780–1782  402 

Správy slúžnych o revízii stavu akatolíckych modlitební a zvoníc, vyšetrenie sťažnosti r. 

kat. farára z Vyšného Olčvaru na nekatolícku výchovu detí /23/, nariadenie KMR o 

zamedzení činnosti ref. duchovného z Ďurkova vo Vyšnom Čaji /26/, žiadosť 

evanjelikov a reformovaných v AŽ o povolenie slobodného vykonávania náboženských 

obradov /42/. 

1284 Fasc II  1-77 1783  402 

Správy slúžnych o prípadoch zanechania r. kat. náboženstva, vyšetrovanie činnosti 

duchovného v Rankovciach /7/, reštaurácia modlitebne  evanjelikov v obci Fancsal /32/, 

sťažnosť poddaného z obce Alsónovaj na plebána v obci Encs prekážajúcemu pri jeho 

prestupe na ref. náboženstvo /62/.  

1285 Fasc III  5-75 1784  402 

Sťažnosť reformovaných z obce Buzice na plebána pre hatenie činnosti ich duchovného 

z Rešice /6/, žiadosť plebána z Veľkého Kazimíra o zákaz činnosti ref. duchovného z 

obce Felsőregmec v okolitých obciach /11/, žiadosť o povolenie sobáša v pôstnom 

období /24/, žiadosť reformovaných z obce Arka o ich pripojenie k matkocirkvi v obci 

Korlát /31/, správa o stave modlitebne reformovaných v obci Tomor /58/. 
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1286 Fasc IV  5-25 1785  402 

Vyšetrenie sťažnosti r. kat. administrátora v obci Bodókőváralja na reformovaných v 

obci pre neplatenie štóly /5/, správa o stave modlitebne reformovaných v obci Vizsoly 

/10/, žiadosť evanjelikov v Trsťanoch o ich pripojenie k matkocirkvi v Rankovciach 

/12/, sťažnosť plebána z obce Felsőgagy na ref. duchovného z mestečka Szikszó pre 

vykonávanie náboženských obradov mimo svojho sídla /22/. 

1287                                                                                            1650–1848  403 

Denník príjmov a výdavkov na stavbu reformovaného kostola v Košiciach z r. 1650-

1655, sťažnosť jágerského veľprepošta na prenasledovanie kňazov uhorskými a 

tureckými vojskami /17. stor./, záznam pamätihodností r. kat. farnosti v Bysteri /1774/, 

súpis r. kat. farnosti Erdőhorváti /1778/, nariadenie o súpise gréckokatolíckych farností, 

súpis  gréckokatolíckych farnosti v okrese Cserehát /1782/, súpis kráľovských desiatkov 

prislúchajúcich jágerskému biskupstvu a kapitule /1793/, rozpočet výdavkov na 

výstavbu fary v obci Všechsvätých /1802/, príjmy a výdavky na stavbu r. kat. kostola v 

Lorinčíku /1818/, plán výstavby fary a rozpočet výstavby kostola a fary v Slanci /1823/, 

žiadosť plebána z obce Léh o vymeranie jemu patriaceho pozemku vo fílii Homrogd 

/1836/, obežníky košického biskupa Antona Ocskayho /1842,1848/. 

 

IX.  ŠĽACHTICKÉ  PÍSOMNOSTI 

a/  Listiny 

1288 1499  

14                                1499, máj 22. Budín 

Vladisláv II., uhorský kráľ, obdarúva Eliáša Balogha, jeho manželku Uršuľu a synov 

Ladislava, Barnabáša a Benedikta Balogha dedične šľachtickým právom. Palimpsest, 

perg., 36,5 x 25 - 5,5,  lat., pečať privesená na žltočervenej hodvábnej šnúre chýba. 

1289 1569  

19                        1569, marec 22., Viedeň 

Maximiliám, uhorský kráľ, obdarúva Andreja Fabiána de Körtvellyesi so synmi 

Jakubom a Michalom, tiež Andreja Vargu dedične šľachtickým právom. Podozrivá z 

falšovania, perg. porušený 62 x 37-10, lat., pečať privesená na žltobieloružovomodrej 

hodvábnej šnúre, porušená. 
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1290 1587  

41                    1587, december 2., Bratislava 

Rudolf, uhorský kráľ, udeľuje za verné služby šľachtické právo Tomášovi Literátovi z 

Jasova na dedičné užívanie. Orig., perg., 74 x 47,5 - 10,5 lat. pečať privesená na 

modrobieložltoružovej hodvábnej šnúre, zachovalá. 

1291 1598  

26                      1598, marec 12., Praha 

Rudolf, uhorský kráľ, obdarúva za verné služby Pavla Kardosa, jeho manželku Katarínu 

Chégerovú a Mateja, Juraja, Pavla a Annu Kardosovú šľachtickým právom. Orig., perg., 

64 x 47 - 11,5, lat., pečať privesená na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, 

poškodená. 

1292 1611  

17                               1611, apríl 8., Praha 

Matej II., uhorský kráľ, potvrdzuje šľachtické výsady Tomášovi Zikzayovi, jeho 

manželke Helene Nieraggiarto, synom Jánovi, Pavlovi, Tomášovi, dcére Anne a bratovi 

Štefanovi Zikzayovi s právom dedične ich užívať. Org., perg. /porušený/, 73,5 x 53 - 

9,5, lat., pečať pôvodne privesená chýba. 

1293 1616  

66/1923                 1616, febr. 21., Praha 

Matej II., Uhorský kráľ, obdarúva za verné služby šľachtickým právom Andreja Garu, 

jeho manželku Katarínu Tury, tiež bratov Andreja Garu - Jána a Štefana Garu. Orig., 

perg. porušená, 72 x 49 - 14,5, lat., pečať privesená na modrožltobieloružovej 

hodvábnej šnúre, zachovalá.  

1294 1618  

82 b/923                  1618, marec 30., Viedeň 

Súhlas panovníka na suplikácii Valentína Ambrusa, ktorým kráľ Matej II. udeľuje 

patentovi šlachtické právo. Orig., papier, 20,5 x 31, lat. 

1295 1622  

6                             1622, jún 15., Šoproň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, povyšuje Tomáša Suba a jeho manželku Agnesu Chyeoke 

za verné služby do šľachtického stavu ; šľachtickým právom obdarúva tiež jeho syna 

Andreja s manželkou Alžbetou Jáz a potomkov oboch rodín. Interpolovaná, perg. 

poruš., 70 x 50 -12, lat., pečať privesená na modrožltoružovobielej hodvábnej šnúre, 

poškodená. 
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1296 1623  

                                 1623, sept. 16., Košice 

Gabriel Bethlen, sedmohradské knieža, obdarúva Jána a Juraja Moricza, tiež Štefana, 

Martina a Tomáša Balasu šľachtickým právom. Orig., perg. poruš., 41 x 25 - 7, lat.,  

pečať privesená na červenomodrobielej hodvábnej šnúre, porušená. 

1297 1626  

                                    1626, jún 27., Viedeň  

Ferdinand II., uhorský kráľ, udeľuje za verné služby dedičné šľachtické právo Andrejovi 

Gribovskému de Kovalov , synovi Michalovi, sestre Margarete Gribovskej a jej synom 

Štefanovi a Andrejovi Somogy. 

Orig., perg. v knižnej forme, väzba perg., 29,5 x 29,5, lat., pečať privesená na 

žltomodrobieloružovej hodvábnej šnúre, zachovalá. 

1298 1626  

                                    1626, aug. 1., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, udeľuje košickému obyvateľovi a šľachticovi švajčiarskeho 

pôvodu Jánovi Schirmerovi, jeho manželke Zuzane Schmitin a synovi Jánovi dedičné 

šľachtické právo. Orig., perg., 69 x 50 - 13. lat., pečať privesená na 

modrožltobieloružovej hodvábnej šnúre, vložená do dreveného puzdra, zachovalá. 

1299 1627  

11                        1627, august 26., Viedeň  

Ferdinand II. uhorský kráľ, obdarúva dedične šľachtickým právom Martina Zubora 

/falšované z pôvodného Könyü/, jeho manželku Alžbetu Nagyovú a ich syna Martina 

Zubora. Interpolovaná, perg. poruš., 66 x 41 - 11. lat., pečať privesená na 

žltomodrobieloružovej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1300 1629  

16                            1629, nov. 10., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, povyšuje za verné služby Juraja Vanyigu de Nadasd 

/falšované z pôvodného Bányay Pál de Nadasd/, jeho manželku Katarínu Chany a ich 

synov Martina, Juraja a Mikuláša; túto výsadu zároveň rozširuje na ich potomkov. 

Interpolovaná, perg., 67 x 46,5 - 10, lat., pečať privesená na modrožltoružovobielej 

hodvábnej šnúre, poškodená. 
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1301 1630  

40                            1630. marec 25., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, obdarúva Petra Széna, jeho manželku Uršuľu a synov 

Andreja a Jána dedične šľachtickým právom. Orig., perg. /poškod/. 64 x 49 - 10,5, lat., 

pečať privesená na mdroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1302 1634  

1                           1634, marec 12., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Jána Nagya ináč zvaného 

Maghosdy, tiež Jána Balogha a obdarúva ich dedične šľachtickým  právom. Orig., perg., 

70 x 50 - 10, lat., pečať privesená na modrožltoružovobielej hodvábnej šnúre, 

poškodená. 

1303 1634  

18                         1634, apríl 25., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, udeľuje za verné služby Andrejovi Hornayovi /falšované z 

pôvodného Teösér/, jeho manželke Barbore Vargha, synom Štefanovi  a Františkovi, 

Gregorovi, Michalovi a Jánovi ako aj všetkým ich dedičom šľachtické právo. 

Interpolované, perg., 67 x 48 - 11,5, lat., pečať privesená na modroružovobielej 

hodvábnej šnúre, zachovalá. 

1304 1635  

4                       1635, január 18., Šoproň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, obdarúva dedične šľachtickým právom Juraja Karsai - 

Czuka - Szabo de Szeghegyház /falšované z pôvodného Radincho ?/ a jeho manželku 

Annu Barani - Szabo de Szent - Mihály. Interpolovaná, perg., 60,5 x 46,5 - 9,5, lat., 

pečať privesená na modrožltobieloružuvej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1305 1635  

25                          1635, apríl 26., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, obdarúva Martina Kouscha, jeho bratov Petra, Jána, 

Andreja, Mikuláša a Valentína, tiež Imricha a Štefana Thóta dedične šľachtickými  

výsadami. Orig., perg. poškod., 67 x 46,5 - 9, lat., pečať privesená na 

ružovomodrožltobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

 

 

 



 - 251 -  

 

 

 

1306 1636  

                             1636, február 29., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, obdarúva Martina Halligántcza a jeho syna, taktiež Martina, 

dedične šľachtickými výsadami. Orig., perg., 70 x 46,5 - 9,5, lat., pečať privesená na 

modrožltoružovobielej šnúre chýba. 

1307 1636  

13                         1636, marec 28., Viedeň 

Ferdinand II., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Jána Šoltésza ináč zvaného 

Elek so synmi Andrejom a Imrichom, tiež Mikuláša Szabó, Andreja Szabó a Juraja 

Deomiena a obdarúva ich dedične šľachtickým právom. Orig., perg., 74,5 x 49 - 10, lat., 

pečať privesená na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1308 1637  

39                             1637, máj 3., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, obdarúva za verné služby Vavrinca Nagya s manželkou 

Katarínou Veőresovou dedične šľachtickým právom. Orig., perg. poškod., 64 x 46 - 10, 

lat., pečať privesená na modrožltobieloružovej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1309 1638  

29                         1638, marec 4., Bratislava 

Ferdinand III., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Gašpara Thassyho a jeho 

brata Jána Thassyho a udeľuje im dedične šľachtické právo. Interpolovaná, perg. 

poškod., 64 x 47,5 - 11, lat., pečať pôvodne privesená chýba. 

1310 1638  

76                     1638, december, 29., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, udeľuje za verné služby Pavlovi Olajosovi, Pavlovi Kysovi 

a ich potomkom šľachtické právo. Orig., perg. poškod., 60,5 x 45,5 - 8, lat., pečať 

privesená na fiolovobieloružovožltej hodvábnej šnúre, vložená do drevej misky, 

zachovalá. 

1311 1639  

2 1639, marec 2., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, obnovuje šľachtické výsady s právom dedične ich užívať 

pre Jána Nyakasa /falšované z Terenczy, Komaromy Michal, Ján  Kechkeméthy/, 

Andreja Nyakasa a Štefana Nyakasa. Interpolované, perg., 67,5 x 51,5 -9, lat., pečať 

privesená na bieloružovožltomodrej hodvábnej šnúre, poškodená. 
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1312 1646  

40                    1646, november 9., Bratislava 

Ferdinand III., uhorský kráľ, obdarúva Gašpara Nagya a jeho manželku Katarínu 

Aszalay, tiež jeho brata Jána Nagya dedične šľachtickým právom. Orig., perg. 

poškodený, 70,5 x 52 - 10, lat., pečať privesená na žltomodrobieločervenej hodvábnej 

šnúre, poškodená. 

1313 1647  

42                     1647, január 3., Bratislava 

Ferdinand III., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Mateja Basoghiho 

/falšované z pôvodného Posonyi/ a jeho brata Jakuba Basoghiho a udeľuje im dedične 

šľachtické výsady. Interpolované, perg. poškodený, 70,5 x 45 - 11,5, lat., pečať 

privesená na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1314 1649  

32                          1649, apríl 29., Bratislava 

Ferdinand III., uhorský kráľ, obdarúva za verné služby dedične šľachtickým právom 

Pavla Szaboa, ináč zvaného Homonnay. Orig., perg., 68 x 52,5 - 44,5, lat., pečať 

privesená na bielomodroružovej hodvábnej šnúre, vosková misa porušená. 

1315 1651  

37                                1651, máj 4., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, obdarúva dedične šľachtickým právom Michala 

Redmetziho /falšované z pôvodného Soltész/, jeho manželku Dorotu Szokolia, syna 

Martina s manželkou Juditou Kovachovou a syna Michala. Interpolovaná, perg., 76 x 52 

- 12,5, lat., pečať pôvodne privesená chýba. 

1316 1651  

42/923                     1651, jún 29., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Michala Benyu, jeho syna 

Michala, tiež brata Mateja a udeľuje dedične šľachtické právo. Orig., perg. poškod., 61 

x 41,5 - 9, lat., pečať privesená na modrožltobieloružovej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1317 1651  

65/923                   1651, sept., 4., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Tomáša Molitora ináč 

Molnára, Jeho manželku Barboru Mezső, tiež brata Imricha Molnára a udeľuje im 

dedične šľachtické právo. Orig., perg. poškod., 71 x 51 -11, lat., pečať privesená na 

žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 
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1318 1655  

36                          1655, febr. 15., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, udeľuje dedične šľachtické právo Jurajovi Medve, Kataríne 

Nagyovej, ich synom Petrovi a Jánovi. Interpolovaná, perg., 71,5 x 47 - 8,5, lat., pečať 

privesená na modroružovobieložltej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1319 1655  

M 1787/637             1655, máj 20., Bratislava 

Ferdinand III., uhorský kráľ,  povyšuje do šľachtického stavu Jána Kirchena ináč 

zvaného Balogh, brata Michala a manželku Annu Ambrosovú, synov Ambróza a Jána, 

tiež dcéry Rebeku, Annu, Ráchel, Máriu, Ruženu, Katarínu a Magdalénu; šľachtické 

právo im udeľuje do dedičného užívania. Orig., perg., 70 x 48 - 7,5, lat., pečať privesená 

na červenobielej hodvábnej šnúre, vložená do drevenej misky, zachovalá. 

