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                       ÚVOD 

 

A. Organizačný vývoj župného súdnictva do r. 1850 

 

Sudcovská právomoc v kráľovských župách prislúchala hradnému županovi /comes   

castri/,   jeho dvornému   sudcovi    /comes   curialis   castri/ a bilochom /iudices regii – 

kráľovskí sudcovia/. 

Po zániku kráľovských žúp funkciu sudcu zastával župan, jeho zástupca – podžupan 

/vicecomes/ a slúžni /iudices servientium regium alebo iudices nobilium/, volení už v druhej 

polovici 13. storočia župnou šľachtou. Autonómia stavovskej župy vyvinula sa teda v 

súvislosti s vykonávaním súdnictva a táto funkcia župy zostala ťažiskom jej činnosti až do 

konca stredoveku. 

Stavovská župa súdnu právomoc uplatňovanú županom, alebo podžupanom a štyrmi 

slúžnymi spoločne vykonávala na palatínskom súdnom zhromaždení a župnej súdnej stolici. 

Palatínske súdne zhromaždenia sa konali sporadicky už v 13. storočí, pravidelne však len od 

14. storočia pod vedením palatína za účelom likvidácie zločincov. Boli spoločné pre dve – 

tri župy. Okrem podžupanov a slúžnych z každej župy bolo prítomných aj 12 prísažných, 

ktorí zastupovali celú šľachtu dotyčnej župy. Postupom času táto forma súdnictva sa prežila 

a Palatínske súdne zhromaždenia /generalis congregatio, proclamata congregatio/ boli 

zákonným článkom 1 z roku 1486 zrušené. 

Župná súdna stolica /sedes iudiciaria, skrátene sedria/ zasadala spravidla v 

dvojtýždňových intervaloch. Na zasadaní súdnej stolice okrem podžupana a slúžnych sa 

zúčastnili aj sudcovia z radov šľachty, z ktorých v priebehu 15. storočia sa stávajú – prísažní 

prísediaci /iurati assessores/ so zákonom vymedzenými povinnosťami. Právomoc župnej 

súdnej stolice v tomto období bola dosť obmedzená. Rozhodovala len v menších 

násilenských sporoch a v občianskych sporoch, nepresahujúcich hodnotu 100 forintov. 

V 16.    storočí    následkom   oslabenia   centrálnej    moci    a v súvislosti s 

hospodárskym rozvojom rozvíja sa i organizácia a autonómia žúp, čo malo za následok aj 

diferenciáciu župného súdnictva. Ako súdne orgány nižšieho stupňa vytvorili sa súdne 

stolice podžupana. 

Súdna stolica slúžneho /forum iudicis nobilium, forum pedaneum/ bola župným 

súdnym orgánom najnižšieho stupňa. Súdil na nej slúžny s prísažným v priestupkových a v 

občianskych sporoch, ako boli spory o zaplatenie dlžoby, vydanie zálohovaných majetkov, 

deľbu majetkov a spory o dedičstvo. Hodnota, ktorá bola predmetom sporu, nesmela v 18. 

storočí prekročiť sumu 3 000 forintov /v predošlých storočiach táto hodnota kolísala/. Proti 

rozsudkom súdnej stolice slúžneho bolo možné podať odvolanie na župnú sedriu. 

Kompetencia súdnej stolice slúžneho, ako aj iných súdnych orgánov župy sa 

vzťahovala samozrejme len na vlastné územie župy. Keď sporné majetky ležali na území 

viacerých žúp, patrili tieto spory do právomoci protonotára resp. od r. 1724 do právomoci 

dištriktuálnej súdnej tabuly. 

Súdna stolica podžupana /forum vicecomitis/ sa skladala z podžupana, slúžneho a 

prísažného. Súdila výlučne len v občianskych sporoch. Do jej kompetencie patrili menšie 

spory pre násilenstvo a urážku na cti, ďalej spory o zaplatenie dlžoby, zálohovaný 

majetok, deľbu a dedenie majetku a iné majetkové spory v hodnote od 200 do 12 000 

forintov. 

Najvyšším súdnym fórom stavovskej župy sa stala súdna stolica – sedria. Približne v 

polovici 17. storočia sa rozčlenila na občiansku sedriu /sedria civilis/ a trestnú sedriu /sedria 

criminalis/. Na občianskej sedrii predsedal spravidla prvý podžupan, na trestnej druhý 

podžupan. Súdna prax v Abovskej župe však vykazovala aj odchýlky od tohto pravidla. Ako 

prísediaci župnej sedrie fungovali slúžni, prísažní a tabulárni sudcovia /tabulae 



 

assessor/. Ich počet                                                 a pomer nebol presne ustálený. Okrem nich na zasadnutí sedrie boli 

prítomní                            ešte župný právny zástupca /fiscus magistratualis/, župný notár, neskôr hlavný notár 

alebo podnotár /iuratus notarius, ordinarius notarius, vicenotarius/, ktorý písal zápisnicu. 

Župná sedria, resp. neskôr župná občianska sedria súdila v druhom stupni ako 

odvolací súd v sporoch započatých nižšími župnými súdnymi fórami. Od polovice 18. stor. 

sem patrili aj odvolania proti rozsudkom panskej stolice. Okrem toho občianska sedria 

účinkovala aj ako orgán prvého stupňa v sporoch , ktoré súdne pravidlá alebo súdna prax 

neodkázali do prvostupňovej kompetencie iných súdov /súdna stolica slúžneho, podžupana, 

dištriktuálna súdna tabula, Kráľovská tabula atď./ Proti rozsudkom občianskej sedrie mohlo 

sa odvolať na Kráľovskú tabulu. 

Do trestnej právomoci sedrie, resp. od polovice 17. st. trestnej sedrie patrili v prvom 

stupni všetky trestné spory župnej šľachty a poddaných takých zemepánov, ktorí nemali 

právo meča vyjmúc prípady nevernosti, urážky panovníka a vzbury proti centrálnej moci. Až 

do zavedenia súdnych reforiem Jozefa II. proti rozsudkom trestnej sedrie v zásade nebolo 

možné podať odvolanie. 

Panovník Jozef II. cisárskym patentom z 25. sept. 1785, ktorý vstúpil v platnosť 

1. januára 1786, zaviedol “nový súdny poriadok“ v celom Uhorsku. Medzi inými zrušil 

súdnu stolicu podžupana a slúžneho. Nariadením z 30. novembra 1786 zriadil pre každú 

vtedajšiu župu jeden podriadený súd /judicium subalternum/. Nové súdy, ktoré začali 

pôsobiť 1. septembra 1787, prevzali dovtedajšiu kompetenciu župných sedrií. Toto opatrenie 

znamenalo prvé odlúčenie súdnictva od verejnej správy v Uhorsku. Jozefínske súdne 

reformy však netrvali dlho. Reštitučným nariadením Jozefa II. z 28. januára 1790 bol 

nastolený predošlý súdny poriadok. 

Ako zmenu oproti predošlému stavu možno spomenúť zák. čl. 42 z roku 1790, ktorý 

umožnil odvolanie proti rozsudkom trestnej sedrie na Kráľovskú tabulu a odtiaľ na 

Sedmopanskú tabulu. V prípade potvrdenia rozsudku smrti, trestný spor so žiadosťou o 

udelenie milosti dostal sa až k panovníkovi. Zák. čl. 

20 z r. 1836 vydáva úpravu o sumárnom súdnictve. V peňažných sporoch nepresahujúcich 

hodnotu 60 forintov súdil slúžny s prísažným. Proti ich rozsudkom bolo možné odvolanie na 

župnú sedriu. 

Okrem riadnych súdnych fór v župách existovali i mimoriadne. Boli to štatariálne 

súdy, ktoré vznikli koncom 18. storočia, ale intenzívnejšiu činnosť vyvíjali v 19. storočí. 

Vyhlásenie štatária v župe povoľoval kráľ, palatín alebo Miestodržiteľská rada. Účelom 

činnosti týchto súdov bolo v prevažnej miere potieranie zbojníctva a potlačenie poddanských 

vzbúr. Do štatariálneho súdnictva spadali delikty vrážd, lúpeže, prepadávania a 

podpaľačstva. Štatariálny súd pozostával z piatich členov. Pojednávanie mal zahájiť do troch 

dní od uväznenia delikventa a behom ďalších troch dní mal vyniesť rozsudok, ktorý mohol 

byť len oslobodením, alebo trestom smrti povrazom. Trest sa mal vykonať do troch hodín od 

vynesenia rozsudku. 

Orgány župného súdnictva sa podstatne nezmenili ani v revolučných rokoch 1848 – 

1849. K zmenám došlo iba po potlačení revolúcie. Na základe vyhlášky hlavného veliteľa 

armády v Uhorsku Haynauho z 10. novembra 1849 sa v roku 1850 začali postupne 

zriaďovať okresné súdy, ktoré prevzali kompetenciu súdnych stolíc podžupana a slúžneho a 

krajské súdy, na ktoré prešla činnosť župných sedrií. Boli to súdy štátne a ich 

zriadením súdnictvo v Uhorsku sa druhý krát oddelilo od verejnej správy. 

Nižšie súdne fóra, ktoré pôsobili na území každej župy a v odvolacom pokračovaní 

boli spojené aj so župnou sedriou, boli panské stolice /sedes dominalis/. Ich pôvod siaha do 

stredoveku. Panská stolica pozostávala zo zemepána alebo jeho poverenca a z dvoch 

pozvaných členov. Neskoršie týchto členov pozývali z radov tabulárnych sudcov. Na 

zasadnutí panskej stolice mal byť prítomný i slúžny so svojím prísažným. V trestných 

veciach panská stolica súdila poddaných pri menších porušeniach zákona. Len zemepán s 

privilégiom práva meča /ius gladii/ mohol súdiť svojich poddaných vo všetkých trestných 

záležitostiach. V občianskych veciach patrili pred panskú stolicu spory medzi jednotlivými 



 

poddanými a spory medzi poddanými a zemepánom. Proti rozsudkom panskej stolice do 

polovice 18. storočia nebolo možné podať odvolanie. Po tomto termíne v občianskych 

sporoch odvolacou inštanciou bola župná sedria. Súdne reformy Jozefa II. umožnili 

odvolania v občianskych sporoch až po Kráľovskú kúriu. Trestnú právomoc panských stolíc 

súčasne zrušili. V r. 1790 panská stolica opäť nadobudla trestnú právomoc a odvolania proti 

jej rozsudkom tak v občianskych, ako aj v trestných sporoch mohli sa postupne podávať až 

na Sedmopanskú tabulu. Zánikom feudalizmu zanikli aj panské stolice. Boli zrušené 

zákonným článkom 9 z roku 1848. Ich kompetencia prešla na župné občianske a trestné 

sedrie. 

Župným zamestnancom, ktorý sa značnou mierou podieľal na práci župného 

súdnictva bol župný právny zástupca /fiscalis, fiscus magistratualis/. V župnej správe sa 

objavuje už v druhej polovici 17. storočia. V druhej polovici 

18. storočia s narastaním agendy okrem hlavného právneho zástupcu /ordinarius fiscalis/ 

zamestnáva župa už aj podfiškála /vicefiscalis/. Počet podfiškálov v 19. storočí sa zvyšuje na 

dvoch a pribudne aj čestný podfiškál. Ich úlohou bolo vyšetrovanie súdnych deliktov a 

zahájenie samotných trestných sporov. Vystupovali aj v občianskych sporoch, v ktorých 

zahajovali súdne pojednávania proti dlžníkom vojenskej a insurekčnej dane, alebo 

vystupovali v mene nemajetných pravotiacich sa stránok. Táto ich činnosť sa nazývala 

fiškálskou asistenciou. Na vyzvanie župnej vrchnosti podávali odborné posudky v rôznych 

právnych záležitostiach a kontrolovali vyúčtovanie mzdy za prácu župných väzňov. Úrad 

župného právneho zástupcu bol zrušený nariadením rakúskeho ministerstva justície z 30. 

júna 1850. Stalo sa tak v súvislosti s celkovou reorganizáciou súdnictva, jeho odčlenením od 

verejnej správy a poštátnením. Agenda župných právnych zástupcov v trestných sporoch 

prešla na štátnych zástupcov a ich námestníkov pôsobiacich pri jednotlivých krajských 

súdoch prvej triedy. 

 

B. Vývoj a dejiny písomnosti. 

 

Súdne písomnosti Abovskej župy boli uložené spoločne so správnymi písomnosťami 

tejto župy a zdieľali ich osud vylíčený podrobnejšie v čiastkovom inventári týchto písomností 

vyhotovenom v r. 1973. Po prevzatí fondu Abovskej župy zástupcami maďarského štátu v 

Prešove v dňoch 18. júna až 12. júla 1942 a jeho prevezení do župného domu v Košiciach 

takmer všetky súdne občianske spisy boli koncom roku 1943 alebo začiatkom r. 1944 v 

rámci evakuácie odvezené na južné územie ATŽ do obce Fáj. Úradné a pomocné knihy, ako 

aj trestné spisy zostali vo väčšine uložené v župnom dome v Košiciach na prízemí traktu v 

Orlej ulici. Evakuované spisy sa dostali späť na svoje miesto spolu s ostatnými 

písomnosťami AŽ 31. marca 1960. Od októbra 1973 sú uložené v terajšej budove 

Štátneho oblastného archívu v Košiciach na ul. Janka Bačíka č.1 po presťahovaní sa celého 

štátneho archívu. 

Prvú zo zachovaných pomocných kníh súdnych spisov AŽ vyhotovil asesor, 

tabulárny sudca a hlavný notár v Gemerskej župe Sebastián Zeltmayer v druhej polovici 

18. storočia za panovania Márie Terézie. Je to osobný a miestny index občianskych 

spisov z r. 1479 – 1699. Spisy usporiadal chronologicky a uložil ich do fasciklov. Každý 

ročník tvoril osobitný fascikel označený letopočtom. Spisy v rámci fascikla boli uložené 

abecedne podľa priezvísk pravotiacich sa stránok. 

Ďalšou etapou intenzívnejšieho usporiadania súdnych písomností AŽ je obdobie 

Jozefa II. Nariadením panovníka  z 1.  augusta 1786 započalo sa so segregáciou 

politických a súdnych spisov a ich registrovaním. Vtedajšia spojená Abovsko – turnianska 

župa zverila túto prácu „prísažnému registrátorovi“ Samuelovi Papovi, ktorému neskôr 

pomáhali aj štyria diurnisti. Ich prácu riadil a aj aktívne sa na nej podieľal župný notár 

Juraj Comáromi. Občianske spisy z obdobia 1479 – 1699 sa premanipulovali do 23 

fasciklov a v rámci fasciklov sa poradove očíslovali. Vyhotovil sa k ním osobný a miestny 

index. Následkom tohoto index vyhotovený Zeltmayerom stratil svoju používateľnosť. Zo 



 

spoločne vedených kongregačných a sedriálnych protokolov vypisovali súdne spory a 

prípady rôznych súdnych úkonov, tieto výpisy zaraďovali do príslušných skupín /občianske 

a trestné spory, protesty, napomenutia, vyšetrovania, súpisy a deľby majetkov a i./, ku 

ktorým vyhotovili elenchy a indexy. 

V r. 1854 – 1859 archivár Krajinského súdu v Košiciach Anton Szártory časť 

kongregačných spisov, vzťahujúcich sa na trestné záležitosti preradil medzi trestné spisy. 

Správa archívu Abovskej župy patrila totiž od r. 1852 tejto súdnej inštitúcii a nie župe 

samotnej. Po zániku krajinského súdu v r. 1861 archív sa opäť dostal do vlastníctva župy. K 

poslednej väčšej premanipulácii súdnych občianskych spisov dochádza v r. 1864 – 1867, 

kedy zamestnanec Abovskej župy Štefan Pulczer všetky občianske spisy bez ohľadu na ich 

predošlé členenie z dosiaľ nezistených a ťažko pochopiteľných príčin v rámci niekoľkých 

časových úsekov priebežne očísloval a vytvoril takto jednotný numerický systém. Ku 

každému časovému úseku vypracoval samostatný index. Prvým časovým úsekom boli 

roky 1475 – 1699. Potom sa časové úseky úmerne s narastajúcim množstvom spisov 

skrátili na 50, 20 a na ešte menší počet rokov až do r. 1805. V tomto systéme pokračovali 

potom až po ročník 1830, ako to možno sledovať podľa zachovaných pomocných kníh. 

 

C. Archívna charakteristika písomností 

 

Tento čiastkový inventár sprístupňuje súdne písomnosti Abovskej župy I. obdobia, 

teda do r. 1850 včítane. Správne písomnosti I. obdobia tejto župy /z r. 1498 – 1850/ 

sprístupnil čiastkový inventár vypracovaný v r. 1973, úvod ktorého obsahuje aj historický a 

organizačný vývoj župy. Tretí čiastkový inventár, vyhotovený v r. 1966 obsahuje správne a 

súdne písomnosti Abovskej župy II. obdobia z r. 1860 – 1881. 

Časové   rozpätie   súdnych   písomností   I.   obdobia   župy   pokiaľ   ide o 

originálne dokumenty je 1534 – 1850. Toto rozpätie sa posunie do r. 1475, keď 

zoberieme do úvahy aj pomocné knihy vyhotovené k spisom, ktoré sa dnes v archíve už 

nenachádzajú. Ešte väčší posun do minulosti nastane pri prihliadnutí na neoverené listinné 

prílohy súdnych sporov, z ktorých najstaršia pochádza z roku 1261 /pozri inv. č. 140/. 

Stav zachovalosti archívneho materiálu je vcelku vyhovujúci. V menšej miere sa 

vyskytujú poškodenia vlhkom, hmyzom, mechanickým spôsobom 

/poškodené väzby úradných a pomocných kníh/ a znečistením následkom evakuácie a 

rozsypu. 

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

väčšími – menšími prestávkami viacerí pracovníci ŠA Košice. Po predchádzajúcom triedení 

súdne písomnosti, ktoré boli ponechané v Košiciach, usporiadal vedúci ŠA Košice Eugen 

Bidovský a hlavný archívny pracovník Viliam Hammel. V r. 1960 – 1961 sa vykonalo 

vytriedenie písomností AŽ, a to z archívneho materiálu viacerých fondov vrátených z 

Maďarska do Košíc. Na tejto práci sa zúčastnil V. Hammel a L. Andráši. V r. 1967 – 1972 /s 

určitými prestávkami/ pri spracovávaní správnych písomností sa odčlenili súdne písomnosti 

AŽ s ich súčasným triedením. V r. 1973 – 1976 sa usporiadali súdne občianske písomnosti a 

vykonala sa revízia usporiadania súdnych trestných spisov. Tieto práce vykonal L. Andráši, 

ktorému v r. 1967 – 1968 bola nápomocná administratívna pracovníčka Alžbeta Farkašová. 

 

Inventarizované súdne písomnosti I. obdobia AŽ sa členia na štyri oddelenia: 

 

A. Občianske písomnosti 

B. Trestné písomnosti 

C. Panská stolica 

D. Právny zástupca. 

 

 



 

Posledné dve oddelenia pozostávajú iba z niekoľkých krabíc archívneho materiálu. V 

prvých dvoch oddeleniach občianske písomnosti prevažujú nad trestnými pokiaľ ide o ich 

množstvo. Občianske písomnosti sú členené podľa diplomatických kategórií. Listiny sú však 

uložené spolu so spismi tak, ako sú zachytené v pomocných knihách. Členenie občianskych 

spisov je dosť podrobné. Vzniklo rešpektovaním predchádzajúcich archívnych usporiadaní 

a zo snahy    do    najväčšej    miery    zachovať    používateľnosť    už    existujúcich a 

zachovaných pomocných kníh. Štruktúru členenia občianskych spisov prehľadne udáva 

obsah tohoto čiastkového inventára. 

Prvú inventárnu jednotku občianskych spisov tvoria spisy občianskej sedrie z r. 1780 

– 1850. Od r. 1796 sú očíslované v rámci jednotlivých rokov arabskými číslami. V r. 1839 

1850 sú číslované priebežne jedným číselným radom zhodne so sedriálnou zápisnicou. 

Občianske spory sú usporiadané v dvoch časových úsekoch samostatne. Prvý úsek 

tvoria roky 1534 – 1699. Spisy sú zaradené do fasciklov I – XXIII a v rámci fasciklov sú 

očíslované arabskými číslami. Druhý úsek zahrňuje roky 1639 – 1848 s fasciklami 1 – 211. 

Fascikle sú na začiatku signované rímskymi číslami, ktoré sa menia od 14.   fascikla na 

arabské. Aj v rámci týchto fasciklov sú spisy poradove číslované. Inventárnu jednotku tvorí 

každý fascikel. Spisy možno vyhľadávať pomocou osobných a miestnych indexov. 

Niektoré spory o rozvod manželstva sú označené signatúrou „Fasc 1” a v rámci 

tohto poradove očíslované. Iné takéto spory nie sú označené touto signatúrou a sú 

usporiadané chronologicky. Podľa tohoto tvoria dve osobitné inventárne jednotky. 

Pulcznerova manipulácia bola obnovená pri tých občianskych spisoch, ktoré inú 

signatúru nemali. Signatúra pozostáva z poradového čísla spisu v rámci jednotlivého 

časového úseku, z predložky „ex“ a z označenia roka /napr. 

6 ex 1790/. Inventárnu jednotku tvoria spisy jedného časového úseku, ku ktorému bol 

vyhotovený samostatný index, resp. od r. 1790 spisy jedného ročníka. 

Spisy protestov, napomenutí, vyšetrovaní, iných súdnych úkonov a súdne mandáty sú 

zaradené do fasciklov označených rímskymi číslami. V rámci fasciklov sú poradove 

číslované. Inventárnu jednotku tvorí jeden fascikel. Spisy sú sprístupnené elenchmi a 

osobnými a miestnymi indexmi. 

Zo spisov prerokovaných na generálnych a partikulárnych kongregáciách, týkajúcich 

sa súdnych záležitostí najväčšie množstvo tvoria spisy označené 

„registratúrnym číslom“ /irattári szám/. Tieto spisy okrem čísla zhodného so zápisom v 

kongregačnej zápisnici majú aj signatúru pozostávajúcu zo zlomku v čitateli ktorého je 

osobitné „registratúrne číslo“ a v menovateli výraz „irattári szám“. Keďže indexy k týmto 

spisom sa zachovali len z obdobia rokov 1815 – 1834, ročníky spisov z r. 1810 – 1814 a 

1835 – 1848 sú usporiadané podľa čísiel zápisov v kongregačných zápisniciach, aby pri 

vyhľadávaní spisov mohli byť použité aj indexy ku kongregačným zápisniciam. 

Premanipulovanie týchto spisov podľa registratúrnych čísiel v minulosti bolo vedené snahou 

spájať podania tej istej záležitosti   do jedného spisu k prvému číslu podania. V 

ročníkoch 1846 a 1848 pri terajšom usporiadaní bolo potrebné vytvoriť dve série, lebo 

niektoré spisy nemali čísla záznamov v kongregačných zápisniciach. Inventárnu jednotku 

tvorí každý ročník spisov, resp. v r. 1846 a 1848 jednotlivé série čísiel kongregačnej 

zápisnice a registratúrneho čísla. 

Pri ostatných spisoch prerokovaných na generálnych a partikulárnych kongregáciách 

inventárnu jednotku tvorí fascikel. Neúplnú pomôcku majú iba urbárske spory /zachované sú 

len časti indexu s písmenami A – H, S/. 

Na posledné miesto občianskych spisov v čiastkovom inventári sú pojaté 

nezaraditeľné zlomky a prílohy občianskych sporov. Pri evakuácii občianskych spisov z 

Košíc do obce Fáj v MĽR, ich prevezení do nového sídla župy v mestečku Szikszó, 

po reorganizácii   župy a zrušení sídla pri ďalšom prevoze do Miškovca a pri spätnom 

dovoze do Košíc v r. 1960 vzniklo rozsiahle množstvo rozsypu. Toto množstvo pomocou 

indexov a časove náročnou prácou podarilo sa síce zmenšiť na polovicu. Ďalšie 

vynakladanie úsilia bolo by čiastočne bezvýsledné, čiastočne neefektívne a preto jednotlivé 



 

zlomky a prílohy občianskych sporov sa usporiadali chronologicky a inventarizovali podľa 

jednotlivých krabíc. 

Súdne trestné spisy a k nim patriace pomocné knihy sa členia na dva úseky. Prvý 

úsek končí rokom 1786 a druhý sa vzťahuje na roky 1790 – 1850. Úseky sú oddelené od 

seba krátkym obdobím existencie spojenej Abovsko – turnianskej župy, resp. existencie 

jozefínskeho Podriadeného súdu Abovsko – turnianskej župy. Trestné úradné knihy sa 

vyskytujú iba v druhom úseku. 

Za spismi trestnej sedrie prvého úseku tvoriacimi jednu inventárnu jednotku 

nasledujú trestné spory zaradené do fasciklov I – XVIII. Spolu so signovanými 

vyšetrovaniami pojatými do fasciklov I – IX majú spoločný elench a index. Inventárnu 

jednotku tvorí vždy fascikel. V poradí ďalšími inventárnymi jednotkami sú nesignované 

vyšetrovania, všeobecné spisy sedrie odpadlíkov, trestné spory vedené proti odpadlíkom a 

výkazy väzňov, usporiadané chronologicky. 

Podobnú štruktúru majú aj trestné spisy druhého úseku, ich členenie je však 

pestrejšie. Pri signovaných a chronologicko – numericky usporiadaných spisoch sedrie 

inventárnou jednotkou je ročník a ako pomôcky možno použiť indexy k sedriálnym 

zápisniciam a trestným sporom. Nesignované spisy sedrie ako aj žiadosti o prepustenie z 

väzenia na záruku sú usporiadané chronologicky. Signované trestné spory sú vo fascikloch 1 

– 60 a v rámci týchto sú ešte poradove číslované. Ich pomôckami sú už spomenuté indexy k 

sedriálnym zápisniciam a trestným sporom. Ďalšie inventárne jednotky tvoria nesignované 

trestné spory, vyšetrovania, signované a nesignované dobrovoľné priznania, ktoré sú 

usporiadané chronologicky alebo numericky. 

Zo spisov generálnej kongregácie, podobným spôsobom ako pri občianskych 

spisoch, boli vyčlenené tiež spisy s trestnosúdnym obsahom. Usporiadané sú chronologicko 

– numericky a každý ročník tvorí osobitnú inventárnu jednotku. Vyhľadávať ich možno 

pomocou indexov ku kongregačným zápisniciam a spisom. Materiál skupiny trestných 

písomností uzatvárajú výkazy väzňov a spisy župného kastelána, ktoré sú usporiadané 

chronologicky, resp. numericky a tvoria po jednej inventárnej jednotke. 

Spisy panskej stolice sú zadelené do štyroch fasciklov označených rímskymi číslami. 

Sú sprístupnené pomocou elenchu. 

Posledné oddelenie čiastkového inventára tvoria spisy právneho zástupcu. Spočiatku 

nemajú signatúry, v neskorších rokoch sú numericky číslované. Čísla vykazujú veľké 

medzery a pre neveľký rozsah materiálu všetky spisy boli zaradené do jednej inventárnej 

jednotky. 

Inventárnu jednotku pri úradných a pomocných knihách tvorí 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, resp. časový rozsah 

inventárnej jednotky, označenie fascikla, číselné rozpätie spisov inventárnej jednotky alebo 

archívnej krabice a v zátvorke číslo krabice. Údaje o fascikloch a číselnom rozpätí spisov 

pri nesignovanom materiáli samozrejme chýbajú. Po týchto údajoch sa uvádza obsah 

významnejších spisov s udaním ich čísla, resp. ročníka v zátvorke. Vyhotovením tohto 

čiastkového inventára strácajú platnosť príslušné state opisu Abovskej župy v Sprievodcovi 

po archívnych fondoch a zbierkach Štátneho archívu v Košiciach z r. 1963. 

Pri citovaní archívneho materiálu treba použiť označenie archívu, skratku fondu 

/AŽ/, názov oddelenia a pododdelenia, inventárne číslo a pri spisoch ešte číslo alebo ročník 

spisu. Čísla vo výberových registroch odkazujú na inventárne čísla. 

 

 

 

 

 

 



 

D. Rozbor obsahu písomností 

 

Najstaršie zápisy zo zasadania sedrií sú uvedené spoločne so zápismi z 

kongregácií v kongregačných zápisniciach. V prípade Abovskej župy tieto súdne zápisy v 

16. a   začiatkom 17. storočia dokonca prevažujú nad zápismi z generálnych a 

partikulárnych zhromaždení. V tomto období zasadania sedrie sa konali v obciach Garadna, 

Tornyosnémeti /obe v MĽR/, vo Veľkej Ide, Seni a v mestečku Gönc /MĽR/. Schádzali sa 

pravidelne v pondelok /feria secunda/, v ojedinelých prípadoch sa pokračovalo v rokovaní aj 

v nasledujúci deň /feria tertia immediate subsequente/. Zasadanie sedrie je po prvýkrát 

výslovne označené ako sedes iudiciaria 2. januára 1570. V r. 1628 – 1632 sa sedrie zvolávali 

na  piatok a sobotňajšie   predpoludnie,  potom  sa  opäť  vrátili  k pondelku. 

Výnimku zo spoločného vedenia kongregačných a sedriálnych zápisníc tvoria roky 

1721 – 1734, v ktorých sa popri kongregačných zápisniciach v AŽ vyskytujú   osobitné   

sedriálne   zápisnice.   Tieto   však   obsahujú    aj   zápisy z generálnych a partikulárnych 

kongregácií. Osobitné neúplné a neviazané sedriálne zápisnice AŽ sa objavujú počnúc 

rokom 1758 a do r. 1817 obsahujú okrem občianskych sporov aj trestné spory. Pre ich 

neviazaný formát sú uložené v krabici. 

Koncepty sedriálnych zápisníc okrem samotnej zápisnice v neviazanom formáte 

obsahujú aj prílohy. Sú to spisy prejednané na zasadnutiach sedrií. Koncepty v originále sú 

označené nápismi acta sedis iudiciariae alebo acta sedis captivorum revisoriae, resp. acta 

sedis criminalis, pričom na jednej sedrii až do 

r. 1785 boli vybavované tak občianske ako aj trestné záležitosti. Koncepty zápisníc sú 

uložené taktiež v krabiciach. 

Písomnosti uvedené ako rôzne občianske úradné knihy by patrili skôr do 

diplomatickej kategórie spisov. Sú to totiž z praktických dôvodov do knižnej formy 

zaviazané spory. Z technických dôvodov /väčší objem/ však boli ponechané medzi úradnými 

knihami. Niektoré obsahujú aj odpisy stredovekých listín. 

Najdôležitejšiu časť občianskych spisov tvoria občianske spory z dvoch časových 

úsekov 1534 – 1699 a 1633 – 1848. V prvom úseku sa medzi občianskymi spormi 

nachádzajú ojedinele aj trestné spory /vražda, cudzoložstvo, bohorúhačstvo/ a spisy týkajúce 

sa verejnosprávnych záležitosti /žiadosť o vydanie erbovej listiny, poriadkový štatút 

zemanov v obci Szentandrás – MĽR, reštaurácia župných úradníkov/. Prvý fascikel z 

druhého časového úseku pozostáva väčšinou z výpisov jednotlivých súdnych prípadov zo 

spoločných kongregačných a sedriálnych zápisníc AŽ. Výpisy v rámci segregácie 

správnych a súdnych písomností vyhotovil väčšinou Samuel Pap, prísažný registrátor 

súdnych spisov v r. 1787. Vo fascikli sú veľké medzery, chýbajú napríklad spisy č. 2 – 55. 