1320 1656  

                                 1656, júl 20., Viedeň 

Ferdinand III., uhorský kráľ, vyníma Štefana Rokona z nešľachtického stavu a udeľuje 

mu a jeho potomkom šľachtické právo. Orig. perg., 62,5 x 47 - 9, lat., pečať pôvodne 

privesená chýba. 

1321 1658  

8                    1658, august 1., Frankfurt n/M. 

Leopold I., uhorský kráľ, obdarúva za verné služby šľachtickým právom dedične 

Gašpara Bernarda, jeho synov Martina, Ambróza a Štefana, tiež brata Juraja Bernarda a 

jeho syna Gregora. Orig., perg. poškod., 74,5 x 47,5 - 9, lat., pečať privesená na 

žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1322 1658  

22                    1658, aug. 1., Frankfurt n/M 

Leopold I., uhorský kráľ, obdarúva za verné služby dedične šľachtickým právom 

Gregora, Jána a druhého Jána Rácza. Orig., perg., 68 x 45,5 - 8,5, lat., pečať privesená 

na žltobieloružovomodrej hodvábnej šnúre, zachovalá.  

1323 1659  

30                      1659, máj 26., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Vavrinca Lengyela, jeho brata 

Juraja Lengyela, tiež synovca Vavrinca Lengyela a udeľuje im dedične šľachtické 

právo. Orig., perg., 68 x 53 - 12, lat., pečať privesená na ružovobielomodrožltej 

hodvábnej šnúre, poškodená. 
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1324 1659  

52/923                   1659, sept. 30., Bratislava 

Leopold I., uhorský kráľ, vyníma za verné služby zo stavu nešľachticov Andreja Dentsa 

a udeľuje mu dedične šľachtické právo. Orig., perg., 72 x 42,5 - 10,5, lat., pečať 

privesená na modroružovobieložltej hodvábnej šnúre, zachovalá. 

1325 1662  

2029/1828              1662, máj 10., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, obdarúva Martina, Juraja a Petra Gáchyho a ich synovca 

Juraja Gáchyho dedične šľachtickým právom. Orig., perg. poškod., 71,5 x 47 - 11, lat., 

pečať pôvodne privesená na červenobielomodrožltej hodvábnej šnúre chýba. 

1326 1665  

75                          1665, apríl 29., Laxenburg 

Leopold I., uhorský kráľ,  obdarúva Ladislava Balogha jeho manželku Zuzanu Luchkay 

a bratov Štefana a Jána Balogha dedične šľachtickým právom. Orig., perg. poškodený, 

72 x 51 - 12, lat., pečať pôvodne privesená chýba. 

1327 1655  

                               1665, máj 4., Laxenburg 

Leopold I., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Gašpara Alexandra, jeho 

manželku Alžbetu Intibus, tiež ich synov Jána a Gregora Alexandra a udeľuje im 

dedične šľachtické právo. Overený odpis z r. 1803, pap., 5, x 37, lat., pečať pritlačená. 

1328 1666  

3 1666, okt. 20., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, obdarúva za verné služby šľachtickým právom Mikuláša 

Molnára a jeho potomkov. Orig., perg. poškodený, 77 x 47,5 - 11, lat., pečať privesená 

na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1329 1667  

21                            1667, január 25., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Mikuláša Papa, inač zvaného 

Privigyey a jeho bratov Andreja a Jána a udeľuje im dedične šľachtické výsady. Orig., 

perg. poškod., 79,5 x 48 - 11,5, lat., pečať privesená na žltomodroružovobielej 

hodvábnej šnúre, poškodená. 
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1330 1667  

58/923                 1667, febr. 12., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, obdarúva Juraja Szillagyho a jeho brata Štefana Szillagyho 

dedične šľachtický právom. Orig., perg. poškod., 76 x 50,5 - 10, lat. pečať pôvodne 

privesená chýba. 

1331 1669  

67/923                   1669, Júna 26., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, udeľuje za verné služby Štefanovi Nagyovi a jeho manželke 

Márii Stankochovej, synovi Alexandrovi, príbuznému Šimonovi Ollosovi, tiež 

Mikulášovi Ghállovi dedične šľachtické právo. Orig., perg., 70,5 x 51 - 8,5, lat., pečať 

privesená na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, zachovalá. 

1332 1672  

M 818/163             1672, február 1., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ, vyníma z nešľachtického stavu Pavla Galambosa a jeho 

manželku Helenu Ráczovú, brata Jána a sestry Alžbetu a Annu a obdarúva ich dedične 

šľachtickým právom. Orig., perg. 75 x 53 - 12,5, lat., pečať privesená na čiernožltej 

hodvábnej šnúre chýba. 

1333 1681  

14/923                     1681, máj 23., Šoproň 

Leopold I., uhorský kráľ,  vyníma zo stavu nešľachticov Tomáša Payrla a udeľuje mu 

dedične šľachtické právo. Orig., perg., 74 x 52 - 10, lat., pečať privesená na 

žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1334 1689  

59/923                      1689, január 28., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ,  vyníma zo stavu nešľachticov Jána Kanyhecziho a jeho 

manželku a obdarúva ich dedične šľachtickým právom. Orig., perg. poškod., 80 x 54 - 

16, lat., pečať privesená na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, poškodená. 

1335 1690  

33                         1690, apríl 13., Viedeň 

Leopold I., uhorský kráľ,  vyníma zo stavu nešľachticov Andreja Nihay ináč 

Beszterczey, jeho manželku Annu Szőlösy, synov Štefana, a Pavla, ako aj dcéru 

Katarínu a udeľuje im dedične šľachtické právo. Orig., perg., 68 x 52,5 - 11, lat., pečať 

privesená na žltomodroružovobielej hodvábnej šnúre, zachovalá. 
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1336 1701  

48/923                      1701, október 15. 

Súhlas panovníka na suplikácii Štefa Ballogha, ktorým kráľ Leopold I. udeľuje 

patentovi šľachtické právo. Orig., papier, 40 x 31,5, lat. 

1337 1720  

73/923                1720, november 10., Viedeň 

Karol III., uhorský kráľ, obdarúva dedične šľachtickým právom Pavla a Gaspara 

Illésiho, tiež ich príbuzného Žigmunda. Orig., perg. poškod., 75 x 51 - 8, lat., pečať 

privesená na červenobielomodrožltej hodvábnej šnúre, vložená do dreveného puzdra, 

zachovalá.    

1338 1720  

122/927              1720, november 10., Viedeň 

Karol III., uhorský kráľ, obdarúva Andreja a Michala Szillagyho a ich dedičov 

šľachtickým právom. Orig., perg., 72 x 53 - 12, lat., pečať privesená na 

červenobielomodrožltej hodvábnej šnúre, zachovalá. 

1339 1791  

75/923                     1791, máj 9., Florencia 

Leopold II., uhorský kráľ, vyníma zo stavu nešľachticov Juraja Kocsó, jeho syna 

Imricha a Jozefa Kocsó so synmi Jozefom a Alojzom a udeľuje im dedične šľachtické 

právo. Orig., perg., knižná forma 28 x 36,5, väzba kož., lat., pečať privesená na zelenej 

hodvábnej šnúre vložená do kovového puzdra, zachovalá. 

 

b/  Úradné knihy 

1340 1725  

Správa o vyšetrovaní šľachtického pôvodu /Relatio de investigatione nobilium/ 1725 

Lat., 30 x 20 cm, väzba poloplátenná, poškodená, 43 fólií. 

1341 1728  

Správa o vyšetrovaní šľachtického pôvodu /Relatio de investigatione nobilium/  1728 

Lat., 32 x 21,5 cm, väzba poloplátená, poškodená, 26 fólií. 

1342 1725–1732  

Zápisnica o preverovaní šľachtického pôvodu /Protocolum investigationis nobilium/ 

1725-1732 
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Lat., 22 x 34,5 cm, väzba polokožená, 183 fólií. 

1343 1732  

Zápisnica o preverovaní šľachtického pôvodu /Nemesi nyomozati jegyzőkönyv/ 1732 

Lat., 30 x 20 cm, väzba brožovaná, poškodená, 91 fólií. 

1344 1742–1751  

Zápisnica o preverovaní šľachtického pôvodu s indexom /Protocollum nobilium/ 1742-

1751 

Lat., 35 x 22,5, väzba polokožená, poškodená, 100 + 21 fólií. 

 

c/  Pomocné knihy 

1345   

Elench a index publikovaných erbových listín z r. 1660-1700, index nobilitačných 

procesov z r. 1777-1800, elench a index o vyšetrovaní zemianskeho pôvodu z r. 1678-

1785, index cechových privilégií z r. 1569-1749. 

1346 1639–1785  

Index občianskych pravôt z r. 1639-1785 a index erbových listín uložených v archíve 

AŽ. 

1347 1728  

Index k správe o vyšetrovaní šľachtického pôvodu z r. 1728 /vyhotovený v r. 1888/. 

1347a   

Index k šľachtickým spisom č. 5-76, vyhotovený v r. 1880 

1348   

Index k šľachtickým spisom manipulovaným numericky /vyhotovený asi v r. 1884/. 

1349 1790–1830  

Index k šľachtickým spisom prejednaným na kongregáciách župy z r. 1790-1830. 

 

d/  Spisy 

1350 5-60 1659, 1730–1830  404 

Žiadosti o uznanie zemianskeho pôvodu, vyšetrovanie zemianskeho pôvodu, spory o 

vydanie armálesov, výpisy z kongregačných zápisníc o publikovaní erbových listín, 

genealogické tabuľky, spory o dokazovanie zemianskeho pôvodu, výpisy z matrík a i. 

týkajúce sa osôb: Jána Tüdős, Samuel Kováts, zemania z mestečka Szántó, Ján 
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Szentandrási, Bata - Csiszár, Juraj Szaniszló, Gabriel a Štefan Hutka, rodina Vitarius, 

Samuel Apostol, Štefan Korponay, Ján, Gašpar, Jozef a Filip Tache, Ján Nyulászi, 

Imrich Sigismundy, Jakub a Tomáš Petras, Ján, Michal a Gašpar Szabó, Ignác Garnika, 

Štefan Kérészi, Ondrej Morvay, Štefan Mester, Štefan a Ján Czeglédi, Végh Juraj a iní, 

Štefan, Ján a Michal Nagy, Štefan a Juraj Fazekas, Anton, Ján a Juraj Árvai, Ján 

Kecskeméty, Michal Hatházy, Ján Ujfalussy, Pavel Czeke, Samuel Huszár, Ján Soldos, 

Ján, Štefan, Matej a Ondrej Csanálos, Pavel Görgei, Martin Kiss-Vásarhellyi, Michal, 

Ondrej a Štefan Olajos, Jozef Alexander, Štefan Kovács, Samuel Ungváry, Benjamín a 

Ján Somogyi, Jozef Körösy Dancs, Képes, Dávid Pap, Ondrej Szepessy, Štefan Borza, 

rodina Sebestény, Michal, Štefan a Pavel Sogor-Teleky,  Juraj Lengyel, Ondrej Képes. 

1350 62-76        1730–1830  405 

Žiadosti o uznanie zemianskeho pôvodu, vyšetrovanie zemianskeho pôvodu, spory o 

vydanie armálesov, výpisy z kongregačných zápisníc o publikovaní erbových listín, 

genealogické tabuľky, spory o dokázovanie zemianskeho pôvodu, výpisy z matrík a i. 

týkajúce sa osôb: Ján, Juraj a Samuel Lang, Ján, František a Štefan Pataky, Pavel Kis, 

Ján Tamás, Ján Major, rodina Péchy, Štefan Barát. Doklady jednotlivých zemianskych 

rodín o dokazovaní zemianskeho pôvodu 

1351 1-27            1625, 1727–1806   405 

Aszalós-Kerekes, Árvay-Lengyel, Apostol, Borbély-Cseh, Záborský, Amesmajer, 

Szabó-Farkas, Ambrusházy, Alth, Gérecz, Azari, Almássy, Alföldy, Ajtai, Agyagos, 

Aggai-Nagy, Ago, Bagi-Szűcs, Bagosi, Olasz, Bak, Bakai, BakosSzabó, Bajnay, Balla, 

Balassa, Balajti, Balogh, Básfi, Battai. 

1352 28-79       1560,1720–1848  406 

Bálintffi, Bányai-Kósa,Baranyai, Borbély-Csoltkay, Barcsa, Bazsó, Bata, Báthory, 

Butkai, Buko, Buda, Botka, Boros, Boros-Dévai, Borbely- Décsi, Bor, Bonár-Jeszenák, 

Boldvay, Bodolai, Bodnár, Bodnár-Balásdiák, Bogoly, Bodo, Irsay, Boda, Boczko, 

Bíró, Biner, Bernát, Beer, Benkő, Benyo, Benda, Beke, Bédery, Begáni, Béczi, 

Becskeházy, Bakó, Tahy, Bartha, Bodnár-Derekassy, Czeglédy, Csontos-Jászai, Csorba, 

Christan, Csengeri, Csech, CzakóSzentgyörgyi, Carove, Cziaki, Csiby, Csiszár, 

Csillom. 

1353 81-170       1621,1725–1846  407 

Csörghő, Csizmadia, Császár, Czimbalmos-Nagy, Clementis, Csontos, Czeke, Csoma, 

Csetneky, Cserepes-Gyöngyösi, Csota, Desöffi, Diviky, Dési, Dohos, Doboczy, 

Dierner, Disznós, Dridifi, Debreczenyi, Diossy, Demeczky, Dávid, Deső, Donáth, 

Dombi-Dési, Debrődi-Juhász, Dosnyák, Alexius, Dobos, Érsekujvári, Szabó, Élesréty, 

Esztáry, Egry, Erkratt, Egyed, Balogh-Rakaczai, Fülop, Fekete, Ferenczy, Füzéry, Fejér, 
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Füzy, Farkas, Fejértói-Nagy, Fejér-Bisckei, Fekésházy, Fazekas, Fodor, Terhess, Fodor-

Fejes, Fuk, Fábri Kováts, Fodor, Fülpösi, Fügedi, Füstös, Fazekas Bulikovczky, 

Gadnay, GasparovszkySváby, Gyarmaty, Gócs, Görgei-Vég, Gombkotő-Jablonczay, 

Gajdán, Gönczy, Győry, Gönczy-Czizmadia. 

1354 171-225       1592,1642–1823  408 

Geöbel, Gránáth, Görgey, Gönczi-Gerendási, Gönczy, Glaczinger, Gegus, Göböl, 

Győry, György,  Gecző, Gellyén Légrády, Hatházy, Hosztoly, Hirko, Halmy, 

Homonnay-Szabó, Harangozó, Hangaczy, Hartel, Hövizi-Barna, Harcsár, Heder, 

Horváth, Hermon-Szabó, Hegedüs, Héczey, Hegymeghi, Török, Hanko, Húnyor, 

Hergécz, Hatvanyi, Hosszú, Halvács, Hidegh, Harsányi, Hain, Herczik, Halászy, 

Jancsok, Jászai, Juhász,  Jeney, Jeddy, Jábróczky, Josvai, Jankovics, Jalkóczy. 

1355 226-300       1606,1697–1848  409 

Jenei-Szabó Jászai-Csernei, Imre, Idrányi, Iwacz, Hegedüs, Illés, Károlyi, Kecskeméti-

Nagy, Kolbán, Kató, Kansay, Kiss, Kallay, Kúthi, Koris-Szöcs, Kispál, Karnai, Körösy-

Dants, Köszegi, Kis, Korocz, Kupecz, Kosa, Kos-Faragó, Katona. Kováts, Kormos, 

Kozma, Kenyheczi, Körösi, Kertész, Kegyes, Kövi, Kádár, Kecskeméti-Kecskés, 

Kovács, Kecskeméti, Kálmán, Komenszki, Keresztury, Koncsol, Kassai, Képes, Kádár, 

Kún, Kozma, Kékedi, Kolcsár, Konya, Kovács-Sellyebi, Kardos, Körtvélyesi, Korláti-

Kozma, Kosdi, KovácsLakatos. 

1356 302-340       1551,1732–1804  410 

Karolyi, Kulin-Nagy, Kiss, Kovács, Kónya, Kolcsar, Kajtor, Koncsol, Kereskényi, 

Kunsch, Katona, Kecskeméti, Kürthy, Kozi-Balajti, Kornis, Képes, Kálmán, Kulcsár, 

Kováts, Mádi, Pamlényi, Székely, Szegedy, Tóth, Vida, Jósvai, Ujj, Körtvélyessi, 

Sogor-Teleki, Nagy, Lengyel-Eperjessy.  

1357 341-370       1598,1658–1806  411 

Schneider, Kardos, Szücs, Horváth, Raisz, Tolnai, Diviky, Lecse, Bajnay, Asszony, 

Borsitz, Képes, Tóth, Fuk, Lengyel, Liszkai, Lukátsik, Lánszy, LengyelObuchovszky, 

Lengyel-Eperjesy, Lengyel-Hásfalusy-Túróczi, Lakatos-Sebök, Laki, Lévay, Szőcs-

Kecskeméthy. 

1358 371-440       1618,1732–1841  412 

Literati, Lakatos-Szepessi, Lóczi, Ludmányi, Morváy, Mezősi-Iglai, Marton, More, 

Mangó-Szentpétery, Molnár, Szoráth, Major, Szentimrey, Majer, Mádi, Mészáros-

Dobzó, Molnár-Regmeczi-Rimaszécsi, Markuth, Szinyei-Szabó, Mokosini, Miskolczy, 

Martinides, Mihay-Beszterczey, Makláry, Mészáros, Sarkady-Kapossy-Pap, Pap, 

Konya-Molnár-Juhász-Hamar, Mosóczy, Marschalko, Martha, Makay, Manczúr-

Penyigey, Mihályi-Mihálczik, MolnárBorbély, Mezei, Mislei, Magyar, Bakos-Szabó, 
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Nyulásszy, Nevelős, Nagy, Nadlány-Mazak, Nagy Kassay, Neuman, Nedeckei, Nováky, 

Nagy-Gacsalyky, Tolvaj, Nagy-Ruthkay, Nagyidai, Nagybányai, Nemes, Nyerges, 

Nagy Máté, Neumany, Nagy-Borbely, Nagy-Psenyiczky, Nedeczei, Kovacs, Nagy 

Rácz, Nádaskay, Németh, Nyila s.  

1359 441-520       1568,1715–1846  413 

Nagy, Nemes, Nagy de Darócz, Nagy-Fodor, Nadassy, Nagy Buda, Nagy Regeczi, 

Nozdroviczky, Ötvös-Ráczkevi, Horváth-Várady, Orbán Szabó, Ondrejkovics, Oláh, 

Olajos, Ördög, Ócsvay, Orkuti, Óváry-Szőts, Pócs, Péczely, Paksi-Szathmáry, Pap, 

Portörő-Kallay, Pamlenyi, Pataky, Pal Berky-Asztalos, Patay, Pongrátz, Szabó, Pocsay, 

Péchy, Potincza, Pogoriczky, Palko, Pajerl, Petrovics, Pallai, Szabó, Polgári, Petrás, 

Parajos, Polinai, Paczay, Philöp, Puchel, Pap-Privigyei, Pap-Liszkai, Pezner, Rajeceni-

Rajczi, Petüs, Román, Regmeczi, Rácz, Raczkövi Ötvös, Remenyik, Rosz, Rónyai, 

Sellai, Sajghó, Skrobák, Sárai, Soka, Sebők-Lakatos, Simon-Bazsó, Soltész, Skopec-

Szentpétery, Sebő, Sőry, Serke, Sárossy, Szobonya, Szűcs Miskoltzi, Sztropkay-Szabó, 

Szilágyi, Szabó. 

1360 521-610       1587,1717–1846  414 

Szabó-Homonnay, Szegedy, Szendrei-Szécsenyi, Szoboszlai, Szabó, Szarka, Szabó-

Barna, Szikszai, Szabo, Szétsi, Szemere Borbely, Szőke, Szántohazy, Szalkay, 

Szentimrey, Szabó, Szentmartonyi, Szitás, Szegő, Szentiványi, Szilágyi, Szekeres, 

Szentgyörgyi-Tolnay, Szücs-Ováry, Sovány, Szanto, Szabó Csengery-Bathory, Solger, 

Soltész-Rakosi, Szőlősy, Sterberger, Szűk, Soldos, Schneider, Serke, Szentsimonyi, 

Szélley, Száraz Ajtai, Angyalosy-Sebestyén, Szőlőskey, Sarnay-Benkő, Székely Nagy, 

Szarvas-Bátyi, Székely,  Szentkirályi, Soltész, Szombati, Szakács - Szathmáry, Szücs, 

Fölep, Sebök, Szinyei-Szabo, Tóth Balogh, Tanda, Tolnay, Tóth, Tüdős-Zaboly, Thuri, 

Túróczy, Trombitás, Terhes, Tösör-Török, Tölczeky Pap, Fodor-Nagy, Tösér, Terhes-

Vitanyi-Asszony, Tüdős, Thurzó, Tsedreky Ovary, Tarnóczy. 

1361 611-690       1573,1614–1842  415 

Trencsényi, Tóth, Tar, Tomonics, Takács, Török,  Tar, Tarnóczy, Thor, 

TobolaKőmives, Ternyei, Fodor-Szalánczy, Túróczy, Tarnovay-Szepsi-Szabó, Urbán, 

Udvarnoki Hegedüs Szabó, Ujfalussy, Ungvári, Udvarnoky-Köteles, Úry-Tót, Ujjláky, 

Ujfalusi-Tökös, Vásári-Szombati, Vadászy, Wégh, Vass, Vizi, Várady, Vattay, Vécsey, 

Vasárimives, Várady-Kardos-Szabó, Vitálios, Vitelky, Vitéz, Vall, Vahl, Váczy, 

Vendégi, Valla, Vitályos, Váncsai, Valint, Veres-Vetéssy, Varga-Turkovics, Tahi, 

Takács-Trencsényi, Zsujtay-Szűcs, Zádeczky, Zólyomi, Zellcher, Zelscher, Zamoszky, 

Zvoiffler, Jenei, Jászay, Indrányi, Komjáthy, Kovács, Kunsch, Kereky. 
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1362 691-760       1628,1674–1842  416 

Kis, Kovács, Kertész, Kökényessy, Kórócz-Laczka, Kálmány, Károlyi, Kis Mester, 

Kazai, Kádár, Ujházi, Kövi, Kádas, Mocsári, Kisvárday, Karnis, Károly, Kecskeméti, 

Hatvani, Horváth, Higed, Hosszú, Horkay, Hermon, Hory, Garas, Gyurkovics, Gencs, 

Gaál, Görgey, Gosztonyi, Nagy-Borbély, Abonyi, Aranyas, Argales, Alth, Balassa, 

Bogoly, Bodó, Boldisar, Bőr, Bajusz, Bende, Bodolai, Borbély, Bodgál, Bodnár-Képes, 

Bárdos, Baktay, Biliczki, Batha, Bakos-Szabó, Barta, Bodnár, Bobrovniczki,  Buday, 

Czeglédy, Csáki, Csengeri, Csizy-Szabó, Czeke, Csontos, Tóth.  

1363 761-870       1561,1704–1785  417 

Kóródy, Kiss, Kovács-Lakatos, Kádár, Kerekes-Vadászi, Kónya, KovácsDoboczy, 

Kosdi, Kardos, Kelemen, Kozák-Szabó, Képes, Dobos, Debreczeni, Diviky, Désy, 

Donáth, Dobsza, Lisznyai Damo, Dirner, Kalna, Katona, Karsa, Korocz, Kálmánczy-

Herczegh, Kota, Kupecz, Ludmányi, Literati-Szabó, Laki, Lukács, Lakatos-Szepessy, 

Lencsés, Lehoczky, Lászlóffi, Érsekujvári, Szabó, Egri Szécsi, Erdélyi, Morvay, 

Marton, Molnár, Motusz, Molnár-Rimaszécsi, Mester, Fuk, Fejér, Farkas, Fülep Szűcs, 

Fazekas, Ferenczi, Füstös, Fabian, Fekete, Thuranszky, Vályi, Kovács, Katona, Szabó, 

Pap, Pesthy, Kassay, Piskóty, Váry, Kósa, Csebi, Ottrokocsi, Falusy, Bozzay, 

Fekésházy, Horváth, Domby, Bulovszki, Csizy, Miklész, Gosztodi, Hosztodi, Kiss, 

Vajda, Meliorisz, Benke, Tzako, Artner, Bonis, Dienes, Glaczinger, Homonnay, 

Hosztoty, Hegymegi, Huszty, Kecskeméti, Keresztúri, Kniczik, Lang, Lengyel, Nagy-

Rácz, NagyVáczy, Nagy-Kulin, Nagy. 

1364 871-950 1430,1731–1844  418 

Nagy, Nagy Máté, Nemes-Fölnagy, Kallai, Pattai, Pap-Borbély, Pap, Pajtás, Polgari, 

Pigay, Pethő, Pap-Privigyei, Péchy, Pajerl, Pállur, Pósa, Pankotay, Soltész, Szabó, 

Szűcs-Kecskeméthi, Szendi, Szabó-Barna, Szathmári, Szabó-Hegedüs,  Sallay, Sógor, 

Szabó-Vámos, Szabó-Gönczy, Szaniszló, Szilbacsy, Szánto, Szuronkai-Szarka, 

Szombathy, Szőke, Szűcs, Schechovics, Szegedi, Fáy, Fúló, Veres, Czene, Vörös, Vas-

Borbély, Janka, Juhász, Vadasfalvai, VéghGörgei, Wasalich, Végh, Vitéz, Vajthó, 

Vitalis, Vass, Vitarius, Vajda, Váradi Borbély, Olah, Onga, Urbán, Ragályi, Rácz, 

Perényi, Remenyik, Ruthenyi. 

1365 951-969 1651,1735–1828  419 

Tiszta, Tamási, Szűcs, Szemere, Téglassy, Török-Pogány, Szendy,Tótt, Tolnay, Török-

Szentandrási, Tóth, Teleky, Karsa, Nozdroviczky, Fridrich, Nagy-CsontosJászay, 

Zakány, Jantó, Pap. 
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1366 1628,1764–1847  419 

Bagosi, Balogh, Bányai, Basel, Boda, Bodgál, Buday, Császár, Csetneky, Dancs, 

Dobos, Draskotzi, Farkas, Garas, Gáthy, Gosztonyi, Harcsár, Hertzik, Horváth, Karsa, 

Kiss, Kovács, Lenscés, Lippai, Magyar, Mauchs, Miklész, Molnár, Nagy, Nagy 

Psenyiczky, Némethi, Olajos, Ováry, Payrl, Pach, Raffay, Schneider, Skrobák, Szakács, 

Szanyik, Szarka, Szendy, Szepesi, Szobonya, Toóth, Turoczy, Vargha Vitárius, Vizy. 

1367 1753–1777  420 

Spisy o vyšetrovaní šľachtického pôvodu. 

1368 1771–1803  420 

Taxácia zemanov podľa jednotlivých okresov. 

1369 1771–1843  421 

Súpisy šľachticov a zemanov podľa jednotlivých okresov. 

 

X. STAVEBNÉ  PÍSOMNOSTI 

1370 1781–1847  422 

Výkaz o dimenziách verejných ciest na území AŽ /1781/, tabuľky o opravách ciest v 

jednotlivých okresoch župy /1783/, odborný posudok o hydraulických pomeroch  hate 

na rieke Bársonyos v obci Csobád /1795/, oprava obchodnej cesty v obci Alsónovaj 

/1806/, plány obchodnej a poštovej cesty prechádzajúcej župou do Haliče /1810/, správa 

cestného inšpektora o stave ciest na území župy /1818/, plán potokov Szerencs a 

Aranyos v chotári mestečka Szantó /1823/, mapa časti chotára obce Fony /1836/, plán 

prívodu vody k hámru Jakuba Phöma na výrobu reťazí v Medzeve /1847/. 

1371 1846/47  

Vyúčtovanie a výkazy verejných prác vykonaných v okrese Košice. 

422 

1372 1846–1848  

Vyúčtovanie a výkazy verejných prác vykonaných v okrese Gönc. 

423 

1373 1850  

Prelimináre verejných prác pripadajúce na jednotlivé obce župy. 

 

423 
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1374 18.–19. stor.  423 

Nedatované plány a spisy z 18. stor. a z 1. pol. 19. stor. s obsahom: plán chotára obce 

Drienovec, plán toku Hornádu v Krásnej nad Hornádom, mapa chotára obce Haniska, 

plán regulácie Hornádu v obci Hidasnémeti a výkazy o dimenziách a stave poštových, 

vojenských a obchodných ciest na území župy. 

 

XI. ZDRAVOTNÍCKE  PÍSOMNOSTI 

1375 1770–1848  424 

Patent Márie Terézie o verejnom zdravotníctve /1770/, zoznam liekov vydaných na účet 

župy /1802,1806/, žiadosť chirurga okresu Cserehát o výstavbu obytného domu s 

ambulanciou /1807/, zápisnica zo zasadania župnej očkovacej deputácie /1814/, cenník 

liekov /1815/, výkazy o očkovaní proti kiahniam /1824,1827/, návrh komisie na spôsob 

obhliadky mŕtvol pred ich pochovaním /1828/, poučenie o ochrane pred cholerou a jej 

liečení /1831/, správy okresných lekárov okresov Cserehát a Füzér o stave verejného 

zdravotníctva /1847/. 

 

XII.  SIROTSKÉ  PÍSOMNOSTI 

a/ Úradné knihy 

1376 1822–1838  

Zápisnica zo zasadaní sirotskej stolice /Az árvák dolgaira ügyelő biztosság üléseinek 

jagyzőkönyvei/ 1822-1838. 

Maď., 41 x 26,5 cm, väzba brožovaná, poškodená 268 strán. 

1377 1839–1850  425 

Koncepty zápisníc zo zasadaní sirotskej stolice /Árvaszék jegyzőkönyva/ 18391850 

Maď., 44 x 27 cm, neviazaná, zachovalá. 

 

b/ Spisy 

1378 1722,1757–1822  425 

Súpis  nehnuteľností Téglássyovských sirôt v obci Zsujta /1757/, súpis majetkov sirôt 

Žigmunda Fáyho v Gemerskej župe /1775/, inventár hnuteľností a nehnuteľností sirôt 

po Eve Szúnyoghovej v obciach Léh a Homrogd /1776/, návod na zriadenie a 

vykonávanie činnosti župnej sirotskej komisie /1815/. 
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1378 1823–1833  426 

Vyúčtovanie tútora spravujúceho majetok Zuzany Bothgálovej za r. 1811-1816, 

vyúčtovanie príjmov z majetkov sirôt Jozefa Vendéghyho /1830,1831/, súpis majetkov 

sirôt Andreja Táglássiho v Borsodskej župe /1832/. 

1378 1834–1843  427 

Pripomienky župného fiškála k vyúčtovaniu príjmov a výdavkov majetku sirôt  

Žigmunda Máriássyho /1834/, súpis zemianskych sirôt v okrese Szikszó /1839/, revízia 

vyúčtovania kurátora majetkov Andreja Póka /1840/, inventár pozostalosti Michala 

Szentiványho /1842/. 