Počnúc 18. storočím sa začína ustaľovať forma spisov. Pojednávanie sporu je 

zaznamenané formou zápisnice, v ktorej sú zachytené striedavo stanoviská žalujúcej a 

žalovanej stránky /actor – incattus = in causam attractus/. Spis /zápisnica/ obsahuje aj 

prílohy, ktoré sa od r. 1702 označujú veľkými písmenami abecedy. Pri množstve príloh, keď 

sa nevystačilo s písmenami, pokračovalo sa s ich duplikáciou alebo arabskými číslami. Ako 

prvá príloha figuruje obžaloba /libellus actionalis, actio querulosa/, za ktorou nasleduje 

prípis 

o zaslaní odpisu obžaloby obžalovanému /litterae certificatoriae/, určenie termínu súdneho 

pojednávania /citácia/, svedectvo o doručení citácie vydané spravidla prísažným, 

vypočúvanie svedkov /inquisitio/, odpisy listín dokazujúcich určité práva pravotiacich sa 

stránok, genealogické tabuľky, výpisy z matrík, zobrazenie sporných pozemkov, oznámenie 

termínu súdneho rozsudku /litterae executorio – insinuatoriae/, výkazy súdnych trov a pod. 

Počnúc r. 1734 sa začínajú číslovať strany spisov arabskými číslicami. V r. 1750 

sa ako príloha prvýkrát objavuje kolorovaná mapa pozemkov, o ktoré sa vedie spor. Prvá 

slovensky písaná príloha sa vyskytuje pri spise so signatúrou Fasc 77 No 2 z r. 1758. Celé 

pojednávanie sporu v maďarčine zaznamenáva sa po prvýkrát v r. 1760 /spis Fasc 87 No 2/. 

Hromadnejšie sa zavádza maďarčina do súdnych spisov od r. 1806. 



 

Spisy občianskych sporov sú zaradené do jednotlivých fasciklov bez ohľadu na to, či 

spory boli prejednávané pred súdnou stolicou slúžneho, podžupana alebo pred župnou 

sedriou. Rozhodujúcim bol dátum započatia sporu. Najčastejšie sa vyskytujú majetkové, 

dedičské a násilenske spory, spory 

o zaplatenie dlžoby, vydanie zálohovaného majetku, deľbu majetku a spory pre urážku na cti 

a ublíženie na tele. Slovensky písané prílohy obsahujú hojnosť nárečových prvkov a môžu 

byť využité k jazykovedným účelom. Metačné spory so svojimi miestopisnými názvami 

poslúžia pre regionálnu topografiu. Majetkové spory dokumentujú hmotný vzostup a zostup 

jednotlivých rodín. 

Spisy Pulcznerovej manipulácie v počiatočnej fáze pre nedôslednosť v 

usporiadaní tiež obsahujú nesúdne záležitosti ako inštrukcie snemovým delegátom župy a 

žiadosti o oslobodenie od insurekčnej služby a insurekčných poplatkov. V roku 1701 – 1770 

sú v osobitných sériách usporiadané spisy súdnych sporov a vyšetrení, respektíve spisy iných 

súdnych úkonov /protesty, napomenutia, súpisy majetkov/. 

V napomenutiach je hojný počet žiadostí zemepánov o vrátenie utečených poddaných. 

Úteky poddaných boli hojné hlavne v druhej polovici 17. storočia. 

Súpisy majetkov nás informujú o hmotnom položení časti župnej šľachty. Súdne 

mandáty obsahujú nariadenia panovníkov a vysokých krajinských hodnostárov /palatín, 

krajinský sudca/, týkajúce sa konkrétnych opatrení v jednotlivých sporoch /vyhľadanie 

písomných dokladov, preloženie sporu a iné súdne fórum/. Spisy označené registratúrnym 

číslom mimo iných obsahujú aj repozičné /reštitučné/ spory. Boli to v podstate 

majetkové spory menšieho rozsahu pri ktorých išlo o spätné uvedenie do majetku, 

odňatého protiprávnym spôsobom /násilím/. Členmi repozičného súdu /reponens indicium, 

viszszahelyeztetö bíróság/ boli zastupujúci podžupan, hlavný slúžny a prísažný. Súd 

zasadal a súdil v mieste bydliska sporných stránok. Často dochádzalo pred ním aj k 

sporom poddaných so svojimi zemepánmi. Spisy ročníka 1831 obsahujú aj trestné opatrenia 

proti jednotlivým osobám v súvislosti s východoslovenským roľníckym povstaním. Na spise 

č. 2989/1846 je pritlačená dosiaľ prvá známa pečať župného archívu z r. 1833. V strede 

pečate je župný erb a kruhopis má text : Abaujvármegyei Levéltári Hivatal pecsétje 1833. 

Neveľké množstvo spisov urbárskych sporov odhaľuje vykorisťovanie poddaných 

zemepánmi na sklonku obdobia feudalizmu. 

V nezaraditeľných zlomkoch a prílohách súdnych spisov sú najcennejšie odpisy 

metačných listín siahajúcich ojedinelými kusmi až do 14. storočia. V krabici č. 349 

medzi nedatovanými zlomkami a prílohami je uložené vyšetrovanie o úteku poddaných v 

jednotlivých obciach celej AŽ za dlhšie časové obdobie začínajúce rokom 1712. 

Osobitné trestné sedriálne zápisnice pri AŽ sa viedli pravidelne od r. 1790, hoci 

ojedinelé zápisy trestných záležitostí nachádzame aj v občianskych sedriálnych zápisniciach 

až do r. 1817. Zasadania trestnej sedrie AŽ v úseku rokov 1791 – 1850 sa konali štyri až 

šesťkrát do roka. Jedno zasadanie trvalo 2 – 3 dni. Súčasnými názvami sa sedria nazývala 

sedes iudiciaria malefactorum revisoria, sedes iudiciaria captivorum revisoria, sedria 

criminalis, fenyitı törvényszék, rendkivüli fenyítı törvényszék, bőnfenyítı törvényszék. 

Zloženie trestnej sedrie nebolo ustálené. Zasadala pod predsedníctvom prvého alebo druhého 

podžupana. Prítomní boli 4 -8 tabulárni sudcovia, generálny perceptor, právny zástupca a 

notár, ktorý písal zápisnicu. Župa zamestnávala ako súdneho znalca pri prekladaní 

hebrejských písomností a vyberaní prísahy od židovských obyvateľov rabína v 

Rozhanovciach /v r. 1824 – 1839/. 

Najčastejšími deliktmi prejednávanými v trestných sporoch boli vražda, travičstvo, 

vyhrážanie sa pomstou rozličnej formy, cudzoložstvo, infanticída, somodia, krádež, 

bosoráctvo, blasfemia, podvod, ťažké ublíženie na tele a urážky vrchností. Obžalobu 

v mene župy spočiatku vznášal prvý podžupan, neskôr župný právny zástupca. Vypočúvanie 

obžalovaného sa dialo mučením /... occasione torturae sequentem elicuit fassionem ... – spis 

Fasc VI, No 35/, alebo miernejšou formou /benevolum examen/. Neskôr s mučenie ako 

prostriedok na zisťovanie skutkového stavu zakazuje. V druhom časovom úseku /1790 – 



 

1850/ miznú, resp. sa zmenšuje počet prípadov bosoráctva, sodomie a cudzoložstva, ale 

množia sa prípady lúpeží, zbojníctva, falšovanie dokladov a peňazí. Niektoré spisy majú v 

prílohách rôzne predmety ako corpus delicti /nože, pakľúče, mince z 18. a 19. stor. a 

falšované doklady/. V ročníkoch spisov 1831 – 1832 /Fasc 42 a 43/ možno podrobne 

sledovať priebeh východoslovenského roľníckeho /cholerového/ povstania na území župy. 

Maďarčina pri zapisovaní súdneho pojednávania sa prvýkrát objavuje v r. 1759 a od r. 1807 

sa používa sústavnejšie a má prevahu nad latinčinou. 

V 18. storočí zanechanie rímskokatolíckeho náboženstva a prestup k 

protestantizmu sa považoval za trestný čin / apostasia – odpadlíctvo/. Tieto činy 

prejednávala a súdila osobitná súdna stolica, označovaná ako sedes iudiciaria apostatarum 

revisoria pod predsedníctvom prvého podžupana za účasti župných úradníkov a 4 - 9 

tabulárnych sudcov. Z jej činnosti sa zachovalo neveľké množstvo spisov. 

Príbuzní odsúdených väzňov zasielali trestnej sedrii žiadosti o prepustenie ich 

rodinného príslušníka zo župného väzenia na záruku. Ako dôvody sa udávala potreba 

obrobenia pozemkov, dokončenie žatvy alebo iných sezónnych poľnohospodárskych prác a 

vo všeobecnosti zabezpečenie obživy pre rodinu väzneného. Žiadosti obsahujú aj prílohy, v 

ktorých sa jednotlivci alebo obce zaručujú, že väzeň v prípade potreby sa vráti späť do 

väzenia. Tieto prílohy sú zaujímavé z hľadiska sfragistiky, lebo majú dobre zachované 

pečate jednotlivých obcí. 

Trestné spisy prerokované na generálnych kongregáciách obsahujú prípisy od 

susedných žúp a mestských municípií s dožiadaním o zahájenie trestného pokračovania proti 

obyvateľom župy podozrelým zo spáchania trestného činu na ich území a o vyinkasovanie 

nákladov za stravovanie väzňov príslušných do AŽ. Časté sú prípady eskortovania väzňov 

AŽ do trestnice v Segedíne. V prípadoch odvolania tu sú uložené rozsudky vyšších súdnych 

fór /Kráľovskej tabule, Sedmopanskej tabule/ a udelenie alebo zamietnutie žiadosti o milosť 

panovníkom, zaslané župe prostredníctvom Kráľovskej kancelárie vo Viedni. Medzi 

povinnosti župy patrilo aj predkladanie zoznamu väzňov z tých panstiev jej územia, ktoré 

mali právo meča /vérhatalom/. Takéto panstvá boli Jasov, Haniska, Felsıvadász a Aszaló 

/posledné dve v MĽR/. Tieto panstvá mali aj svoje väznice /spis s. 962/1842/. 

Miestodržiteľská rada zoznamy väzňov vracala späť župe a niekedy vyslovila svoj nesúhlas s 

nadmernými telesnými trestami. 

Polročné výkazy vlastných väzňov župy /tabella malefactorum/ boli tiež predkladané 

Miestodržiteľskej rade. Výkazy majú tieto rubriky: meno úradníka, ktorý poslal väzňa do 

väzenia, meno väzňa, jeho stav – zamestnanie, vek, miesto narodenia, dátum uväznenia, 

príčina uväznenia, vymeraný trest a dátum prepustenia. V r. 1832 medzi väzňami figurujú aj 

mnohí účastníci cholerového povstania. V r. 1848/49 výkazy majú názov „Rablajstrom“   a 

obsahujú iba čísla a mená väzňov uvedených v abecednom poradí. V r. 1850 vyhotovoval 

ich vo forme týždenných sumárov župný kastelán. 

Spisy župného kastelána /várnagy/ tvoria väčšinou prípisy od hlavných slúžnych, 

podslúžnych a prísažných o dopravení delikventov do župnej väznice. 

V spisoch panských   stolíc   sú   zastúpené   spory   medzi   poddanými a 

zemepánmi panstiev Jasov, Smolník, Slanec, Šemša, Krásna nad Hornádom , Hejce, Regéc a 

Gönc /posledné tri v MĽR/. Rozsudky týchto panských stolíc revidovala župná sedria. Zo 

sporov sa dozvedáme o povinnostiach poddaných, ktoré boli zemepánmi niekedy nadmerne 

požadované. 

Spisy právneho zástupcu a podfiškálov nás informujú o pestrej agende tejto kategórie 

župných zamestnancov. 

 

Čiastkový inventár súdnych písomností I. obdobia Abovskej župy vypracoval v r. 

1976 – 1977 Ladislav Andráši, vedúci odborný archivár Štátneho oblastného archívu v 

Košiciach. 
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A.  O B Č I A N S K E   P Í S O M N O S T I 

I. ÚRADNÉ KNIHY 

a/ Sedriálne zápisnice 

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

1 1721–1731  

Sedriálna zápisnica /Prothocolon iuridicum/. 

Lat., maď., 32,5 x 20 cm, väzba polokož., fólií 371, poškodená. 

2 1732–1734  

Sedriálna zápisnica /Protocollum Sedriale/. 

Lat., 32,5 x 20,5 cm, väzba polokož., fólií 172, poškodená. 

3 1758–1759  1 

Sedriálna zápisnica. 

Lat., 38,5 x 24 cm, neviazaná, nefóliovaná, poškodená. 

4 1778  1 

Sedriálna zápisnica /Pars prothocolli sedis iudriae/. 

Lat., 39,5 x 25,5 cm, neviazaná, nefóliovaná, zachovalá. 

5 1781–1782  1 

Sedriálna zápisnica /Prothocollum sedis iudiciariae/.  

Lat., 40 x 26 cm, neviazaná, nefóliovaná, poškodená. 

6 1785  1 

Sedriálna zápisnica /Protocollum sedriale/. 

Lat., 40 x 26 cm, neviazaná, nefóliovaná, zachovalá. 
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7 1794–1795  1 

Sedriálna zápisnica /Protocollum sedriae civilis/. 

Lat., 41 x 26,5 cm, neviazaná, nefóliovaná, poškodená. 

8 1799–1800  1 

Sedriálna zápisnica /Prothocollum sedriae civilis/. 

Lat., 42 x 26 cm, neviazaná, nefóliovaná, poškodená. 

9 1817  1 

Sedriálna zápisnica /Protocollum sedriale/. 

Maď., 40,5 x 24,5 cm, neviazaná, nefóliovaná, zachovalá. 

10 1839–1850  1 

Sedriálna zápisnica /Polgári törvényszék jegyzökönyve/. 

Maď., 42 x 26 cm, neviazaná, nefóliovaná, zachovalá.  

b/ Koncepty sedriálnych zápisníc 

11 1739–1742  2 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

12 1744–1750  2 

Koncept sedriálnej zápisnice. 
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13 1751–1755  2 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

 

14 1756–1758  2 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

15 1759–1760  3 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

16 1761–1765  3 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

17 1766–1768  4 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

18 1769–1771  4 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

19 1772–1773  5 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

20 1774–1775  5 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

21 1776  5 

Koncept sedriálnej zápisnice. 
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22 1777  6 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

 

 

23 1778  6 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

24 1779  6 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

25 1781  7 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

26 1782  7 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

27 1783–1784  7 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

28 1785  7 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

29 1793–1795  8 

Koncept sedriálnej zápisnice. 

30 1846–1847  8 

Koncept sedriálnej zápisnice. 
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c/ Intabulačné zápisnice 

31 1756–1786  

Intabulačná zápisnica /Protocollum intabulationum/. 

Lat., 36 x 24,5 cm, väzba polokož., nefóliovaná, poškodená. 

32 1850  8 

Intabulačná zápisnica /Betáblázásokról szólló jegyzőkönyv/. 

Maď., 41 x 27 cm, neviazaná, nefóliovaná, zachovalá. 

d/ Rôzne 

33 1744–1780  

Odpis majetkového sporu Baltazára Pogánya a Juraja Komlósiho so  

Žigmundom Melczom, predstaveným rezidencie jezuitov v Prešove a spol. o 

mejetky  v Above a Zemplíne / Vranov, Moldava nad Bodvou, Rozhanovce, 

Hlinné, Bystré, Rudlov, Merník, Zámutov, Čemerné, Ďurkov, Vajkovce a i./ 

pred Kráľovskou súdnou tabulou v Pešti 1744 -1780. Lat., maď., 37 x 25 cm, 

väzba polokož., 759 strán, poškodená. 

 

34 1755–1763  

Odpis sporu Jakuba Meška s Andrejom Saubererom, jasovským prepoštom a 

spol. o hranice mestečka Haniska /Processus metalis oppidi Enyicke/ 1755 - 

1763. Lat., maď., 35,5 x 21,5 cm, väzba brožovaná, 397 strán, poškodená. 

35 1809–1831  

Odpis sporu Žigmunda Bodnára so Štefanom Rátkaym o vydanie dvoch 

zálohovaných usadlostí v Nižnom Čaji /Rátkay István és Bodnár Zsigmond 

pere/ 1809 - 1831. Maď., lat., 40,5 x 27 cm, väzba brožovaná, 476 strán, 

poškodená.  
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36 1840  

Urovnanie hraničného sporu medzi Vyšným a Nižným Medzevom s obnovou 

hraničných znakov 1840. Maď., 43 x 27 cm, väzba brožovaná, nefóliovaná, 

zachovalá. 

 

II. POMOCNÉ KNIHY 

a/ Občianske spory 

1. Úsek 1479 – 1699 

 

 

37 1479–1699  

Osobný a miestny index 

 

38 1479–1699  

Osobný index 

 

39 1479–1699  

Miestny index 

 

2. Úsek 1639 – 1848 

 

 

40 1639–1848  

Osobný index 

 

 

41 1639–1785  

Miestny index 

 

 

 



 - 19 -  

 

 

b/ Pulcznerova manipulácia 

 

42 1475–1699  

Osobný index 

 

43 1700–1750  

Osobný index súdnych sporov 

 

44 1701–1750  

Osobný index rôznych súdnych úkonov 

 

45 1751–1770  

Osobný index súdnych sporov 

 

46 1751–1770  

Osobný index rôznych súdnych úkonov 

 

47 1771–1779  

Osobný index 

 

48 1780–1785  

Index 

 

49 1790–1793  

Index 

 

50 1794–1800  

Index 

 

51 1800–1805  

Index 

 

52 1816–1820  

Index 

 

53 1826–1830  

Index 

 

c/ Protesty 

 

54 1660–1786  

Elench 

 

55 1660–1786  

Osobný index 
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56 1660–1786  

Miestny index 

 

d/ Napomenutia 

 

57 1660–1785  

Elench 

 

58 1660–1785 

  

Osobný a miestny index 

 

e/ Vyšetrovania 

 

59 1683–1786  

Elench 

 

60 1683–1786  

Osobný index 

 

61 1683–1786  

Miestny index 

 

f/ Iné súdne úkony 

 

62 1611–1786  

Elench 

 

63 1611–1786  

Osobný a miestny index, elench a index súdnych mandátov 

 

 

g/ Spisy s registratúrnym číslom 

 

64 1815–1819  

Osobný a miestny index 

 

65 1820–1824  

Osobný a miestny index 

 

66 1825–1829  

Index 
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67 1830–1834  

Osobný a miestny index 

 

h/ Rôzne 

 

68 1750–1849  

Index urbárskych sporov 

 

69 1782–1829  

Elench k súdnym sporom prejednávaným pred sedriou a jednotlivými nižšími 

sudcami. 

 

70 1835–1850  

Evidencia vypožičaných spisov o sporoch 

 

71 1835–1850  

Evidencia sporov zaslaných k sudcom 

 

 

III. SPISY 

a/ Župná sedria 

72   1780–1850  8 

Sťažnosť Michala a Adama Halásza z Beniakoviec na kostolníka v 

Rozhanovciach  pre zadržanie peňazí odovzdaných mu na nákup trávy z 

cirkevnej lúky /1780/, obežník o spôsobe užívania lesov panstva Füzér /1793/, 

lekársky nález vydaný okresným lekárom v Moldave nad Bodvou Stillerom o 

poranení krčmára Michala Jablonkaiho /5/1803/, zálohovanie majetkov 

Ľudovíta Nagya v Rankovciach Gašparovi Desseöffymu /32/1817/, nariadenie 

o spôsobe vyhlasovania rozhodnutí /443/1850/. 
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b/ Občianske spory 

1. Úsek 1534 - 1699 

73 Fasc I   3-56                                                    1534–1589  9 

Ferdinand I. udeľuje Františkovi Josephytovi opátstvo v Hronskom Beňadiku 

/3/, Ján Orosz dáva do zálohu dve usadlosti v Slančíku Klementovi Harthaymu a 

Jurajovi Horváthovi /8/, deľba majetkov medzi Jurajom Horváthom, Klementom 

Harthaym a Jánom Oroszom v Slančíku /13/, svedectvo AŽ o chudobe Štefana 

Horvátha /24/, protestácia Mikuláša Gönczyho v spore proti Jánovi Czéczey 

/30/, vyšetrovanie proti Jánovi Bozinkay ohľadom smrti Michala Szijgyárto 

/45/.  

 

74 Fasc II   3-62                  1590–1592  9  

Správa o súdnom predvolaní Anny Losonczy pre násilné odňatie lesov hradu v 

Slanci /4/, súdne vyšetrovanie o zemianskom pôvode Jána Fáyho /20/, súdny 

spor proti manželke Jána Horvátha pre pašovanie cez mýto v Buzici /21/, 

žiadosť Sebastiána Szemereyho o vyslanie slúžneho a prísažného vo veci 

prepustenia poddaného v obci Bakta /MĽR/ Petrom Korponaym /35/, mandát 

krajinského sudcu Štefana Báthoryho v majetkovom spore Alžbety Szemerey 

proti Jánovi Perényi v obci Nižný Lánec /44/. 

 

75 Fasc III  1-77                  1593–1599  9 

Anna Csányi súdne napomína Juraja Stankóczyho, aby prijal späť privilegiálne 

listiny, vzťahujúce sa na jeho rodinu /2/, fragment transumpčnej listiny 

jasovského konventu o uvedení Petra Bessenyeyho do majetku v obci Stredný 

Lánec /17/, správa slúžneho AŽ o vinici v obci Dobsza /MĽR/, o ktorú vznikol 

spor medzi Jurajom Stankóczym a Jánom Borsom /32/, vyšetrovanie vedené 

proti Andrejovi Érsekovi pre ublíženie na tele Jána Borsza v obci Dobsza 

/MĽR/ /33/, vypočúvanie svedkov vo veci chotárnych hraníc medzi Moldavou 

a Drienovcom /42/, spor Ladislava Bárczayho s Katarínou Gecsey a spol. pre 

odohnanie dobytka v Čani /65/. 

 

76 Fasc IV  3-67                  1600–1604  9 

Andrej Farkas žiada predvolať pred súd Štefana Báthoryho pre násilné odňatie 

jeho mlyna na rieke Izra v obci Mátyásháza /MĽR/ /3/, mandát krajinského 

sudcu Štefana Báthoryho, týkajúci sa sporu Jána Járayho so Štefanom Tomory 

v obci Kér /MĽR/ /11/, súpis majetkov Jána Gávayho v Poľove /16/, Ján 

Kutassy prímas a miestodržiteľ Uhorska menuje Dorotu Beyczyovú 

opatrovníčkou nezletilého Petra Panku /19/, súdne pokonávky medzi majiteľmi 
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hradov a panstiev Füzér a Regéc o ich hraniciach /34/, svedectvo o ustanovení 

prokurátorov Evou Fancsaly /52/. 

 

77 Fasc V  1-82                     1605–1608  10 

Dohoda o deľbe majetkov v obciach Szászfa, Szend /obe v MĽR/, Bakša a 

Všechsvätých medzi Jurajom a Annou Adfi /2/, spor Kristíny Paczotovej s 

Ladislavom Semsey v Šaci pre spáchané násilenstvá /23/, vyhľadávací mandát 

sedmohradského kniežaťa Štefana Bocskaiho týkajúce sa majetkov Mikuláša 

Fulo v obciach Alsógagy, Felsőgagy a v osadách Lyuba a Apáti /všetky v 

MĽR/ /28/, protest zemana Štefana Poroszlayho, uväzneného košickým 

richtárom /38/, spor Zuzany Tarcsay s Matejom Csehy o majetkový podiel v 

Paňovciach /48/, svedectvo Alžbety Vlačovskej o odkaze svojho majetku dcére 

Barbare Horváthovej /52/.  

 

 

78   Fasc VI   3-84                 1609–1617  10 

Vyhľadávací mandát krajinského sudcu Žigmunda Forgácha týkajúci sa sporu  

Baltazára Hegymeghyho s Albertom Szemerey /14/, protest členov rodiny 

Rákóczi proti odňatiu ich majetkov Görömböly a Rudabánya v župe Borsod 

palatínom /41/, spor Michala Alpáryho s Michalom Weczym pre násilné 

odňatie opustenej usadlosti v obci Alpár /MĽR/ /54/, admonícia pre Štefana 

Fáyho v spore so Zuzanou a Dorotou Kinizsy  ohľadom výstavby mlyna /68/, 

publikovanie erbovej listiny Jána Csorbu /84/.  

Fasc VII  1-125      1618–1628      10 

Vyšetrovanie župy o slobodnom užívaní lesov v obci Pamlény /MĽR/ členmi 

rodiny Pamlényi /15/, protest hlavného kapitána hradnej posádky v Ónode 

/župa Borsod - MĽR/ Jána Káthayho proti zálohovaniu majetkových podielov 

v Myšli jeho bratom Štefanom košickému obchodníkovi Michalovi Szegedy 

/39/, dohoda vo veci utečeného  poddaného medzi Zuzanou Logan a Annou 

Szentkirályi /52/, dohoda o deľbe majetkov v obci Felsőregmec a viníc v obci 

Mátyásháza /obe v MĽR/ medzi dcérami Petra Sokolyiho /58/, protest Štefana 

Balayho proti Kataríne Balay vo veci troch opustených usadlostí v obci 

Alsóméra /MĽR/ 

 

79 Fasc VIII   6-147            1630–1635  10 

Vyhľadávací mandát krajinského sudcu Melichara Alaghyho vydaný pre 

Alžbetu Viczmándy, týkajúci sa zálohovaného majetkového podielu v 

Olšovanoch /11/, protest Imricha Mosdossyho proti Ambrózovi Kerekes, ktorý 

zakazuje jeho poddaným v Gyňove zúžitkovať plody osady Gyňov /28/, 

vyhľadávací mandát krajinského sudcu gr. Pavla Rákócziho vydaný v 



 - 24 -  

 

 

prospech  Štefana Horvátha, týkajúci sa jeho majetkov v obci Felsőméra, 

Korlát, Felsőszed /všetky v MĽR/ a Stredný Lánec a v osadách Homrogd a 

Kelecsény /61/, spor Gregora Balassu s ostrihomským arcibiskupom Petrom 

Pázmányom  pre násilenstvo jeho poddaných  v Drienovci /70/, poriadkový 

štatút dohodnutý zemanmi obce Szentandrás /MĽR/ /90/, žiadosť Michala 

Czineryho adresovaná panovníkovi o povýšenie do zemianskeho stavu a 

udelenie na žiadosti zobrazeného erbu /128/, Ferdinand II. udeľuje milosť 

Matejovi Szuhay, vrahovi Andreja Kinissyho /147/. 

80 Fasc IX   3-104              1636–1638  11 

Dohoda medzi Michalom Horváthom a Alexandrom Vécseym o majetkoch v 

obci Halmaj /MĽR/ /13/, vyšetrovanie sťažnosti myšlianskeho prepošta Jána 

Čecha ohľadom zvýšenia hrádze pri mlyne v Čani /26/, protest Juraja Baka 

proti Kataríne Szemere pre zbehnutie svojho poddaného /50/, dohoda medzi 

Jurajom Czeke a Pavlom Ternyey o majetkoch v Ždani /65/, mandát 

krajinského sudcu Jána Drugetha vydaný pre Valentína a Andreja Czudu, 

nariaďujúci vypočúvať svedkov /92/, žiadosť Gregora Simona o povýšenie do 

zemianskeho stavu a udelenie erbu /96/. 

 

81 Fasc X   1-106                1639–1640  11 

Majetkový spor medzi Jánom Kovácsim a Michalom Horváthom /3/, dlžobný 

spor varadínskeho biskupa Ladislava Hoszutoty so Šaroltou Szokoly /11/, 

protestácia Františka Nádasdyho proti členom rodiny Perényi a Czobor vo veci 

chotárnych hraníc obcí Veľká Ida, Komárovce a Perín /32/, trestné stíhanie pre 

cudzoložstvo /48/, nariadenie palatína Mikuláša Eszterházyho o novej 

obchôdzke hraníc obcí Veľká Ida, Komárovce a Perín /66/, protest majiteľa 

železorudných baní v Hýľove Františka Darholcza proti Jánovi Benedicti pre 

nezaplatenie určitého poplatku /76/, sťažnosť Pavla Eötvesa zo Satmáru na 

Cigánov vo Veľkej Ide pre krádež jeho dobytka /106/.  

82 Fasc XI    1-112             1641–1648  11 

Dohoda o deľbe majetkov medzi Františkom a Štefanom Kormos v obciach 

Kér, Tornyosnémeti, Abaujvár /všetky v MĽR/, Sokoľany, Cestice, Ždaňa, 

Lanec a v osadách Gyanda a Lak /7/, spor Ursule Lakatosovej s Izraelom 

Turánskym pre násilné odňatie jej oráčiny v Mokranciach /18/, rodina Kárdos 

vyslovuje zákaz pásť dobytok obyvateľov obcí Nižný, Vyšný a Stredný 

/Slovenský/ Lánec na pozemkoch v Buzici /43/, voľba nových župných 

úradníkov /73/, mandát sedmohradského kniežaťa Juraja Rákócziho I. 
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prikazujúci vyhľadať listiny týkajúce sa majetkov Štefana a Zuzany Fuló /80/, 

svedectvo zemanov obce Folkušová z Turčianskej župy o legitímnom pôvode 

a dobrých mravoch členov rodiny Dávid a Tomka /111/. 

83 Fasc XII   1-88              1649–1651  12 

Andrej Balpataky zakazuje Zachariášovi Erősovi odpredávať svoj majetok v 

obci Všechsvätých /1/, mandát krajinského sudcu gr. Ladislava Csákyho 

nariaďujúci vyhľadať listiny týkajúce sa majetkov Jána Semseyho v obciach 

Nižná Bakša a Všechsvätých /12/, mandát palatína Pavla Pálffyho ohľadom 

vymáhania listín Štefana Szendyho od jeho bývalých opatrovníkov /13/, spor 

Alžbety Sós s Michalom Szabadosom  pre urážku na cti /30/, protest 

evanjelického farára v Drienovci Petra Ováriho vo veci odovzdávania 

poplatkov rímskokatolíckej vrchnosti /37/, spor o vyrovnanie dlžoby medzi 

Alžbetou Haderovou a Blažejom Kékedym /58/, protest hlavného kapitána 

Horného Uhorska a zemepána v Čani Františka Wesselényiho proti výstavbe 

mlyna Jurajom Horváthom v Ždani /84/. 

 

 

84 Fasc XIII   1-37              1652–1653  12 

Svedectvo AŽ o spore Michala Jánokyho s Mojžišom Vessenym pre lúpežné 

prepadnutie a zbitie /1/, žiadosť Gašpara Péchyho o finančný príspevok župy 

za účelom jeho vykúpenia z tureckého zajatia /2/, spor Ladislava Tomoryho s 

Petrom Kohányim v Chyme pre urážku na cti /11/, dohoda v spore Jána 

Egressiho so Štefanom Bálintfi pre vyhnanie ošípaných z lesov obce Vyšný 

Gyňov /20/, dohoda o deľbe majetkov rodiny Horváth v obciach Vajda a 

Büttös /obe v MĽR/ /31/.  