1378 1844–1847  428 

Odpoveď kurátora sirôt Jána Tótha na pripomienky sirotskej stolice k jeho vyúčtovaniu, 

výkaz sirôt v obvode podslúžneho Jána Péczelyho v okrese Szikszó /1845/, výťahy zo 

zápisníc zo zasadania sirotskej komisie /1846/, odhad majetku vdovy Štefana Vargu vo 

Vyšnom Olčvari /1847/.  

1378 1848–1850  429 

Vyúčtovanie tútora sirôt Mateja Kereszturyho /1848/,  súpis zápisníc zo zasadania 

sirotskej stolice a ich príloh /1849/, súpis sirôt v AŽ, abecedný zoznam sirotských 

spisov prejednaných pred župnou sirotskou komisiou v r. 1828-1850 /1850/. 

 

XIII. PODŽUPANSKÉ  PÍSOMNOSTI 

Prvý  podžupan  

a/  Pomocné knihy 

1379 1835–1843  

Výpravná kniha  1835-1843 

1380 1843–1847  

Výpravná kniha 1843-1847 

b/  Spisy 

1381 1700–1849  430 

Sťažnosť Kataríny Melczerovej na obyvateľov v Bukovci pre ničenie jej lesa v Šemši, 

/1700/, nariadenie Františka Rákócziho II. o zastavení súdneho sporu jezuitov proti 

košickému poštmajstrovi /1706/, mandát Márie Terézie zakazujúci vykonať 

podžupanovi AŽ revíziu súdneho sporu týkajúceho sa občana Košíc /1745/, pokyn AŽ 

podžupanovi vyslanému na snem do Bratislavy /1765/, ďakovný list Františka Szen-
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Iványho za blahoželanie podžupana k jeho menovaniu dištriktuálnym hlavným 

županom /1785/, výkazy dobrovoľných príspevkov na mimoriadnu vojenskú daň /1797/, 

pochodový plán vojenskej jednotky /1817/, správy o ochoreniach na choleru /1831/, 

nariadenie ministra vnútra Bartolomeja Szemera o spôsobe vyhlásenia zákonov z r. 

1848, výzva podžupana k ľudovým zástupcom na obranu vlasti /1849/. 

 

Druhý  podžupan 

1382 1790–1845  431 

Vyslanie deputácie na revíziu dikálnej konskripcie /1795/, žiadosť obyvateľov obce 

Vajda o úpravu potoka v obci /1796/, oznámenie prvého podžupana o termíne prechodu 

ruských vojsk župou /1799/, vyslanie zástupcov na inštaláciu Františka Fuxa, 

jágerského arcibiskupa za hlavného župana župy Heves a Szolnok /1804/, limitácia cien 

mäsa /1807/, oprava hate na rieke Bársonyos v obci Csobád /1829/, žiadosť obyvateľov 

obce Geča o spevnenie brehu Hornádu /1839/, žiadosti rôznych okresov a obcí o 

výstavbu ciest /1843-1844/.  

1382 1846–1849  432 

Korešpondencia druhého podžupana so zmenkovými súdmi v Prešove a v Pešti /1846-

1848/, správa podslúžneho okresu Füzér o škodách spôsobených krupobitím /1847/, 

súpis vojenských dobrovoľníkov z mestečka Aszaló a Szikszó /1848/.  

 

XIV. ŽUPNÝ  HLAVNÝ  NOTÁR 

1383 1753–1849  

Žiadosti o vydanie výpisov a odpisov zo župných protokolov /1763,1773/,  prejav 

hlavného notára z príležitosti obnovenia Mariánskeho spolku na Kráľovskej akadémii a 

Hlavnom gymnáziu v Košiciach /1795/, žiadosť o vydanie dokumentov o zemianskom 

pôvode /1805/, ponuka na predplatenie knihy K. Mészárosa o historickom, 

geografickom a štatistickom opise siedmich kráľovských banských miest, súpis počtu 

mestečiek, obcí a osád v jednotlivých okresoch župy /1828/, zoznamy písomností 

prevzatých hlavným notárom od svojho predchodcu /1846/, nariadenie podžupana 

vydané hlavným slúžnym o poučení ľudu v súvislosti so zrušením poddanstva /1848/.  

 

XV. ŽUPNÝ  ARCHIVÁR 

1384 1792–1847  433 

Potvrdenie o prevzatí písomností zo župného archívu /1792/, výpisy zo župných 

protokolov /1794/, žiadosti o vydanie dokladov zo župného archívu /1806,1807/, 



 - 266 -  

 

 

 

uloženie archívu rodiny Melczer do archívu AŽ /1813/, dikálny súpis za r. 1830, návrhy 

župného archivára na zlepšenie stavu archívu /1830/, správa o strate kongregačnej 

zápisnice za r. 1774 /č.sp.17/1833/, súpis nezemianskeho obyvateľstva župy podľa 

jednotlivých obcí /1834,1835/ župný štatút o správnom aplikovaní zmenkových 

zákonov /1841/. 

1384 1848–1850  433a 

Žiadosti o prijatie za župného archivára /1848/, výpis zo zápisnice intabulácií /1850/. 

 

XVI.  HLAVNOSLÚŽNOVSKÉ  PÍSOMNOSTI 

a/ Hlavný slúžny okresu Košice 

1385 1769–1849  433a 

Spor medzi zemepánom Martinom Dobsym a poddanými v Buzinke pre premenu 

urbárskej pôdy na kuriálnu /1783/, vyinkasovanie peňazí za odpredaj budovy pošty vo 

Svinici od Poštového prefektorátu v Košiciach /1808/, zákaz ťažby v lese "Žobrák" v 

chotári obce Paňovce /1811/, sťažnosť obce Perín na výčiny vojska prepusteného na 

dovolenku /1817/, žiadosť o úhradu palivového dreva dodaného župe Ľudovítom 

Semsey z Hodkoviec /1844/. 

1385 1-101 1849  433a 

Dočasné zavedenie úprav v školstve maďarského kráľovstva /2/, predvolanie slúžneho 

na vyrubenie daní do košického župného domu /15/, zoznám úradníkov AŽ podľa 

slúžnovských okresov /18/, nariadenie župného predsedu o zákaze držby zbraní a 

trestaní ich držiteľov /31/, nariadenie župného predsedu o zaslaní správy o loajálnosti 

terajších obecných úradníkov počas revolúcie /43/, nariadenie c.k. guvernéra ATŽ 

duchovným všetkých náboženstiev o vyvracaní škodlivých myšlienok revolúcie medzi 

ľudom /50/, rôzne nariadenia župného predsedu /88/, zoznam škôd spôsobených bojmi 

počas revolučných rokov v SÚ Veľká Ida /90/.  

 

b/ Hlavný slúžny okresu Cserehát 

1386 1791–1809  434 

Súpis pozemkov Štefana Püspökyho v Nižnom a Vyšnom Lánci /1791/, nariadenie 

podžupana o urýchlení insurekcie /1800/, výrub dane  na obce okresu /1802/, výkaz 

prípražného poskytnutého pre ruské vojsko, výkaz výdavkov na stravu ruských 

dôstojníkov v Moldave nad Bodvou /1806/, súpis Židov v okrese /1807/. 
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1386 1810–1818  

Výrub dane na jednotlivé obce /č.sp.501/1810/, zásobovanie vojenských jednotiek 

/č.sp.534/1814/, súpis urbárskych pozemkov v Kechneci /č.sp.549/1815/. 

1386 1819–1848  436 

Sťažnosť na richtárov v Janíku pre páchanie rôznych výtržností /č.sp.214/1820/, 

vymedzenie hraníc medzi Medzevom, Jasovom a Gelnicou /1823/, nariadenie 

podžupana o zbierku milodarov pre pohorelcov obce Kovácsvágás /1831/. 

 

c/ Hlavný slúžny okresu Füzér 

1387 1793–1849  436 

Obežník o ochrane lesov /1793/,  prídely ovsa pre núdzou trpiace obce okresu /1795/, 

súpis dlžôb za ovos dodaný v r. 1795 /1799/, sťažnosť pre nezaplatenie dlžoby /1808/, 

sťažnosť poddaného v obci Zsujta na spoluobčana pre násilné odobratie úrody /1816/, 

správa hlavného slúžneho o potrebe opravy mostov na Hornáde v obciach Nagykinizs a 

Gibárt /1831/, posudok župnej komisie o možnostiach ťažby v lese Karola Bónisa v 

Skároši /1843/, rozdeľovanie podpory núdzou trpiacim osobám  /1847/, súpis škôd 

spôsobených cárskym vojskom /1849/. 

 

d/ Hlavný slúžny okresu Gönc 

1388 1803–1828  436 

Žiadosť o odpustenie insurekčných poplatkov, sekvestrácia lesov mestečka Szántó 

/1804/, oprava mosta v mestečku Gönc /1807/, žiadosť o vykonanie deľby majetku pri 

manželskom rozvode /1816/, výpisy z kongregačnej zápisnice župy /1825/, správa 

komisie o skúsenostiach pri vykonávaní regnikolárneho súpisu /č.sp.142/1828/. 

1388 1829–1848  436a 

Príspevky na podporu košického divadla /č.sp.115/1833/, výkaz daňových dlžôb /č.sp. 

292/1836/, správa o more dobytka v Borsodskej župe /č.sp. 233/1838/, správa o škodách 

spôsobených krupobitím v obciach Boldogkőujfalu a Alpár /č.sp. 419/1838/, daňové 

nedoplatky obcí Baskó a Erdőhorváti /1848/.  
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e/  Hlavný slúžny okresu Szikszó 

1389 1797–1809  436a 

Žiadosť o sekvestrovanie majetku /1798/, urovnanie árendálneho sporu v obci 

Felsőfüged /č.sp. 3/1807/, súpis majetkov sirôt Michala Nagya v obciach Szala a 

Csenyéte /1808/. 

1389 1811–1839                                                                        437 

Sťažnosť poddaných obcí Alsófüged a Felsőfüged na zemepána Štefana Szirmayho pre 

nadmerné vyžadovanie urbárskych robôt  /č.sp. 11/1811/, spotreba dreva na opravu 

mostov v obci Halmaj /1824/, súpis škôd spôsobených požiarom v obci Csobád /1825/, 

výkaz dlžníkov dane v obci Selyeb /1835/, pochôdzka a nové vytýčenie hraníc obce 

Fancsal /1836/.  

1389 1840–1849  438 

Vyšetrovanie ničenia lesa v obci Encs /1841/, vyúčtovanie richtára o príjmoch a 

výdavkoch obce Felsővadász za r. 1841/42  /1843/, žiadosť o oslobodenie syna od 

vojenskej služby /č.sp. 105/1846/, , výpis z pozemkovej knihy obce Alsófügöd /1847/, 

žiadosť o poukázanie príspevku za výchovu nájdeného dieťaťa, súpis škôd spôsobených 

cárskymi vojskami /1849/.  

 

XVII. PÍSOMNOSTI  CECHOV 

1390 Fasc I  1-31 1574–1749  439 

Privilégiá rôznych cechov v Moldave nad Bodvou, Jasove, v Nižnom a Vyšnom 

Medzeve väčšinou vo forme neoverených  odpisov a limitácia cien výrobkov rôznych 

cechov v Košiciach z r. 1724. 

XVIII. RÔZNE SPRÁVNE PÍSOMNOSTI 

1391 1642,1685–1776  440 

Súpis  koní a hovädzieho dobytka /1685/, svedectvo mestečka Bodrogkisfalud v 

Zemplínskej župe o kúpu vinice Jánom Szabó /1699/, svedectvo jágerskej kapituly o 

menovaní splnomocnenca  Helenou Gendelovou /1715/, patent Karola III. o 

obchodovaní s Tureckom /1719/, trhové privilégium  Ferdinanda III. z r.  

1639 pre mestečko Medzev v odpise /1730/, štatúty Gemerskej a Spišskej župy /1747/, 

opis neutešených pomerov v AŽ / 1764/, inštrukcia Márie Terézie o župnej správe 

/1768/, návod na zamedzenie požiarov a na hasenie ohňa /1771/, geografický opis 

Abovskej župy /1776/. 
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1391 1777–1783  441 

Výťah z nariadenia Hlavnej vojenskej rady o poskytovaní záprahov pre vojsko, zoznam 

obcí jednotlivých okresov AŽ /1782/. 

1391 1784–1805  442 

Odpisy starších mýtnych privilégií, súpis mýt v AŽ /1784/, návrh predpisov na 

koordináciu činnosti rôznych súdov /1785/,  colný sadzobník tovaru dovážaného do 

Uhorska  /1795/, topografický opis obcí okresu Szikszó /1798/, inventár súkenky v 

Košiciach /1805/.  

1391 1806–1817  443 

Limitácia cien potravných článkov a rôzneho tovaru /1812/. 

1391 1818–1826  444 

Vyúčtovanie hospodárenia s vínom a obilím Moldavy nad Bodvou /1818/, pozemková 

kniha obce Gyňov /1820/,  

1391 1827–1832              445  

Zmluva medzi Rakúskom a Švajčiarskom o vzájomnom  vydávaní zločincov /1828/, 

vyúčtovanie provizora panstva Bodókőváralja /1830/, tabuľka platových náležitostí a 

deputátov zamestnancov košického biskupstva, výzva Františka I. na obmedzenie 

poriadku narušeného povstaním poddaného ľudu /1831/. 

1391 1833–1840  446 

Zápisnice zo zasadania Poľovníckeho spolku v Rozhanovciach /1835/, návrh na 

vytvorenie humánnejšieho prostredia v župných väzniciach /1836/, štatút Poľovníckeho 

spolku v obci Szemere /1838/, súpis panstva Ľ. Semseyho v Šaci /1839/, súpis panstva 

gr. Žigmunda Forgácsa v Slanci /1840/. 

1391 1841–1849  447 

Pamätný spis Uhorského hospodárskeho spolku o hospodárstve krajiny /1843/, 

pozemková kniha obce Veľký Budulov /1847/, súpis osôb oprávnených byť členom 

porotnej stolice /1848/, predpisy o zložení a kompetencii štatariálnych súdov, výzva 

posádkového veliteľa v Košiciach na zamedzenie šírenia poplašných správ, nariadenia 

uhorskej vlády v súvislosti s intervenciou cárskeho Ruska, zoznamy pomaďarčených 

priezvísk /1849/.  

1392                                                                                                                          448 

Nedat. /XVIII. a 1. pol. XIX. stor./ 

Nedatované spisy, tlačené predpisy a inštrukcie o zbieraní minerálov, rastlín a 

predstaviteľov fauny, o súpise obyvateľstva, plemenitbe koní a o spôsobe 
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obchodovania, návrh na výstavbu vodovodu, formuly služobných prísah župných 

zamestnancov a tlačivá cestovných pasov. 

1393 1772  449 

Tlačené formulára tereziánskych urbárov v slovenskej a maďarskej reči. 

 

B. ÚSEK REVOLUČNÝCH  ROKOV  1848/1849 

I. STÁLY  VÝBOR 

a/ Úradné knihy 

1394 1849  

Zápisnica stáleho výboru 1849 

Maď., 42,5 x 26,5 cm, väzba polokožená, strán 166, poškodená. 

1395 Koncepty zápisníc stáleho výboru 1848-1849 

Maď., 42 x 27 cm, neviazané, fólií 58, zachovalá. 

 

b/ Spisy 

 

1848–1849  450 

1396 44-184 1848  450 

Súpisy osôb pre domobraneckú službu a členstvo v porotných súdoch podľa obvodov 

hlavných slúžnych a podslúžnych jednotlivých okresov, žiadosť domobranca o podporu 

pre jeho rodinných príslušníkov /179/,  zbierka na vyzbrojenie armády /184/, výzva a 

nariadenie ministra financií Ľudovíta Kossutha o upisovaní štátnej pôžičky.  

 

1397 1848  451 

Súpisy Židov podľa obvodov hlavných slúžnych a podslúžnych jednotlivých 

slúžnovských okresov. 

1398 36-314 1849  451 

Správa komisie vyslanej na vypracovanie kľúča pre výrub verejnej dane /36/, sťažnosť 

Pavla Bodnára na allodiálnych želiarov v Nižnom Čaji a v Čani pre neplnenie 

povinností /167/, nariadenie ministerského predsedu B. Szemereho o vyhlásení 

zákonného článku o výrube rôznych druhov daní na r. 1849 /172/, sťažnosť bývalých 

poddaných z obce Hernádbüd na bývalých zemepánov pre požadovanie robôt /208/, 

výkazy daňových nedoplatkov /293/, lekárske recepty a zoznam liekov vydaných z 

lekárne v Moldave nad Bodvou, zoznam odvedených nováčikov. 
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II. ÚSTREDNÝ VÝBOR 

a/  Úradné knihy 

1399 1848  452 

Koncepty zápisníc ústredného výboru 1848 

Maď., 42 x 26 cm, neviazané, fólií 8, poškodené. 

b/  Spisy 

1400 1848  452 

Určenie termínu súpisu voličov a volieb poslancov snemu, žiadosť želiarov z 

Bohdanoviec o zaradenie medzi voličov, zoznamy osôb, ktorým sa odoprelo volebné 

právo, správy deputácií o skončení súpisu voličov vo volebných obvodoch, žiadosť 

predsedu volebnej komisie obvodu Szikszó o vyslanie stotiny jazdectva na dobu volieb, 

správy volebných komisií o priebehu volieb vo volebnom obvode Nižná Myšľa a Gönc. 

 

III. DOMOBRANECKÝ  VÝBOR 

a/  Úradné knihy 

1401 1848  452 

Koncepty zápisníc župného  domobraneckého výboru 1848 Maď., 41,5 x 25,5 cm, 

neviazané, zachovalé. 

1402 1848  452 

Koncepty zápisníc zmiešaného abovsko-košického domobraneckého výboru 1848 

Maď., 42 x 26 cm, neviazané, zachovalé. 

 

b/  Spisy 

1403 1848  

Nariadenia vládneho komisára Daniela Irányiho o sústredení vojsk v Košiciach proti 

vojskám podmaršala Simunitsa, dislokácia vojenských jednotiek /13.10./, správa kuriéra 

AŽ o odtiahnutí vojska podmaršala  Simunitsa od hraníc Uhorska /16.10./, výkaz o 

počte domobrancov župy /22.10./, opatrenie proti vojenským dezertérom /23.11./, 

správa hlavného slúžneho okresu Cserehát o vyzbrojení domobrancov strelnými 

zbraňami /4.12./, nariadenie vládneho komisára o rozdelení propagačnej brožúry "Slovo 

pracelske ku ludu", vytlačenej v Prešove medzi slovenským ľudom, výkaz o stave II. 

pešieho domobraneckého práporu župy, správa o prekročení hraníc Uhorska cisárskym 
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vojskom a o jeho priblížení sa k Bardejovu /7.12./,  správa o opevňovacích prácach na 

Košickom vrchu /9.12./, súpisy domobrancov a ich zadelenie do vojenských útvarov. 

 

IV.  VÝBOR  PRE  ODVODY 

a/  Úradná kniha 

1404 1849  453 

Odvodná zápisnica /Béavatási  jegyzőkönyv/ 1849 Maď., 46 x 30 cm, brožovaná, 

poškodená. 

b/  Spisy 

1405 1849  453 

Správa o zaradení odvedených nováčikov, týždenné správy o počte odvedených 

nováčikov, výkazy o vyplatenom žolde vojakov revolučnej armády, žiadosti o 

oslobodenie od vojenskej služby, lekárske vysvedčenie o zdravotnom stave brancov, 

menoslov odvedených nováčikov. 

 

C. ÚSEK PO POTLAČENÍ REVOLÚCIE 1849 - 1850 

I.  CISÁRSKO-KRÁĽOVSKÝ  KOMISÁR 

1406 1849  454 

Výkaz o množstve chleba, ovsa, sena, pálenky a hovädzieho dobytka dodanom 

spišskými mestami a obcami do skladu v Ľubovni pre potreby ruských vojenských 

pomocných zborov, žiadosť hlavného slúžneho okresu Szikszó o prepustenie svojho 

syna z vojenského zajateckého tábora v Košiciach. 

 

II. ŽUPNÝ  PREDSEDA  /NÁČELNÍK/ 

1. Prezidiálne spisy 

1407 48-580 1407  454 

Súpis majetkov revolučného hlavného župana AŽ Jozefa Comáromiho /48/, prevzatie 

pečatidla župy od býv. podžupana Jozefa Lánczyho/79/, zhabaná korešpondencia 

dôstojníka revolučnej armády Františka Eleka s dopisom  v Arade popraveného 

generála Leinigena /580/. 
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2.  Všeobecné písomnosti 

 a/  Pomocné knihy 

1408 

Podací protokol  1849 

1849  

1409 

Podací protokol 1850          1- 2000 

1850  

1410 

Podací protokol  1850           2001 - 3998 

1850  

1411 

Podací protokol  1850           3999 - 5997 

1850  

1412 1850  

Podací protokol  1850            5988 - 8273 

1413 1849  

Index  1849 

1414 1850  

Index  1850 

 

b/  Spisy 

1415 1-250 1849  454 

Menovanie Jána Olasza predsedom Abovskej župy a mesta Košíc /3/,  nariadenie 

hlavného vojenského veliteľa rakúskych armád v Uhorsku Haynauho o povinnom 

odovzdaní kossuthovských bankoviek vojenským veliteľstvám /11/, oznámenie o 

menovaní gr. Alexandra Szirmayho dištriktuálnym komisárom /51/, výkaz župných 

zamestnancov vymenovaných cisársko-kráľovským komisárom Imrichom Péchym po 

potlačení revolúcie /108/, patent Františka Jozefa o zrušení poddanstva a oznámenie o 
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menovaní Jána Szcitovszkého prímasom Uhorska /169/, správa hlavného lekára dolného 

obvodu AŽ o priebehu cholery /191/, súpisy škôd spôsobených ruskými vojskami /197/. 

1415 251-500  1849  455 

Vyhlásenie oktrojovanej ústavy Rakúskeho cisárstva, základné pravidlá o dočasnej 

organizácii verejnej správy a služobné prísahy zamestnancov župy /354/, kurentovanie a 

opisy osôb zúčastnených pri zavraždení maršala Lamberga /493/, návod na zavedenie 

dočasnej organizácie verejnej správy v Uhorsku /500/. 

1415 501-848  1849  456 

Pravidlá pre vydávanie cestovných pasov /602/, menovanie Jána Olasza vládnym 

komisárom AŽ /619/, základné pravidlá dočasnej organizácie školstva v Uhorsku /621/. 

1415 852-1188        1849           457 

Cenník viktuálií /886/, ukážkové číslo novín "Magyar Hirlap" /1002/, predpisy o 

dočasnej organizácii súdnictva v Uhorsku /1003/, zdanie cukru vyrobeného v Uhorsku 

/1173/.  

1416 312-5412        1850           458 

Žiadosť o náhradu za škody spôsobené ruskými vojskami /312/, žiadosť župy  

Borsod o kurentovanie odsúdených osôb /1854/, organizácia žandárstva v Rakúskom 

cisárstve /3274/, zoznam nariadení došlých župe od býv. uhorského ministerstva v r. 

1848-1849 /4004/. 

 

Normálie 

1417 758-7409        1850         458 

Vyhlasovanie úradných oznamov v "Slovenských novinách" /758/, nariadenie o správe 

protestantskej cirkvi /833/, udržiavanie ciest a mostov /2318/, ustanovenie obchodných 

a priemyselných komôr /3244/, nariadenie o zachovávaní úradného postupu pri 

podávaní žiadostí /4396/, predpisy o podávaní úradnej korešpondencie na poštových 

úradoch /7409/. 

 

IV.  Vyššie nariadenia a obežníky 

1418 19-450        1850       458 

Správa hlavného slúžneho okresu Füzér o zozbieraní plagátov vydaných býv. 

revolučnou vládou /19/, správa hlavného slúžneho okresu Szikszó o činnosti za mesiac 

december 1849 /44/, slávnostné vyhlásenie ríšskej ústavy v Košiciach /91/, obežník 
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župného náčelníka zaslaný hlavným slúžnym /406/, správa hlavného slúžneho okresu 

Cserehát o vyhlásení ríšskej ústavy v okrese /450/.  

 

VI. Bezpečnostné veci 

1419 1      08-6589 1850      458 

Správa hlavného slúžneho okresu Košice o stave verejnej bezpečnosti /108/, 

kurentovanie delikventov a býv. revolucionárov, záporné správy hlavných slúžnych o 

pobyte kurentovaných osôb, zaistenie býv. domobrancov z okresu Cserehát /1151/, 

poučenie o zamedzení škôd pri povodniach /1485/, stopovanie po  poľsko-uhorských 

emigrantoch /4431/, zoznam kníh so zakázaným rozširovaním /5834/. 

 

VII. Zdravotníctvo a zverozdravotníctvo 

1420 317-7979        1850  458 

Pozvánka Riaditeľstva župnej nemocnice Zemplínskej župy na tanečnú zábavu 

usporiadanú v prospech nemocničného fondu /495/,  výkaz výdavkov očnej nemocnice 

v Košiciach existujúcej od 15.9.1848 do 8.5.1849 /1757/, návod na zamedzenie šírenia 

moru hovädzieho dobytka /5621/, výkazy o zdravotníckom personáli v jednotlivých 

okresoch /7817/.  

 

VIII. Korešpondencia v občianskych a trestných súdnych veciach  

1421 17-926        1850  458 

Predvolanie býv. poslancov AŽ pred vojenský súd /162/, nariadenie farárov 

jednotlivých cirkví verejne odvolať svoje výroky, ktorými propagovali počínanie býv. 

uhorskej vlády /123/, vyšetrovanie činnosti býv. domobraneckého dôstojníka /195/, 

správa hlavného slúžneho okresu Košice o činnosti revolučných vládnych komisárov 

/346/.  

 

1421 1004-3000                                                                           1850   459 

Uvoľnenie majetku od súdneho uzáveru, menovanie splnomocnencov, správa župného 

kastelána o stave väzňov /1015/, predvolanie revolučného vládneho komisára AŽ 

Andreja Jakabfalvayho pred vojenský súd v Pešti /1695/, správa hlavného slúžneho 

okresu Košice o vyšetrovaní ukrývania zbraní a poburovanie ľudu /2209/, výzva 

župného náčelníka želiarov s upozornením na ich povinnosti voči svojim 

zamestnávateľom /2551/. 
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1421 3004-5195  1850   460 

Zoznam sporov majúcich sa predložiť na revíziu Dištriktuálnemu hlavnému súdu v 

Prešove /3334/, príkaz na zatknutie želiarov vo Veľkej Ide  búriacich sa proti svojmu 

zamestnávateľovi /3922/, hromadné zatýkanie osôb v Poproči za asistencie brachiálnej 

moci /4929/. 

 

1421 5202-8266 1850  461 

Vyšetrovanie  činnosti revolučného ministra vojny Lazára Mészárosa /5241/, a 

ministerského predsedu Bartolomeja Szemere /5569/, služobná inštrukcia pre 

zamestnancov župných a okresných súdov /5622/, súpis vojenských sirôt /7011/, 

žiadosť o poskytnutie brachiálnej  moci k odvedeniu nováčikov a vyinkasovanie daní z 

obce Erdőhorváti /8091/. 

 

IX. Vojsko a žandárstvo 

1422 42-8223 1850  462 

Žiadosť o oslobodenie od vojenskej  služby /637/, eskortovanie býv.  

domobrancov z okresu Füzér do Košíc za účelom ich zaradenia do rakúskej armády 

/1363/, oprava budovy kasárne v Gönci /5415/, zákaz rozširovania vojenských 

poplašných správ /7799/, odvody nováčikov /7993/, vyhláška o podmienkach pre 

prijatie do žandárskej služby a platových náležitostiach žandárov. 

 

XI. Cirkevné veci a základiny 

1423 2366-5104 1850  462 

Zápisnica z valného zhromaždenia abovského reformovaného  seniorátu v Gönci /4072/, 

prihlásenie uchádzačov o podporu z vojenskej základiny Jozefa Falka /4507/, pozvanie 

na slávnosť inštalácie košického biskupa Jozefa Kunszta /6088/. XII. Živnostenské 

záležitosti a peňažníctvo 

 

1424 16-8191 1850  462 

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a baníctva vo Viedni o založení banského 

múzea /166/,  cenníky viktuálii /320,349,392,477/, sťahovanie kossuthovských 

bankoviek z obehu /921/, upozornenie na falšovanie bankoviek /1374/, negatívna správa 

hlavného slúžneho okresu Košice o výskyte falošných bankoviek /4185/, výzva na účasť 

na priemyselnej výstave v Londýne /4497/, cenník sena a ovsa /6221/, správy hlavných 
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slúžnych o existencii cechov, obchodných spoločností a priemyselných závodov v ich 

okrese /7342/, oznámenie o započatí činnosti Obchodnej a priemyselnej komory v 

Košiciach /7725/.  

 

XIII. Stavebné veci 

1425 7059 1850  462 

Výstavba cesty Košice - Bidovce - Svinica - Dargov. 

XIV.  Daňové  veci 

1425a 1893,2447 1850  

Daňové veci. 

 

XVI. Organizačné a služobné veci  

1426 51-8064 1850  463 

Návrh na nové administratívne rozdelenie AŽ s výkazmi o počte a národnosti 

obyvateľov jednotlivých obcí /164/, zoznam zamestnancov slúžnovského úradu okresu 

Füzér /208/, pravidlá o dočasnej organizácii súdnictva /286/, oznámenie dištriktuálneho 

hlavného župana gr. Alexandra Szirmayho o zrieknutí sa svojho úradu /2116/, žiadosť 

mesta Košíc o prenesenie sídla Dištriktuálneho hlavného súdu z Prešova do Košíc 

/5453/, zoznam zamestnancov Župného súdu Abovskoturnianskej župy /5793/, spojenie 

Abovskej a Turnianskej župy /6478/, zadelenie obcí spojenej župy do siedmich okresov 

/7632/, zoznam zamestnancov  AŽ s platovými náležitosťami /8064/.  

 

XX. Záležitosti obcí 

1427 40-8239 1850  464 

Návrh na platy richtárov obcí okresu Szikszó /40/, súpis domov v obciach okresu 

Szikszó /257/, Košice /429/, a Cserehát /455/, súpis obcí podľa národnosti ich 

obyvateľstva v okrese Cserehát /1263/, Gönc a Füzér /1307/, oznámenie o termíne 

dražby benefícií Košíc /1995/, súpis mlynov v okrese Füzér /2280/, súpis domov v 

obciach okresu Rozhanovce /5135/. 
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XXI.  Urbárske záležitosti 

1428 72-8086 1850  464 

Sťažnosť obyvateľov obce Monaj na býv. zemepána pre zabratie ich pozemkov /1401/, 

správa podslúžneho o vzbure obyvateľov Veľkej Idy pri jeho pokuse o súdne 

vymáhanie dlžôb želiarov pre býv. zemepánov /1941/, žiadosť obyvateľov z 

Rozhanoviec o úhradu budov postavených na pozemkoch zabratých býv. zemepánom 

/3021/, vyslanie vojenskej brachiálnej moci do obce Bodókőváralja k prinúteniu 

želiarov na vykonávanie svojich povinností /3363/, výkup poddanských povinností 

/7177/. 