 

85 Fasc XIV   1-34                       1654  12 

Trestné pokračovanie proti Františkovi Bécsovi, obžalovanému z vraždy /2/, 

spor rodiny Girincsy s rodinou Monaky o hranice medzi obcami Dobsza a 

Monok  v MĽR /9/, protestácia Františka Ispána vo veci poručníctva siroty 

Juraja Hanyiho /16/, spor Jána Szentyela s Andrejom Tornaym pre urážku na 

cti /22/, spor Štefana Resku s Ambrózom Soósom v Ďurkove pre ublíženie na 

tele /28/.  

86 Fasc XV    1-74               1656–1659  13 

Vyšetrovanie okolností ublíženia na tele Jakuba Sebő a jeho manželky /1/, 

žiadosť spišského prepošta Jána Pálfalvayho o vrátenie poddaného, utečeného 

z Malej Idy do Paňoviec /3/, žiadosť richtára obce Hejce /MĽR/ o ochranu 
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župy od prepadov tureckých vojakov /11/, deľba majetkov medzi Františkom 

Farkassom a Jurajom Koroczom v obci Všechsvätých /21/, protest Michala 

Kállayho, prefekta majetkov mesta Košíc proti Andrejovi Feja pre urážku 

mestského senátu /45/, mandát krajinského sudcu Františka Nádasdyho vydaný 

v spore Petra Tarcziho s Jurajom Tomorym /52/. 

87 Fasc XVI    1-46             1660–1665   13 

Proces proti manželke Žigmunda Horvátha v obci Felsőméra /MĽR/ pre 

travičstvo /3/, proskribovanie viacerých členov rodiny Sebők z obce Nyíri 

/MĽR/ pre rôzne zločiny /6/, dohoda medzi Magdalénou  Kosztolány a 

Kristínou Becskereky o majetkoch v mestečkách Szántó /MĽR/ a Jasov /11/, 

mandát palatína Františka Wesselényiho prikazujúci vydať odpis zmluvy 

uzavretej medzi vicekapitánom hradnej posádky v Ónode, župa Borsod a 

Gašparom Csizmadia /32/, spor medzi Zuzanou a Juditou Mezőszegedy o 

zaplatenie dlžoby /43/.  

 

88 Fasc XVII     1-48                 1666  13 

Proces proti Michalovi Pamlény pre krádeže a bohorúhačstvo /1/, svedectvo 

slúžneho AŽ o proteste vyslovenom proti Štefanovi Szentpéteri v Buziciach a 

Andrejovi Harmatovi v Bernátovciach pre neplatenie desiatkov evanjelickému 

farárovi v obci Všechsvätých /4/, slúžny AŽ na žiadosť panstva Füzér 

vyslovuje zákaz rúbať drevo obyvateľmi obce Kovácsvágás v okolitých lesoch 

pre účely obchodovania /14/, dohoda o deľbe majetkov rodiny Horváth v 

obciach Vajda, Büttös, Vendégi /všetky v MĽR/ a Janík a v osadách 

Keresztéte a Ujlak /23/, spor Jána Kistállyaiho s Imrichom Ondom pre urážku 

na cti /30/. 

89 Fasc XVIII    1-117            1667–1668  14 

Správa AŽ o vykonaní exekúcie v spore Jána Kistállyaiho s Imrichom Ondom  

/4/, proces proti Žigmundovi a Štefanovi Putnoky pre rôzne zločiny /13/, spor  

Juraja Prónaiho s Františkom Borbélyom v Moldave  nad Bodvou pre 

ohováranie /25/, žiadosť notára mestečka Rimavská Sobota Jána Körösiho - 

Dancsa o napomenutie Františka Kátaiho ohľadom zaplatenia 15 forintov /37/, 

spor Jána Székely z Bernátoviec s Annou Zoltánovou o vrátenie utečeného 

poddaného /58/, protest jasovského prepošta a jágerského biskupa Tomáša 

Pálffyho proti obyvateľom susedných obcí, ktorí precestujúc Jasovom 

posmievajú sa jeho nočným strážcom /67/, protest Juraja Semseyho proti Márii 

Széchy, manželke Františka Wesselényiho pre uzurpovanie lesov a lúk obcí 
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Šemša, Šaca a Malá Ida jej poddanými v Haniske /93/, žiadosť 

sedmohradského kniežaťa Františka Rákócziho I. o vrátenie jeho poddaných, 

utečených do Šarišskej župy do Perína /100/.  

90 Fasc XIX      2-51                        1669  14 

Proces proti zemanovi Štefanovi Molnárovi z obce Pálháza /MĽR/, 

obžalovanému z vraždy  /5/, Katarína a Barbara Fáy protestujú proti Márii 

Széchy, ktorej poddaní si prisvojili les v Čani /19/, spor Františka Olcsváriho s  

Valentínom Putnoki pre urážku na cti /27/, spor Andreja Lőrincza so 

Žigmundom Komjáthim v Čečejovciach pre ohováranie /38/, mandát Leopolda 

I., ktorým potvrdzuje výsady o oslobodení od platenia cla udelené 

Maximiliánom pre  občanov mesta Brašov v Sedmohradsku /51/.  

91 Fasc XX      1-47                     1671–1677  14 

Zákaz pastvy dobytka obyvateľov Myslavy a košických mäsiarov na 

pozemkoch v Lorinčíku a v osade Gard, vyhlásený jágerským prepoštom 

Jurajom Horváthom pred sedriou župy /1/, protest Samuela Székelya proti 

Jánovi Gyarmathy pre násilné odňatie opustenej želiarskej usadlosti v Belži 

/6/, mandát Leopolda I. nariaďujúci vydať odpisy súdnych spisov kancelárovi 

a nitrianskemu biskupovi Tomášovi Pálffymu, ktoré sa týkajú jeho sporu so 

Štefanom Bodo /12/, spor Štefana Kováča z Buzice so Štefanom Törökom pre 

urážku na cti /18/, súpis šiat odovzdaných Alžbetou Ujhelyi svojej sestre Márii 

/27/, spor Petra Fáyho s Ladislavom Tomory o vrátenie poddanskej usadlosti 

vo Vyšnom Lánci /35/.  

92 Fasc XXI     1-30                   1677–1689  15 

Spor Anny Sárossy s Andrejom Balogy o zaplatenie dlžoby /1/, protestácia 

provizora panstva Drienovec Štefana Győriho proti Gašparovi Jánoky a 

Mikulášovi Becs, ktorí spôsobili škody na oráčinách zvaných Avasally v 

Drienovci /9/, vyšetrovanie vraždy nemanželského dieťaťa v obci Beret /MĽR/ 

/11/, trestné stíhanie Anny Cséri z obce Felsőkér /MĽR/ pre cudzoložstvo /21/, 

spor Petra Devényiho so Žigmundom Váradym pre ublíženie na tele /27/. 
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93 Fasc XXII   1-26                           1690  15 

Spor Juraja Nikházyho s Leopoldom Kochlácsom o zaplatenie dlžoby 800 

zlatých /3/, protest Michala Demeczky proti mestu Košice pre nezaplatenie 

dodaného vína  /8/, spor jágerského biskupa a jasovského prepošta Juraja 

Fenessy s Jánom Kereszim, obyvateľom v Moldave nad Bodvou pre neplatenie 

cirkevného desiatku /14/, protest krajinského sudcu Štefana Csákyho proti 

užívaniu práva výčapu Martinom Glazerom vo Veľkej Ide /19/, žiadosť 

Andreja Pelsőczyho z Komároviec o vrátenie svojho poddaného utečeného na 

majetok spišského prepošta a spišskej kapituly v Malej Ide /21/. 

94 Fasc XXIII   1-30                1691–1699  15 

Zákaz Márie Perényi na disponovanie  jej majetkov v Hýľove a Bukovci 

Štefanom Fáym /1/, spor Leopolda Kochlácsa so Zuzanou Szegedy o 

zaplatenie dlžoby /4/, spor Štefana Kormosa s Jánom Horváthom v Ždani pre 

násilné vyhnanie ošípaných z lesov v Belži /14/, žiadosť Štefana Papa 

pôvodom z Jasova o potvrdenie jeho zemianskeho stavu /15/, protest Štefana 

Némethiho proti správcovi majetkov prepozitúry v Nižnej Myšli jezuitovi Sixti 

pre stavbu mlyna na Hornáde v Myšli, ktorý svojimi hrádzami spôsobuje 

záplavy na oráčinách a lesoch v Bakši /21/.  

 

2. Úsek 1639 - 1848 

95 Fasc I      1-140                              1639–1693  16 

Spor Dávida Literati de Gyöngyös s Katarínou Maurovicsovou o zaplatenie 

dlžoby /1/, spor Petra Horvátha s Michalom Bakó pre urážku na cti /56/, 

žiadosť Anny Szegedy o vrátenie jej poddaného utečeného zo Skároša do obce 

Abaujvár /MĽR/ /58/, spor Anny Borbély v Moldave nad Bodvou s Imrichom 

Ondo pre ohováranie /78/, spor Martina Olcsváryho z Nižného Olčváru /teraz 

časť obce Košické Olšany/ s Katarínou Lánczy o vrátenie listín /89/, spor 

Anny Stesselovej  s Barborou Bottyáni o vrátenie mlyna v Slanskom Novom 

Meste /118/.  

96 Fasc II         1-8                             1696–1698  16 

Spor Juraja Orbana s Matejom Baso pre násilné odobratie poddaného v obci 

Kupa /MĽR/ /1/, spor mesta Košíc s Jánom Onodim pre zbitie košického 
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mešťana /2/, spor Jozefa Czeto s Františkom Barkóczim o zaplatenie dlžoby 

/3/, spor plebána v Moldave nad Bodvou Petra Györkyho s Jeremiášom Emödy 

pre spáchané násilenstvo /5/, spor prokurátora kolégia jezuitov v Košiciach 

Juraja Pocsutha so Samuelom Horváthom pre neoprávnený rybolov v rybníku 

v Nižnej Myšli /8/. 

97 Fasc III       1-6                                      1699  17 

Záložný spor Alžbety Váratkai s Františkom Szentsimoni o majetok v obci 

Zsujta /MĽR/ /1/, spor Zuzany Segnei s Kristínou Keczerovou pre násilím 

odňaté hnuteľnosti /2/, spor Štefana Rétiho so Zuzanou Becski pre ťažbu dreva 

v lesoch v Geči /3/, spor Ladislava Szentiványiho radcu Uhorskej a Spišskej 

komory s Pavlom Szalay o vinicu v mestečku Szántó /MĽR/ menom Gelencsér 

/6/.  

98 Fasc IV    1-11                                     1700  17 

Spor Štefana Váradiho s mestečkom Moldava nad Bodvou pre daňový 

nedoplatok /1/, záložný spor Daniela Balpatakyho s Adamom Sztankay o 

majetok v obci Peder /3/, spor Martina Csapó so Štefanom Szabó z Veľkej Idy 

pre zbitie a odobratie peňazí /6/, spor Jána Škovranku alias Gombkötö s 

Jurajom Heflánym pre zahnanie ošípaných v Budulove /9/. 

 

99 Fasc V    1-7                                        1700  17 

Spor Gašpara Tótha s Máriou Keresztes o oráčiny v Bakši /1/, spor Gašpara  

Mérayho s Andrejom Szabó o vykúpenie zálohovaného podielu v obci Zsujta  

/MĽR/ /3/, spor Jána Semseyho s Matejom Szarkom pre ťažbu dreva v lesoch 

v Šemši /4/, spor Zuzany Jánoky so Šimonom Zorgerom o pozemok a lúku v 

Janíku /6/.  

 

100 Fasc VI    1-5                                       1701  17 

Spor Štefana Soósa s provizorom majetkov hradu Füzér Andrejom Borbélyom 

pre vyvážanie dreva z lesov obce Hollóháza /MĽR/ /1/, dedičský spor Gabriela 

a Kataríny Sóry s mestečkom Szikszó /MĽR/ o dom a vinice v Szikszove /2/, 

spor Adama Sztankaiho s Ladislavom Zábreckým o oráčiny v obci Peder /4/, 

spor Adama Keglevicsa s provizorom jeho turnianskeho panstva Štefanom 

Horváthom pre nesprávne vedené účty v r. 1686 - 1695 /5/. 
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101 Fasc VII  1-12                                     1702  18 

Spor jágerskej kapituly s mestečkom Moldava nad Bodvou o vyrovnanie 

daňovej dlžoby /2/, spor Gregora Fodora s Gabrielom Nikházym pre násilné 

vniknutie do jeho domu /3/, spor Alžbety Bikky s Pavlom Kissom pre 

ublíženie na tele /6/, spor regenta šľachtického konviktu v Košiciach jezuitu 

Mikuláša Gusicsa s Adamom Désim pre zbitie poddaného v Bakši /8/. 

102 Fasc VIII  1-17                                   1703  18 

Spor richtára mesta Košíc Františka Győryho s Michalom Szilágyim pre 

násilenstvo /2/, spor Františka Győryho s Andrejom Baranyaim o kúriu v 

Chyme /3/, vypočúvanie svedkov o okolnostiach zbitia poddanej Zuzany 

Zábreczkej Štefanom Varró v Moldave nad Bodvou /6/, spor Petra Devenyho s 

Ladislavom Pothurnyaym v Košiciach  pre zbitie sluhu /9/, spor Pavla Szalaiho 

so Žigmundom Bónisom o vyrovnanie dlžoby /12/. 

 

103 Fasc IX   1-6                                1704–1705  18 

Spor Františka Rósu s Michalom Schnajderom pre zbitie /1/, spor Barbory 

Csányi s Katarínou Molnárovou pre urážku na cti /2/, spor Anny Zábreczkej s 

Lukášom Szabó o vrátenie anglického súkna v hodnote 40 zlatých /5/. 

 

104 Fasc X   1-10                                         1706  18 

Spor Františka Lušinského so Žigmundom Bonisom pre opätovné odobratie 

krčmy v Seni /1/, proces proti viacerým príslušníkom župného zemianstva pre 

neúčasť na insurekcii /2/, spor Štefana Boldogköy s Gabrielom Horváthom pre 

prepadnutie domu /3/, spor Márie Barkóczi so Žigmundom Szárazom pre 

zbitie jej sluhu /6/, spor Pavla Pongrácza so Štefanom Váradym pre odvezenie 

sena z pozemku v Belži /9/.  

105 Fasc XI   1-12                                      1707  19 

Proces proti viacerým príslušníkom zemianstva župy pre neúčasť na generálnej 

kongregácii a sneme v Ónode /1-4/, spor Alexandra Vasa s Andrejom 

Törökom pre urážku na cti /5/, mandát Františka Rákócziho II. týkajúci sa 

sporu Šarolty Nadlányi s Jánom Arvai o vydanie tútorských účtov /7/, mandát 

palatína Mikuláša Pálffyho vydaný v spore Baltazára Plescha so Zuzanou o 

zaplatenie dlžoby /11/.  
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106 Fasc XII   1-5                             1708–1709  19 

Spor Jána Csauza s Jozefom Szemere pre prepadnutie domu a zbitie /1/, 

exekučný spor veľprepošta varadínskej kapituly Jána Bakó s administrátorom 

jasovskej prepozitúry Mikulášom Trombholtom o sumu 493 zlatých /3/, spor 

Alžbety Uszovej so Štefanom Kálmánczaym o majetkové podiely v Šemši a 

Hodkovciach /4/. 

107 Fasc XIII  1-9                                       1709  19 

Spor Barbory Pédery s Eliášom Blonským pre odvezenie sena z jej lúky v 

Košiciach /1/, spor Zuzany Máriásy so Žigmundom Bonisom  o deľbu 

majetkov v obciach Skároš, Trstené pri Hornáde a Seňa /3/, spor Mikuláša 

Horvátha s Máriou Mackovou o zemiansku kúriu a príslušenstvo v 

Čečejovciach /5/, spor Andreja Toronyaiho so Štefanom Péchy o zaplatenie 

dlžoby 1991 zlatých /7/. 

108 Fasc 14    1-14                             1710–1714  19 

Spor Zuzany Maraközi s Jurajom Réteym o vydanie vecí jej manžela padlého 

vo vojne /2/, vyslanie slúžneho za účelom vykonania súdneho rozsudku na 

majetkoch sirôt Pavla Szalaiho /3/, spor Františka Lónyaiho  s Martinom 

Karácsondom o vydanie vyúčtovania z príjmov mýta /5/, spor Michala Fayho s 

Michalom Lentsés pre prepadnutie domu a rozbitie okien /10/, mandát Karola 

III. vydaný v spore Zuzany Szalay  s Ladislavom Szentiványim o majetky v 

obciach Hidasnémeti a Szurdok a v mestečku Szántó všetky v MĽR/ /11/.  

109 Fasc 15    1-8                                         1715  20 

Spor Jána Papyho s Michalom Borbélyom o deddičstvo v mestečku Szántó 

/MĽR/ /3/, spor Štefana Szepesiho s Jánom Mándym o deľbu kúrie a 

príslušenstva v obci Fony /MĽR/ /4/, spor Štefana Babócsayho s Jánom 

Mándym  pre rozsekanie plota a privlastnenie časti pozemku "Káposztásföld" 

v obci Fony /6/, spor Františka Töröka a spol. s Jánom Nádassim pre 

vyhnanie dobytka z chotáru obce Peder /8/. 
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110 Fasc 16   1-7                                           1716  20 

Spor Petra Somogyiho s Jánom Trecsényim pre rušenie držby hostinca v obci 

Szentistvánbaksa v MĽR /1/, mandát krajinského sudcu Štefana Koháryho v 

spore Juliany Gandelovej s Martinom Dobaym o dedičstvo v Buzinke /3/. 

111 Fasc 17   1-17                                 1717–1720  20 

Spor Martina Oszlányiho s Jánom Makránczim pre prepadnutie pivovaru v 

obci Tornyosnémeti - MĽR /1/, spor Štefana Beszterczeyho so Žigmundom 

Nagyidaim pre urážku na cti /6/, spor Štefana Terneyho s Imrichom Putnokim 

v obci Forró /MĽR/ pre ubliženie na tele /8/, spor Adama Jábroczkého s 

Máriou Barkóczy pre deštrukciu koryta mlynského náhonu vo Veľkej Ide /10/, 

spor správcu Kisdyho seminára v Košiciach Samuela Timona s Karolínou 

Lobkovičovou o hranice osady Apáti /pripojený neoverený odpis metačnej 

listiny z r. 1343 /13/. 

 

112 Fasc 18    1-6                                           1721  21 

Spor Jána Kováča s Barborou Divinyi pre väznenie poddaného /1/, spor 

Alžbety Pálfalvai s Ladislavom Vidom o zaplatenie dlžoby /2/, spor Barbory 

Hegymegiovej so Štefanom Bogolyom pre neoprávnené pokosenie lúky v obci 

Vizsoly - MĽR /6/. 

 

113 Fasc 19    1-6                                          1722  21 

Spor opáta ostrihomskej metropolitnej kapituly a prefekta trnavského seminára 

s Františkom Hegyim a spol. o zeme a lúky v obciach Krásna nad Hornádom, 

Byster, Hutka a Vyšný Olčvár /1/, spor Zuzany Réty so Štefanom Kellö pre 

zabratie usadlostí v obci Devecser - MĽR /4/, spor Žigmunda Nagyidayho so 

Štefanom Gönczy a spol. pre zadržanie spoločných príjmov z lesov a pastviny 

obce Byšta /6/.  

 

114 Fasc 20    1-9                                  1723–1725  21 

Spor Štefana Erdélyiho s Andrejom Szárom pre urážku na cti /1/, spor 

Františka Malonyaiho s Jánom Melczerom o zaplatenie dlžoby /3/, spor 

Štefana Fajéra s Andrejom Papom pre ublíženie na tele /6/. 

115 Fasc 21    1-21                                          1726  22 

Spor Štefana Szirmayho s Katarínou Szepesi pre zadržanie jeho poddaného /1/, 

spor hlavného župana Šarišskej župy Tomáša Szirmayho so Štefanom  
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Komáromym pre odňatie dobytka /5/, spor Žofie Árvai s Adamom Jabroczkým 

o tútorské vyúčtovanie /10/, spor Juraja Jászayho s Alžbetou Ráczovou o 

zaplatenie dlžoby /14/. 

116 Fasc 22     2-6                                           1727  22 

Spor Jozefa Szentiványiho s Rozáliou Pethö o zálohované majetky v Slanci 

/2/, spor Gregora Megyeriho s Jánom Péchym pre odvezenie sena z lúky v obci 

Hernádkércs - MĽR /3/, spor Pavla Zolnay s Teréziou a Alžbetou Szentiványi 

o zaplatenie dlžoby /5/. 

117 Fasc 23     1-8                                   1727–1728  23 

Spor Juraja Mecznera s Jánom Jurajom Snaiderom pre urážku na cti /2/, spor 

Gabriela Vitariusa s Andrejom Redmeczym pre zahnanie ošípaných /3/, 

mandát palatína Mikuláša Pálffyho vydaný v spore Petra Somogyiho s 

Krištofom Mazsárim /4/, predvolanie exaktora AŽ Andreja Szilágyiho na 

sedriu župy za účelom vydania účtov za r. 1709 a 1712 /7/. 

118 Fasc 24     1-10                                       1730  23 

Spor Štefana Szentmiklóssyho s Krištofom Mazsárym o majetkový podiel v 

Bakši /1/, spor Adama Fáyho s Michalom Baranyim pre ublíženie na tele 

manželky poddaného /4/ spor mesta Košíc s viacerými zemenmi obce Forró 

pre opätovné obsadenie kostola v tejto obci v prospech kalvínov /6/. 

 

119 Fasc 24     11-18                            1730                         24 

Spor Jána Bárczayho so Štefanom Lánczym o zaplatenie dlžoby /11/.  

120 Fasc 25      1-23   1730–1732     24 

Spor Rozálie Várady s obyvateľmi mestečka Moldava nad Bodvou o 

majetkový podiel v tomto mestečku /2/, spor Juraja Estvána s Jánom Királyom 

pre zahnanie dobytka v osade Gyandas /6/, spor Márie Kisovej s Michalom 

Tóthom pre urážku na cti /18/, spor Kataríny Peklanskej s Matejom 

Hergéczom pre zadržanie jej vena  /21/. 
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121 Fasc 26      1-18  1732      25 

Spor Alžbety Horváthovej s Michalom Péderi o vykúpenie kúrie v Pederi /2/, 

spor Kristíny Serédy s Františkom Bonisom a spol. o zaplatenie dlžoby /4/, 

spor proti hlavnému komisárovi AŽ Jozefovi Olaszovi pre zbitie richtára 

mestečka Nižný Medzev /7/, spor Žida Mojžiša s Matejom Postom o 

zaplatenie dlžoby /14/. 

122 Fasc 27       1-15  1733      25 

Spor Imricha Perényiho s hájnikom panstva v Haniske Jakubom Štefánikom 

pre zastrelenie ošípanej /2/, mandát Márie Terézie v spore perceptora AŽ 

Štefana Janku s exaktorom Štefanom Baso pre vydanie účtov o svojom 

úradovaní /6/, hraničný spor Andreja Kontila, rektora kolégia jezuitov v 

Levoči s kniežaťom Trautsonom týkajúci sa obcí hradu Boldogkő - MĽR /9/, 

spor Imricha Perényiho s provizorom panstva Haniska Jozefom Rabelom pre 

väznenie svojho poddaného /12/. 

123 Fasc 28        1-9  1733      26 

Spor Samuela a Žigmunda Pála s Jurajom Pálom pre násilné zabratie 

majetkovej časti v obci Rásony - MĽR /3/, spor Kláry Zakány so Štefanom 

Baso o zaplatenie dlžoby /4/, dedičský spor Štefana Hustého a spol. s Jánom 

Liceim o majetkový podiel v obci Marcinfalva a vinice v mestečku Szántó - 

MĽR /6/. 

124 Fasc 29 1-15  1734      26 

Spor Františka Kucsmayho s Mikulášom Čemnickým o zálohovanú kúriu v 

Pederi /1/, spor Štefana Domjana s Ľudovítom Niczky pre urážku na cti /5/, 

spor Alžbety Horváthovej s Imrichom Cserghö pre zabratie oráčin vo Veľkom 

Budulove /8/, spor Andreja Nádaskayho so Štefanom Nagyom o zaplatenie 

dlžoby /13/. 

 

125 Fasc 30  1-4  1734      27 

Spor Žigmunda Csákyho s Annou Zorgerovou pre úhradu schodkov v účtoch 

jej zomrelého brata, provizora panstva Szendrő - MĽR /1/, spor rektora 

jezuitského kolégia v Levoči Andreja Kontila s kniežaťom Jánom Viliamom 

Trautsonom o hranice obcí Boldogkőváralja, Boldogkőujfalu, Arka, Baskó, 

Magyoróska a Regécke - všetky v MĽR /2/. 



 - 35 -  

 

 

126 Fasc 31 1-10  1735      27 

Spor Anny Matthe so Štefanom Pamlinym  o zaplatenie dlžoby /1/, spor  

Ladislava Bárczayho s Michalom Fischerom pre násilné odňatie sena v 

obciach Svinica a Klečenov /4/, spor radcu Uhorskej komory  Michala 

Fischera s Ladislavom Bárczaym o zálohované lesy v Klečenove /8/. 

127 Fasc 32 1-12  1735      28 

Spor Štefana Farkasa s Andrejom Szatthmárym pre prepadnutie jeho domu v 

Moldave nad Bodvou /1/, dedičský spor Alžbety Debrődy s jasovským 

prepoštom Karolom Teschom  o dom v Jasove /4/, spor Ladislava Olasza so 

správcom Kisdyho seminára v Košiciach Františkom Szabó pre zadržanie 

poddaných obcí Geča a Košťany /6/, spor Imricha Sztárayho s mestečkom 

Szikszó o zaplatenie dlžoby /10/. 

128 Fasc 33 1-5  1736      28 

Spor Jána Dobayho s Jánom Berzeviczym o vykúpenie majetkových podielov 

v Buzinke zo zálohu /1/, spor Jána Sajgho s Michalom Barthalom pre odňatie 

hnuteľností a dobytka od poddaného v Bernátovciach /4/. 

128 Fasc 33 6-18  1736      29 

Spor Kláry Carove s Františkom Hegyi o zaplatenie dlžoby /9/, spor Andreja 

Radicsa s obcou Hýľov o úhradu dlžoby tridsať gbelov žita /13/.  

 

129 Fasc 34 1-8  1737      29 

Opozičný spor Jána Berzeviczyho s Františkom Kapy o majetky v obciach 

Rankovce a Vyšná Kamenica a v osade Herľany /1/, spor Jána Skrobaka s 

Jánom Szabó pre násilné odňatie oráčiny v obci Felsőkér - MĽR /4/, spor 

Žigmunda Csáky s mestečkami Nižný a Vyšný Medzev o zaplatenie dlžoby 

700 zlatých /7/.  

 

130 Fasc 35 1-13  1737      30 

Spor Barbory Hegymeghy s Volfgangom Máriássym  pre odňatie príjmov zo 

skrmovania žaluďov v lesoch obce Göncruszka - MĽR /1/, spor Jána Sepsyho 

s Alexandrom Komáromym oponujúcim proti vykonaniu súdneho rozsudku 

týkajúceho sa krčmy v obci Tornyosnémeti - MĽR /5/, spor kráľovského 
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taverníka Žigmunda Csákyho so Štefanom Baso a spol. o zaplatenie dlžoby 

/9/, spor Štefana Pamlinyiho s Alžbetou Pamlinyi  pre urážku na cti /12/. 

131 Fasc 36 1-8  1737      30 

Spor Jána Szepsyho s Alexandrom Komáromym o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Jána Paľa, želiara z mestečka Gönc s ovčiarom Michalom Pauličákom o 

úhradu škody spôsobenej stratením dvadsiatich oviec /3/, spor kráľovského 

fišku s jasovským prepoštom Maximiliánom Goldeghom pre zadržanie urbury 

a medi patriacej kráľovskej komore /5/, spor kráľovského fišku s jasovským 

prepoštom a konventom o úhradu urbury zo zlata, striebra a medi /8/. 

132 Fasc 37 1-10  1738      30 

Spor Jána Szepessyho so správcom sirotských majetkov Andrejom Baxym o 

úhradu schodku v sirotských účtoch /1/, opozičný spor Františka Kapyho s 

Jánom Dobaym o majetkový podiel v Buzinke /4/, spor Mikuláša Horvátha s 

Mikulášom Szemere o vrátenie utečených poddaných /10/. 

132                       11-14  1738      31 

Spor Františka s Barborou Görgei a spol. o úžitky zo spoločných benefícií v 

Ďurkove /13/.  

133 Fasc 38 1-8  1738      31 

Dedičský spor Štefana Gandela s Evou Barthovou o hnuteľnosti a 

nehnuteľnosti v obci Boldogkőujfalu - MĽR /3/, spor Juliany Kyseľovej s 

Ladislavom Olaszom pre násilné prepadnutie jej pozemkov a poddaného v 

Geči /4/, spor Andreja Gasparidesa s Matejom Thuróczym o zaplatenie dlžoby 

/7/.  

134 Fasc 39 1-9  1739      31 

Spor Juliany Kyseľovej so Žigmundom Molnárom pre násilné obsadenie jej 

domu v Košiciach /1/, spor Márie Brankovičovej s Jánom Sterankom pre zbitie 

richtára vo Vyšnej Kamenici /3/, spor Štefana Kosa s Jánom Kovácsom o 

zaplatenie dlžoby /7/.  
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135 Fasc 40 1-11  1741–1743     32 

Spor Františka Záborského s Františkom Budaym o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Alžbety Nikházy s Barborou Veresovou o deľbu hnuteľného a nehnuteľného 

majetku v Poľove, Rešiciach, Sokoľanoch, Buzici a v obci Arka - MĽR /2/, 

spor Štefana Keczera s nitrianskym biskupom Imrichom Eszterházym ako 

tútorom sirôt Františka Revického o zaplatenie dlžoby 1000 zlatých /7/, spor 

Štefana Szalayho s Máriou Szilvásy o majetkový podiel v Kechneci /8/.  

136 Fasc 41 1-20  1744      32 

Spor Ladislava Turanského s Andrejom Pintérom a spol. o deľbu majetkov v 

obciach Alsócéce, Felsőcéce, Vinzsoly, Felsőméra /všetky v MĽR/ a v 

Mokranciach /2/, spor Pavla Disznósa so Štefanom Csehy pre ublíženie na tele  

/7/, mandát krajinského sudcu Jozefa Eszterházyho vydaný v spore Ladislava 

Olasza s Katarínou Semsey o majetkový podiel v Bernátovciach /8/, opozičný 

spor Michala Szentmártoniho s Pavlom Szegedym pre hatenie vykonania 

súdneho rozsudku týkajúceho sa majetkovej časti v Ždani /13/, spor Alžbety 

Kisovej s Jánom Rátzom o zaplatenie dlžoby /19/.  

137 Fasc 42 1-17  1745      33 

Spor Františka Becskerekyho s Barborou Veresovou pre urážku na cti /4/, spor 

Gotfrída Lejtnera s Ladislavom Végházym a spol. pre násilné odobratie kravy 

/7/, spor Jána Viziho so Žigmundom Illésim pre obsadenie pozemku v obci 

Szentistvánbaksa - MĽR /11/, opozičný spor rábskeho biskupa Františka 

Zichyho s kráľovským fiškom o vykonanie súdneho rozhodnutia týkajúceho sa 

Bidoviec /13/. 

 

138 Fasc 43 1-11  1745      33 

Metačný spor ostrihomskej kapituly s členmi rodiny Bárczay o hranice osady 

Lebenye a obcí Nižná a Vyšná Barca /v prílohe neoverené odpisy metačných 

listín z r. 1337, 1362/ /1/, spor Davida Hagena s Jánom Pollakym a Michalom  

Molitorisom, exaktormi mesta Košíc pre násilné vymáhanie dane /5/, spor 

Františka Becskereky s Barborou Veresovou pre prepadnutie oráčiny v 

Sokoľanoch /9/. 
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139 Fasc 44 1-18  1745      34 

Spor Alžbety Szalka s Máriou Konczovou pre urážku na cti /1/, spor Michala 

Vendéghiho s Jánom Jeneym pre ublíženie na tele /5/, hraničný spor mesta 

Košíc s rodinou Bárczay o hranice medzi Košicami a Barcou /v prílohe 

neoverené odpisy listín z r. 1478, 1526/ /9/, spor Kláry Péchyovej s 

Alexandrom Muraközim o zaplatenie dlžoby 100 toliarov /13/. 

140 Fasc 45 1-10  1746      34 

Spor Alexandra Fáyho s Teréziou Szentiványi o majetkovú čiastku v Malom  

Budulove /1/, spor jasovského prepošta Andreja Sauberera s Ladislavom 

Olaszom a správcom košického seminára Františkom Szabó o osadu Apáti /v 

prílohe mandát Márie Terézie a odpisy listín z r. 1261, 1264, 1286/ /4/, spor 

Štefana Szegő s Michalom Balpatakym  o zálohovanú usadlosť v Malom 

Pederi  

/8/. 

140 Fasc 45 11-27  1746      35 

Spor vratislavského obchodníka Teofila Kazovského s Michalom 

Glatzingerom o zaplatenie dlžoby /13/, spor Alžbety Pintérovej s Jurajom 

Fövenyessym o úhradu škody /22/.  

141 Fasc 46 1-20  1747      35 

Spor Ľudovíta Niczky so Štefanom Glatzerom o nedoplatok nájomného za 

krčmu v Šebastovciach /1/, spor Juraja Tarczyho a spol. so Štefanom a 

Michalom Baso o vrátenie kuriálnej usadlosti v obci Kupa - MĽR /5/, spor 

jasovského prepošta Andreja Sauberera s Teréziou Szentiványiovou o 

zaplatenie dlžoby /9/, spor Žigmunda Ragályiho s Máriou Nikházy pre násilné 

zadržanie spoločných príjmov z obce Csobád a osady Borsfalu v MĽR /15/.  

 

142 Fasc 47 2-20  1747–1748     36 

Spor Jána Leitnera so Žigmundom Novajkaim o zaplatenie dlžoby /3/, spor 

Ľudovíta Niczky so Štefanom Tótom a Židom Michalom o úhradu škody /7/, 

spor Štefana Szirmayho s Pavlom Sárosym pre odobratie role v Paňovciach 

/13/, exekučný spor Daniela Bakó so Štefanom Beszterczey o vinicu v 

mestečku Szántó - MĽR /15/, súdne pokračovanie proti Norbertovi 
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Jabroczkému pre násilie spáchané voči komisárovi poľského kráľa, 

skupujúcemu tokajské víno /20/.  

143 Fasc 48 1-16  1748      36 

Spor Petra a Andreja Alexia s Jánom Martinidesom pre urážku na cti /2/, spor  

Jána a Štefana Nagya s Jánom Martinidesom o polovicu usadlostí v 

Čečejovciach /7/, spor Štefana Szirmayho s Jánom Bődym pre násilné 

odobratie vola /10/, spor Štefana Kormosa s Michalom Szentmártony o 

zálohovanú majetkovú časť v Sokoľanoch /12/. 

 

144 Fasc 49 1-20  1749      37 

Spor Andreja Vendéghyho s Máriou Szentsimonyi o zálohované majetkové 

časti v Chyme a Vyšnom Lánci /1/, spor fiškála AŽ s protestantskými 

kazateľmi v obciach Felsőméra a Fancsal, pre vykonávanie náboženských 

obradov v obciach Alsóméra a Felsőfüged - všetky v MĽR /4/, spor Pavla 

Semseyho s Jánom Dobaym pre násilné obsadenie a zasiatie jeho role v 

Buzinke /12/, spor Jozefa Szentmihály s Jánom Désim pre urážku na cti /16/. 

145 Fasc 50 1-8  1750      37 

Spor jasovského propošta Andreja Sauberera so Štefanom Szirmaym o role a 

lúky v Paňovciach /2/, metačný spor Barbory Hegymegyovej s mestom Košice 

o hranice obcí Baška, Nižný Klatov a Bukovec /6/, spor Zuzany Diószegi s 

Jánom Berthótym o zálohovaný majetok v Nižnom Čaji /8/. 

146 Fasc 51 1-18  1750      38 

Spor Františka Fülpessiho s Klárou Ragállyi o zálohované majetkové časti v 

obciach Felsőgagy, Alsógagy, Ujlak, Apáti a Vendégi - všetky v MĽR /v 

prílohe mandáty Márie Terézie/ /1/, záložný spor Márie Fekete s Máriou 

Győriovou o kuriálny majetok v Mokranciach /5/, metačný spor jasovského 

prepošta Andreja Sauberera s Nikházy Máriou a spol. o hranice obcí Perecse a 

Kány  v MĽR /13/, spor mesta Košíc s Barborou Hegymeghi pre prisvojovanie 

si istého pozemku obce Baška a jeho pripojenie k územiu Bukovca /18/. 
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147 Fasc 52 1-9  1750      38 

Spor Žigmunda Martonossyho s Františkom Záborským o zaplatenie dlžoby 

/1/, spor župného fiškála s Ladislavom Turánskym  a spol. pre banderiálne 

nedoplatky /2/, spor Kristiána Fridricha Wülffena so Žigmundom 

Martonossym a mestečkom Moldava nad Bodvou o zaplatenie dlžoby 1000 

zlatých /8/. 

147 Fasc 52 10-14  1750      39 

Spor župného fiškála Dávida Haagena s Pavlom Paľom pre ublíženie na tele 

Gabrielovi Nagyovi /12/. 

148 Fasc 53 1-15  1750      39 

Spor Juraja Istvána s Petrom Kovácsom o zaplatenie dlžoby /2/, spor Márie 

Hunyadi so Štefanom Girincsi pre prisvojenie si lúky v obci Felsődobsza - 

MĽR /6/, spor Žofie Kantorovej s Klárou Pethő o zálohovanú majetkovú časť 

v obci Tornyosnémeti - MĽR /8/, spor varadínskeho prepošta Štefana Keczera 

so Žigmundom Martonossym a spol. o zaplatenie dlžoby 6390 zlatých /v 

prílohe mandát palatína gr. Jána Pálffyho/ /9/.  

 

149 Fasc 54 1-15  1751      40 

Spor Štefana Szalayho s Ladislavom Hangácsim pre prisvojenie si lúky v 

Kechneci /1/, spor Štefana Hunyora s Jánom Hunyorom o zaplatenie dlžoby 

/5/, spor Jozefa Semseyho s Barborou Hegymegi o majetkovú časť v obci 

Vizsoly - MĽR /9/, spor Juraja Pigay s Alžbetou Begányi o deľbu majetkov v 

Milhosti a v obci Tornyosnémeti - MĽR /14/. 

150 Fasc 55 1-15  1752      40 

Spor gréckeho obchodníka Jána Anastasiho s Jozefom Deme o zaplatenie 

dlžoby /1/, spor Juraja Göncziho s administrátorom panstiev kniežaťa 

Trautsona Regéc a Sárospatak /MĽR/ Karolom Dujardinom pre ublíženie na 

tele /4/, opozičný spor Barbory Papovej s Máriou Maťašovskou o dve usadlosti 

v obci Zsujta - MĽR /10/, spor Andreja Nagya s Alžbetou Verébovou pre 

urážku na cti /12/.  
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150 Fasc 55 16-24    1752      41 

Spor Jakuba Meška s Jánom Szilágyim a spol. pre násilné odvezenie sena z 

pozemku v obci Litka - MĽR /18/, opozičný spor Štefana Keczera so 

Žigmundom  Martonossym pre hatenie vykonania súdneho rozsudku v obci 

Ujvár - MĽR /21/.  

151 Fasc 56 1-22  1752      41 

Dedičský spor medzi členmi rodiny Fáy a obce Fáj v MĽR /2/, spor Štefana 

Nyergesa s Máriou Szentpétery pre urážku na cti /6/, spor kniežaťa Jána 

Viliama Trautsona s Jánom Jablonovským pre  odvezenie stavebného dreva z 

lesov obce Kovácsvágás /8/, spor Františka Boldisára so Štefanom Boldisárom 

o vinicu v mestečku Szikszó - MĽR /15/, spor jezuitu Mikuláša Pethő, správcu 

šľachtického  konviktu v Košiciach so špánom majetkov trnavského seminára 

v Krásnej nad Hornádom Šimonom Béresom pre násilné odvezenie sena z lúky 

osady Lebenye  

/21/.  

152 Fasc 57 1-10  1752      42 

Spor Alexandra Hangácsiho s Klárou Pethő pre odvezenie sena z lúky obce 

Tornyosnémeti - MĽR /4/, spor Barucha Lazaroviča, nájomcu pivovaru v obci  

Fony - MĽR s Antonom Brummerom o zaplatenie dlžoby /5/, spor Márie 

Udvarhelyi s administrátorom panstiev Regéc a Sárospatak pre otvorenie 

kameňolomu na území obce Cekeháza - MĽR /7/. 

153 Fasc 58 1-16  1752      42 

Spor Jána Viliama Trautsona s Františkom Dessöffym pre zahnanie ošípanej v 

lesoch obce Telkibánya - MĽR /2/, spor Michala Szathmáriho, rektora 

reformovaného kolégia v Blatnom Potoku so Žofiou Petrahay o zaplatenie 

dlžoby /4/, spor župného  fiškála s Alžbetou Máriássy, ktorá nedovolila 

vykonať pohreb katolíckemu plebánovi z Buzice v Rešiciach /12/. 

153 Fasc 58 17-29  1752      43 

Spor Alžbety Pintérovej s Juditou Vassovou  pre násilné odvezenie pšenice z 

poľa v obci Zsujta - MĽR /19/, spor Štefana Körtvélyesyho so Žigmundom 

Fekete pre urážku na cti /22/.  
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154 Fasc 59 1-16  1753      43 

Záložný spor Alžbety Pintérovej s Pavlom Tarcsalim o pozemok v obci Zsujta 

- MĽR /1/, spor Alžbety Göncziovej s Imrichom Molnárom pre ublíženie na 

tele /5/, záložný spor Kláry Sennyei s Kristínou Dessőffy o kúriu a majetkové 

časti v Paňovciach, Hodkovciach v osade Szőllőske a o lúku v Košickej 

Polianke /10/, opozičný spor Ľudovíta Földessyho so Štefanom Cserghő pre 

vykonanie súdneho rozsudku ohľadom domu vo Veľkom Budulove /16/. 

 

155 Fasc 60 1-13  1753      44 

Spor Štefana Csörghő s Jánom Martinidesom o majetkovú časť vo Veľkom 

Budulove /1/, záložný spor kniežaťa Jána Viliama Trautsona s Barborou 

Hegymeghi o majetkovú časť v obci Alsóvadász - MĽR /v prílohe mandát 

Márie Terézie/ /2/, spor Andreja Téglássyho s Jurajom Baranyim pre urážku na 

cti /6/, spor Františka Bárczayho s hospodárskym správcom majetkov 

ostrihomskej kapituly v Krásnej nad Hornádom Františkom Hágerom pre 

odvezenie sena z lúky vo Vyšnej Barci /8/, spor Jána Danku s Andrejom 

Vécseym o zaplatenie dlžoby /13/. 

 

156 Fasc 61 1-10  1753      44 

Spor Jozefa Marschalla so Žigmundom Martonosym o zaplatenie dlžoby /2/, 

spor Juraja Vatayho so Žigmundom Mező pre urážku na cti /7/. 

156 Fasc 61 11-34  1753      45 

Opozičný spor Jána Bertothyho so Zuzanou Dioszeghy o majetkový podiel v 

Nižnom Čaji /14/, spor Štefana Dessöffyho s majerníkom košického seminára 

v Košťanoch pre prisvojenie si časti pozemku vo Vyšnej Geči /21/, spor Juraja 

Bonisa so správcom košického seminára Michalom Csibom pre spásanie lúky 

v Trstenom pri Hornáde /30/.  

 

157 Fasc 62 1-5  1754      45 

Záložný spor Evy Hladkej s Michalom Szentmártonyim o majetkové časti v 

Ždani  a Bohdanovciach /1/, spor hlavného župana AŽ Antona Csákyho s br. 

Jakubom Meškom pre zhabanie saní naložených drevom vyťaženým v lesoch 

obce Perín /5/. 

 

 

 

158 Fasc 63 1-16  1754      46 

Spor Vavrinca Orczyho s Máriou Udvarhelyi o majetkový podiel v obci 

Vilmány - MĽR /3/, mandát Márie Terézie týkajúci s záložného sporu Jána 
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Désyho so správcom košického šľachtického konviktu Mikulášom Petkom o 

majetkovú časť v obci Kokšov - Bakša /5/, spor Ladislava Keczera s 

Gabrielom Megyerym o zaplatenie dlžoby /12/, spor Šarolty Pércsyovej s 

Andrejom Laczom z Moldavy nad Bodvou o vrátenie prisvojených si 

hnuteľností /16/.  

159 Fasc 64 1-3  1754      46 

Spor Žigmunda Ragályiho s provizorom panstva Regéc Samuelom Liczym pre 

prepadnutie vozov vezúcich drevo z lesov mestečka Szántó - MĽR /2/. 

159 Fasc 63 4-16  1754      47 

Spor Antona Rósu s Ladislavom Megyerim o zaplatenie dlžoby /7/, spor 

Ľudovíta  Budaházyho so Štefanom Dessőffym o zálohovanú majetkovú časť 

v Buziciach /v prílohe mandát Márie Terézie/ /11/, záložný spor Anny 

Bernáthovej s Ladislavom Telekim o majetkový podiel v obci Gibárt - MĽR 

/16/. 

 

160 Fasc 65 1-25  1754      47 

Spor Šarolty Rőczei s Matejom Neogradim o zaplatenie dlžoby /1/, dedičský 

spor Evy Nagyovej so Žigmundom Komjátim o vinice v mestečku Szántó /8/, 

spor Andreja Keczera s Jánom Žatkovským pre prisvojenie si oráčiny v 

Kráľovciach /14/, spor gréckeho obchodníka Jána Anastasia s Matejom 

Sárosim o zaplatenie dlžoby /18/, spor Juraja Smilňanského s Jánom Förderom 

pre škodu spôsobenú zrušením prenájmu krčmy v obci Forró - MĽR /v prílohe 

mandáty Františka Lotrinského a Márie Terézie/ /20/. 

 

161 Fasc 66 1-5  1755      48 

Metačný spor Jakuba Meška so spoluvlastníkmi obce Všechsvätých o hranice 

mestečka Haniska /1/, spor Pavla Melczera s Františkom Melczerom o kúpele 

Alsókéked - MĽR /3/, spor Gabriela a Jána Jábrockého so Štefanom 

Dessöffym pre urážku na cti /4/.  
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162 Fasc 67 1-10  1755      49  

Spor Kataríny Szepesy s Jánom Lengyelom o zaplatenie dlžoby /2/, spor Anny 

Oroszovej s Františkom Dessöffym pre násilné vniknutie na lúku v obci Ujvár - 

MĽR /8/. 

162 Fasc 67 11-20  1755      49 

Spor Jakuba Mešku s Pavlom Melczerom pre poškodzovanie hraničných znakov 

lesov v Belži /12/, spor Juraja Bónisa so Zuzanou Draveckou o kúriu v Skároši 

/17/. 

163 Fasc 68 1-11  1755      49 

Metačný spor Barbory Hegymeghy s komposesormi obcí Všechsvätých, 

Košťany, Bernátovce o hranice Krásnej nad Hornádom /1/, spor Františka 

Dessőffyho s Pavlom Daczó o lúku v obci Mátyásháza /4/, spor Ignáca 

Palásthyho s Michalom Komjáthym pre napomáhanie úteku poddaných /8/.  

 

164 Fasc 69 1-13  1755      50 

Spor Jána Semseyho s Pavlom Semseym o tretinu príjmov zo skrmovania 

žaluďov v lesoch obce Šemša /1/, spor Františka Kádasa s Antonom Abonyim 

pre ublíženie na tele /4/, spor mesta Košíc s Barborou Hegymeghi pre 

odvezenie jedného suda vína z vinice v obci Vizsoly - MĽR /v prílohe mandát 

Márie Terézie/ /8/, spor Judity Kapi s Jurajom Nozdrovickým o vrátenie 

utečeného poddaného /12/. 

165 Fasc 70 1-9  1755      50 

Spor Barbory Josovej s Barborou Kegyesovou o zaplatenie dlžoby /2/, spor 

Zuzany Kopré so Štefanom Medjehidi pre urážku na cti /6/, záložný spor 

Juliany Raszlaviczy s Klárou Győry a spol. o majetkové podiely v Chyme a 

Vyšnom Lánci /9/. 

 

165 Fasc 70 11-19  1755      51 

Spor Barbory Hegymegi s Pavlom Semseym pre odobratie dvoch volov /13/, 

spor Gabriela Lakatosa s Ladislavom Pécsym o deľbu majetkov v mestečku 

Szántó a v obciach Szentandrás /obe v MĽR/ a v Janíku /17/. 
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166 Fasc 71 1-18  1756      51 

Spor správcu Kisdyho seminára v Košiciach jezuitu Juraja Szegedyho s 

Adamom Messinom pre rušenie v užívaní lesov medzi obcami Regéc, Fony a 

Hejce - všetky v MĽR /1/, spor Heleny Erdélyiovej s Evou a Máriou 

Begányiovou o zaplatenie dlžoby /6/, záložný spor Alexandra Perényiho s 

Antonom Bornemisza o majetkové časti v obciach Tornyosnémeti a 

Hidasnémeti /obe v MĽR/ a v Milhosti /14/, spor Apolónie Dajka s Ľudovítom 

Budaházym o zálohovaný majetkový podiel v Buziciach /16/. 

167 Fasc 72 1-15  1756      52 

Spor Mateja Flaskayho s Gabrielom a Jánom Jábrockým o oráčiny vo Veľkej 

Ide /2/, spor Pavla Ternyeyho s Jurajom Fövenyessym pre zbitie jeho sluhov 

/5/, záložný spor Juliany Nikházy s Ladislavom Szepesim o polovicu lúky v 

Čani /8/, záložný spor Alexandra Perényiho s Františkom Kapim o majetkové 

časti v Cesticiach, Veľkej Ide, Komárovciach, Milhosti a v obci Ujvár - MĽR 

/15/. 

168 Fasc 73 1-10  1756      52 

Spor Jána Tagiszera s Jurajom Nagyom o zaplatenie ročného nájomného za 

dom v Košiciach /1/, záložný spor Adama Keglevicsa, hlavného župana 

Turnianskej župy s Barborou Hegymeghiovou o majetkovú časť v obci 

Vizsoly - MĽR /6/, opozičný spor Barbory Hegymeghiovej s mestom Košice 

ohľadom hraníc Bukovca /9/. 

168 Fasc 73 11-17  1756      53 

Spor Márie Hunyadiovej so Štefanom Girincsim o majetkovú časť v Nižnom 

Lánci /12/. 

169 Fasc 74 1-15  1757      53 

Dedičský spor Pavla Végháziho s Barborou Bogdányiovou o hnuteľnosti /1/, 

spor Antona Sedlického s Ladislavom Szentgyörgyim o zaplatenie dlžoby /4/, 

opozičný spor Štefana Dessőffyho s Alžbetou Nikházyovou pre hatenie 

vykonania súdneho rozsudku v Poľove a Sokoľanoch /8/, spor Michala 

Kalického s Michalom Viczmándym o zaplatenie dlžoby /13/. 
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170 Fasc 75 1-17  1757      54 

Spor Kataríny Semsey s Ľudovítom Budaházym pre násilné odňatie 

palivového dreva z lesa medzi obcami Bernátovce a Buzice /1/, záložný spor 

Adama Lencsésa s Jurajom Fáym o majetkovú časť v obci Felsőméra - /MĽR/ 

/6/, spor Gabriela Jábrockého s Michalom Viczmándym pre škodu spôsobenú 

pošliapaním pšenice /9/, spor Žigmunda Ragályiho s Ladislavom Jeneim o 

zaplatenie dlžoby /13/. 

171 Fasc 76 1-17  1757      54 

Spor župného fiškála s Ladislavom Szemere pre znemožnenie obhliadky veže 

a zvonice v obci Detek - MĽR /3/, spor Kataríny Bányaiovej s Juditou 

Nagyidai pre urážku na cti /4/, spor Alexandra Krajníka s Krištofom Pačajom 

o zaplatenie dlžoby /9/, záložný spor Juraja Bónisa s Jánom Berthotym o 

príslušenstvo polovice usadlosti v Nižnom Čaji /10/. 

172 Fasc 77 1-19  1758      55 

Spor šačianskeho obyvateľa Vaňu s Jánom Poliakom o zaplatenie dlžoby /2/, 

opozičný spor Štefana Dessőffyho s Alžbetou Nikházyovou pre znemožnenie 

vykonania súdneho rozsudku /6/, spor Barbory Hegymegiovej s Jánom 

Keresztúrym pre zahnanie ošípaných /11/, dedičský spor Štefana Dióssyho so 

Žigmundom Dióssym o majetkovú časť v Ďurkove /15/.  

173 Fasc 78 1-17  1758      55 

Spor Terézie Alexiusovej s Petrom Alexiusom o deľbu majetkovej časti v 

Malom Budulove /4/, spor Abraháma Herskovicsa s obyvateľmi obcí Haniska 

a Čaňa o zaplatenie dlžoby /6/, spor Pavla Melczera so Štefanom Fejérom o 

vrátenie utečeného poddaného /11/, záložný spor Františka Perényiho s 

Františkom Ternyeim  o majetkovú časť v mestečku Szikszó - MĽR /13/. 

 

174 Fasc 79 1-18  1758      56 

Spor Jakuba Mešku s Imrichom Lánczym o oráčinu v Čani /1/, spor Imricha 

Sztárayho, hlavného župana Užhorodskej župy s Jánom Jábrockým o vrátenie 

utečených poddaných  /6/, záložný spor Juliany Nikházyovej so Sebastiánom 

Selthmajerom o usadlosť v Buzici /12/, spor Ignáca Palástyho s Jánom 

Barkóczym o lúku v Košickej Polianke /16/. 
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175 Fasc 80 1-9  1759      56 

Záložný spor Žigmunda Bernáta s Alexandrom Krajníkom o majetkové časti v 

obciach Göncruszka a Szőled - obe v MĽR /1/, dedičský spor Juliany 

Nikházyovej s Ladislavom Szepesim o príslušenstvo majetkov v Malých a 

Veľkých Sokoľanoch /4/, spor Anny Radigovičovej so Štefanom Szombathym 

o zaplatenie dlžoby /9/. 

176 Fasc 81 1-15  1759      57 

Záložný spor Ladislava Vayho so Štefanom Tahim o usadlosť v obci 

Felsőgolop - MĽR /2/, záložný spor Alžbety Horváthovej s Katarínou 

Örményiovou o usadlosť v Mokranciach /5/, dedičský spor Imricha Fáyho s 

Volfgangom Horváthom o majetky v obci Léh - MĽR /7/, spor Anny 

Oroszovej s Pavlom Melczerom pre zahnanie ošípaných /15/. 

 

177 Fasc 82 1-19  1759      57 

Spor Márie Terézie Spitzlinovej s Jánom Renaudom o zaplatenie dlžoby /1/, 

záložný spor Alexandra Perényiho s Gabrielom Jábrockým o majetkové časti 

vo Veľkej Ide, Cesticiach, Komárovciach, Períne, Milhosti a v obci Abaujvár - 

MĽR /4/, spor Jakuba Meška s Imrichom Lánczym o vrátenie zálohovanej role 

v Čani /8/, spor Jána Keresztúryho s Máriou Pongrátzovou pre urážku na cti 

/11/. 

178 Fasc 83 2-19  1759      58 

Spor Kristiána Kuksa so Štefanom Babocsaym o zaplatenie dlžoby /2/, spor 

Jána Pelbártha s Andrejom Gálosom pre zbitie jeho sluhu /5/, záložný spor 

Michala Dobosa s Jurajom Horváthom o kúriu v obci Felsőcéce - MĽR /11/, 

spor Mikuláša Ottlika s Julianou Nikházyovou pre odvezenie sena z lúky v 

Sokoľanoch /14/.  

179 Fasc 84 1-7  1760      58 

Záložný spor Pavla Melczera s Michalom Szentmártonyi o majetkovú časť v 

obci Pányok - MĽR /2/, spor Juraja Bónisa s Juditou Kapyovou o benefícium 

mlyna v Trstenom pri Hornáde /4/.  
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180 Fasc 85 1-12  1760      59  

Záložný spor kráľovského fiškála Jána Semseyho s Michalom Szentmártonyim 

o majetkovú časť v Bohdanovciach /1/, spor Juraja Jaslinského, poštmajstra v 

Seni so Zuzanou Szentmiklósyovou o zaplatenie dlžoby /4/, dedičský spor 

Adama Kőszeghyho s Jurajom Remeníkom o roľu v mestečku Szántó - MĽR 

/10/. 

 

181 Fasc 86 1-14  1760      59 

Záložný spor Márie Abonyiovej s Pavlom Sebő o kúriu a príslušenstvo v obci  

Szentistvánbaksa - MĽR /1/, záložný spor Juliany Nikházyovej s Ladislavom  

Szepesim o majetky vo Veľkých a Malých Sokoľanoch /6/, spor Terézie 

Szentiványiovej s Jánom Renaudom o zaplatenie dlžoby /9/, spor Doroty 

Kranczovej s Jánom Gedeonom pre ublíženie na tele /12/. 

182 Fasc 87 1-20  1760      60 

Spor Alžbety Jóhészovej s Andrejom Vámosom o pozemok v Moldave nad 

Bodvou /2/, záložný spor Evy Ujlakyovej so Štefanom Tóthom o polovicu 

usadlosti v obci Felsőregmec - MĽR /4/, spor Samuela Halásza s Františkom 

Sentmiklóssym o vinicu v mestečku Szikszó - MĽR /v prílohe mandát Márie  

Terézie/ /10/, záložný spor Alžbety Horváthovej s jasovským prepoštom  

Andrejom Saubererom o majetkový podiel v osade Szőllőske /11/, spor Jakuba 

Meška s Ladislavom Szepesim pre ťažbu dreva v lese patriacom ku kúrii v 

Haniske /16/. 

183 Fasc 88 1-16  1761      60 

Spor Gabriela Széchyho s Michalom Argentim a spol. o zaplatenie dlžoby 450 

kremnických zlatých /1/, spor Františka Melczera s Pavlom Semseym o 

vrátenie utečeného poddaného /8/, záložný spor Antona Csákyho so Štefanom 

Literatim o pozemok v mestečku Szikszó - MĽR /12/, spor Štefana 

Klobušického s Jurajom Gállom o pozemok v Slanci /13/. 

184 Fasc 89 1-12  1761      61 

Spor Davida Hagena s Abrahámom Filipovičom o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Márie Szabó so svojimi bratmi o deľbu majetkov vo Veľkej Ide /3/, spor 

župného fiškála s Jurajom Soosom a kazateľom Štefanom Biharim pre 

vykonávanie bohoslužieb v súkromnom dome /7/.  
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185 Fasc 90 1-13  1761      61 

Záložný spor Štefana Dessőffyho s Mikulášom Gabrielom a spol. o majetkovú 

časť v obci Hernádbüd /1/, spor Barbory Divényi s Jánom Gondolyom pre 

spásanie lúk v Bačkovíku /4/, spor Františka Domonkosa s Pavlom Novajkaim 

o vrátenie záhrady a vinice v mestečku Szántó - MĽR /8/. 

185 Fasc 90 14  1761      62 

Dedičský spor Benedikta Sajghó s Katarínou Semseyovou o majetky v 

Košiciach a Bernátovciach /14/.  

186 Fasc 91 1-16  1762      63 

Spor Michala Szentmártonyho s kráľovským fiškom o majetkovú časť v 

Bohdanovciach /1/, spor Juraja Bónisa s Jánom Berthótym o majetkový podiel 

v Nižnom Čaji /5/, záložný spor Petra a Jána Verebéllyiho s Františkom 

Komjáthym o kúriu v obci Felsőkér - MĽR /10/, spor Juraja Soosa s Andrejom 

Szabó pre násilné pokosenie lúky v Trstenom pri Hornáde /16/.  

 

187 Fasc 92 2-11  1762      63 

Opozičný spor Gabriela Koncza s Františkom Komjátim o majetkovú časť v 

obci Gibárt - MĽR /4/, spor Michala Argentiho so Žigmundom Ragályim o 

zaplatenie dlžoby /5/, spor Františka Melczera s Jánom Patakym pre násilné 

zabratie lúky a vinice v obci Kér - MĽR /10/. 

188 Fasc 93 1-19  1762      64 

Spor Kristíny Péchyovej s Jánom Keresztúrym pre násilné vniknutie do jej 

záhrady v Janíku /1/, záložný spor Petra Vécseyho s Andrejom Johészom o 

majetkovú časť v Mokranciach /4/, spor Júliany Péchyovej s Jánom 

Keresztúrym pre urážku na cti /12/, spor Štefana Dessőffyho s Jánom 

Renaudom o zaplatenie dlžoby /14/, spor Karola Dobayho so Štefanom 

Dessőffym o vrátenie poddaného kuchára /19/.  

189 Fasc 94 1-8  1762      64 

Spor Alžbety Horváthovej so Žofiou Vitalisovou o role vo Veľkom Budulove 

/2/, záložný spor Žigmunda Perényiho s rodinou Bárczay o majetkový podiel v 



 - 50 -  

 

 

mestečku Szikszó - MĽR /4/, spor Michala Demeckého s Gabrielom 

Jabrodským o majetkové časti v Bernátovciach, Kokšove - Bakši a v obci 

Ujvár - MĽR /v prílohe neoverený odpis metačnej listiny obce Kokšov z r. 

1262/ /6/. 

190 Fasc 95 1-12  1763      65 

Spor Antona Csákyho s Ladislavom Somogyim a spol. o pozemok v obci 

Ujvár - MĽR /1/, metačný spor jasovského prepošta s predstaveným rezidencie 

jezuitov na Spišskej Kapitule Štefanom Szálym o hranice medzi Drienovcom a 

Jasovom /v prílohe neoverené odpisy listín vzťahujúcich sa na Drienovec z r. 

1360,1438, 1439/ /4/, spor Samuela Korotnokyho s regentom šľachtického 

konviktu v Košiciach Jozefom Reckom o majetkové časti v Buziciach a Bakši 

/v prílohe mandáty Márie Terézie/ /7/. 

 

191 Fasc 96 1-8  1763      65 

Spor Márie Péchyovej s Michalom Maukschom o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Evy Hidegovej s Františkom Szorathom o vrátenie role v obci Rásony - MĽR 

/3/, záložný spor kráľovského fišku s Rozáliou Váradyovou o majetkovú časť 

v Rozhanovciach /6/.  

192 Fasc 97 1-10  1763      66 

Spor Imricha Soósa s Jurajom Gergelyom pre zadržanie žriebäťa zahnaného z 

osady Gyňov /1/, spor Anny Szemere s Andrejom Gálom pre rušenie v užívaní 

lesov obce Felsőméra - MĽR /5/, spor Jozefa Szentimreyho s Annou 

Ragályiovou o vrátenie písomných dokumentov /9/. 