 

III.  PODŽUPAN 

1429 1849–1850  464 

Nariadenie župného predsedu o výrube daní, zadelenie obcí okresov župy do obvodov 

hlavného slúžneho a podslúžnych, správa o inkasovaní dane v okrese Gönc,  súpisy 

menších regálnych práv a ich nájomcov v jednotlivých okresoch župy, žiadosti o 

zníženie dane, výkaz daňových nedoplatkov, žiadosť podžupana Juraja Vitéza o 

menovanie do súdnej alebo administratívnej služby s dokladmi o jeho doterajšej 

činnosti. 
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Osobný register 

 

A 

Albert, miestodržiteľ 827 

Ampringen Ján, Gašpar, gubernátor 288,289,291,811,826  

Aspermont Ferdinand Gobert, generál 302,841 

 

B 

Barkóczy František, jágerský biskup 485,490,509  

Bársony Juraj, jágerský biskup 955 

Báthoryová Žofia 856,955  

Batsányi Ján, spisovateľ 959  

Batthyány Jozef, prímas 631 

- Ľudovít, kráľovský kancelár 437,440 

- Ľudovít, palatín 565,591,827  

Batthyányi Ľudovít, ministerský predseda 840,855  

Belo IV. 341 

Beňovský Móric 647,813 

Bercsényi Mikuláš, hlavný provinčný komisár 309,310,841  

Bethlen Gabriel 1296 

 

C 

Caprara Eneas, hlavný kapitán Horného Uhorska 293,294  

Caraffa Anton, generál 300,301,928 

Cob Vlk Fridrich, hlavný kapitán Horného Uhorska 290,291,841,928  

Csáky Anton, hlavný župan AŽ 361,484,827 

- Ladislav, krajinský sudca 269 

- Štefan, krajinský sudca 304,307,311  
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D 

Deák František, minister spravodlivosti 810 

 

E 

Eötvös Jozef, minister kultu a verejnej výučby 969  

Erdődy Gabriel, jágerský biskup 414 

- Ján, predseda UK 615,618 

- Juraj, krajinský sudca 488, 827 

- Juraj, taverník 826 

Eszterházy František, kráľovský taverník 439,440 

-   Karol, jágerský biskup 603,618,721,728,857 

-   Mikuláš, palatín 260 

-   Pavol, palatín 300,306,308-313,955 

 

F 

Fejér Juraj, historik 965 

Fenesy Juraj, jágerský biskup 309,311,312,826  

Ferdinand II. 254,255,682,899,1295,1297-1307 

Ferdinand III. 258,264,266,657,811,826,856,913,1308-1320,1391 

Ferdinand IV. 266 

Ferdinand V. 800,806,822,824,837-839,949-961,966 

František I. 736,742,761,768,779,780,787,788,816,817,819,830-833,837,846-848,861,865, 

903-905,907,932,942-947,963,964,1018,1065,1067,1391 

František Jozef I. 1415 

František Lotrinský, rímsky cisár 511,812,956 

 

G 

Gara Mikuláš, palatín  327 

Görgey Artúr, vojenský velitel’ 855 

 



 - 282 -  

 

 

 

H 

Habsburgovci 969 

Haynau, hlav. vojenský veliteľ 1415  

Hodža Michal Miloslav 941  

Horváth Štefan, historik 969  

Hurban Jozef Miloslav 941,969  

Hajnóczy Jozef 714 

 

I 

Illésházy Jozef, krajinský sudca 544,547 

 

J 

Jozef I. 322,955 

Jozef II. 550,605,623,630,650,654,656-658,660,668,672,678,679,812,814,815,829,886, 

915,942,956-959 

Jozef, miestodržiteľ 720,730 

- palatín 747,771,772,794,809,832,833,840,975 

 

K 

Karol III. 322,323,331,333,335,336,350,362,461,812,827,870,956,1016,1337,1338,1391 

Károlyi Alexander 350,401 

- Anton, kráľovský stolník 627,628 

- Ľudovít, hlavný župan AŽ 839  

Kisdy Benedikt, jágerský biskup 266,274,841,955 

Klauzál Gabriel, minister orby, priemyslu a obchodu 882 

Kollár Adam 582 

Kollonics Leopold 288,308 

Korompay Peter, jágerský biskup 299 

Kossuth Ľudovít 810,840.855,912,967,969,1396 

Kunszt Jozef, košický biskup 1423 
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L 

Lackovic Ján 714 

Lamberg, maršal 1415 

Leiningen, generál 1407 

Leopold I. 280,282,283,285-289,292,293,300-304,306-313,315,811,826,841,856,898,928, 

955,956,1321-1336 

Leopold II. 683,695,830,942,1339 

Leopold, palatín 830,942 

Leslie Jakub, hlav. kapitán Horného Uhorska 292  

Lorántffy Zuzana 955 

  

M 

Mária Terézia 368,374,381,422,438,478,479,487,499,508,521,526,529,536,538,557,564, 

565,567,568,570,572,573,575,577,599,606-609,612,617,618,621,622,629-

631,635,638,639,641,643-645,812-814,827,842,918,956,957,962,1016, 

1375,1381,1391 

Matej, arciknieža 253 

Matej II., kráľ 967,1292-1294 

Maximilián 1289 

Mészáros Lazár, minister vojny 855,1421  

Metternich Klement, kancelár  835 

 

N 

Nádasdy František, hlav. poľný maršal 538 

- František, chorvátsky bán 521,536 

- František, krajinský sudca 276  

-    Leopold, kráľ. nadstajník 439,440 

- Michal. hlav. kráľ. komorník 836 

Nigrelli Oktavius, hlav. kapitán Horného Uhorska 304,309 
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O 

Osckay Anton, košický biskup 1287  

Ondrej II. 341 

 

P 

Pálffy Jan, palatín 481,827,914 

- Mikuláš, krajinský sudca 588 

- Pavol, palatín 811,856,952 

Perényi Gabriel, hlav. župan AŽ 285-287,811,826 

- Imrich, hlav. župan AŽ 826 

- Juraj, hlav. župan AŽ 266,826 

- Pavol, hlav. župan AŽ 310,826 

-    rod. 259 

- Štefan, hlav. župan AŽ 826 

 

R 

Rákóczi František I. 284,286,287,955 

- František II. 309,312,317,319,32,.455,826,1381 

- Juraj I. 262-266,841 

- Juraj II. 266,995 

Rudolf, uhorský kráľ 1290,1291 

 

S 

Sauberer Andrej, jasovský prepošt 458,630,899 

Spankau Paris, hlavný kapitán Horného Uhorska 286,288,841  

Strasoldo, generál 295 

Szcitovszký Ján, prímas 1415 

Szegedy František, jágerský biskup 288 

Széchenyi František 831,835,961 

- Štefan 808,969 
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Szelepcsényi Juraj, ostrihomský arcibiskup 286,293,826,955  

Szemere Bartolomej, minister vnútra 1,840,951,1381,1398,1421 

Szentmarjai František 714 

 

Š 

Štefan, palatín 840,951 

Štúr Ľudovít 941 

 

T 

Tešedík Samuel 960 

Thököly Imrich 295,297,298,301,811,913 

- Štefan 261 

 

V 

Vályi Andrej, profesor 959  

Vladislav II.  976,1288 

Volkra Oto Ferdinand Teofil, administrátor SK 288 

 

W 

Wesselényi František 266,268,269,272,274,275,277-279,281,811,841,913 

Wirbna Stefan. hlav. kapitán Horného Uhorska 291 

 

Z 

Záborský Jonáš 868  

Zápoľský Štefan, palatín 328  

Zrinská Helena 291,293 

  

 

 

 



 - 286 -  

 

 

 

Miestny register 

 

A 

Alpár 747,1054,1388 

Alsócéce 687,735,744,1054 

Alsófüged 805,1054,1389 

Alsógagy 809,1054 

Alsókázsmárk 1054 

Alsókéked 888,1054  

Alsóméra 659,792,1054,1272 

Alsónovaj 348,1054,1284,1370 

Alsóregmec 747,789 

Alsószend 1054 

Alsóvadász 689,719,779,785,1054 

Apáti 1054 

Arka 1054,1285,1286 

Aszaló 787,964,966-968,1054,1069,1276,1382 

 

B 

Bačkovík 866,867,1051 

Bakta 1054 

Banská Bystrica 564 

Barca 330,593,608,661,783,936,1051 

Bardejov 299 

Baskó 1054,1388 

Baška 786,1051 

Bátor 1054 

Belső Bőcs 285,314,396,964,966,967,1271 

Belža 623,1051 

Beniakovce  326,768,1051 
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Berencs 1054 

Beret 459,1054 

Bernátovce 682,788 

Bidovce 631,896,1051,1281,1425 

Blažice 674,775,799,1051,1273,1274 

Bočiar 269,1051 

Bohdanovce 887,969,1051,1271,1400 

Boldogkő 310 

Boldogkőujfalu 718,1054,1388 

Boldogkőváralja 795,1054,1286,1428 

Bratislava 311,364,423,467,479,655,815,944,964 

Budín 311,479,654,655,814,815,858,943,1002 

Budulov 721,792,795,1051 

Bukovec 956,1051,l228,1381 

Buzica 366,394,490,625,786,895,970,1051,1274,1285 

Buzice 682,788,1051 

Buzinka 704,798,1051,1385 

Büd, pozri Hernádbüd 

Büttös 726,801,1054,1275 

Byster 332,333,859,923,1051,1228,1287 

Byšta 766,1051 

 

C 

Cekeháza 766,774,1055 

Cestice 361,649,734,866 

Csenyéte 789,809,1055,1389 

Csobád 315,725,732,783,809,916,922,1055,1370,1382,1389 

 

Č 

Čakanovce 858,1051 
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Čaňa 307,720,772,923,925,927,1051,1398 

Čečejovce 321,634,918,927,969 

 

D 

Debraď 1051 

Detek 1055 

Devecser 708,767,1055 

Dobsza 915 

Dobšiná 514,906 

Drienovec 307,328,341,424,630,684,720,845,855,901,923,924,963,1022,1051,1072,1374 

 

Ď 

Ďurďošík 1051,1276 

Ďurkov 767,808,926,1051,1283 

 

E 

Encs 300,302,583,802,810,1055,1280,1284,1389 

Erdőhorváti 975,1055,1287,1388,1421 

 

F 

Fáj 1055 

Fancsal 681,1055,1281,1284,1389 

Felsőcéce 735,752,1055  

Felsődobsza 639,774,1055 

Felsőfüged 498,802,1055,1389 

Felsőgagy 255,631,756,809,857,1055,1286 

Felsőgolop 774  

Felsőkázsmárk 623,857,1055 

Felsőkéked 703,782,860,1055  

Felsőméra 792,795,1055 
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Felsőnovaj 1055 

Felsőregmec 526,858,920,1055,1271,1273,1285 

Felsőszend 1055 

Felsővadász 612, 800,1055,1069,1389 

Filkeháza 1055 

Fony 605,642,646,785,1055,1370 

Forró 508,769,857,960,1055,1282 

Francúzsko 288 

Fúlókércs 683,738,809,1055 

Füzér 1055 

  

G 

Gadna 808,864,895,1055 

Garadna 936,1056,1276 

Geča 682,923,1051,1382 

Gibárt 789,924,1056,1387 

Gönc 268,269,276,281,295,335,343,344,408,420,446,613,623,671,699,788,789,796,797, 

807,850,856,878,879,913,914,916,952,960,964,969,1056,1066,1273-1275,1388,1422,1423 

Göncruszka 276,311,657,776,803,823,1056 

Gyňov 648,1051,1228,1391 

 

H 

Halmaj 488,712,1056,1389 

Haniska 404,411,650,693,734,861,899,1052,1276,1374 

Hejce 621,774,1022,1056 

Herľany  962 

Hernádbüd 652,774,1055,1281,1398 

Hernádkércs 915,1056 

Hernádpetri 288,529,536,676,955 

Hernádszentandrás 1056 
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Hernádszőled 583,619,728,1057 

Hernádszurdok 704,725,1057,1280 

Hernádvécse 776,803,915,920,1058 

Hidasnémeti 254,674,805,807,913,926,966,1056,1065 

Hodkovce 656,802,894,1275,1385 

Hollóháza 810 

Homrogd 647,693,1056,1287,1378 

Hornád /rieka/ 583,682,709,718,737,798,802,803,805,916-918,920,923,924,927,1065,1382 

Hrašovík 899,891,1052 

Hýľov 791,956,1052,1228,1273 

 

CH 

Chrastné 860,864,869,1052,1276 

Chym 330,713,970,1052 

 

I 

Idrány 1056 

Ináncs 810,915,1056 

 

J 

Janík 327,726,735,777,809,897,914,922,925,970,1052,1386 

Jánosd 1056,1271 

Jasov 323,330,341,386,634,649,652,699,733,767,769,841,858-861,873,874,915,923,1052,1272, 

1386,1390 

Jelšava 960 

 

K 

Kajáta 1056 

Kalša 767,1052 

Kány 862,1056 
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Kanyapta, močiar 591,924,926,970 

Kázsmárk 689 

Kechnec 461,741,1052,1386 

Kék 681,721 

Kér 303,509,766,774,1056 

Keresztéte 1056 

Kéty 1056 

Kežmarok 447,528 

Kisbózsva 1056 

Kisfalu 732,735,923,1056 

Kiszkinizs 590,915,1056 

Kokšov-Bakša 682,724,788,1052 

Komárno 601,602,969 

Komárovce  746,865,970 

Komlós 1056 

Komlóska 1056 

Korlát 543,639,656,659,789,794,1056,1274,1285 

Košice  258,266,280,293,300,304,308,311-313,317,330,344,364,380,404,450,499,553,575, 

 576,619,628,629,636,642,645,653-655,685,786,794,798,808,840,841,856,860,882, 

898,912,918,925,927,955,960,963-969,1381,1383,1388,1391,1406,1415,1418,1420,1424-1427 

Košická Belá 806,1052,1229 

- Nová Ves 805,1052 

- Polianka 326,388,624,759,792,859,917,1052 

Košické Hámre 1052 

- Oľšany 859,860,1052 

Košický Klečenov 634,1052 

Košťany 682 

Kovácsvágás 1056,1386 

Kráľovce 864,1052,1276 

Krásna nad Hornádom 625,709,805,917,964,966,1052  
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Krasznokvajda  770,806,857,1058,1382 

Kupa 619 

 

L 

Lebenye 438 

Léh 1057,1287,1378 

Levoča 277,310,487 

Litka 1057 

Lorinčík 659,661,781,1052,1287 

 

M 

Malá Ida 536,958,1052,1228 

Malé Sokoľany  624 

Malý Kazimír 1052 

Mátyásháza 284,920,1057 

Medzev 258,458,478,808,969,1370,1386,1391 

- pozri tiež Nižný a Vyšný Medzev  

Mikóháza 789,1057 

Milhosť 713,733,805,865,1052,1274,1282 

Mogyoróska 642,1057 

Mokrance 795,1052 

Moldava nad Bodvou 292,296,386,398,602,622,631,682,690,691,712,737,738,762,770,779, 

782,784,799,801,855,908,910,918,920,953,954,957,963,967,975,1022, 

1052,1068,1069,1272,1386,1390,1391,1398 

Monaj 1057,1428 

Mukačevo 295,591,606  

Myslava 762,786,847,957,1052 

 

N 

Nagybózsva 1057 
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Nagykinizs  488,644,712,717,767,789,919,1057,1282,1387 