193 Fasc 98 1-18  1763      66 

Spor Zuzany Szemere s Andrejom Fáym o spoločné benefície obcí Fúlókércs, 

Szemere a Pamlény - všetky v MĽR /1/, záložný spor Františka Perényiho s 

Jánom Kósom a spol. o dve usadlosti v mestečku Szikszó - MĽR /6/, spor 

rozhanovského plebána Víta Pricsa s Michalom Csepke o lúku v 

Rozhanovciach /10/, spor správcu šľachtického konviktu v Košiciach Jozefa 

Recka s Alexandrom Perényim o zaplatenie dlžoby 1500 zlatých /15/. 
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194 Fasc 99 1-10  1764      67 

Záložný spor Kláry Péchyovej s Volfgangom Péchym o majetkovú časť v 

Janíku /1/, spor Štefana Diósa so Žigmundom Diósom a spol. o vrátenie 

písomných dokumentov /4/, záložný spor kráľovského fišku so Samuelom 

Egererom o majetkovú časť v Chrastnom /7/.  

 

195 Fasc 100 1-23  1764      67 

Spor Anny Szemere s Jurajom Fáym pre zadržanú mzdu /4/, spor Štefana 

Dessewffyho s richtárom mesta Košíc Štefanom Berczikom pre uväznenie 

svojho poddaného z Poľova /7/, spor Michala Nagya s Jurajom Végom pre 

urážku na cti /11/, spor Žigmunda Demeckého s Julianou Jamborcsákovou o 

zaplatenie dlžoby /14/, záložný spor Zuzany Vendégyovej s Annou 

Makayovou o majetkový podiel v Strednom Lánci /21/.  

196 Fasc 101 1-13  1765      68 

Metačný spor predstaveného rezidencie jezuitov na Spiši Štefana Szalyho s 

Jozefom Keglevicsom o hranice medzi Drienovcom a mestečkom Turna nad 

Bodvou /1/, spor Michala Szálkayho so Štefanom Papom o role v obci Rásony 

- MĽR /4/, spor Kláry Szentpéteryovej s Jurajom Gátsym pre urážku na cti /9/, 

spor Jána Zágonyiho so Židom Abrahámom o zaplatenie dlžoby /13/.  

 

197 Fasc 102 1-23  1765      68 

Spor Alexandra Forraiho so Žigmundom Nagyom o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Mikuláša Buzu s Michalom Herke pre zrúcanie ohrady, ktorá chránila zasiatu 

plochu v obci Beret - MĽR /4/, spor župného fiškála s Ladislavom Somogyim 

pre zbitie vojaka Czakóa /6/, spor Ladislava Fáyho s Pavlom Beke pre 

uväznenie jeho špána /10/, metačný spor Ladislava Fáyho s komposesormi 

obce Csenyéte o hranice medzi obcami Fáj a Csenyéte - obe v MĽR /21/. 

198 Fasc 103 1-14  1766      69 

Spor Štefana Benčíka s Michalom Mauksom pre nedodržanie podmienok 

prenájmu v Janíku /1/, opozičný spor Márie Nagyovej s Jánom Nagyom o 

pozemok v obci Csobád - MĽR /5/, spor župného fiškála s Pavlom Pongrácom 

pre zbitie vojaka /7/, spor Jána Masáryho s Jurajom Fövenyesym pre násilné 

vniknutie do lesov v obci Hernádkércs - MĽR /11/. 
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199 Fasc 104 1-5  1766      69  

Spor Barbory Devényiovej s mestom Košice ohľadom daňových nedoplatkov za 

jej dom v Košiciach /v prílohe mandát Márie Terézie/ /1/, záložný spor Jána 

Gönczyho s Alexandrom Krajníkom a spol. o usadlosť v obci Göncruszka - 

MĽR /4/. 

 

 

 

 

199 Fasc 104 6-19  1766      70 

Spor Barbory Domjánovej s Pavlom Melczerom o vrátenie utečených 

poddaných /7/, záložný spor Jozefa Perényiho s Andrejom Szilágyim o 

majetkovú časť vo Veľkej Ide /12/, spor Márie Papovej s Demeterom 

Albanusom pre urážku na cti /15/.  

 

200 Fasc 105 1-16  1767      70 

Spor kniežaťa Jána Trautzona so Štefanom Szathmárym a spol. pre 

podpaľačstvo v lesoch panstva Regéc - MĽR /1/, spor Evy Gyarmathiovej so 

Štefanom Gyarmathim pre zbitie /5/, spor Petra Vécseyho so Štefanom 

Vajdom pre urážku na cti /9/, dedičský spor Barbory Novákyovej s Jozefom 

Várym o majetky po Antonovi Váry v mestečku Szikszó - MĽR /15/. 

201 Fasc 106 3-12  1767      71 

Záložný spor Štefana Vajdu s Alžbetou Cserghő o usadlosť vo Veľkom 

Budulove /v prílohe mandát Márie Terézie/ /3/, metačný spor Pavla Tisztu s 

jasovským prepoštom Andrejom Saubererom a spol. o hranice obcí Selyeb a 

Szolnok a osady Monaj - všetky v MĽR /6/, spor Volfganga Péchyho s 

Andrejom Kolbanom pre zbitie poddaného /12/. 

202 Fasc 107 1-15  1767      71 

Opozičný spor Alžbety Ujjovej s Jánom Majerom o pozemok v obci 

Erdőhorváti - MĽR /1/, spor Mikuláša Jakabfalvyho s Petrom a Jánom 

Budaym pre zbitie poddaného /4/, spor kniežaťa Jána Trautsona s obyvateľmi 

obce Erdőhorváti pre škody spôsobené stínaním stromov v lesoch panstva 

Regéc - MĽR /8/, spor rektora jezuitského kolégia Juraja Szegedyho so 

Štefanom Diósom pre násilné vniknutie do lesa v Nižnej Myšli /11/.  
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202 Fasc 107 16-20  1767      72 

Spor Márie Szentpéteriovej s Annou Kocsisovou pre urážku na cti /16/.  

 

203 Fasc 108 1-15  1768      72 

Spor Františka Péczelyho s Andrejom Molitorisom pre urážku na cti /1/, 

dedičský spor Kataríny Szathmáryovej s Jánom Szathmárym o majetky v 

obciach Erdőhorváti a Alpár - obe v MĽR /2/, záložný spor Juraja Báránya s 

Andrejom Szűcsom o role a lúky v obci Zsujta - MĽR /8/, spor Márie 

Péchyovej so Štefanom Bernaym pre pokosenie lúky v Janíku /14/.  

 

 

204 Fasc 109 1-21  1768      73 

Spor gréckeho obchodníka Antona Buju s Julianou Nikháziovou o zaplatenie 

dlžoby /1/, záložný spor Anny Keczerovej s Jurajom Bonisom o pozemky v 

Ždani  /3/, spor Tomáša Dessevfyho s Jozefom Rhaellom pre násilné zabratie 

obce Byšta /8/, spor Zuzany Diószegiovej so Samuelom Horváthom pre 

pokosenie role v Nižnom Čaji /10/, spor Andreja Péchyho s Antonom 

Abonyim pre urážku na cti /17/. 

205 Fasc 110 1-12  1768      73 

Spor Márie Abonyiovej s Antonom Abonyim pre ublíženie na tele /1/, spor 

Andreja Bónisa s Alexandrom Perényim o zaplatenie dlžoby /2/, záložný spor 

Andreja Semseyho s Dávidom Hagenom o obec Vizsoly /12/. 

206 Fasc 111 1-26  1768      74 

Spor Františka Ragályiho s Andrejom Aranyosom o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Michala Damó so Šimonom Karnaim o lúku v obci Hernadbüd - MĽR /4/, 

dedičský spor Márie a Evy Begányiovej s Annou a Máriou Kéryovou o 

majetky v obciach Milhosť a Tornyosnémeti - MĽR /10/, spor Petra Koncsola 

a spol. s Františkom Soós pre zahnanie a zadržanie kráv a volov /16/, záložný 

spor kráľovského fišku s Imrichom Zomborim o majetkový podiel v Ďurkove 

a Rozhanovciach /21/.  
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207 Fasc 112 1-27  1769      75 

Spor Michala Nagya s Jánom Végom pre urážku na cti /1/, spor Pavla Tisztu s  

Jánom Nagyom pre zbitie svojich poddaných /4/, spor Zuzany Nádasyovej s 

Alžbetou Horváthovou pre olúpenie služobníctva, zbierajúceho žalude v 

lesoch obce Janík /8/, záložný spor Juliany Péchyovej so Štefanom Bernaym o 

opustený pozemok v Janíku /15/, spor Štefana Dessőffyho s Julianou 

Nikházyovou pre spásanie lúky v Lorinčíku /20/, metačný spor mesta Košíc s 

Andrejom Fáym a spol. o hranice medzi obcou Garadna a osadou Sálvár - obe 

v MĽR /23/. 

208 Fasc 113 1-15  1769      75 

Spor Andreja Kisa a spol. so Štefanom Szilágyim o zaplatenie dlžoby /5/, 

záložný spor Jakuba Mešku s Pavlom Olcsvárym a spol. o majetkové časti v 

Buzici /8/, spor Barbory Fáyovej s Jóbom Kyseľom o deľbu majetku v obci 

Homrogd - MĽR /12/, spor Jakuba Mešku so Štefanom Szirmaym o usadlosť v 

Buzici /14/. 

209 Fasc 114 1-27  1769      76 

Záložný spor Alexandra Perényiho so Štefanom Kormosom o dve usadlosti v 

obci Tornyosnémeti - MĽR /1/, spor Michala Kornisa s Jakubom Solarčíkom 

pre násilné zabratie lúk v obci Hidasnémeti - MĽR /2/, spor Jozefa Mészárosa 

so Štefanom Szilágyim o zaplatenie dlžoby /11/, spor Juliany Szoboszlayovej s 

Imrichom Szoboszlaym o majetkový podiel v Mokranciach /18/, repozičný 

spor Tomáša Desseőfyho s Antonom Rhaelom o obec Byšta /27/. 

210 Fasc 115 1-3  1769      76 

Spor Tomáša Desseőfyho s Jozefom Rhaelom pre násilné zabratie obce Byšta 

/1/. 

210 Fasc 115 4-14  1769      77 

Spor Juraja Fövenyessyho s Andrejom Molitorisom pre násilné prepadnutie 

lesa v obci Negykinizs - MĽR /4/, záložný spor Imricha Perényiho s Andrejom 

Nevelősom o pozemok vo Veľkej Ide /7/. 
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211 Fasc 116 1-21  1770      77 

  Spor Samuela Köziho s Ladislavom Papom pre ublíženie na tele /2/, záložný 

spor Johany Szegedyovej so Štefanom Dessőffym o majetkovú časť v Poľove 

/6/, spor Gabriela Botku s Jozefom Rhaelom pre rušenie v užívaní lesa v obci 

Kovácsvágás - MĽR /12/, spor Izidora Hegedűsa s Ladislavom Túróczim o 

zaplatenie dlžoby /16/, spor Štefana Botku so Štefanom Molnárom pre násilný 

prepad kúrie /20/.  

 

212 Fasc 117 1-10  1770      77 

Spor Jozefa Szentimreyho s obyvateľmi obce Bátor - MĽR pre zaplatenie 

dlžoby /1/, spor Štefana Cserghő s Jozefom Szentimreym pre násilné rušenie v 

užívaní lesa v osade Keresztéte - MĽR /4/, spor Márie Hatvanyiovej s 

Katarínou Liszkayovou pre urážku na cti /7/. 

212 Fasc 117 11-24  1770      78 

Záložný spor Jozefa Mező s Františkom Szendym o vinicu v mestečku Szikszó 

- MĽR /14/, spor Magdalény Fuló a spol. so Štefanom Kullim a spol. o deľbu 

majetkov v obciach Szala, Felsőméra, Fulókércs a v osade Sárvár - všetky v 

MĽR a vo Vyšnom Lánci /17/, záložný spor Štefana Szütsa s Alexandrom 

Tamássym o pozemok v Malom Pederi /20/.  

213 Fasc 118 1-28  1771      78 

Spor Michal Vasiľa, obyvateľa v Rankovciach s Františkom Egererom pre 

odobratie rôznych vecí /3/, spor Jána Téglássyho s Jozefom Téglássym pre 

ublíženie na tele /7/, spor Andreja Pratobeveru s Gabrielom Dőrym o 

zaplatenie dlžoby /v prílohe mandát Márie Terézie/ /11/, spor Šarolty 

Pércsyovej s Máriou Csorbovou o vrátenie vecí odnesených po smrti jej 

manžela /20/.  

214 Fasc 119 1-8  1771      79 

Záložný spor Juliany Kádasovej s Imrichom Baksim o pozemok v obci 

Szentistvánbaksa - MĽR /2/, dedičský spor Juraja Kissa s Katarínou Pállovou 

o majetky v obci Felsődobsza - MĽR /3/, spor Jána Pigayho s Annou 

Berényiovou pre spásanie lúk v Milhosti /v prílohe mandát Jozefa II./ /6/.  
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215 Fasc 120 1-9  1771      80 

Spor Márie Szilvásyovej s Annou Berényiovou pre spásanie lúk v Milhosti /1/, 

spor župného fiškála s Ladislavom Jeneym pre daňové nedoplatky /3/, záložný 

spor Zuzany Draveckej s Imrichom Soósom o majetkovú časť v Trstenom pri 

Hornáde /6/.  

216 Fasc 121 1-10  1772      80 

Záložný spor Kláry Esztergomyovej s Julianou Szilágyiovou o usadlosť v 

Komárovciach  /1/, spor Evy Szúnyoghyovej s Antónom Horváthom o 

zaplatenie dlžoby /2/, záložný spor Alexandra Nikházyho s Michalom Nagyom 

o usadlosť v obci Korlát - MĽR /9/. 

216 Fasc 121 11-19  1772      81 

Spor Márie Tóthovej s Andrejom Hatházim pre urážku na cti /15/, spor Zuzany  

Lánczyovej so Štefanom Bodzaim pre násilné poškodenie jej majetku v Buzici 

/19/.  

217 Fasc 122 1-13  1772      81 

Spor Štefana Benčíka s Andrejom Vámossym pre násilné zahnanie koní /2/, 

záložný spor Samuela Domonkosa s Gabrielom Cziákim o majetkový podiel v 

obci Csenyéte - MĽR /4/, spor Štefana Ternyeiho s Klárou Szentpéteriovou pre 

urážku na cti /7/, záložný spor Jána Halászyho s Teréziou Mumhardovou o 

usadlosť v obci Berencs - MĽR /12/.  

218 Fasc 123 1-17  1772      82 

Spor Kláry Keczerovej so Zuzanou Lánczyovou o deľbu majetku v Buzici /1/, 

spor Alžbety Vassovej s Pavlom Ubrisim pre zbitie jej hospodárskeho správcu 

/3/, metačný spor Ladislava Szepesiho s Annou Berényiovou a spol. o hranice 

Veľkých Sokolian /5/, spor Petra a Pavla Ternyeyho s Jurajom Fövenyessym 

pre poškodenie lesov v obci Nagykinizs - MĽR /13/.  
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219 Fasc 125 2,4  1773      82 

Spor Štefan Viziho s Máriou Apostolovou a spol. o dve usadlosti v obci 

Nagykinizs - MĽR /2/, opozičný spor Alžbety Katona s Andrejom Fáym o 

majetkový podiel v obci Felsőméra /4/. 

220 Fasc 126 7-28  1773      82 

Záložný spor kráľovského fišku s Františkom Patakym a spol. o majetkový 

podiel v obci Felsőcéce - MĽR /7/, spor Antona Kelcza s evanjelickým 

farárom v Rankovciach Andrejom Fabriciom o istú lúku tamtiež /16/, 

repozičný spor Rozálie Girincsiovej s Mikulášom Gyulaffym o dve usadlosti v 

obci Felsődobsza - MĽR /25/. 

 

221 Fasc 127 1-12  1774      83 

Spor Jána Hermana s Alexandrom Nagyom pre prepadnutie kúrie v obci 

Hernádbüd - MĽR /1/, záložný spor Antona Károlyiho s členmi rodiny 

Pálfalvay o štvrtinu panstva Füzér - MĽR /2/, spor Evy Szunyoghyovej s 

Antonom Horváthom o zaplatenie dlžoby 600 zlatých /7/. 

222 Fasc 128 1-16  1774      83 

Spor Ladislava Szemere so Samuelom Papom pre násilné vniknutie do 

hájeného lesa v obci Tengerfalva - MĽR /1/, spor jasovského prepošta Andreja 

Sauberera s Imrichom Bárczym, podžupanom Turnianskej župy o zaplatenie 

dlžoby 1800 zlatých /5/, repozičný spor Karola Eszterházyho, jágerského 

biskupa s kniežaťom Jánom Viliamom Trauczonom o úžitku z lesov panstva 

Regéc - MĽR /11/, spor Pavla Melczera s Michalom Bereczom pre násilné 

odvezenie sena z lúk v Gyňove /13/.  

 

223 Fasc 129 1-23  1774      84 

Spor Jána Gedeona s Norbertom Jabrockým o zaplatenie dlžoby 1000 zlatých 

/1/, záložný spor Andreja Zsoldosa s Mikulášom Gyulaffim o pozemok v obci 

Felsődobsa - MĽR /7/, záložný spor Andreja Szomolyaiho s Petrom Putnokym 

o pozemok v obci Berencs - MĽR /14/, spor Anny Királyovej s Ladislavom 

Szemere pre spálenie krčmy v obci Bakta  - MĽR /16/, spor Imricha Barczyho 

so Zuzanou Merse pre urážku na cti /22/.  
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224 Fasc 130 1-22  1775      85 

Záložný spor Samuela Patayho s Gabrielom Szétsym o majetkové podiely v 

obciach Zsujta, Ujvár, Pányok /všetky v MĽR/ a Stredný Lánec /2/, spor 

Alexandra Szirmayho s Norbertom Jabrockým o zaplatenie dlžoby 2000 

zlatých /5/, spor Terézie Kapyovej s Norbertom Jabrockým pre násilné 

vniknutie a škody spôsobené na pozemkoch v Buzinke /11/, spor Imricha 

Pálfalvayho s Jozefom Rhaëllom pre rušenie v užívaní lesov v obci Füzér - 

MĽR /17/, spor medzi členmi  rodiny Vécsey o deľbu majetkov vo Veľkom 

Budulove, Mokranciach a Janíku /22/. 

225 Fasc 131 1-15  1775      86  

Spor Štefana Dessewffyho s obyvateľmi obce Čaňa pre spásanie lúky /2/, spor  

Mikuláša Ormósa s Antonom Horváthom o zaplatenie dlžoby /9/, spor Imricha  

Pálfalvayho s Jozefom Rhaëllom pre násilné pokosenie role v obci Pálháza - 

MĽR /12/, spor Michala Kállayho s Pavlom László pre zabitie dvoch 

ošípaných /15/.  

226 Fasc 132 3-10  1775      86 

Spor Zuzany Bossányiovej s Jozefom Rhaëllom pre násilné vyberanie desiatku 

z vinice v obci Mátyásháza - MĽR /5/, spor Alžbety Ormosovej s Antonom  

Horváthom o vrátenie hnuteľností /7/, spor Jozefa Lintnera so Štefanom 

Dessőffym pre inkasovanie neuznaných dlžôb /v prílohe mandát Márie 

Terézie/  

/9/. 

226 Fasc 132 11-20  1775      87 

Záložný spor Štefana Simona s Jánom Norbertom Jabrockým o majetkovú časť 

v obci Kupa - MĽR /14/, spor Jána Idrányiho s Katarínou Szánthó a spol. pre 

ublíženie na tele /17/.  

227 Fasc 133 1-18  1776      87 

Spor Žigmunda Nagya s Jánom Csoma a spol. o zaplatenie dlžoby /3/, spor 

župného fiškála so Zuzanou Oltsváryovou pre znemožnenie vyberania 

kráľovského desiatku v obci Nagybózsva - MĽR /7/, opozičný spor Jakuba 

Lánczyho s Alžbetou Jabrockou pre hatenie vykonania súdneho rozsudku v 
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Rankovciach /10/, spor Michala Horvátha s Juditou Halászovou pre urážku na 

cti /12/.  

228 Fasc 134 1-36  1776      88 

Spor Michala Répássyho s Jozefom Režovským o zaplatenie dlžoby /5/, spor 

Márie Pietra Sancta s Johanou Sárossyovou pre násilné prepadnutie kúrie v 

Janíku /9/, Spor Mateja Czöveka so Samuelom Péchym pre urážku na cti /12/, 

spor Kataríny Dobócziovej s Jurajom Gácsim pre ublíženie na tele /15/, spor 

župného fiškála zastupujúceho Kláru Baranovskú s Jánom Norbertom 

Jabrockým o zaplatenie dlžoby /v prílohe mandát Márie Terézie/ /25/, spor 

Mateja Molnára so Štefanom Dessőffym pre škodu spôsobenú odňatím 

hovädzieho dobytka /28/.  

229 Fasc 135 1-30  1777      89 

Spor Alexandra Denkeho so Samuelom Szepessym o zaplatenie dlžoby 1262 

zlatých /5/, spor Štefana Feketeho s Jánom Csomom o zaplatenie dlžoby 1420 

zlatých /9/, záložný spor Pavla Vendéghyho s Julianou Gálovou o opustenú 

usadlosť v osade Vendégi - MĽR /24/, záložný spor Žigmunda Szántó s 

Andrejom Bazsó o usadlosť v obci Szala - MĽR /25/, spor dedičov Samuela 

Dessőffyho s Antonom Sárosym pre provizorské vyúčtovanie /26/, spor 

Štefana Szirmayho so Zuzanou Lánczyovou pre násilné rušenie v užívaní lesov 

v Buzici /27/.  

 

 

230 Fasc 136         1-10              1770  89 

Spor Ladislava Keczera s Rozáliou Váradyovou pre zahnanie dobytka svojich 

poddaných z lesov obce Ploské /1/, spor Gabriela Széchyho s Jozefom 

Szemere o zaplatenie dlžoby /3/, opozičný spor Rozálie Váradyovej s Jozefom 

Soósom vo veci vykonania súdneho rozsudku pre prehradenie mlynského 

náhonu v Rozhanovciach /5/.  

230 Fasc 136 11-31  1777      90 

Spor Terézie Szőlőssyovej s Michalom a Abrahámom Baloghom  pre násilné 

odvezenie sena z lúky v obci Kér - MĽR /12/, spor Rozálie Váradyovej s 

Ladislavom Keczerom pre zbieranie žaluďov v lesoch obce Rozhanovce /13/, 

spor župného fiškála v zastúpení dedičov Juliany Györgyi s dedičmi Mikuláša 

Györgyiho o dom v Košiciach a vinice v obci Mád a Aszaló - obe v MĽR /20/, 

záložný spor Imricha Csákyho s dedičmi rodiny Várady o majetkovú časť v 

Seni /31/.  
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231 Fasc 137 1-23  1778      91 

Dedičský spor Samuela Novajkayho s Jozefom Váradym o vinicu v mestečku 

Szántó - MĽR /1/, spor Terézie Budayovej so Štefanom Ternyeym pre 

nesprávne zaplatených 1000 zlatých /7/, spor Antona Kelcza so Štefanom 

Mrázkom pre zahnanie koní z územia obce Trsťany /10/, spor jasovského 

prepošta Andreja Sauberera s Ignácom Jablanczym o zaplatenie dlžoby 600 

zlatých /13/, spor Jozefa Kleštinského s Jánom Norbertom Jabrockým o 

majetkové časti v Chyme a v obci Ujvár- MĽR /22/. 

232 Fasc 138 1-17  1778      92 

Spor Antona Kelcza s Ignácom Palástym pre násilné rušenie v užívaní lesov 

obce Trsťany /1/, spor Jána Koppyho s Annou Máriou Radvanskou o 

zaplatenie dlžoby 704 zlatých /10/, opozičný spor Terézie Kapiovej s Jánom 

Jabrockým pre rozsudok vynesený v násilenskom spore vo Veľkej Ide /14/, 

spor Jozefa Kleštinského s Norbertom Jabrockým o majetkové časti v obci 

Ujvár /MĽR/ a v Chyme /17/. 

 

233 Fasc 139 3-15  1778      92 

Spor Adama Foltenmajera s Antonom Horváthom o zaplatenie dlžoby 140 

zlatých /6/, spor Jozefy a Rozálie Fridrichovej s Jánom Sárosym pre násilné 

prepadnutie ich domu v Janíku a ubliženie na tele /9/, spor župného podfiškála 

Pavla Szentimreyho s Máriou Máriássyovou, vdovou po župnom generálnom 

perceptorovi pre nedoplatky v župnom vyúčtovaní /14/.  

233 Fasc 139 16-19  1778      93 

Chotárny spor medzi obcami Nižná a Vyšná Kamenica /19/.  

234 Fasc 140 1-17  1778      93 

Spor Alexandra Araba s Juditou Majorosovou a jej synmi o úhradu 

pohľadávok /1/, spor Alexandra Keczera s Rozáliou Váradyovou pre zahnanie 

ošípaných v lesoch obce Ploské /2/, spor Jozefa Fischera s Jurajom Bartaym 

pre urážku na cti /7/, spor Zuzany Szepessyovej s Ladislavom Kisom pre 

znemožnenie rúbania dreva v lesoch obce Poľov /15/.  
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235 Fasc 141 1-18  1779      94 

Spor Jána Feju s Jánom Kellnerom o zaplatenie dlžoby 215 zlatých /1/, spor 

Františka Szőllősyho s Imrichom Perényim o zaplatenie dlžoby 1500 zlatých 

/10/, spor Imricha Zomboryho s Ignácom Palásthym pre zahnanie ošípaných 

obyvateľov  obce Ďurkov /13/, dedičský spor Františka Soosa s Alexandrom 

Soosom o mlyn v Trstenom pri Hornáde  /18/.  

236 Fasc 142 1-10  1779      94 

Spor Pavla Jóbba s Alexandrom Jóbom pre zničenie ovocnej záhrady /1/, 

záložný spor Ladislava Dancs Körössyho s Katarínou Szűrszabó pre usadlosť 

v obci Beret - MĽR /3/, spor Žigmunda Merse s Ignácom Markom pre 

odvezenie sena z lúky vo Vajkovciach /4/. 

 

236 Fasc 142 11-30  1779      95 

Spor Štefana Rozvaczkého s Petrom Harsányim o zaplatenie dlžoby /11/, spor 

Pavla Szalayho s Jozefom Pataym pre zbúranie krčmy v Kechneci /18/, spor 

Anny Márie Pietra Santa s Jánom Sárossym pre urážku na cti /25/, hraničný 

spor Jakuba Meška s komposesormi vo Veľkej Ide o hranice medzi Bočiarom 

a Veľkou Idou /v prílohe mandát Jozefa II./ /26/.  

 

 

 

 

237 Fasc 143 1-36  1780,1800     96 

Spor Vavrinca Orczyho s Antonom Horváthom o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Michala Dobosa s Petrom Fazekasom pre urážku na cti /5/, spor Žigmunda 

Szánthó so Štefanom Nagyom pre násilné vniknutie na jeho pozemok v obci 

Szala - MĽR /19/, spor Juraja Remeníka s Michalom Pugoritzkým pre 

ublíženie na tele /21/, spor Antona Károlyiho s obyvateľmi obce Pálháza - 

MĽR pre zahnanie jeho ošípaných /26/.  

 

238 Fasc 144 1-27  1780      97 

Spor župného podfiškála s Mikulášom Erdélyim a spol. pre nedoplatky 

zemianskych táx /2/, dedičský spor Martina a Štefana Albertha s Adamom 

Kőszeghym o pozemok v mestečku Szántó /7/, spor Juraja Fövenyessiho s 

Alžbetou Tóthovou pre urážku na cti /13/, záložný spor Márie Horváthovej s 

Máriou Ballókovou o majetkovú časť v obci Felsőfüged - MĽR /24/, záložný 

spor Ladislava Vayho s Alexandrom Krajníkom a spol. o majetkovú časť v 

obci Göncruszka - MĽR /26/.  
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239 Fasc 145 1-26  1781      98 

Spor Anny Veroniky Beherovej s Klárou Dessewffy o zaplatenie dlžoby /1/, 

záložný spor Andreja Szomollyayho s Petrom Putnokym o pozemok v obci 

Berencs - MĽR /3/, spor Michala Nagya s Imrichom Stankóczym pre zahnanie 

hovädzieho dobytka z paše v obci Csobád - MĽR /9/, spor Barbory 

Divinyiovej s Pavlom Orbánom pre uväznenie svojho poddaného /14/, spor 

Ladislava Királya s Františkom Fáym pre zadržanie príjmov zo skrmovania 

žaľuďov v lesoch obce Csobád - MĽR /17/. 

240 Fasc 146 1-10  1781      98  

Spor župného fiškála s Andrejom Jobbom pre násilné zabavenie hnuteľností 

krčmárky v obci Felsőkázsmárk - MĽR /v prílohe mandáty Márie Terézie a 

Jozefa II./ /1/, dedičský spor Gabriela Cziákyho s Adamom Farkasom o 

pozemok v obci Malý Peder  /2/. 

 

240 Fasc 146 12-23  1781      99 

Dedičský spor Kristíny Horkayovej s Jánom Somogyim o sumu 833 zlatých 

/14/, spor Samuela Járdánházyho so Žigmundom Becskeházym pre urážku na 

cti /15/, spor župného fiškála s učiteľom Jozefom Textorisom pre vykonávanie 

evanjelických náboženských obradov v obci Alsófüged /16/.  

241 Fasc 147 1-30  1782, 1802     99 

Spor Mikuláša Eötvösa so Štefanom Kormosom pre zbitie poddaného /1/, spor 

Františka Fáyho s Jánom Nagyom a spol. pre zahnanie hovädzieho dobytka z 

paše v obci Csobád - MĽR /6/, spor Pavla Keresztesa s Imrichom Stankoczym 

o zaplatenie dlžoby 500 zlatých /18/, opozičný spor Michala Beleznaiho s 

Jánom Gömörym proti vykonaniu súdneho rozsudku týkajúceho sa majetkov v 

obci Felsődobsza - MĽR /25/. 

241 Fasc 147 31-52  1782,1802     100 

Spor Andreja Frónu s Petrom Vécseym pre zabavenie voza a koní v 

Mokranciach /35/, dedičský spor Ľudovíta Raksányiho s Jozefom Daczó o 

majetky v obciach Alsóregmec a Felsőregmec - MĽR /41/, chotárny spor o 

hranice medzi Perínom a Veľkou Idou /52/.  

 

 

 



 - 63 -  

 

 

242 Fasc 148 10-37  1783      101 

Spor Jozefa Ragályiho so Samuelom Buttykaym o zaplatenie dlžoby 200 

zlatých /10/, spor Jána Gömöryho so Štefanom Vécseym pre urážku na cti /16/, 

záložný spor Estery Csehyovej s Adamom Farkasom o lúku v Janíku /17/, 

záložný spor Michala Győryho so Štefanom Szirmaym o majetkovú časť v 

Mokranciach /21/, spor zemepanského fiškála s Imrichom Radeckým, ktorý 

zapríčinil smrť utopením slúžky Andreja Semseyho v obci Felsőcéce - MĽR 

/30/. 

243 Fasc 149 1-29  1784      102 

Spor Mikuláša Komjáthyho so Zuzanou Bossányiovou o zaplatenie dlžoby 491  

zlatých /1/, spor Františky Vitkóczyovej s Adamom Farkasom pre odoranie 

pozemku v Janíku /17/, spor Jozefa Darvasa s Jánom Csákym pre vytínanie 

stromov v lese pri osade Ujfalu - MĽR /10/, spor Jozefa Clementisa, organistu 

v Nižnej Myšli s Alžbetou Jabroczkou o zaplatenie dlžoby /18/, opozičný spor 

Jána Filepcsányiho s Michalom Horym /20/, spor župného fiškála s Ignácom 

Veresom pre rôzne podvody /25/.  

 

244 Fasc 150 1-32  1785      103 

Spor župného fiškála so Štefanom Benčíkom pre schodky v perceptorských 

účtoch /1/, spor župného fiškála s Jozefom Kockom pre hatenie vyberania dane 

/3/, záložný spor Apolónie Niczkej s Gabrielom Szécsym o majetkové časti v 

obciach Zsujta, Ujvár, Pányok /všetky v MĽR/ a Stredný Lánec /10/, spor 

Jozefa Lorberera s Michalom Bagamérym o zaplatenie dlžoby /14/, spor 

župného fiškála s Evou Hladkou pre zlé zaobchádzanie so svojim poddaným 

/29/, spor Augustína Fáyho s Pavlom Keresztesom pre ťažbu dreva v lesoch 

osady Papi - MĽR /32/.  

245 Fasc 152 1  1790      104 

Dedičský spor Alžbety Kükemezey so Štefanom Püspökym a Jurajom Spáczay 

o majetky v Čani.  

246 Fasc 153 2-10  1791      104 

Záložný spor Františka Ternyeyho s Jozefom Mazsárym o pozemok v obci 

Nagykinizs - MĽR /2/, spor Jána Gömöryho so Štefanom Szilágyim pre 
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poškodenie lúky v obci Felsődobsza - MĽR /7/, spor Štefana Szirmayho s 

Ladislavom Koosom pre hatenie výčapu vína na jarmoku vo Veľkej Ide /8/. 

246 Fasc 153 12-31  1791      105 

Spor Andreja Turiana s Rozáliou Kelczovou o zaplatenie dlžoby /15/, záložný 

spor Gabriela Demeckého s Jurajom Demeckým o majetkovú časť v 

Bernátovciach /18/, spor Jána Dobronokyho s Františkom Tolnaym o 

majetkovú časť v obci Szala - MĽR /21/, spor obyvateľov  obcí Vyšný a 

Stredný Lánec s Ladislavom Koosom o vrátenie neprávom exekvovaných 

peňazí /22/.  

 

247 Fasc 154 2-10  1792      105  

Spor Michala Fáyho so Štefanom Nagyom pre urážku na cti /2/, spor Jána 

Koppyho s Annou Engelhardovou o zaplatenie dlžoby /5/, spor Žigmunda 

Köpeczyho  s Gabrielom Dőrym pre ublíženie na tele /8/. 

 

247 Fasc 154 11-46  1792      106 

Záložný spor Štefana Marczyho s Klárou Dessőffyovou o majetkovú časť v 

Bernátovciach /12/, spor Šalamúna Rittera s Tomášom Keczerom pre zrušenie 

nájomnej zmluvy /22/, spor Štefana Szirmayho s Ladislavom Koosom pre 

zrušenie výčapu vína na jarmoku vo Veľkej Ide /27/, spor Jána Szilágyiho s 

členmi rodiny Bárczay o zaplatenie dlžoby /34/.  

248 Fasc 155 1-27  1793      107 

Spor Jána Somogyiho s Jozefom Olaszom pre urážku na cti /1/, spor Alžbety 

Udvarnokyovej s Jozefom Mandlim o zaplatenie dlžoby /9/, spor Jozefa 

Fischera s Annou Perényiovou o hnuteľnosti v Košiciach /17/, dedičský spor 

Zuzany Váradyovej s Jozefom Váradym /20/, spor Imricha Fándlyho s Pavlom 

Orbánom o majetkovú časť v Kokšove - Bakši /25/.  

249 Fasc 156 1-16  1793      108 

Spor Jozefa Richnera s Jánom Nagyom o vrátenie neprávom prijatých 

hnuteľností /1/, opozičný spor Ladislava Barkóczyho s Klárou Péchyovou 

týkajúci sa rôznych majetkov v Abovskej župe /5/, spor Mikuláša Komjáthyho 

so Štefanom Galgóczim pre urážku na cti /9/, spor župného fiškála s Imrichom 

Gótsom pre neplatenie vojnovej dane /14/. 
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249 Fasc 156 17-38  1793      109 

Spor Jána Szilágyiho s Michalom Bagamérym o zaplatenie dlžoby /17/, 

záložný spor Jána Gömöryho s Mikulášom Komjáthym o kúriu v obci 

Felsődobsza - MĽR /20/, spor Juraja Komjáthy s provizorom panstva Jasov pre 

ublíženie na tele a uväznenie /24/, spor Petra Harsányiho so Štefanom 

Harsányim pre prepadnutie jeho domu /34/. 

250 Fasc 157 1-17  1794      110 

Záložný spor Terézie Maukusovej s Dorotou Krausovou o pozemok v Janíku 

/1/, spor Jozefíny Vindischgráczovej s Jánom Dióssym o zeplatenie dlžoby /6/, 

spor Štefana Galleho s Jurajom Comáromy pre urážku na cti /13/, záložný spor 

Samuela Damó s Pavlom Szentimrey o majetkovú časť v obciach Gagybátor a 

Ujlak - MĽR /16/. 

 

250 Fasc 157 18-40  1794      111 

Záložný spor Kristíny Csöke s Katarínou Kyseľovou o pozemok v obci Léh - 

MĽR /20/, dedičský spor Anny Némethyovej s Matejom Némethym o majetok 

v obci Vilmány - MĽR /25/, spor župného fiškála s Imrichom Dessewffym pre 

nedoplatky vojnovej dane /35/.  

251 Fasc 158 1-24  1795      112 

Spor Jána Payerleho s Máriou Engelhardtovou o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

župného fiškála so Štefanom Regéczym pre násilné zabratie majetkov rodiny 

Fridrich v Janíku /10/, spor Jozefa Horvátha s Michalom Horváthom pre 

násilné vniknutie na jeho pozemok v obci Felsőméra - MĽR /12/, spor 

Gabriela Kandó s Ladislavom Turanským pre zahnanie ošípaných v lese obce 

Szala - MĽR /22/, spor jágerského biskupa Karola Eszterházyho so zemanmi v 

Moldave nad Bodvou pre neplatenie desiatkov miestnemu farárovi /24/. 

251 Fasc 158 25-41  1795      113 

Spor Gregora Czöveka s Juditou Lisznyay o majetkovú časť v obci Fony - 

MĽR /31/, spor Štefana Szentpéteryho s Jurajom Andreánskym o usadlosť v 

Mokranciach /39/. 
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252 Fasc 159 1-27  1796      114 

Spor Jána Siposa s Jozefom Žatkovským o zaplatenie dlžoby /1/, spor Štefana  

Győryho s Petrom Putnokym pre zabránenie žatvy pšenice v obci Devecser - 

MĽR /8/, spor Františka Csizyho s Jurajom Soltészom pre násilné vtrhnutie do 

jeho záhrady v obci Szentistvánbaksa - MĽR /11/, spor Kataríny Pigayovej s 

Jozefom Olaszom o deľbu klčoviska v obci Tornyosnémeti - MĽR /12/, 

záložný spor Juliany Okolitsányiovej s Máriou Nagyovou o usadlosť v obci 

Szentandrás - MĽR /21/.  

253 Fasc 160 1-11  1797      115 

Spor Doroty Desseőffyovej s Pavlom Orbánom pre zbitie svojho sluhu /1/, 

spor Doroty Desseőffyovej s Pavlom Orbánom pre zbúranie želiarskeho domu 

v Geči /3/, spor Michala Fekesházyho s Jozefom Herthmanom o zaplatenie 

dlžoby /8/, spor Jána Mitického, farára v Trstenom pri Hornáde s Andrejom 

Angyalom pre neplatenie príspevku  na jeho plat /11/.  

 

254 Fasc 161 1-19  1798      116 

Spor Štefana Mrázka z Košickej Polianky so Štefanom Palástym pre zabavenie 

hovädzieho dobytka a iných hnuteľností /1/, spor Imricha Bossányiho s 

Antonom Kelczom o zaplatenie dlžoby /5/, spor Evy Bagolyovej s Pavlom 

Mandym pre urážku na cti /7/, záložný spor Štefana Vajdu s Klárou 

Szepessyovou o usadlosť v Mokranciach a polovicu kuriálneho pozemku v 

Budulove /9/. 

255 Fasc 162 1-30  1799      117 

Spor Štefana Gönczyho s Andrejom Sajgó pre urážku na cti /1/, spor Michala 

Csányiho s Adamom Bertothym  o zaplatenie dlžoby /6/, záložný spor Jozefa 

Fischera s Andrejom Földessym o vinicu v obci Hejce - MĽR /10/, spor Anny 

Bárczyovej s Jakubom Lánczym pre spustošenie lesa v osade Keczer Lyuba 

/17/, spor Michala Horvátha s Karolom Horváthom pre odvoz sena z lúky v 

obci Felsőméra - MĽR /21/, záložný spor Martina Tussayho s Klárou 

Szepessyovou o majetky v Sokoľanoch /30/.  

 

255 Fasc 162 31-47  1799      118 

Spor Imricha Soosa so Žigmundom Kelczom pre rušenie držby pozemku v 

Rozhanovciach /34/, spor župného fiškála so Žigmundom Kelczom pre 

ukrátenie sluhu pri výplatách /44/.  
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256 Fasc 163 1-15  1800      118 

Spor Michala Herkeho s Andrejom Kissom o zaplatenie dlžoby /2/, spor 

Jakuba Meška s Alexandrom Horváthom pre odobratie listu adresovaného 

svojim poddaným v Períne /4/, spor Jozefa Bernátha so Štefanom Dióssym pre 

urážku na cti /13/, záložný spor Kláry Péchyovej s Klárou Andrássyovou o 

majetkové časti v Buzinke /14/. 

256 Fasc 163 16-40  1800      119 

Spor Žigmunda Kelcza so Samuelom Ujházym pre zabavenie voza jeho 

poddaného v Beniakovciach /22/, spor župného fiškála s Tomášom 

Desseőffym o vydanie úrody obilia poddaným v Čakanovciach /28/, spor 

Gabriela Jabrockého so Štefanom Mrázkom pre odvezenie úrody jačmeňa z 

poľa v Buziciach /32/.  

 

257 Fasc 164 1-18  1801      120 

Záložný spor Tomáša Dobayho s Michalom Ferdinandym o majetkovú časť v 

obci Szurdok - MĽR /1/, dedičský spor Mikuláša Komjáthyho s Barborou 

Komjáthyovou o majetok v mestečku Szántó - MĽR /3/, spor Jozefa Fischera s  

Alexandrom Lánym pre poľovanie v hájenom lese v Lorinčíku /8/, záložný 

spor Jána Szalánczyho s Teréziou Zomboryovou o majetkový podiel v 

Ďurďošíku /15/. 

  

258 Fasc 165 1-8  1802      120 

Spor Štefana Bárczayho s Johanou Desseőffyovou o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

vdovy Antona Kelcza s Martinom Halbritterom pre násilné prisvojenie si 

kravy /4/, spor župného fiškála s Jozefom Palásthim pre ublíženie na tele 

poddaného Andreja Sviatku v Geči /8/. 

259 Fasc 166 1-27  1803      121 

Spor Karola Roznera so Samuelom Bodzaym o zaplatenie dlžoby /1/, záložný 

spor Imricha Fischera s Dorotou Desseőffyovou o dve usadlosti v Poľove /3/, 

záložný spor Jána Perényiho s Jozefom Sedlickým o dve usadlosti v mestečku 

Szikszó - MĽR /15/, spor Barbory Fáyovej s Antonom Csöke pre zbitie svojho 

poddaného /23/. 
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259 Fasc 166       28-40              1803  122 

Spor župného fiškála s dlžníkmi vojenskej a insurekčnej dane o vyrovnanie 

nedoplatkov /31/, spor Jozefa Püspökyho s Michalom Bagamérim pre 

poškodenie pozemku v Gyňove /34/.  

259 Fasc 166 41-60  1803      123 

Spor Kristíny Bayovej so Štefanom Iglárom pre odcudzenie zožatej pšenice z 

jej poľa v obci Nagykinizs - MĽR /46/, spor župného fiškála s Jozefom 

Czékusom pre zabavenie dedičstva jeho poddanej v Skároši /59/. 

 

260 Fasc 167 1-27  1804      124 

Spor Andreja Papa so Štefanom Vámosym pre urážku na cti /2/, spor Daniela 

Dobayho so Žigmundom Bodnárom o zaplatenie dlžoby /9/, spor Jozefa Kóra s  

Jánom Perényim pre odvezenie zožatého ovsa z pozemkov v Milhosti a v obci 

Ujvár - MĽR /15/, záložný spor Jozefa Kocku s Jozefom Szobonyom o oráčinu 

a lúku v mestečku Szántó /20/. 

260 Fasc 167        28-53               1804  125 

Spor Maximiliána Máriássyho s Petrom Szirmaym o zálohované majetky v 

Čečejovciach, Paňovciach a v Janíku /28/, dedičský spor Michala Forgó s 

Jozefom Sobonyom o majetok v obci Fony - MĽR /36/.  

260 Fasc 167 54-67  1804      126 

Spor Imricha Fischera so Samuelom Domonkosom o majetkovú časť v obci 

Korlát - MĽR /62/, spor Jána Nagya s Jánom Csákym o zaplatenie dlžoby 150 

zlatých /63/.  

261 Fasc 168 1-35  1805      127 

Spor Jozefa Kövéra s Michalom Czeglédym o zaplatenie dlžoby /2/, záložný 

spor Daniela Bárczayho s Františkom Bárczaym o majetok v Cesticiach /13/, 

spor Gabriela Szabó s Michalom Smrekovským pre znemožnenie pokračovať 

mu  v ceste /16/, spor Antona Csányiho so Žigmundom Kelczom pre zahnanie 

a zadržanie štyroch koní v Rozhanovciach /21/, spor župného fiškála s Annou 

Zeldmajerovou pre vypovedanie jej poddaného z usadlosti v Kechneci /25/, 
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spor župného fiškála s obyvateľmi obce Szentistvánbaksa pre ničenie lesov v 

obci Halmaj - MĽR /34/.  

 

262 Fasc 169 1-34  1806      128 

Spor Mikuláša Komjáthyho s Jozefom Túrótzym pre urážku na cti /1/, spor 

župného fiškála s Antonom Csányim pre škodu spôsobenú dvom obyvateľom 

Bačkovíka zabavením ich saní a koní /7/, záložný spor Jána Meszárosa so 

Žigmundom Fáym o dve usadlosti v obci Alsócéce - MĽR /15/, spor Jána Eva 

s Máriou Pósa o zálohovaný pozemok v Mestečku Szántó - MĽR /27/, 

dedičský spor Jozefa Berhelyiho so Žigmundom Baloghom o majetky v obci 

Kisbózsva - MĽR /34/. 

 

262 Fasc 169 37-40  1806      129 

Dedičský spor Jozefa Martinidesa s Michalom Jabrockým o majetky vo Veľkej 

Ide /37/.  

263 Fasc 170 1-2  1807      129 

Spor Ľudovíta Weisza s mestom Košice pre zabavenie jeho súkenky a 

znemožnenie ďalšieho podnikania /1/. 

263 Fasc 170 3-15  1807      130 

Spor Jozefa Szányiho s Petrom Szirmaym o zaplatenie dlžoby /4/, spor Karola 

Putnokyho so Samuelom Szilágyim pre neoprávnené prisvojenie si žaluďov v 

lese v obci Berencs - MĽR /12/, spor Andreja Horvátha s Michalom 

Horváthom pre násilné poškodenie jeho majetku v obci Felsőméra - MĽR /14/.  

264 Fasc 171 1-5  1808      130 

Spor Jozefa Rumiho s Petrom Szirmaym o zaplatenie dlžoby /3/, spor Alžbety 

Kertészovej s Andrejom Kosom pre škodu spôsobenú na krčme v obci 

Pamlény - MĽR /5/. 

264      Fasc 17          16-17                1808  131 

Záložný spor Michala Bagaméryho s Alžbetou Kormosovou o poddanskú 

usadlosť v Gyňove /10/, spor Antona Lazenského s Matejom Buzinkaym pre 
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škodu spôsobenú pri kúpe vína /12/, záložný spor Jána Dióssyho so Štefanom 

Dióssym o majetky v obci Všechsvätých a v Kokšove - Bakši /17/. 

264 Fasc 171 18-23  1808      132 

Záložný spor Jána Perényiho so Zuzanou Komjáthyovou o pozemok v 

Cesticiach /23/.  

 

265 Fasc 172 1-9  1809      132 

Záložný spor Jozefa Péchyho s Johanou Masáryovou o lúky v obci Kiskinizs - 

MĽR /2/, spor Juraja Horvátha s Imrichom Szentimreym o zálohovaný 

majetok v Buzici /5/, spor Antona Péchyho s Pavlom Melczerom o zaplatenie 

dlžoby /7/.  

266 Fasc 173 1-34  1810      133 

Spor župného fiškála s Jánom Mártonom pre zastrelenie vola poddaného v 

obci Vily - MĽR /3/, spor župného podfiškála s Michalom Dobaym pre zbitie 

Márie Apáthyovej /6/, spor Štefana Vajthó so Žigmundom Szőke pre urážku 

na cti /11/, záložný spor Ladislava Csőrghő s Imrichom Szentimrey o urbársky 

pozemok v Budulove /19/, spor Jozefa Plešku so Samuelom Hegimegim o 

zaplatenie dlžoby /22/, dedičský spor Anny Kockovej s Alžbetou Filepovou o 

majetkovú časť v obci Pamlény - MĽR /30/.  

 

267 Fasc 174 1-28  1811      134 

Spor Michala Gergelya s Abrahámom Glickom o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Juliany Bónisovej s Teréziou Jekelfalusyovou pre neoprávnený odvoz dreva z 

lesa v obci Pányok - MĽR /6/, záložný spor Jozefa Szegedyho s Klárou 

Bodišovou o usadlosť v obci Kováscvágás - MĽR /12/, spor Žigmunda 

Pamlényiho so Šarlotou Tolnayovou pre hatenie vykonania súdneho rozsudku 

v obci Pamlény - MĽR /19/, spor Pavla Fazekasa so Zuzanou Molnárovou o 

rozvod manželstva /25/.  

 

268 Fasc 175 1-19  1812      135 

Spor Žigmunda Máriássyho so Štefanom Bónisom pre zahnanie ošípaných v 

Skároši /1/, spor Majera Sterna s Izákom Policzerom o zaplatenie dlžoby /8/, 

obnovenie sporu Františka Pogonyiho so svojím dlžníkom Petrom Szirmaym z 

Čečejoviec /11/, spor Michala Fedáka s viacerými obyvateľmi Jasova o 

nehnuteľnosti v Jasove /12/, záložný spor Gašpara Desseőffyho s Annou 

Kéryovou o Košickú Polianku /15/.  
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269 Fasc 176 1-22  1813      136 

Spor Jána Pocha s Jakubom Grinfeldom o zaplatenie dlžoby /1/, spor Štefana 

Somogyiho s Jurajom Kecskeméthym pre urážku na cti /8/, záložný spor Evy 

Horváthovej s Alžbetou Pilisyovou o lúku v obci Felsőcéce - MĽR /13/, spor 

Karola Feketeho s árendátorom jeho majetkov v Janíku Štefanom Koosom  pre 

spôsobené škody /19/, záložný spor Márie Góna so Štefanom Soltészom o časť 

pozemku vo Vyšnej Kamenici /21/. 

 

269 Fasc 176 23-27  1813      137 

Dedičský spor dedičov Jána Ballu s Alžbetou Királyovou o jutro oráčiny v 

Moldave nad Bodvou /24/. 

270 Fasc 177 1-22  1814      137 

Spor Kataríny Barnovej s Katarínou Červeňákovou o zaplatenie dlžoby /1/, 

spor Pavla Ternyeyho s Kristínou Bayovou pre násilné zahnanie dvoch 

volov v obci Nagykinizs - MĽR /6/, spor Jozefa Borosa s Michalom Góna 

pre odoranie pozemku vo Vyšnej Kamenici /12/, spor Štefana Szirmayho s 

Jánom Beňom pre zabavenie kožuchov dvom poddaným v Hodkovciach 

/18/, spor tých istých stránok pre zbitie richtára Paňoviec /20/. 

 

270 Fasc 177 23-39  1814      138 

Spor Žigmunda Korponayho s Alexandrom Tóberom pre rušenie pasenia oviec 

v Períne /29/, spor Alexandra Szoboszlayho s Imrichom Bánó o obnovenie 

rozsudku týkajúceho sa zálohovanej usadlosti v Mokranciach /34/. 

271 Fasc 178 1-20  1815      138 

Spor Abraháma Kleina s Abrahámom Josvaim o zaplatenie dlžoby /2/, záložný 

spor Antona Békyho s Jozefom Bogolyom o les a pozemok v obci Kiskinizs - 

MĽR /9/, spor Antona Békyho so Samuelom Nagyom o vypustenie lúky v obci 

Kiskinizs zo zálohu /16/, záložný spor župného podfiškála so Samuelom 

Gencsym a spol. o majetky v Skároši /18/.  

271 Fasc 178 21-35  1815      139 

Spor župného fiškála v zastúpení Juliany Vétseiovej s jej manželom Petrom 

Horváthom o vyčlenenie časti majetku na výživu ich dieťaťa /26/, spor Imricha 
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Sigismundyho s Mikulášom Hamarym pre urážku na cti /30/, záložný spor 

Petra Kazinczyho s Imrichom Fischerom o majetky v Poľove a Lorinčíku /33/. 

  

272 Fasc 179 1-9  1816      139 

Záložný spor Štefana Iglára Nagya s Máriou Festetichovou o majetok v obci 

Szentistvánbaksa  /4/, spor Vavrinca s Mikulášom Hamarym z Janíka pre 

ukrátenie na zárobku pri spoločnom obchodnom podnikaní /6/. 

272 Fasc 179 10-38  1816      140 

Spor Štefana Somogyiho s Mikulášom Molnárom o zaplatenie dlžoby /11/, 

spor Juraja Beke s Danielom Becskeházym pre urážku na cti /16/, spor Jozefa 

Vécseyho s Michalom Tolvajom a spol. pre ublíženie na tele /26/, záložný spor  

Zuzany Kovátsovej so Samuelom Dukaym o usadlosť v Mokranciach /28/, 

spor Františka Kozmu s jasovským prepoštom Andrejom Zaziom o úhradu 

spôsobenej škody /35/.  

273 Fasc 180 1-40  1817      141 

Spor Michala Kossa s Izákom Wassermannom  o zaplatenie dlžoby /1/, spor 

Jána Idrányiho s Michalom Nagyom pre urážku na cti /2/, spor Augustína 

Fáyho s Michalom Nagyom pre zranenie jeho poddaného /13/, záložný spor 

Štefana Pappa s Imrichom Szentimreym o majetkový podiel v Buzici  /16/, 

spor Jozefa Szobonyu s Jozefom Harsányim pre zadržanie zisku zo spoločného 

podnikania /28/, spor Juraja Soósa s Ignácom Kellő pre zbitie jeho pastiera v 

Trstenom pri Hornáde /34/, dedičský spor Andreja Szentgyörgyiho so Zuzanou 

Pelbártovou o majetky v obci Zsujta - MĽR /40/.  

 

273 Fasc 180 41-48  1817      142 

Spor Jozefa Kolosyho s hlavným richtárom mesta Košíc Danielom Dobaym o 

vrátenie písomných dokladov /44/.  

274 Fasc 181 4-30  1818      142 

Spor Jozefa Kalasa so Štefanom Dobosom pre urážku na cti /7/, spor Samuela 

Csomu s Ladislavom Básthym pre zahnanie volov jeho poddaného z lúky obce 

Szászfa - MĽR /10/, spor Jozefa Antalffyho s Alžbetou Veinmayerovou o 

zaplatenie dlžoby /15/, spor Štefana Dobosa s Jozefom Törökom pre urážku na 

cti /28/. 
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274 Fasc 181 31-55  1818      143 

Spor jasovského prepošta Maximilána Bernátha s Jánom Bástym pre 

neoprávnenú ťažbu dreva v lesoch prepoštstva v obci Nyésta - MĽR /36/, 

dedičský spor Mateja Andaházyho s Imrichom Sigismundym v Janíku /46/, 

spor Pavla Berzeviczyho s Ignácom Korotnokym o majetkovú časť v 

Buziciach /55/. 

 

275 Fasc 182 1-33  1819      144 

Záložný spor Anny Márie Okolitsányiovej s Johanou Ónodyovou o krčmu v 

obci Kány - MĽR /3/, spor Imricha Kádasa s Máriou Kádasovou o 

odškodnenie /11/, spor Márie Motsáryovej s Alžbetou Jakabfalvyovou pre 

zničenie lesov v obci Gagybátor /20/, spor Štefana Édera s Imrichom 

Zamborym o vyrovnanie úverovanej dlžoby /30/, spor župného fiškála s 

Pavlom Kertészom pre neoprávnené zadržanie dopisu s peňažnou zásielkou 

/33/. 

275 Fasc 182 34-64  1819      145 

Spor Juraja Soltésza s Jurajom Sebő pre urážku na cti /47/,spor Andreja 

Petráka so Samuelom Sulyokom o deľbu majetkov vo Veľkej Ide /56/, spor 

župného fiškála s Alžbetou Pachajovou pre prestup z rímskokatolíckeho 

náboženstva na reformované /61/.  

276 Fasc 183 8-44  1820      146 

Spor Kláry Kazintzyovej s Petrom Szirmaym o zaplatenie dlžoby /8/, spor 

košického obchodníka Štefana Brokyho s Jozefom Zámborym o vyrovnanie 

úverovanej dlžoby /14/, spor Viktórie Payrlovej s Julianou Sőtérovou pre 

urážku na cti /19/, spor košického sklenára Jána Beziaka so Zachariášom 

Rothom o úhradu škody spôsobenej nedodržaním kúpnopredajnej zmlyvy /32/, 

spor jasovského prepošta Maximiliána Bernátha s Andrejom Dezső pre 

neoprávnenú ťažbu dreva v lese premonštrátskeho rádu v obci Alsónovaj - 

MĽR /39/, spor Juraja Horniaka s Máriou Stajkovou o rozvod manželstva /44/.  

277 Fasc 184 1-30  1821      147 

Spor Františka Hagena s Rozáliou Horváthovou a spol. o zaplatenie dlžoby /2/, 

spor Samuela Galgóczyho s Petrom Bažom pre urážku na cti /7/, spor 
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sirotských tútorov mesta Košíc Jakuba Ochsa a Jána Chrappana s Ľudovítom 

Szentpéterym , dlžníkom sirotskej pokladnice o zaplatenie dlžoby /19/, 

opozičný spor Terézie Pigayovej s Alžbetou Dubeckou /24/.  

277 Fasc 184 31-53  1821      148  

Spor Alžbety Verebéllyiovej s Michalom Veresom pre ťažbu dreva v lese v 

obci Alpár - MĽR /35/, dedičský spor Šarolty Nikházyovej s Jánom Nikházym 

o majetky v obci Szentandrás /41/, spor župného fiškála s obchodníkom 

Jakubom Grinfeldom pre falšovanie tokajského vína /53/.  

 

278 Fasc 185 1-10  1822      148 

Spor Jána Tótha s Annou Feketeovou o zaplatenie dlžoby /5/.  

278 Fasc 185       11-47               1822  149 

Dedičský spor Františka Czuku s Andrejom Gálosom o les v obci Tengerfalva 

- MĽR /12/, spor Samuela Farkassányiho s Barborou Fülöpovou pre škodu 

spôsobenú prenájmom pozemkov v Moldave nad Bodvou /23/, spor Pavla 

Melczera s Jánom Bényeim pre zbitie svojho kočiša v Rozhanovciach /29/, 

spor župného podfiškála v zastúpení Jána Jasovského so Štefanom 

Bagamérym pre škodu spôsobenú pri zrážke vozov /44/.  

278 Fasc 185 48-70  1822      150 

Spor Juraja Fándlyho s Jánom Túróczim pre urážku na cti /53/, spor Zuzany 

Snopčekovej s Michalom Szabó o rozvod manželstva /67/.  

279 Fasc 186 1-9  1823      150 

Spor Michala Godó s Jánom Borom pre ublíženie na tele /4/. 

279 Fasc 186     12-48                 1823  151 

Spor Imricha Baksyho s Ladislavom Kottánom pre zahnanie volov z lúky v 

obci Nagykinizs - MĽR /12/, spor mesta Košíc s Jozefom Törökom pre urážku 

na cti /25/, spor Juraja Kreniza s Jánom Kérym o zaplatenie dlžoby /37/.  
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279 Fasc 186 49-63  1823      152 

Spor župného podfiškála v zastúpení Andreja Mezeiho s Pinkesom 

Grosmanom pre nedodržanie nájomnej zmluvy /56/, spor Jakuba Meška s 

Annou Perényiovou o vrátenie písomných dokladov /63/.  

 

280 Fasc 187 1-15  1824      152 

Spor Daniela Oltsváryho s Gabrielom Zomborym pre odoranie z pozemku v 

Košických Olšanoch  /1/, záložný spor Alžbety Kolbánovej s Jánom Péchym 

pre oráčinu v Janíku /2/, záložný spor Ladislava Egerera s Ladislavom 

Keczerom o majetkový podiel v Rankovciach /12/.  

280 Fasc 187        16-45              1824  153 

Spor Leva Styllera s Jánom Serenkom pre urážku na cti /21/, záložný spor 

Alžbety Kolbánovej so Štefanom Benčíkom o oráčiny v Janíku /32/, dedičský 

spor Juliany Károlyovej so Samuelom Károlyom o majetky zdedené v obci 

Hernádszentandrás - MĽR /43/. 

280 Fasc 187 46-56  1824      154 

Spor Štefana Mrázka s Imrichom Péchym o zaplatenie dlžoby  /52/, konkurzný 

spor župného podfiškála s veriteľmi Jozefa Izsáka /54/.  

281 Fasc 188 1-25  1825      154 

Spor Antona Černého s Teréziou Ormosovou o zaplatenie dlžoby /8/, spor 

Ladislava Búzu s Jurajom Tóthom a spol. pre oponovanie proti vykonaniu 

súdneho rozsudku /12/, spor Jozefa Vécseyho s Jánom Idrányim pre urážku na 

cti /23/. 

281 Fasc 188 26-41  1825      155 

Dedičský spor Jána Szeldmayera s Teréziou Szeldmayerovou o budovy v 

Buzici  

/33/, spor župného podfiškála v zastúpení Mojžiša Hercza s Michalom 

Jabrodským pre nedodržanie nájomnej zmluvy /39/, spor župného podfiškála s 

bývalým cestným komisárom AŽ Štefanom Nagyom pre prisvojenie si 

služobného náčinia, zvereného mu do opatery /41/.  
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282 Fasc 189 1-21  1826      155 

Spor Ľudovíta Töröka s Jánom Tóthom o zaplatenie dlžoby /1/, spor Žigmunda  

Máriássyho s Andrejom Hebrantzom pre odvezenie jačmeňa z jeho role v obci  

Felsődobsza - MĽR /5/, opozičný spor Františka Lehotského, lekára v 

Košiciach s Antonom Tóthom /14/, dedičský spor Kláry Fülekyovej s 

Alžbetou Törökovou a spol. o majetky v mestečku Aszaló - MĽR /19/. 