Nižná Barca 438,724 

- Hutka 861,1053 

- Kamenica 624,866,1053,1272,1276 

- Myšľa 277,307,313,332,333,746,775,799,859,923,924,1053,1273 

Nižný Čaj 917,1053,1398 

- Klátov 786 

- Lánec 630,970,1053,1386 

- Medzev 266,338,608,630,640,645,650,652,653,699,849,856,901,902,907,912,959,968, 

  1053,1228,1390 

- Olčvar 388,891,1276 

Nováčany 802,894,1275 

Nový Salaš 1053 

Nyésta 1057 

Nyíregyháza 499,501,504 

Nyiri 754,1057 

 

O 

Olšovany 755,799,1053,1273 

Onga 517,804,1057 

Ónod 318 

Opátka 649,799  

Oroszgadna, pozri Gadna 

 

P 

Pálháza 848,1057 

Pamlény 1057 

Paňovce 273,696,841,1385 

Pányok 285,1057 

Peder 892,919,970,1053 
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Pere 718,774,1057 

Perecse 1057 

Perín 644,878,1053,1273,1274,1385 

Pešt’ 482,565,632,655,715,796,815,966-969,1002 

Plešivec 598 

Poľov 355,624,629,659,684,782,860,896,1053 

Poproč 969,1421 

Praha 525 

Prépost 915,1057 

Prešov 297,969,1421 

Pusztafalu 1057 

 

R 

Radvány 1057 

Rákoš 867 

Rankovce 607,622,692,709,858,868,939,960,1053,1280,1284,1286 

Rásony 1057 

Regéc 1057 

Regéci Középhuta 1057 

- Óhuta 1057 

- Ujhuta 1057 

Regécke 642,1057 

Rešica 490,636,678,735,970,1053,1285 

Rimavská Sobota 312 

Rozhanovce 684,758,763,768,796,859,864,882,887,891, 1053,1271, 1272,1273,1391,1428 

Rožňava 482,912 

Rudník 654,969 

Rusko 534,535,539,554-556,563,567,570,581,648,651,804,968,1391 

Ruskov 606,711 
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S 

Sabinov 487 

Sáp 1057 

Selyeb 1057,1389 

Seňa 269,309,326,370,398,403,404,569,754,767,777,913,1053,1070 

Senec 607,615,633,642 

Sima 1057 

Skároš 736,1053,1282,1387 

Slančík 1053 

Slanec 386,865,867,1053,1287 

Slanská Huta 1053  

Slanské Nové Mesto 1053  

Sokoľany 627,693,1053 

Solivar 294,662 

Svinica 769,808,1053,1385,1425 

Szala 1057,1389 

Szántó 276,295,659,671,726,733,751,754,769,774,775,781,787,795,808,810,845,857,863,       

876,907,924,932,952,975,1057,1281,1350,1370,1388 

Szászfa 846,1057 

Szemere 257,1391 

Szentisvánbaksa 336,495,1057 

Szikszó 259,333,334,392,482,513,617,644,689,735,779,781,806,808,809,857,868,878,899, 

918,922,924,953,958,975,1067,1273,1275,1276,1285,1382 

Szolnok 754,1057,1275  

Szőled, pozri Hernádszőled  

Szurdok, pozri Hernádszurdok 
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Š 

Šaca 608,683,732,802,860,894,1053,1275 

Šafárikovo 920 

Šebastovce 536,1053 

Šemša 461,894,958,1275,1381 

Štítnik 598,639 

Štós 458 

 

T 

Telkibánya 643,1058,1280 

Tenger 1058 

Tisovec 627 

Tomor 1058,1273,1285 

Tornyosnémeti 669,678,742,758,798,858,1058,1271,1274,1282 

Trnava 858 

Trsťany 1286 

Trstené pri Hornáde 332,333,738,807,860,925,927,1053,1273 

 

U 

Uhorsko (Horné) 274,275,288 

Ujlak 1058 

Ujvár 397,638,709,733,744,867,1058,1276 

 

V 

Vajda, pozri Krasznokvajda 

Vajkovce 326,609,741,859,864,1053,1068 

Vécse, pozri Hernádvécse 

Veľká Ida 305,650,683,704,877,914,970,974,1053,1421,1428 

Veľký Budulov 1391 

- Kazimír 1285 
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Viedeň  300,311,312,355,479,509,510,517,615,655,739,822 

Vilmány 559,732,741,916,960,1058 

Vily 283,975,1058 

Vizsoly 574,608,624,805,810,916,960,1058,1281,1286 

Všechsvätých 682,1287 

Vyšná Barca 438,524,724 

- Hutka 630,759,1053 

- Kamenica 763,858,1281 

- Myšľa 746,775,799,859,1053,1273 

Vyšné Opátske 737,785,964,1053 

Vyšný Čaj 625,629,841,1053,1283 

- Klátov 786,1053 

- Lánec 970,1053,1386 

- Medzev 615,650,652,785,806,849,864,899,901,910,914,1053,1228,1390 

- Olčvar 891,1283,1378 

 

Z 

Zdoba  332,333,388,923,1053 

Zlatá Idka 789,799 

Zsujta 574,655,661,798,807,952,1058,1378,1387 

  

Ž 

Ždaňa 654,703,925,927,1053 

Žírovce 1053,1272 
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Vecný register 

 

A 

administrátor hlavnožupanský 838,968 

advokáti 576,605,655,764 

akadémia 660,825,860,861,1383 

- banská 862 

- vied 965-969 

- vojenská 510,638,771,794,868,943,998 

akatolíci 361 

amnestia 683,811,812,845-848,1016 

anabaptisti 557 

archív 1384 

- jasovského konventu 956 

- krajinský 827 

- regnikolárny 672 

-   župný 1,661,705,814,866,868,969,1384 

archiválie 830 

archivár župný 810,827,837,840,969,1384 

armáda 350,527,529,540,544,547,569,641,783,812,1422 

- ruská 344 

- uhorská 810,1396,1405  

armálesy, viď listiny erbové  

armalisti 500,501,689,1066 

artikuly cechové 258,781 

autonómia župná 588,807 

 

B 

babice 960 

baňa 893,886 
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- soľná 294 

bandérium 394,681  

bankovky 568,734,768,773,776,814,819,903,904,908,909,911,968,969,1067,1069,1415,1424 

biskupstvo banskobystrické 858 

- jágerské 340,341,404 

- košické 774,861,1391 

- rožňavské 858,963 

- spišské 858 

bohorúhačstvo 529,560 

bohoslužby 1281,1282 

bosorky 446 

breve 812 

bula pápežská 812 

 

C 

cechy 258,561,709,776,784,959,1390,1424 

ceny 332,404,1415,1424 

- limitácia 346,546,618,690,1390,1391 

- mäsa 336,380,397,404,499,515,541,671,790,963,1382 

- soli 369,963 

cenzúra 959 

cesty 591,644,671,766,795,798,799,803,806-808,914,915,1370,1382,1417,1425 

- oprava 536,662,778,913,917-927,1072,1370 

Cigáni 286,593,594,646,683,813,929,930,936,938,939,941,956,957 

cintoríny 788,865,866,869,917,964 

clo  478,481,509,529,570,573,574,582,601,615,636,645,649,651,660,725,806,812-814,892, 

959,962,965,1391 

cudzinci 933 

cukor 776,1415 
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Č 

časopisy, pozri noviny  

čižmári 507,513 

 

D 

daň 262,266,268,271,274,275,277,291-293,301-303,309-312,315,319,326,328,332,392,394,403, 

405,409,413,415,417-419,436,468,473,482,484,487,488,490-492,588,600,608,610,613,626,     

635,671,673,677,688,689,700,703,734,773,793,794,805,810,1066,1386,1389,1421,1429 

- domáca 440,614,1049 

- nedoplatky 266,268,269,293,314,322,328,343,362,385,390,393,394,405,410,422,427, 

431,452,475,506,513,530-532,542,543,554,558,560,561,564,566,568,573, 

584,592,608,614,621,622,625,627,633,712,719,721,728,753,790,1065,1066, 

1388,1429 

- osobná 304,810 

- portálna 274 

- repartícia 287-290,293,309,377,444,456,1066,1068 

- vojenská  303,304,306-308,311-313,346,347,352,358,381,384,386,397,402,413,430, 

435,440,441,444,449,450,456,457,460,462,463,465,469,472,487,518,528,552, 

574,579,585,602,614,633,635,640,649,652,773,789,790,792,794-796,804,809, 

810,1018,1022,1049,1060,1061,1065,1066,1381 

- župná 1 

delá, viď kanóny 

deľba majetku 255,257 

delegáti evanjelickí 280 

- snemoví 252,253,276,294,300,301,370-373,376,481,482,484, 485,578,579,581, 

 582-587,604,607,767,773,788,792,802,806,942-951,971,1421 

- trinástich žúp 288 

- župy 291,293,295,298,300,303,307-309,312,314 

delikventi 931-940,1491 

delostrelectvo 317,477,478 

denár uhorský 310 
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desiatky 277,294,297,312,313,340,341,410,434,493,529,589,651,721,728,737,768,774, 777, 

807,856,857,955,961,1228,1287 

dezertéri vojenskí 329,345,362,370,404,448,484,489,497,501,504,506,508,510,513,516-519, 

 521,523,525,526,529,530,531,535-539,541,542,545,548-550,552-555, 

 558-561,563,570,574,576,581,585,594,641,770,773,779,812,824,834, 

 841,933,935,1403 

dištrikt debrecínsky 422 

-   košický 331,411,412,499,534 

- malohontský 831,943 

- preddunajský 324 

- Temesvár 646 

- zadunajský 324 

divadlo 794,795,959,962-968,1003,1068,1388 

dlh štátny 594 

dobytok  359,360,404,427,481,529,530,541,546, 557,569,577,600,617,619,624,629,638,640, 

 649,659,664,813,816,1388,1391,1420 

dodávky vojenské 301,303,309,325,331 

dom župný 677,703,803,915-917,920,927,1067 

domobranci 855,969,1023,1396,1403,1419,1422 

doprava osobná 918 

dostavník 919 

dostihy konské 965 

dôstojníci 824,914,923,1407,1421 

- ruskí 563,564,566,1386 

draslo 626 

dražby 931 

dukáty 813 
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E 

emigrácia 534,535,539,554-556,563,567,570,581,598,634,648,656 

epidémia cholery 793,879 

- morová 272,362,402,513,517,629 

evanjelici 276,331,660,1280,1281,1283,1284,1286 

 

F 

fabriky  pozri továrne  

farári 692,711,1421 

farnosti 1287 

fary 1287 

fišká1 968,1378 

florén 811 

 

G 

garbiari 482,507 

garda šľachtická 812,817,845,846,849,851-854  

geometer, pozri inžinier 

groše 474,476,479,811 

 

H 

hámre 645,721,968,1370 

hate 725,728,732,777,783,922,1370,1382 

hladomor 808,809,879,882,1071 

hodváb 594 

hodvábnik 613,814,968 

hrady 913,969 
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hranice 934 

- uhorsko-poľské 585 

- uhorsko-rakúske 334 

hry hazardné 934 

 

CH 

chirurg 1375 

cholera 793,882,975,1375,1381,1415 

choroby 650 

chudobince 696,860,861,872,940 

 

I 

indigo 962 

insurekcia  318,384,415,736,767,768,772,812,842,845-847,1017-1020,1386 

insurgenti 974,1017,1019,1020 

inšpektor cestný 1370 

investigácia urbárska 634,654,1233-1270 

- zemianska 607,812 

inžinieri 660,677,740,814,828,916 

 

J 

jarmoky 447,487,570,639,665,662,771,820,864,962,966 

jatky 1050 

jazda 303,510,597,629,796,1400 

jazdci 298,412,772 

jezuiti 567,622,1381 

- v Košiciach 313 

- v Levoči 310 

- v Spišskej Kapitule 341 
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K 

kalendár 645,699 

kanál 926,1003 

kanóny 539,547 

kapitáni hlavní Horného Uhorska 286,288,290-294,304,309  

kapitula Jágerská 340,341,361,410,414,434,625,758,1391 

- Košická 835,837 

- Ostrihomská 312,837 

- Rožňavská 832,868 

-   Spišská 288,341,418,529,536 

- Varadínska 318 

kasárne 1422 

kastelán 839,1421 

kat 813,967 

kiahne 627,874 

knihy 582,606,631,651,655,715,803,856,931,933,962,963,968,969,1383,1419 

- pozemkové 1389,1391 

- zhabanie 521 

knižnica 961,969 

kolári 651 

kolégium hospodárske 607,857 

komisár bezpečnostný 833,934,937 

- cestný 703,833 

- dištriktuálny 454,455,460,1415 

- kráľovský 614,829,975,1415 

- provinčný 310,331,332,350,358,411,412,478,487,499,534,588,632,648 

- vládny 840,969,1403,1415,1421 

- vojenský 300,303,304,306,308,309,311,312,328,331,334,343,354,361,420,576,601, 

 604,605,609,615 

- zdravotný 352 
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- župný 310,312,338,358 

komisia sirotská 1378 

- volebná 1400 

komora obchodná a priemyselná 1417,1424 

- Spišská 278,279,284,287,288,363,626 

- Uhorská kráľovská 276,397,614,615,812,814 

kone 371,483,539,541,597,611,616,638,658,659,697,762,1391,1392 

konfiškácia majetkov 284,287,297 

kongregácia 312 

- generálna 308,311,378,440,630,633,638,664,666,955,961,969 

- partikulárna 369,373,376,382,384,386,389,391,393,398,401,409,411,414,417, 

 420,422,426,428,430,432,435,437,443,494,496,553,667,779,800 

kongres srbský národný 604,701,749 

konope 654 

konzervatórium 867  

konzuli 799,823,834 

koruna uhorská 266,279,281,282,681,682,814,959 

kostoly  530,699,781,782,823,857,1287 

- opravy 478,498,509,524,856 

- reformovaný v Košiciach 266,1287  

kováči 258,651 

koža 659 

krádež 296,709 

krčmy 1050 

krupobitie, pozri pohromy živelné  

kúpele 870,962 

kurátor 1378 
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L, Ľ 

ľadovec. pozri pohromy živelné  

ľan 654 

lekár 423,426,517,599,725,767,770,812,815,819,821,975,1375,1415 

lekárne 769,779,789,812,821,875,1398 

lekárnik 423,789 

lesy 559,618,622,645,649,652,678,683,758,768,775,779,786,787,812,813,887-892,894, 895, 

897,1282,1381,1385,1387-1389 

lexikón 959 

libertíni 1050 

lieky 677,693,721,733,740,745,753,762,768,769,777,789-793,795,797,800, 802,803,809, 

  819,1065-1070,1072,1375,1398 

list ochranný 302 

listiny erbové 326,487,607,814,956,965 

lode 962 

lotéria 639,644,813,961 

lúpežníci 288,289,514,550,803,811,823,928 

 

M 

maďarčina 868 

mágia 602  

majetky 

-   deľba 355,724 

- fiškálne 294,299 

- odúmrtné 602 

- predaj 303 

- skonfiškované 292 

- výmena 326 

mapy 966-969,1023,1370 

matriky 866-869 
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mäsiari  671 

medovníkari 312 

mestá slobodné kráľovské 315 

- spišské 627 

mier 846,848,849 

- s Pruskom 572 

- s Turkmi 841,845,856 

miery 386,426,513,526,617,622,789,963,966 

miestodržiteľ hlavnožupanský 839 

mince 288,319,499,506,590,594,617,643,652,654,657,773,811-813,898,899,903-907,965, 