 

283 Fasc 190 1-33  1827      156 

Spor Mikuláša Okolicsányiho s Annou Nedeckou o zaplatenie dlžoby /5/, spor  

Alžbety Horváthovej s mestom Košice pre neoprávnené vyrúbanie dane /7/, 

spor Jána Péczelyho s Imrichom Kádasom pre urážku na cti /11/, spor Bruna 

Csákyho s Andrejom Kötelesom pre neoprávnenú ťažbu dreva v lese mestečka 

Gönc - MĽR /16/, spor manželky Samuela Rosenthala so svojím manželom o 

vrátenie vena v sume 2600 forintov /32/.  

283 Fasc 190 35-38  1827      157 

Záložný spor Jána Viczmándyho s Klárou Kazinczyovou a spol. o majetky v 

obci Göncruszka - MĽR /35/, spor Karola Hermona s Johanou Pochovou o 

rozvod manželstva /37/.  

284 Fasc 191 1-29  1828      157 

Spor Štefana Cziákyho s Andrejom Cziákym pre ublíženie na tele /5/, spor 

Kataríny Péczeliovej s Annou Kockovou o deľbu majetkov v obci Rásony - 

MĽR /15/, spor Samuela Domonkosa s Jozefom Ardényim pre zahnanie oviec 

z lúky v obci Vizsoly - MĽR /21/, záložný spor Kataríny Papovej s Gabrielom 

Pósom o pozemok v mestečku  Szántó - MĽR /25/.  

284 Fasc 191 30-59  1828      158 

Spor Kataríny Bárczayovej s Gabrielom Pósom o zaplatenie dlžoby /36/, spor 

Štefana Harčára s Juditou  Kisháziovou pre urážku na cti /45/, spor Mojžiša 

Rittermana so Štefanom Keczerom pre neoprávnené zrušenie nájmu majetkov 

v obci Szurdok - MĽR /v prílohe zmluvy písané v slovenčine / /48/, 

komasačný spor Štefana Csákyho s Františkom Czukom a spol. týkajúci sa 

lesov obce Alsóvadász - MĽR /51/.  

 

 



 - 77 -  

 

 

285 Fasc 192 1-24  1829      159 

Spor Samuela Adama s Petrom Szentmártonyim pre znemožnenie vykonania 

súdneho rozsudku /3/, spor Štefana Vajtó s Pavlom Vajtó pre urážku na cti /9/, 

spor Imricha Dantsa so Samuelom Papom o deľbu majetkov v obciach Baksa, 

Beret, Kupa a Csenyéte - všetky v MĽR /12/, záložný spor Jána Pongrátza s 

Františkom Szirmaym a spol. o majetky v Paňovciach, Čečejovciach a Buzici 

/13/. 

285 Fasc 192 25-36  1829      160 

Spor Imricha Szolnokyho s Gustávom Desseőffym o zaplatenie dlžoby /25/, 

spor Gabriela Bárczayho so Štefanom Bagamérym o vrátenie bohoslužobných 

predmetov reformovaného filiálneho kostola v Sokoľanoch /27/, spor členov 

rodiny Dióssy o deľbu majetkov v obci Všechsvätých /34/.   

286 Fasc 193 1-11  1830      160 

Spor Michala Malnera s Máriou Bánó o zaplatenie dlžoby /3/, spor Ladislava  

Vétseyho s Lionom Bosánym pre odvezenie jačmeňa z jeho poľa v Pederi /10/. 

286 Fasc 193 12-37  1830      161 

Spor Jozefa Lentza s Davidom Adlerom a spol. pre škodu spôsobenú 

falšovaním obligácie /17/, spor župného podfiškála v zastúpení učiteľov Jána 

Prámera a Ignáca Hérayho s Jánom Turcsányim pre škodu spôsobenú krivým 

obvinením a stratou zamestnania /32/, spor Jána Kakusza s Barborou 

Farkasovou z Moldavy nad Bodvou o rozvod manželstva /37/.  

287 Fasc 194 1-23  1831      162 

Dedičský spor Samuela Szilágyiho s Klárou Kecskemétiovou o zdedené 

majetky v obciach Felsőkázsmárk a Alsókázsmárk - MĽR /4/, spor Jána Hajdú 

s Andrejom Nagyom pre znemožnenie vykonania súdneho rozsudku /8/, spor 

Zuzany Molnárovej s Jánom Kecskemétym o rozvod manželstva /11/, 

konkurzný spor Jána Péchyho, správcu majetkov Evy Bánó v Mokranciach s 

dedičmi Anny Daxnerovej /13/, spor košického lekárnika Františka Steera s 

Pavlom Horváthom o zaplatenie dlžoby /21/.   
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288 Fasc 195 1-15  1832      163 

Spor Márie Vassovej s Jánom Soltészom pre ublíženie na tele /1/, opozičný 

spor Honoráty a Kláry Posa s Albertom Sztáraym /3/, spor Jána Ujfalussyho s 

Herškom Svartzom pre zbitie /9/, záložný spor Viliama Wandernatha s 

Jozefom Forgácsom o obec Čakanovce /10/.  

 

288 Fasc 195 16-33  1832      164 

Spor Antona Szabó s Mikulášom Sinaym o zaplatenie dlžoby /17/, záložný 

spor Jozefa Sebő s Jozefom Darvasom o vinicu v obci Léh - MĽR /32/.  

289 Fasc 196 1-18  1833      164 

Spor župného podfiškála v zastúpení Jozefa Gotfrida s Ľudovítom Törökom 

pre zahnanie oviec z paše v obci Hernádszentandrás - MĽR /2/, spor župného 

podfiškála s Evou Törösovou o vyúčtovanie príjmov z majetkov siroty po 

Andrejovi Puky /4/, spor Jána Benkeho s Jurajom Bodnárom pre urážku na cti 

/10/, spor Izraela Blitza s Dávidom Dantzigerom pre násilné prepadnutie jeho 

domu a spôsobenú škodu /14/. 

289 Fasc 196 19-46  1833      165 

Spor Ladislava Fodora  s Julianou Forodovou pre škodu spôsobenú prenájmom 

jeho majetku v Seni /24/, spor Ľudovíta Töröka s Františkom Czukom o 

úhradu svojho advokátskeho honoráru /27/, záložný spor Ľudovíta Bodnára s 

Annou Kockovou o majetky v obci Szentandrás - MĽR /31/, spor župného 

fiškála s Jánom Horváthom a spol. o zaplatenie príspevkov pre národnú 

divadelnú spoločnosť /45/.  

290 Fasc 197 1-45  1834      166 

Spor Terézie Szeldmajerovej s Ľudovítom Korponaym o zaplatenie 

vinkulovanej sumy pre nesplnenie daného záväzku /1/, spor Pavla Kisa s 

Ladislavom Herke pre urážku na cti /12/, spor Štefana Jeleníka s Andrejom 

Gálosom o zaplatenie svojho advokátskeho honorára /15/, záložný spor 

Kataríny Görgeyovej so Štefanom Vízym o usadlosť v obci Nagykinizs - MĽR 

/24/, spor Pavla Bekeho s Juditou Hegyiovou o rozvod manželstva /31/, spor 

Márie Kádasovej s Michalom Szabó pre ublíženie na tele /36/, spor 

Maximiliána Weisera s Majerom Altmanom o zaplatenie svojho lekárskeho 

honorára /43/. 
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290 Fasc 197 46-54  1834      167 

Záložný spor Barbory Ceplíkovej s Alžbetou Péderyovou o pozemky v Pederi  

/51/.  

 

291 Fasc 198 1-30  1835      167 

Spor Ignáca Krutsayho s Alojziou Ormosovou o zaplatenie svojho 

advokátskeho honorára /8/, spor župného podfiškála v zastúpení Andreja 

Vandráka s dedičmi Petra Szirmayho v Čečejovciach pre nevydanie naturálií 

zarobených počas dvojročnej služby /11/, spor Bernarda Schvartza s Jozefom 

Kenesseym pre nezákonné okupovanie zálohovaných hnuteľností v Košických 

Olšanoch /28/. 

291 Fasc 198 33-59  1835      168 

Spor Jozefa Jászayho s Katarínou Krügerovou o vyúčtovanie z prenajatého 

majetku /38/, spor Jána Boldizsára s Jánom Petrim pre neoprávnené uväznenie 

/42/, spor župného fiškála s Pavlom Sebőkom a spol. o zaplatenie príspevkov 

na krajinský snem /55/. 

292 Fasc 199 1-25  1836      169 

Spor Daniela Czuku s Martinom Hatzelom pre znemožnenie zbierania žaluďov 

v lese obce Alsóvadász - MĽR /1/, spor Márie Bayovej s Ladislavom Vékeym 

o deľbu majetkov v Pederi /8/, spor Karola Snefa s Adolfom Scheidelom pre 

urážku na cti /14/, spor Františka Jakabfalvayho s Jánom Beke pre ťažbu dreva 

v lese obce Gagybátor - MĽR /23/.  

293 Fasc 200 1-32  1837      170 

Opozičný spor Achilesa Putnokyho s Annou Putnokyovou /2/, obnovený 

repozičný spor Jozefa Jászayho so Samuelom Kóta o pozemok v mestečku 

Szántó - MĽR /7/, spor Zuzany Vécseyovej s Esterou Mészárosovou pre 

urážku na cti /11/, spor Dávida Dantzigera so Šimonom Alterom o vydanie 

písomného dokladu /15/, záložný spor Kláry Hangátsiovej s Ľudovítom 

Okolitsányim o majetky v obciach Nagykinizs a Kiskinizs - MĽR /25/, spor 

Jozefa Péchyho so Štefanom Kissom pre násilnosti spáchané v dome jeho 

poddaného v obci Gibárt - MĽR /31/. 
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294 Fasc 201 1-25  1838      171 

Spor Achilesa Putnokyho s Annou Putnokyovou o vydanie overeného odpisu 

písomného dokladu /1/, záložný spor Juliany Fúló s Karolom Turanským o 

oráčinu v obci Szala - MĽR /9/, spor Terézie Szeldmayerovej s Ľudovítom 

Korponaym o zálohovaný pozemok v Buzici /13/, spor Františka 

Fövenyessyho so Štefanom Fekete pre urážku na cti /14/, spor Štefana Fáyho s 

Jánom Kádárom a spol. pre neoprávnenú ťažbu dreva v jeho lese v obci Fáj - 

MĽR /23/.  

295 Fasc 202 1-5  1839      171 

Spor Jakuba Guttmana s Ladislavom Szentimreym pre škodu vzniklú z 

nedodržania záväzkov nájomnej zmluvy /2/, spor Márie Almásyovej s 

úradníkmi mesta Košíc pre vymeranie telesného trestu /3/.  

295 Fasc 202         7-35              1839  172 

Spor Zuzany Kovátsovej s Julianou Nagyovou pre urážku na cti /11/, spor 

Juliany Farkasovej s poštmajstrom Poštového úradu v Hidasnémeti /MĽR/ pre 

porušenie pečate a otvorenie listu /23/, spor košického lekárnika Františka 

Steera s Františkom Demeckým o úhradu zakúpených liekov /27/, konkurzný 

spor Alojza Melczera, správcu majetkov Jána Csákyho so Žigmundom 

Csákym a spol. /35/.  

295 Fasc 202 36-42  1839      173 

Spor Kataríny Goldbergerovej s Karolom Dobim o rozvod manželstva /41/.  

296 Fasc 203  1-14  1840      173 

Spor Štefana Piškótyho s Jozefom Szarkom pre urážku na cti /7/, spor župného 

fiškála v zastúpení poddaného Juraja Veresa s Johanou Ganzauchovou o 

úhradu jeho hnuteľností, zanechaných v obci Fancsal  /MĽR/ po jeho 

odsťahovaní /10/.  
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296 Fasc 203 15-19  1840      174 

Spor Karola Szentmártonyiho s Pavlom Bodnárom o zaplatenie dlžoby /15/, 

spor župného fiškála s Ladislavom Búzom a spol. o zaplatenie príspevkov na 

krajinský snem a Národné múzeum /18/, spor zememerača Jozefa Goleniča s 

Andrejom Gálosom o úhradu svojej práce /v prílohe mapa lesov obce Detek - 

MĽR/ /19/.  

297 Fasc 204 1-14  1841      174 

Spor Davida Lefkovitsa s Klárou Orbánovou o konečné vyúčtovanie v 

súvislosti s nájmom pálenice v Poľove /2/, spor Františka Fövenyesyho s 

Mikulášom Nagyom pre urážku na cti /8/, spor Adolfa Scheidla, poštmajstra v 

mestečku Forró s Karolom Pappom o zaplatenie dlžoby /14/. 

 

297 Fasc 204 15-23  1841      175 

Spor Antona Pupinského s Jánom Bogádym pre ublíženie na tele /16/, spor 

Pavla Császára so Zuzanou Molnárovou o rozvod manželstva /22/.  

298 Fasc 205 1-26  1842      175 

Spor Jána Dombayho s Rudolfom Ferdinandym pre urážku na cti /1/, spor 

Karola Magyara s Jánom Idrányim pre zbitie /2/, spor jasovského prepošta 

Alojza Richtera so Sabínou Šlindvejovou o zaplatenie dlžoby /13/, záložný 

spor Kláry Nagyovej s Ladislavom Martinidesom o majetkové časti v 

Mokranciach a v Nižnom Lánci /14/, spor Márie Kenderovitsovej s Katarínou 

Árvaiovou pre ublíženie na tele /17/.  

 

299 Fasc 206 1-43  1843      176 

Spor Pavla Szőke s Annou Lengyelovou pre urážku na cti /5/, záložný spor 

Františka Szorátha s Karolom Papom o majetok v obci Rásony - MĽR /6/, spor  

Antona Magranyho s Michalom Nedeckým pre zbitie /12/, spor Alfonza 

Bretzenheima s Jozefom Székelyom a spol. pre neoprávnený výčap vína v obci 

Erdőhorváti - MĽR /20/, spor Leopolda Sahlhausena s nájomcom jeho mlyna v 

Geči Andrejom Farkasom pre neplatenie nájomného /40/.  

 

300 Fasc 207 1-35  1844      177 

Spor Petra Šingovského a spol. s Andrejom Zorkócim pre zabavenie vozov a 

volov v lesoch panstva Regéc - MĽR /1/, záložný spor Karola Forgácha s 

Tomášom Szirmaym o obec Svinicu /7/, spor Karola Magyara s Karolom 
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Idrányim pre zabratie konopniska v obci Idrány - MĽR /13/, záložný spor 

Františka Dobóczyho s Jánom Péderym o polovicu kuriálnej usadlosti v 

Malom Pederi /20/, spor Jána Buttykayho s Julianou Cziákyovou pre urážku na 

cti /26/.  

 

301 Fasc 208 1-34  1845      178 

Spor Mayera Friedmanna s Mikulášom Beke pre znemožnenie vykonávania 

práva výčapu a výseku mäsa na prenajatom majetku v obci Vilmány - MĽR 

/2/, spor Jozefa Nagya s Barborou Győriovou pre urážku na cti /9/, spor 

Mendela Friedmanna s Antonom Demeckým v Ďurkove pre ublíženie na tele 

/17/, spor sirôt Imricha Lázára so Zuzanou Péchyovou o zaplatenie dlžoby 

/26/, sumárny spor Adalberta Michalíka s Jozefom Mollom o zaplatenie 

vinkulovanej sumy pre nesplnenie zmluvného záväzku /34/. 

 

302 Fasc 209 3-18  1846      178 

Spor Kataríny Kissovej so Zuzanou Schichmanovou pre urážku na cti /6/, spor 

Jána Radácsiho so svojím zemepánom Jurajom Vattaym pre zabavenie sumy 

90 forintov pri predaji urbárskej usadlosti v obci Szászfa - MĽR /11/, spor 

Juraja Kovácsa s Áronom Webermanom pre zahnanie koňa a žriebäťa z lúky 

obce Kér - MĽR /17/.  

302 Fasc 209 19-32  1846      179 

Spor Juraja Andrássyho s Andrejom Semseym pre ublíženie na tele jeho horára 

v obci Golop - MĽR /20/, spor Terézie Pyrkerovej s kráľovským erárom o 

dedičstvo po košickom biskupovi Štefanovi Čechovi /22/, spor Jána Dienesa s 

Julianou Lehockou o rozvod manželstva /29/, sumárny spor Emanuela Perla s 

nájomníkmi mlynov v Malej Ide pre neplnenie záväzkov /31/.  

303 Fasc 210 1-25  1847      179 

Spor Jozefa Básthyho so Štefanom Kovácsom pre urážku na cti /1/, záložný 

spor Márie Csergheő s Annou Szepessyovou a spol. o tretinu mlyna vo 

Veľkom Budulove /4/, spor Mikuláša Bodgála s Ladislavom Pappom pre zbitie 

/14/, spor Marka Billiczera so Sebastiánom Pongráczom pre násilné vniknutie 

do jeho dvora v Buzici a zbitie jeho špána /18/, komasačný spor Kolomana 

Forgácsa so statkármi obce Ďurkov /20/.  
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303 Fasc 210         26-35                1847              180 

Sumárny spor Hermana Grünwalda so Samuelom Desseőffym o zaplatenie 

dlžoby /29/, spor župného fiškála s Jánom Olaszom, správcom majetku Štefana 

Fáyho o zaplatenie príspevkov na krajinský snem /30/.  

304 Fasc 211          1-15                 1848            180 

Záložný spor Štefana Molnára s Jánom Fáym o poddanskú usadlosť v obci 

Alsócéce - MĽR /2/, spor Andreja Szentimreyho s Martinom Soltészom o 

úhradu škody spôsobenej zlým hospodárením na prenajatom majetku v obci 

Bátor - MĽR /5/, spor Melichera Bodnára s Máriou Koncsolovou pre urážku 

na cti /10/.  

 

3. Spory nezaradené do bodov 1 - 2. 

305                                                                              1747–1792              181 

Spor Jóba Joóba s Jurajom Szilágyim pre násilné pokosenie trávy na jeho lúke 

v obci Felsőkázsmárk - MĽR /1747/, spor Pavla Olajosa s Alexandrom 

Hangátsym o vrátenie kúrie v obci Tornyosnémeti - MĽR /1749/, spor Štefana 

Desseőffyho s Alžbetou Nikházyovou v Sokoľanoch pre hatenie vykonania 

súdneho rozsudku /1758/, spor Alžbety Horváthovej so Štefanom Bernaym pre 

urážku na cti /1764/, spor Petra Antona Locatelliho s Alojzom Gruberom o 

zaplatenie dlžoby /1781/. 

305                                                                                   1793–1801              182 

Spor Zuzany Szénásyovej so Žigmundom Szentimreym o zaplatenie dlžoby 

/1793/, spor župného fiškála Samuela Domonkosa s reformovaným farárom v 

Nižnom a Vyšnom Lánci Samuelom Ráczom pre nedoplatky vojenskej dane 

/1794/, dedičský spor Terézie Makayovej s Mikulášom Čemickým o majetok v 

mestečku Szikszó - MĽR /1795/, spor Jána Csató s Jurajom Szabó o vydanie 

lúky v obci Beret /MĽR/ zo zálohu /1799/. 

 

305                                                                                    1802–1819             183 

Spor Žigmunda Szántó s Alexandrom Nagyom pre rušenie v užívaní lesa v 

obci Szala - MĽR /1802/, spor župného podfiškála s Jurajom Csukom pre 

výchovu detí pochadzajúcich zo zmiešaného manželstva v reformovanom 
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náboženstve /1803/, spor župného fiškála v zastúpení kováča Pavla Buzaiho v 

Ždani s Danielom Pajzosom pre ublíženie na tele /1807/, spor župného fiškála 

v zastúpení mestečka Gönc /MĽR/ s Teréziou Zomboryovou pre požadovanie 

platenia mýta na moste v obci Hidasnémeti - MĽR /1809/, spor župného 

fiškála Jána Soósa s dlžníkmi vojenskej dane o jej zaplatenie /1814/. 

 

 

305                                                                                1820–1848  184 

Spor Jozefa Gajzlera s Pavlom Novajkaym o zaplatenie dlžoby /1820/, spor 

Karolíny Lányiovej s Františkom Dobaym pre znemožnenie vykonania 

súdneho rozsudku /1823/, spor Jána Ternyeyho s Jurajom Mayerom pre 

ublíženie na tele /1843/, spor Anny Baloghovej so Zuzanou Palágyiovou pre 

urážku na cti /1843/.  

 

4. Spory o rozvod manželstva.  

 

 

306 Fasc 1       1-42                   1793–1815              185 

Spor Ladislava Bárczayho s Klárou Vassovou /1/, spor Jána Árokszállássyho s 

Klárou Csákyovou /4/, spor Zuzany Hatvanyiovej s Danielom Melczerom /15/, 

spor Štefana Hutku s Katarínou Staňovou /20/, spor Márie Vitariusovej so 

Štefanom Nagyom /37/. 

307                                             1794–1848               186 

Spor Anny Mészárosovej so Skároša so Samuelom Szentmiklóssym /1794/, 

spor Františka Pogonyiho so Žofiou Nikházyovou /1798/, spor Alžbety 

Borzováčovej z Moldavy nad Bodvou s Jurajom Sárosym /1806/, rozsudok 

septemvirálnej tabule v manželskom spore Anny Nagyovej s Martinom 

Buzásom po apelácii /1812/, rozsudok septemvirálnej tabule v spore Terézie 

Károlyiovej s Mikulášom Vajthó vynesený po odvolaní /1841/.  

 

c/ Pulcznerova manipulácia  

308 548-1303                              1649–1699               187 

Zoznam lokalít určených na výmenu vozov na hraniciach AŽ a susedných žúp 

pri doprave vojenských dodávok /549/, vyhľadávacie mandáty Ferdinanda III. 

vydané v prospech Košíc a týkajúce sa majetkov v mestečku Szántó - MĽR 
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/633, 634/, pokyny AŽ delegátom vyslaným na snem do Bratislavy /720, 

724/1662/, inštrukcia župy delegátom vyslaným ku generálovi Spandkovovi 

do Viedne /727/, nariadenie Košického generalátu o zbúraní mosta na Hornáde 

medzi obcami Ruszka a Vilmány na znemožnenie prechodu lúpežníkov /738/, 

žiadosti o oslobodenie od insurekcie pre zlý zdravotný stav /740,741/, 

oznámenie Žofie Báthoryovej o obdržaní listu župy /930/, protestácia Petra 

Segnyeyho /1181/, odpis zmluvy z r. 1690 medzi Štefanom Csákym a 

mestečkom Gönc o poddanských povinnostiach mestečka /1270/. 

309 9-828                                        1701–1750               187 

Občianske spory: spor Juraja Olcsváryho s Jánom Szalkaim /9/, spor Márie 

Mackovej s Teréziou Holló /v prílohe mandát Františka Rákócziho II./ /91/, 

vyšetrovanie okolnosti verbovania Štefana Tordom v obci Büd - MĽR /209/, 

opozičný spor Juraja Paála s Františkom Fülpesym /337/, súdne vyšetrovanie o 

majetkových pomeroch Mikuláša Fúló v obciach Alsógagy, Felsőgagy, Bátor, 

Ujlak a v iných - MĽR /828/.  

310 293-892                                     1734–1750              187 

Rôzne súdne úkony: napomenutie Štefana Püspökyho od Ladislava Olasza 

/293/, mandát Karola III. vydaný pre rodinu Perényi /502/, mandát 

krajinského sudcu Jána Pálffyho pre Alžbetu Nikházyovú /509/, protest mesta 

Košíc proti Jakubovi Meškovi pre čapovanie piva /648/, mandát Márie 

Terézie podpísaný jej manželom Františkom Lotrinským o správe majetkov 

sirôt Jána Revického /649/, mandát Márie Terézie o vrátení súdnych 

písomností po prísediacom Martinovi Hericzovi Dištriktuálnej súdnej tabule 

v Prešove /716/, inventár majetku Mikuláša Fúló /743/, výťah občianskych 

sporov z r. 1753-1761 /892/.  

311 151-2276                                     1752–1770                188 

Občianske spory a vyšetrovania: vyšetrovanie o okolnostiach otvorenia 

kameňolomu kniežaťom Trauthsonom v chotári obce Cekeháza - MĽR /190/, 

násilenský spor Ladislava Bárczayho s Andrejom Molnárom /408/, opozičný 

spor Anny Jabloncaiovej s Alexandrom a Gabrielom Nagyom /789/, súdne 

vyšetrovanie o hraniciach medzi obcami Fáj a Csenyéte /MĽR/ vykonané na 

žiadosť Ladislava Fáyho /2084/.  
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312 6-784                                            1751–1770                188 

Rôzne súdne úkony: rozhodnutie sedrie AŽ o záložnom spore Zuzany Diószegi 

s Jánom Berthothym /10/, mandát Márie Terézie vydaný v prospech Juraja 

Šmilnianského /54/, protest Jána Pigaiho proti Alžbete a Eve Begányiovej 

/177/, mandát krajinského sudcu Juraja Erdődyho vydaný pre Jakuba Meška 

/537/, vyšetrovanie prípadov zanechania katolíckeho náboženstva /731/. 

 

312 833-1277        1751–1770                             189 

Súdne napomenutie richtára mesta Košíc Štefana Berczika od župného fiškála 

AŽ /944/, súpis hnuteľností pozostalých po Štefanovi Keczerovi v Buzici 

/1093/.  

313 1-868   1771–1779     189 

Spory župného fiškála s exaktormi AŽ pre účtovné nezrovnalosti /1-5/, 

vyšetrovanie vlastníckych pomerov farských pozemkov vo Vyšnej Kamenici 

/33/, mandát Márie Terézie pre Alžbetu Horváthovú /35/, limitácia cien 

remeselníckych výrobkov /118/, daňový register obcí okresu Szikszó /238/, 

urbárske sťažnosti mestečka Nižný Medzev /772/.  

313 884-2316   1771–1779     190 

Mandáty Márie Terézie a Jozefa II. týkajúce sa odkladu platenia dlžôb Štefana 

Deseőffyho /890/, súpisy pozostalého majetku v župách Abov, Zemplín a Šariš 

po Štefanovi Deseőffy /892-897/, inventár hnuteľností Karola Perényiho na 

majetku v Szikszove /1050/, výpisy z kongregačnej zápisnice z 22.VII.1776 

/1207/, predpisy o súdnom konaní v župách /1313/, odhad ceny Levočského 

domu v Košiciach /1315/, spor Alžbety Kerekyovej  s Klárou Szentpéteriovou 

pre urážku na cti /1833/, mandát krajinského sudcu Juraja Fekete  vydaný pre 

Jozefínu Csákyovú /2021/.  

314 1-1570   1780–1785     191  

Súpis nehnuteľností rodiny Jakabfalvi v obci Alsókázsmárk - MĽR /242/, 

inventár majetkov Alžbety Desseőffyovej v Poľove /341/, spor Antona 

Károlyiho s Jánom Kovácsom a spol. o zaplatenie dlžoby /643/, zoznam 

súdnych spisov prevzatých po nebohom fiškálovi AŽ Jánovi Dobay /765/, 

neoverený prepis mandátu Ľudovíta II. z r. 1516, vzťahujúceho sa na majetky 

rodiny Vécsey v obci Hernádvécse - MĽR /1029/, zoznam občianskych sporov 

zaslaných sudcom v dňoch 30.VIII. - 13.IX.1785 za účelom vynesenia rozsudku 
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/1465/, župným podnotárom Františkom  Kazinczym intabulované kvitancie a 

obligácie /1570/.  

 

 

315 6-230   1790      192 

Správa slúžneho o premene poddanskej usadlosti v Mokranciach na kuriálny 

pozemok Štefana Szentpéteryho /6/, hraničné nezrovnalosti medzi obcami 

Rešica a Kány /141/, sťažnosť obyvateľov evanjelického a reformovaného 

vyznania obce Vécse /MĽR/ na komposesorov pre zbúranie ich fary /163/, 

vybavenie rôznych sťažností.  

316 21-168   1791      192 

Súpis pozemkov pozostalých po Michalovi Katonovi vo Vyšnom Lánci /31/, 

sťažnosť Alžbety Gulyásovej na krajčírsky cech v Moldave nad Bodvou pre 

zákaz šitia /74/, súdne vyšetrovanie majetkových pomerov generála Ötvösa v 

Moldave nad Bodvou /103/, záznam z rokovania panskej stolice 

prejednávajúcej spor Žigmunda Szentimreyho s poddanými v obci Pamlény - 

MĽR /105/, svedectvo AŽ o ustanovení právnych zástupcov Žofie Splényiovej 

/161/. 

 

317 44-209   1792      192 

Spisy panskej stolice prejednávajúcej sťažnosti poddaných z Čečejoviec proti 

vdove po Štefanovi Szirmaym  /44/, spor župného fiškála so Žigmundom 

Galgóczym pre ohováranie /48/, spor župného fiškála s Andrejom Mácsym o 

dokázanie zemianstva /70/, obžaloba Barbory Némethovej z Kokšova - Bakše 

voči Jozefovi Peterčákovi z krádeže plátna /138/, žiadosť Márie Katonovej o 

vrátenie zálohovanej polovičky usadlosti v Strednom Lánci /159/.  

 

318 25-206   1793      193 

Spor Ignáca Palástyho s Klárou Soósovou o zaplatenie dlžoby /45/, žiadosť 

Márie Bodnárovej o vyhľadanie spisov jej sporu s Imrichom Komjátym v 

archíve župy /72/, obžaloby župného fiškála voči dlžníkom vojenskej dane 

/75-77/, zápis z panskej stolice konanej na majetku rožňavského biskupa 

Antona Andrássyho v Drienovci /85/, spor župného fiškála s Máriou 

Bogdányiovou pre nedoplatky vojenskej dane /131/, dohoda o výmene 

pozemkov medzi Pavlom Urbanom a Františkom Botkom vo Vyšnom Čaji 

/190/. 

 

319 2-186   1794      193 

Spor župného fiškála v zastúpení Anny Körmöndyovej so Štefanom Tobakom 

o zaplatenie dlžoby  /2/, žiadosť Františka Kegyesa o menovanie advokáta v 
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jeho spore z úradnej moci pre jeho chudobu /47/, spor župného fiškála s Jánom 

Koncsolom a spol. pre ťažbu dreva v hájených lesoch panstva Füzér /104/, 

protest Jána Luteckého proti Ladislavovi Kožárovi pre zásahy do 

vodohospodárskych pomerov rieky v mestečku Gönc - MĽR /120/, koncept 

rozhodnutí vynesených na sedrii AŽ dňa 2. dec. 1794 /156/. 

 

320 1-180   1795      194 

Spor Alžbety Aszalósovej s Jozefom Szentpéterym o zaplatenie dlžoby /1/, 

výťah z matriky narodených z obce Göncruszka - MĽR /20/, spisy panskej 

stolice konanej na majetku jágerského biskupstva v obci Hejce - MĽR /60/, 

odhad cien budov dvoch poddaných jasovského prepoštstva v obci Felsőnovaj 

- MĽR /131/.  

321 28-137   1796      194 

Spor Pavla Szlávyho s Agnesou Kállayovou o zaplatenie dlžoby /28/, zápis 

zo zasadnutia sedrie AŽ zo dňa 1. dec. 1796 /54/, žiadosť Ladislava Pukyho 

o povolenie preloženia svojho poddaného v obci Alsóméra /MĽR/ na inú 

usadlosť /58/, svedectvo AŽ o chudobe Samuela Szikszayho, obyvateľa v 

Moldave nad Bodvou  /133/. 