969 

ministerstvo uhorské 1416  

minoriti v Levoči 487  

misionári 560 

mlyn 283,300,302,305,307,388,495,776,915,916,1050,1427 

modlitebňa 366,559,676,858,1280,1281,1283-1286 

mor 348,349,355,513,517,529,530,546,600,617,629,640,658,664,800,812,1388,1420  

mosty 332,333,662,717,795,824,913-916,918,922,924-926,1002,1387-1389,1417 

murári 655,814  

múzeum 862,950,965,967,1069,1424 

mydlári 800 

mýto 287,327,328,333,407,424,488,514,517,593,598,630,657,703,712,728,778,914,915, 

918,919,922,924,925,966,1391 

 

N 

náboženstvo 711 

-   nekatolíci 361 

- nenávist’ 625 

- neznášanlivost’ 322 

nemocnica 1068,1420 
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nevoľníctvo 660 

notár 953 

- hlavný 1383 

- župný 312,365 

noviny 641,645,804,959,961,969,1415,1417 

 

O 

obce opustené 300 

- osídlenie 619,623 

- zoznam 1391 

obchodníci arménski 404 

-   grécki 379,433,437,488,491,631,644,929,959 

- pravoslávni 813 

-   srbskí 404,410 

- tureckí 813,929 

-   židovskí 410,611 

obilie 287,290,307,478,529,540,541,570,577,679,593,621,644,651,658,671,790,808,811, 

 813,841-843,1050,1391 

obuvníci 398,653 

obyvateľstvo AŽ 814,969,1426 

očkovanie 777,779,1375 

odboj rákócziovský 322 

odvod nováčikov 1,362,384,477,508,510,519,523,525,526,549,559,590,1398,1405,1421, 

1422 

okres Cserehát  320,506,523,554,598,1047 

-  Füzér 277,310,320,394,430,463,475,506,598 

-  Gönc 310,320 

-  Košice 310,319,394,430,456,463,598,1048 

-  Moldava 310 

-  Szikszó 331,394,430,463,506,529,808 
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opátstvo na Panónskej hore 422  

opis AŽ 1391 

- okresu Sziksó 1391 

otroci 968 

ovce 620,627 

 

P 

pálenice 1050 

panstvo Bodókőváralja 803, 1391 

- Diósgyőr 371,373,632 

- Drienovec 684 

- Ecsed 453,455 

- Füzér 777,888 

- Jasov 658 

- Kecerovské Pekľany 386,599,962,964,965 

- Krásna n/Homádom 1288 

- Malá Ida 779 

- Nižná Kamenica 897 

- Nižná Myšľa 649,651,746,966,1272,1273 

- Regéc 255,284,477,601,618,632,643,646,682,694,754,777,787,893,960,1228 

- Sárospatak 477,601,618,632,646,960 

- Slanec 1391 

- Solivar 637,964,965 

- Šaca 1391 

- Turňa 559 

- Veľká Ida 808 

pasy cestovné 378,433,454,543,769,780,929,931,932,935,937,939-941,1392,1415 

- dobytčie 937,940 

patent tolerančný 859 

pečat’ kráľovská 292,293 
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pečatidlá 969 

- obcí 967,968 

- župy 1407 

peniaze 575,590,596,614,899,903,1067 

perceptor 298,656,807,1068,1069 

- generálny 468,658,740,787,788,791,797,1067 

- hlavný 837,839 

- partikulárny 658 

- SK 1066 

pešiaci 315 

pivovary 1050 

plavba námorná 918,921 

- riečna 619,921,1006 

poddaní 258,263,268,281,286,289,298,304,313,344,386,418,489,499,501,578,593,594,599, 

624,625,627,629,631,651,657,662,670,671,678,684,694,704,713,722,729,734,736, 

738,741,745,746,749,754,763,782,785,788,792,808,809,841,928,929,938,957,960, 

1002,1048,1050,1228,1271-1276,1284,1385,1387,1389,1398 

poddanstvo 1383,1415  

podslúžny 333,804 

podžupan 289,292,296,365,459,610,627,826,832,833,1381,1382,1407,1429 

pohromy živelné 677,712,767,768,777,780,789,791,792,809,878,880,882,1065,1068,1382,1388 

pokladnica domáca 677,733,790,795,796,822,1065,1066 

-   farárska 478 

-   insurekčná 848,1017,1018,1020 

- kostolná 696 

- šľachtická 809,1069 

- verejná 790 

-   vojenská 364,420,450,727,790,795,796,1065,1066 

-   župná 468,651,652,653,677,703,745,771,787,793,794,803,806,807-810 

polepšovňa 615,633,642,677,774 
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polícia poľná 940 

poľovanie 963 

poplatky colné 964 

- dikálne 267 

- insurekčné 1388 

- intabulačné 513 

-    mýtne 779,787,965 

-    súdne 336,434,544,785 

poplatky tridsiatkové 968 

poriadok súdny 660 

- verejný 388,714,810,952 

porty 745,913 

poslanci, pozri delegáti snemoví 

pošta 309,461,479,655,769,786,811-813,913-915,917,920,921,923,926,927,960,1385,1417 

povodeň 876,923,1065,1419 

povrazníci 769 

povstanie cholerové 793,852,938,1391 

- v Poľsku 966 

- v Sedmohradsku 662 

požiar 370,487,490,553,564,601,602,605,612,634,635,642,643,645,646,654,664,693, 

699,734,785,786,805,808,810,813,873,874,877,878,881,882,932,936,957,960,962, 

1386,1389,1391 

pôžička štátna 536,538,549,563,565,567,568,969,1396 

práce nútené 548,591,654,674 

- opevňovacie 606 

- verejné 462,808,913,927,1371-1373 

- vodoregulačné 660 

pravidlá súdnictva 1426 

- verejnej správy 1415 

- vojenské 335,1016 
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právo hrdelné 411,915 

-   mýtne 338,778,809 

- regálne 1429 

- štatariálne 775 

- trhové 620 

- volebné 1400 

predseda župný 1415 

premonštráti v Jasove 330,858,859,861 

- v Lelesi 858,861 

prepozitúra Jasov 318,559,640,778,858,860 

- Nižná Myšľa 277  

priezviská pomaďarčené 1391 

prísažní 339 

privilégium cechové 554,1390 

- mýtne 254,313,341,427,598,1391 

- obchodné 538 

- trhové 514,622,627,655,1391 

pšenica 291 

pušky 476,939,959 

 

R 

rády františkánov 637 

- jezuitov 858 

- náboženské 628 

- paulínov 942 

- premonštrátov 942 

- rytiersky 812 

ránhojič 423,828,957 

recepty lekárske 1068,1398 

reformovaní 331,403,660,690,786,1280-1283,1285,1286 
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regulácia urbárska 596,598,613,626,788,804,1228,1274,1275 

- vodných tokov 792,798,802,803,805,808,916-918,920,923,924, 926,970, 1065, 

 1068,1382 

reštaurácia župná 296,310,337,735,790,826,829,830,836,838-840,1003 

revízia sporov 275,277 

revolúcia 1415 

revolucionári 1419 

richtár 296,781,952-954,1068,1386,1389,1427 

rozpočty 693,712,728,733,735,772,780,781,789,791,792,794-797,805-809,1065,1067,1068 

rozvod 734,744,747,760,769,772,775,789,802,1388 

ruble 813 

Ruská ríša 804 

 

S 

sanitra 606 

sčítanie ľudu 751 

seniorát 1423 

siroty 690,701,708,726,735,738,742,747,758,779,783-785,787,794,798,799,801,1378,1389,1421 

slovanskí „podvratníci“ 941 

slúžni 296,300,323,339 

smilstvo 605 

snem 264,276,322,374,381,582,-585,587,588,672,681,682,695,788,802,806,808,942-944, 

946-951, 969,971 

- v Bratislave 252,253,276,300,301,368,375,479,482,484,487,577,767,773,792,945-947,    

949-951,1381 

- v Šoproni 294 

soľ 294,303,309,369,371,397,509,514,517,563,577,610-615,632,766,776,812,814,815,955, 

956,959,961-963,965 

spolky hospodárske 1391 

- lekárov 696 
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- mariánsky 1383 

- poisťovacie 968,969 

- poľnohospodárske 813 

- poľovnícke 1391 

- študentské 969 

spor komasačný 1275 

- majetkovy 508,726 

-    metačný 438,458,526,701,733,774,787,1228 

-    urbársky 660,704,1272,1274-1276 

sporiteľňa 968 

správa verejná 672,829,1415 

- župná 657,1391 

sprisahanie wesselényiovské 285,955 

stenografi 968 

stolári 443 

stolica panská 1228,1271,1272 

-  porotná 1391 

-  sirotská 801,1378 

stráž telesná 643 

striebro 960 

súd apelačný 286 

-   banský 785,886,888 

- hlavný dištriktuálny 1421,1426 

- krátky 308,312 

- mimoriadny 306 

- okresný 1421 

- oktaválny 313 

- porotný 1396 

-   štatariálny 803,808,1391 

- urbársky 1276 
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-  vojenský 772,777,1421 

-  zemepánský 610,678,722 

-  zmenkový 1382 

-  župný 291,1421,1426 

súdnictvo 657,660,672,1415,1426 

súkno 611 

súpisy dikálne 320,607,642,659,772,777,780,781,788-791,794,796,797,803,805,806,808, 

810,1065,1068 

- domov 324,814,1427 

- farností 812 

- majetku 362,543,1407 

- nováčikov 368 

- obcí 324,858,1383,1427 

- obyvateľov 324,772,779,814,857,969,1050-1059,1384,1392 

- portálne 310,315,344 

- usadlostí 1047,1274 

- urbárske 1229-1232 

- zemanov 484,504,506,507,772, 1369 

- zemepánov 586,587 

- Židov 500,502,503,541,601,605,610,620,655,734,793,797,810,1064,1065,1386,1397 

sviatky 812,816,857,858 

 

Š 

šarlach 788 

škody spáchané vojskom 256,293,1387,1389,1415,1416 

- spôsobené rebéliou 287 

- vojnové 1063 

školstvo 813,814,1415 

školy 636,691,715,796,857,884,887,960,967-969 

šľachtické veci 1288-1369 



 - 316 -  

 

 

 

štatúty 337,613,774,775,830,835,842,927,972,1384,1391 

- o bezpečnosti 383 

- pre sudcov 308 

- protipožiarny 617 

štúdium v zahraničí 553,559,569,571,610,616,631,635,636,646,966 

 

T 

tabak 824,967 

tábor vojenský 318,319,842 

- zajatecký 1406 

Tatári 841 

taxa personálna 650 

- tolerančná  246,409,417,423,435,448,450,467,473,474,477,506,511,525,530,550-552, 

558,565,567,593,600,602,616,626,633,634,640,647,674,721,723,736,740,745,

781,786,789,790,791,793,795,809,960,1069 

tesári 814 

tkáč 270 

tlačiareň 511,962,963 

továrne 770,772,808,908,968 

- na súkno 1391  

trhy 401,600,655,699,771 

tuláci 640,813,930 

Turci 274,296,841 

  

U 

ublíženie na tele 296,330,501,671,683,736,738  

účtovníci okresní 310 

- župní 1070 

účty 693 

- perceptorské 385,387,397,403,426,497,534,539,552,553,566,577,593,617,624,681,773, 

788,784,796,797,1065,1068 
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- župné 571,594,703,778,781,799,808,1065 

uhlie 771 

úľava daňová 285,310,314,315,362,394,529,536,671,733,734 

univerzita 575,814,858,863 

úrad colný 630 

- slúžnovský 1426 

- soľný 632,962 

- štatistický 969 

- tridsiatkový 268,674,963 

úradníci župní 827,831-833,836,1067 

urbár 599,754,885,1229,1273,1274,1276,1393 

úroky 304 

ústava 1415,1418 

 

V 

väzni 291,390,395,469,506,511,541,571,651,654,666,674,677,734,767,774,775,778,781, 

784,786,791,800,806,809,1066,1421 

väznice 803,839,1391 

viktuálie 300,317,330,343,367,386,708,718,735 

vinice 308,312,352,363,421,448,647,651,652,773,884,1391 

víno 342,379,384,441,529,557,642,651,690,814,890,947,963,1391 

vizitácia kanonická 603,861,862 

vláda revolučná 1418,1421 

vodovod 1392 

vojaci 273,276,285,295,297,317,330,334,400,411,461,538,543,548,577,590,598,603,613, 

646,651,653,662,671,687,691,735,769,790,806,810,813,814,823,841,928,1382,1385, 

1405 

vojna 275,564,572,644,708,771,842,845-848,902,942 

vojsko 276,286,287,291,292,295,296,300,306,308,309,311,312,314-317,319,320,325,326, 

328,330,331,335,343-345,347-351,354-359,361,364,365,368-270,392,396,406,417, 
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428,432,443,445,447,450,451,462-466,471,473,476,482,483,485,486,504,508,512, 

516,517,521,523,528,531,533,535,540,542,546,548,550,555,559,562,572,573,576, 

586,592,595,597,600,601,603,610,613,625,631,637-639,641,643,644,656,663,664, 

675,687,693,728,734,735,753,762,768,772-775,780,781,793,797,801,808,823,841, 

924,955,956,964,997,1066,1067,1072,1287,1381,1386,1391,1403,1428 

- domobranecké 1396 

- insurekčné 384,392,418,423,481,736,974,1018-1020 

- ruské 547,769,847,850,937,1017,1019,1065,1067,1382,1386,1387,1389, 1406, 1415, 

1416 

voľby 969,1400 

vražda 607,1415 

výbor stály 969 

- ústredný 969 

vynálezy 787,788,820,907,908,964 

vysťahovalectvo, pozri emigrácia  

výstava 1424 

vyúčtovania daňové 334 

- tútorov 1378 

- vojenských výdavkov 309,517 

župy 430,447,514,517,519,525,570,693,728,740,745,777,791,803 

 

Z 

zajatci 554,556,929,955  

základiny náboženské 530 

- študijné 646,647 

- verejné 965 

- vojenské 1423 

zákonník trestný 950 

zákony 944,945,951,966,969,971,1381,1384 

zamestnanci župy 828,829,1392,1415,1426 
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zápisnica kongregačná 1,813,836,962,963,1384,1388 

- urbárska 804,805,807,809,810,1271 

záplavy 917,920,923,925,927 

záprahy 303,961,1069,1070 

závody priemyselné 1424  

zbehovia, viď dezertéri  

zbrojnica 293 

zdravotníctvo verejné 813,1375 

zemania 499,586,598,607,671,772,796,954,967,1050,1350,1368,1369 

zemetrasenie 812,866  

zhromaždenie národné, pozri snem 

- valné 969 

zlato 812,845,891 

zvonica 1281-1283 

zvony 593 

 

Ž 

žandárstvo 1416,1422 

železnica 925,926,1428 

želiari 1047,1048,1271,1398,1400,1421 

Židia 375,397,398,439,467,500,502,503,541,586,600,601,605,610,616,620,640,647,650, 

655,734,736,771,793,797,805,809,810,814,824,867,935,938,939,960,961,967, 

969,1064,1065,1069,1386,1397 

žobráci 620,813,930,931,934,936,939,957 

žoldnieri 974 

župa Abov  814,1426 

- Berehovo 276,314 

- Bihar 666 

-   Boršod 286,301,342,343,356,374,402,407,480,616,628 

-   Gemer 299,311,407,657,699,831 
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- Heveš 285 

- Hont 403 

- Malohont 312 

- Novohrad 332 

- Ostrihom 425 

-    Spiš 285,337,349,370,373,374,416,504 

-    Szabolč 378,499,554 

-    Šariš 271,285,298,305,375,555 

-    Turňa 286,300,302,374,814,1426 

-  Ugoča 309 

-     Užhorod 334,481,626,640 

-     Zemplín 268,277,279,283,285,292,352,366,373,380,394,632,633 

župan hlavný 361,609,656,770,827,829,832,833,835,836,838,840,942,1381,1407 

-     dištriktuálny 1426 
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