322 12-128   1797      195 

Záznamy o ustanovení právnych zástupcov /13,20/, dlžobné úpisy Samuela 

Szepesyho /41, 42/, spor župného fiškála v zastúpení Jána Bodnára vo Vyšnom 

Čaji s bývalým jeho zemepánom s Ignacom Palásky o úhradu škody 

spôsobenú jeho vyhostením /71/, genealogická tabuľka rodiny Török /80/.  

323 17-40   1798      195 

Spor Žigmunda Baloga s Andrejom Cirbusom pre násilné odobratie pálenky 

od árendátora v obci Sompataki Huta - MĽR /17/, spor Samuela Kajzera so 

Štefanom Hatvanyim o vyúčtovanie pohľadávky /20/, spor župného fiškála s 

obyvateľmi obce Nyíri /MĽR/ pre nedovolenú ťažbu dreva v hájenom lese 

panstva Füzér /24/. 

  

323 42-172   1798      196 

Hraničný spor medzi obcami Mokrance a Veľký Budulov /49/, žiadosť Evy 

Czitó o rozvedenie jej manželstva /109/.  
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324 2-122   1799      196 

Dedičský spor Šarolty Szoráthovej so Samuelom Papom o majetky v obci 

Tomor - MĽR /2/, spor Petra Martona s Františkom Czuka o zaplatenie dlžoby 

/18/, súpis majetkov Františka Bárczayho v obci Kér - MĽR /40/, správa 

slúžneho Jána Darvasa o vyšetrení sťažnosti Pavla Kisa Mestera s Szikszove 

ohľadom násilného vniknutia župných hajdúchov do jeho maštale /101/.  

 

325 1-151   1800      197 

Záložný spor Barbory Fáyovej s Petrom Kyseľom o majetky v obci Homrogd - 

MĽR /1/, vyúčtovanie výdavkov na verbovanie vojakov /7/, reambulácia 

hraníc medzi obcou Fony a osadou Klastrom - MĽR /31/, spor jágerského 

biskupa Karola Eszterházyho s obyvateľmi Moldavy nad Bodvou pre ukrátenie 

príjmov moldavského plebána /38/, mandát Františka I. v spore Márie 

Draškovičovej s Vincentom Meškom o zaplatenie dlžoby /51/, súpis a dražba 

hnuteľností po Kláre Nozdrovickej /101/, záložný spor Martina Portörő s 

Michalom Portörő o oráčiny v Moldave nad Bodvou /148/. 

326 156-246   1801      198 

Sťažnosť krčmára v Períne Mojžiša Stanharda na Štefana Semseyho pre 

nezaplatenie dlžoby /156/, žiadosť Michala Duráša z Veľkého Budulova o 

oslobodenie jeho syna od vojenskej služby /162/, spor Anny Bárczyovej s 

Jakubom Lánczym o spoločné lesy v Buzici /166/, spor župného fiškála s 

obyvateľmi obcí Kovácsvágás, Nyíri a Nagybózsva /všetky v MĽR/ pre 

ničenie lesov panstva Füzér /180/, žiadosť Jána Szalántzyho o poskytnutie 

advokátskej pomoci pre jeho chudobu /215/. 

327 308-391   1802      198  

Spor Samuela Csomu s Gašparom Péchym pre násilné odvezenie štyroch 

krížov obilia z poľa v obci Alsókázsmárk /324/, sťažnosť Štefana Héderváryho 

na vdovu po Jánovi Lengyelovi pre odpredaj jeho zálohovaného pozemku v 

mestečku Szántó - MĽR /331/, obchôdzka hraníc medzi Vyšnou Kamenicou a 

Žírovcami /338/, žiadosť Alžbety Takácsovej z Mokraniec o prepustenie jej 

manžela z vojenskej služby /341/.  

 

328 438-452   1803      198 

Opozičný spor Jakuba Lánczyho s Máriou Csuka a spol. /438/, urbársky spor 

poddaných v Rozhanovciach s Jozefom Hreblaym /439/, spor Barbory 

Horváthovej s Jurajom Raklom o rozvod manželstva /445/, spor župného 

fiškála so Štefanom Nagyom pre bohorúhačstvo /450/. 
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328 455-639   1803      199 

Spor Tomáša Orlandiniho s Rozáliou Kelczovou o vynesenie nového rozsudku 

/500/, vyšetrovanie okolností vzniku požiaru v obci Felsődobsza /521/, správa 

župnej deputácie o deťoch Ladislava Buzu a Andreja Balása pochádzajúcich 

zo zmiešaného manželstva /572/.  

329 647-835   1804      199 

Spor Juraja Raklu s Barborou Horváthovou o rozvod manželstva /647/, spor 

Lýdie Bodnárovej s Gabrielom Zomborym pre zahnanie koní z lúky v 

Košických Olšanoch /657/, súpis pozemkov Andreja Kolesára v Chyme /668/, 

súdne vyšetrovanie v spore Ľudovíta Bodnára s Michalom Bagamérym /771/, 

súdne vyšetrovanie v urbárskom spore Rozhanoviec /780/, spor panstva Regéc 

s obyvateľmi obce Fony o zaplatenie dlžoby /835/.  

 

 

 

330 836-990   1805      200 

Zápis zo zasadania panskej stolice konanej vo Veľkom Budulove /836/, spor 

župného podfiškála s Alžbetou Szopiovou pre prestup z katolíckeho 

náboženstva na reformované /852/, spor Jána Kerekyho s Teréziou Karove o 

zaplatenie dlžoby /870/, sťažnosť obyvateľov obce Felsőméra na neupravené 

vodohospodárske pomery v okolí obce /913/, súdne vyšetrovanie zavedené 

proti obyvateľom obce Erdőhorváti pre ničenie tamojších komorských lesov 

/955/.  

 

331 2-161   1806      201 

Žiadosť rodiny Czeke o vydanie odpisu dokumentu, vzťahujúceho sa na jej 

majetky v Ždani /2/, zápis zo zasadania panskej stolice jágerskej kapituly v 

Košťanoch /25/, súpis dlžôb Juraja Bőra, poddaného v Períne /43/, zápis zo 

zasadania panskej stolice v Rankovciach /74/, obligácia Anny Taubnerovej o 

200 zlatých /116/.  

332 1-42   1810      201 

Vymáhanie škody Andreja Tótha za zastrelené teľa od Františka Bónisa /13/, 

žiadosť Jozefa Szányiho o vydanie odpisov dokumentov zo župného archívu 

/23/, súdne napomenutie Ladislava Mocsáryho pre Imricha Zámboryho 

týkajúce sa kúrie vo Veľkých Ozorovciach, župa Zemplín /40/.  
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333 3-68   1811      201 

Súdne predvolanie adresované Pavlovi Bazsó pre neplatenie vojenskej dane 

/5/, spor Štefana Baxyho s Jozefom Kádasom pre odopieranie zemianskeho 

stavu /7/, spor župného fiškála s Jozefom Kockom pre stratu súdnych spisov 

/26/, urbárske sťažnosti poddaných obce Alsófüged /31/, sťažnosť Imricha 

Korponayho, predsedu súdnej spisovne na advokátov, ktorí si vyžiadané spisy 

odnášajú domov /50/, sťažnosti poddaných v Cesticiach a v obciach 

Tornyosnémeti a Ujvár /obe v MĽR/ na zemepána Jána Perényiho /61/. 

334 3-83   1812      202 

Sťažnosť Štefana Szirmayho na Ladislava Horvátha v Čečejovciach pre 

pasenie oviec na jeho pozemkoch /8/, súdne napomenutie Antona Meška 

Juditou Kendeovou /13/, dlžobný úpis Karola Hallera znejúci na sumu 45 tisíc 

zlatých /24/, sťažnosť Zuzany Gömöryovej na zlé hospodárenie svojho tútora 

/42/.  

335 1-53   1813      202 

Súpis hnuteľností a nehnuteľností sirôt po Benjamínovi Barloghovi v mestečku 

Szántó - MĽR /6/, urbárske sťažnosti poddaných v Nižnej Kamenici /9/, 

sťažnosti poddaných v Drienovci na zamestnancov panstva rožňavského 

biskupstva /12/, udelenie absolutória k vyúčtovaniu provizora v Seni za r. 1812 

Barborou Fáyovou  /20/, žiadosť Štefana Hidega o úhradu jeho pohľadávok 

Michalom Trotsányim /53/.  

 

336 32-73   1814      202 

Záložný spor Františka Lánczyho so spišskou kapitulou o majetky v obci 

Pusztaradvány - MĽR /32/, spor Mojžiša Fabiána s obyvateľmi obce Szászfa - 

MĽR vo veci skrmovania žaluďov /40/, prípis župy Pest, Pilis a Solt o 

uhodnovernení dlžoby Štefana Semseyho voči peštianskemu obchodníkovi 

Jozefovi Springerovi /54/.  

 

337 4-66   1815      203 

Vyriešenie sporu medzi poddanými v Drienovci a rožňavským biskupstvom 

ako zemepánom /4/, spor mestečka Szántó so zemepánmi Karolom 

Bretzenheimom a spol. pre nepovolenie pastvy v lese Sátor /5/, žiadosť Jozefa 

Bedeho o vykonanie zmierenia medzi ním a jeho manželkou /32/, súdne 

vyšetrovanie v spore medzi Juditou Bagosiovou  a Máriou Képesovou pre 

urážku na cti /50/.  
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338 4-82   1816      203 

Rozdelenie majetkovej podstaty nebohej Anny Spakovej medzi dedičmi /5/, 

zápis zo zasadania panskej stolice v obci Hernádvécse /13/, zasadanie panskej 

stolice vo Vyšnom Čaji /21/, rozhodnutie kráľovskej kúrie v manželskom 

spore Alžbety Nagyovej s Jánom Trintom /23/, výťah z dedičského sporu 

Jozefa Ivánkayho s Imrichom Kádasom a spol. /32/, nájomná zmluva medzi 

majiteľom Szalaym a nájomníkom Františkom Kubekom o majetkoch v 

Kechneci /80/.  

 

339 4-129   1817      203 

Intabulovanie dlžobných úpisov Michala Kengyela /4/, dohoda medzi 

majiteľmi o ochrane lesov v obciach Szemere a Fúlókércs - MĽR /29/, 

splnomocnenie pre štrasburgského obchodníka Sigmunda Kloszeho od stolára 

komorského panstva v Herľanoch Jána Gerbera na prevzatie dedičstva v 

Alsasku /50/, dohoda o deľbe majetkov po Alexandrovi Nikházy v obci Korlát 

a Alsócéce - obe v MĽR /96/.  

340 1-150   1818      204 

Žiadosť o vyslanie župnej deputácie v manželskom spore /7/, výťah z 

intabulačného protokolu župy /8/, overený odpis testamentu Antona Meška v 

Krásnej nad Hornádom /14/, súpis majetkov Tomáša Desseőffy v 

Čakanovciach /16/, protest mestečka Moldavy nad Bodvou proti zemepánovi 

Drienovca pre vyhlásenie zákazu poľovačky v lesoch na pomedzí oboch lokalít 

/66/, súpis príjmov sirôt Jozefa Vendéghyho /91/, prideľovanie pozemkov 

obyvateľom obce Erdőhorváti /129-150/.  

341 2-198   1819      204 

Žiadosť Turnianskej župy o vymáhanie dlžoby od Márie Kuchárovej /2/, 

vyhľadávací mandát vydaný v prospech Juraja Kissa Szabó /51/, žiadosť Petra 

Kazinczyho o obchôdzku hraníc obce Sokoľany /58/, súpis majetkov siroty po  

Ladislavovi Törösovi v obci Korlát - MĽR /104/, intabulovanie dlžobného 

úpisu Anny Kleštinskej v sume 1500 zlatých /149/, vyúčtovanie nájomného za 

majetok Ladislava Jakabfalvayho /196/.  

342 9-39   1820      205 

Vyúčtovanie o hospodárení s majetkom siroty po Andrejovi Gálosovi /9/, zápis 

zo zasadania župnej sirotskej komisie /33/, správa slúžneho o zlom 
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majetkovom postavení Doroty a Alžbety Kolbánovej v súvislosti s ich 

žiadosťou o udelenie úradnej advokátskej pomoci /34/.  

343 14-51   1821      205 

Rozhodnutie komisie v spore o dedičstvo po Antonovi Péchy /16/, správa o 

vyšetrení urbárskych sťažností poddaných v Rudníku, Poproči a Nováčanoch 

/26/, overený podpis svedectva mestečka Szántó o kúpe domu Michalom 

Tomkom /30/, súdne napomenutie Ignáca Antonyiho košickými obchodníkmi 

Štefanom Brokym a Jánom Trojanom pre neuhradenú pohľadávku /50/.  

 

344 1-56   1822      205 

Sťažnosť obyvateľov obce Ďurkov na nedostatok pastvín /1/, vyčíslenie 

pohľadávok za kožušnícke práce Petra Mešku voči Jánovi Márczymu /11/, 

vyšetrenie sťažnosti Márie Kakaiovej proti svojmu zemepánovi v Hýľove /28/, 

ocenenie majetku poddaných Františka Bárczayho vo Vyšnej Hutke, ktorí nie 

sú schopní vykonávať urbárske verejné práce /36/.  

345 1-94   1823      206 

Výkaz vyhlásených rozsudkov v občianskych sporoch prejednaných pred 

sedriou v dňoch 17. a  n. febr. 1823 /1/, spor Löbela Groszmanna s Tomášom 

Bárczaym o zaplatenie dlžoby /9/, žiadosť Zuzany Tóthovej o vrátenie vinice v 

obci Ujlak /MĽR/, ktorú jej násilne odňal Samuel Köpeczy /35/, prípis 

Zemplínskej župy oznamujúci dražbu kníh Karola Bogoviča, uvedených v 

pripojenom zozname /68/.  

 

346 13-48   1824      206 

Správa hlavných slúžnych okresov Füzér a Gönc o vyšetrovaní sťažnosti Židov 

na perceptora tolerančnej taxy Bernarda Schvarcza pre nedostatky pri vyberaní 

dane /13/, sťažnosť poddaných v Janíku na Imricha Sigismundiho pre 

spôsobené škody /23/, sťažnosť obyvateľov obcí Regéci Óhuta, Középhuta a 

Ujhuta na špánov panstva Regéc /MĽR/ pre neprimerane vysoké pohľadávky 

za ich dlžoby /30/, sťažnosť Jána Livockého na svojho zemepána Antona 

Gosztonyiho v Trstenom pri Hornáde pre nízku sumu úhrady za svoj dom, 

ktorý musí opustiť /48/.  
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347 2-74   1825      206 

Urbárske sťažnosti obyvateľov Mokraniec na svojich zemepánov /8/, testament 

Pavla Frieda, obyvateľa v mestečku Gönc /9/, správa župnej deputácie o 

vyšetrení urbárskych sťažností poddaných v obci Alsófüged - MĽR /14/, 

sporné záležitosti medzi panstvom študijného fondu v Nižnej Myšli a 

susednými obcami, ako aj medzi panstvom a jeho poddanými /15/, sťažnosť 

poddaných obcí Poproč, Rudník a Debraď na jasovské prepoštstvo ako na 

svojho zemepána pre chystané nové rozdelenie pozemkov, ktoré sú v ich držbe 

/58/.  

348 4-42   1826      207 

Súdne vyšetrovanie v spore Jakuba Meška s Ladislavom Andrássym o 

zaplatenie dlžoby /17/, žiadosť Andreja Máriássyho a spol. o vynesenie 

rozsudku v ich spore s Michalom Beňom pre ťažbu v lese v Paňovciach /22/, 

žiadosť Herska Frida o odsúdenie Ladislava Boronkayho pre nezaplatenie 

dlžoby 2000 zlatých /34/.  

349 1-34   1827      207 

Súdne napomenutie Anny Perényiovej od Jakuba Meška ohľadom 

zálohovaného dobytka, ktorý spôsobil škody na jeho lúkach v Períne /9/, 

vyslanie komisie na odhad majetkov poddaného Jozefa Forgácha v Slanci /19/, 

odpis súdneho rozhodnutia o repozičnom spore Anny Perényiovej s Jakubom 

Meškom /26/.  

 

350 1-44   1828      207 

Správa o vyšetrení sťažnosti Márie Kakarovej na svojho zemepána v 

Bohdanovciach /3/, sťažnosť vdovy po Michalovi Poliakovi v Seni na 

košického agenta poisťovacej spoločnosti pre nezaplatenie škody, ktorá jej 

vznikla zhorením poisteného domu /v prílohe štatút prvej rakúskej spoločnosti 

pre poistenie proti požiarom/ /9/, súpis sporov, v ktorých bolo na sedrii župy v 

dňoch 1. sept. a n. vyhlásené rozhodnutie /14/, súpis majetku sirôt po Jozefovi 

Bendovi v mestečku Szántó - MĽR /32/, zápisnica zo zasadnutia panskej 

stolice panstva v Nižnej Myšli /41/.  

 

351 2-34   1829      207 

Sťažnosť Juraja Benczeho a Jozefa Gujdana na svojho zemepána vo Vyšnom 

Čaji  pre nadmerné zaťaženie urbárskymi povinnosťami /7/, žiadosť Juraja 

Soósa o vyslanie slúžneho a fiškála v záležitosti výmeny svojho poddaného v 
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Trstenom pri Hornáde, neschopného plniť urbárske povinnosti /24/, vyšetrenie 

sporu medzi poddanými a panstvom vo Svinici /26/, vyúčtovanie tútora 

Abraháma Gálosa za obdobie rokov 1822 - 1825 /33/.  

352 1-35   1830      207 

Súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku po nebohom Jurajovi Horváthovi v 

obci Alsószend - MĽR /5/, predvolanie Andreja Hédera pred sedriu župy pre 

nedoplatok vojenskej dane /12/, predvolanie obyvateľov Nižného Medzeva 

pred hlavného slúžneho pre ničenie lesov Turnianskeho panstva /20/, vyslanie 

tabulárneho sudcu, hlavného slúžneho a podfiškála za účelom vykonania 

pokusu o zmierenie v manželskom spore Juraja Juhásza a Anny Balogovej 

/33/.  

 

d/ Protesty 

353 Fasc I 74-116 1665–1667     208 

Výpisy z kongregačnej zápisnice s obsahom : protest spolumajiteľov obce 

Felsőcéce proti obyvateľom obce Alsócéce pre používanie ich pozemkov a 

lesov /75/, protest Štefana Olcsváriho proti Kataríne Lánczyovej pre scudzenie 

majetkov v Košických Olšanoch /77/, protest Barbory Baranyaiovej proti 

obyvateľom v Moldave nad Bodvou pre pastvu dobytka na pozemkoch v 

Mokranciach /81/, protest Štefana Szirmayho proti Štefanovi Tárkányi pre 

odpredaj kúrie v Paňovciach /94/.  

 

354 Fasc II 8-145  1671–1695     208 

Výpisy z kongregačných zápisnic s obsahom: protest Samuela Székelya proti 

Jánovi Gyarmathyovi pre privlastnenie si opustenej usadlosti v Strednej Bakši 

/9/, protest Juraja Bárczayho proti obyvateľom obcí Nižná a Vyšná Hutka a 

Krásna nad Hornádom pre užívanie lesov vo Vyšnej Hutke /14/, protest 

Štefana Olcsváryho pre preloženie cesty vedúcej do mlyna v Zdobe na jeho 

lúku /38/, protest Melichara Szentiványiho proti susedom pre pastvu dobytka 

na lúkach obcí Lebenye a Krásna nad Hornádom /101/.  

 

355 Fasc III 1-163  1700–1724     208 

Protest Štefana Pothurnyayho proti Gabrielovi Kosztolányimu pre prisvojenie 

si pozemku používaného za verejnú cestu v obci Všechsvätých /2/, protest 

Mikuláša Guzicha, správcu košického šľachtického konviktu proti mestečku 
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Gönc pre odopieranie desiatky z ošípaných /14/, protest Štefana Asgutiho proti 

Pavlovi Kisovi pre prenajatie zálohovanej majetkovej časti v Košťanoch 

košickému semináru /57/, protest Jána Bárczayho proti obyvateľom Košíc pre 

vniknutie do lesov vo Vyšnej Barci /108/.  

 

356 Fasc IV 1-200  1725–1732     209 

Protest Michala Miškolczyho proti Šarolte Pintérovej pre pokosenie lúky v 

Bohdanovciach /6/, protest plebána v Moldave nad Bodvou proti stavbe 

reformovanej modlitebne v obci Detek - MĽR /81/, protest Ladislava Soósa 

proti obciam Vyšný Olčvar, Hrašovík, Vajkovce, Beniakovce, Kráľovce a 

Trsťany pre užívanie rozhanovských lesov /116/, protest Adama Jabrockého 

proti jasovskému prepoštovi pre stratu ním vyhotoveného elenchu písomností 

jasovského konventu /154/.  

357 Fasc V 3-142  1734–1737     209 

Protest Mikuláša Csákyho proti Adamovi Jabrockému pre prisvojenie si 

pozemkov vo Veľkej Ide /6/, protest Ladislava Soósa proti obyvateľom v 

Haniske pre vedenie cesty cez jeho pozemky v Seni /41/, protest Petra 

Luteckého, plebána v Haniske proti reformovanému farárovi v Seni, ktorý sa 

mu vyhrážal zbitím /60/, protest Michala Glaczingera proti susedom pre 

ničenie lesov v Paňovciach /101/.  

 

 

 

 

358 Fasc VI 1-171  1740–1748     210 

Protest Kataríny a Doroty Zorgerovej proti testamentárnemu poručeniu domu a 

železného hámru v Nižnom Medzeve učineného Máriou Vassovou v prospech 

cirkvi /5/, protest Andreja Bónisa proti Františkovi Soósovi pre prisvojenie si 

pozemkov v Skároši /37/, protest mesta Košíc proti rodine Bárczay pre 

pokosenie trávy na lúke patriacej mestu /118/, protest Ladislava Olasza proti 

ostatným spoluvlastníkom v Gyňove pre zadržanie jeho podielu z príjmov lesa 

/135/.  

359 Fasc VII 1-166  1749–1754     210 

Protest Alžbety Begányiovej proti obyvateľom obcí Milhosť a Tornyosnémeti 

/MĽR/ pre ničenie lesov v týchto obciach /3/, protest Jakuba Meška proti 

Norbertovi Jabrockému pre postavenie hraničných znakov na hraniciach obce 

Bočiar /34/, protest Františka Szerencsyho proti susedom pre ťažbu dreva v 
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lesoch vo Svinici a pošliapanie úrody pri poľovačkách /94/, protest Štefana 

Kormosa proti Ladislavovi Szepesimu pre rušenie pri užívaní pastviny v 

Sokoľanoch /111/. 

  

360 Fasc VIII 1-145  1755–1759     211 

Protest Ladislava Szepesiho proti Kataríne Bárczayovej pre prisvojenie si 

nadmerného podielu z príjmov lesa v Nižnej Kamenici /10/, protest Barbory 

Hegymeghiovej proti Františkovi Haganovi pre uzavretie cesty vedúcej do 

lesov v Krásnej nad Hornádom /61/, protest Juraja Mandokyho proti dedičom 

Juraja Nikházyho hodlajúcim predať usadlosť v Mokranciach za predraženú 

cenu /93/, protest Barbory Hegymeghiovej proti Košiciam pre zmenu toku 

riečky Myslavy medzi obcami Bukovec a Nižný Klatov /127/.  

 

361 Fasc IX 4-112  1760–1766     211 

Protest Juraja Semseyho proti Jasovskému prepoštstvu pre pokosenie lúky 

obyvateľmi z Rudníka v Nováčanoch /15/, protest Jána Tisztu proti Štefanovi 

Kéry pre násilné vyrúbanie stromov v obci Tornyosnémeti - MĽR /57/, protest 

Juliany Asguthyovej proti Valentínovi Putnoky pre obťažovanie svojich ľudí 

zbierajúcich žalude v lese osady Klečenov /75/, protest Samuela Ondrejkoviča 

proti obyvateľom Bohdanoviec pre vyklčovanie, zoranie a zasiatie pozemku 

/103/.  

362 Fasc X 1-69  1767–1769     211 

Zákaz Jakuba Meška týkajúci sa poľovačky  košických obyvateľov na jeho 

pozemku v Krásnej nad Hornádom /7/, protest Alžbety Horváthovej proti 

Štefanovi Vajdovi pre plánovaný odpedaj usadlosti vo Veľkom Budulove /26/, 

protest Mikuláša Forgácsa proti rúbaniu lesa patriaceho k hradu Slanec /49/.  

363 Fasc XI 1-92  1770–1772     212 

Protest Štefana Dessőffiho proti Mikulášovi Forgácsovi pre rušenie v užívaní 

pastvín na spoločných pozemkoch panstiev Slanec a Füzér /6/, protest 

Žigmunda Demeckého proti Rozálii Sajgó pre neoprávnené privlastnenie si 

majetkovej časti v Bernátovciach /35/, protest Jána Barkócziho proti Ignácovi 

Palástimu pre násilné pokosenie trávy na lúke v Košickej Polianke /79/.  
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364 Fasc XII 2-85  1773–1775     212 

Protest Zuzany Batzonyiovej proti Štefanovi Dessőffimu pre rozoranie medze 

oddeľujúcej Vyšnú Geču od Nižnej Geče /10/, protest spolumajiteľov Vyšného 

Čaja proti obyvateľom Vyšnej Hutky pre násilné vniknutie na územie /32/, 

protest Pavla Melczera proti správcom majetkov Kisdyho seminára v 

Košiciach pre škody spôsobené na lúke v Nižnom Gyňove /83/.  

365 Fasc XIII 1-68  1776–1777     212 

Protest Anny Berényiovej proti spolumajiteľom v Cesticiach a Veľkej Ide pre 

zničenie hájeného lesa v Cesticiach a v osade Žobrák /4/, protest Jozefa 

Czékusa proti Ladislavovi Bónisovi pre rušenie v držbe pozemku v Seni /35/, 

protest Rozálie Váradyovej proti obyvateľom Kráľoviec pre vniknutie do 

rozhanovských lesov /68/.  

 

366 Fasc XIV 1-108  1778–1779     212 

Protest Antona Kelcza proti Ignácovi Palástimu pre rušenie v užívaní 

pozemkov v obci Trsťany /13/, protest Štefana Szirmayho proti Valentínovi 

Putnoky pre rušenie pri ťažbe dreva v osade Kelecsény - MĽR /52/, protest 

Juraja Fövenyesy proti spolumajiteľom v Mokranciach pre rušenie v nájme 

krčmy /60/.  

367 Fasc XV 1-91  1780–1781     213 

Protest Štefana Szirmayho proti obyvateľom vo Veľkej Ide pre odvezenie 

okosenej trávy z jeho pozemku v Paňovciach /5/, protest Jozefa Fischera 

proti zajatiu volov a voza svojho poddaného v lese osady Lorinčík horármi 

mesta Košíc /49/, protest Štefana Szirmayho proti chystanej stavbe mlynov 

na kanáli jazera Kanyapta  /76/. 

368 Fsc XVI 1-50  1782–1783     213 

Protest Jakuba Meška proti obyvateľom vo Veľkej Ide pre škody spôsobené na 

jeho pozemku v Períne /2/, protest Jakuba Perényiho proti Ladislavovi 

Kožarovi pre prisvojenie si pozemku vo Veľkej Ide /13/, protest Františky 

Vitkócziovej proti Jánovi Keresztúrymu pre vniknutie na jeho pozemok v 

Janíku /37/. 
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369 Fasc XVII 1-78  1784–1786      213 

Protest jasovského prepošta proti špánovi Jakuba Meška v Hýľove pre 

zabavenie voza poddaného v Rudníku /3/, protest Františka Bárczayho proti 

Kataríne Okolicsányiovej pre neoprávnené vyrúbanie stromov v lesoch obce 

Hutka /14/, protest Anny Demetrovičovej proti Žigmundovi Bodnárovi pre 

povolenie pastvy kôz a oviec obyvateľom susedných obcí na pasienkoch v 

Nižnom Čaji /32/, protest Jakuba Meška proti Antonovi Csákymu pre ničenie 

lesov v Períne /53/.  

370 Fasc XVIII 1-79  1752–1765      213 

Protest Antona Csákyho proti Jakubovi Meškovi pre zadržanie spoločných 

príjmov plynúcich z obce Perín /3/, protest Ľudovíta Budaházyho proti 

Štefanovi Desseőffymu pre ničenie lesov v Buziciach /19/, protest Imricha 

Perényiho proti Gabrielovi Jabroczkému pre chystaný odvoz sena z lúky vo 

Veľkej Ide /46/.  

 

e/ Napomenutia 

371 Fasc I 56-120 1665–1666      214 

Výpisy z kongregačnej zápisnice s obsahom : žiadosť Anny Szegedyovej o 

vyslanie slúžneho za účelom vyžiadanie svojho poddaného zo Skároša, 

utečeného k Jurajovi Perényimu /59/, žiadosť Gabriela Bertótiho o vrátenie 

svojho poddaného utečeného do Košíc /73/, žiadosť Zuzany Gönczyovej o 

vrátenie svojho poddaného utečeného z Rankoviec k Márii Eszterházyovej v 

Bidovciach /101/.  

372 Fasc II 1-50  1723–1749      214 

Napomenutie Štefana Püspökyho na žiadosť Ladislava Olasza pre zahnanie 

hovädzieho dobytka z Geče /3/, napomenutie Jána Bárczayho zo strany mesta 

Košíc ohľadom opravy násypu riečky Myslavy, ktorý jeho ľudia zničili /14/, 

napomenutie spoluvlastníkov v Sokoľanoch zo strany Mikuláša Ottlika 

ohľadom výstavby mlyna /32/.  
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373 Fasc III 1-163  1750–1759      214 

Napomenutie Imricha Lánczyho od Štefana Desseöffyho na vrátenie 

pozemkov v Čani /8/, napomenutie Jána Martinidesa od Štefana Csörgho na 

vrátenie dvoch usadlostí vo Veľkom Budulove /23/, napomenutie Jána 

Jekelfalusyho od Štefana Lászlófiho ohľadom vrátenia majetkovej časti v 

Buzici /59/, napomenutie Jakuba Meška od Norberta Jabrockého na vydanie 

príslušnej čiastky z príjmu pastviny v Períne /125/.  

374 Fasc IV 1-167  1760–1769      215 

Napomenutie Andreja Ürményiho Alžbetou Horváthovou na vrátenie usadlosti 

v Mokranciach /13/, napomenutie Rozálie Váradyovej Annou a Teréziou 

Zichyovou na vrátenie majetkovej časti v Seni /48/, napomenutie Imricha 

Soósa Andrejom Bonisom na vydanie vyúčtovania z príjmov skrmovania 

žaluďov v Trstenom pri Hornáde /72/, napomenutie Alexandra a Imricha 

Perényiho Jakubom Meškom pre ničenie lesov v Períne/111/.  

 

375 Fasc V 1-123  1770–1777      216  

Napomenutie Márie Kronoviterovej jasovským plebánom Pavlom Sovkaym 

ohľadom zaplatenia 216 zlatých /10/, napomenutie Rozálie Váradyovej 

Žigmundom Merse na vrátenie hovädzieho dobytka zahnaného v chotári 

Rozhanoviec /30/, napomenutie Michala Kornisa Máriou Szilvásyovou na 

vrátenie lúk v Milhosti /74/.  

 

376 Fasc VI 1-72  1778–1785      216 

Napomenutie Štefana Desseőffyho Štefanom Diósym na vrátenie kúrie v 

Kokšove - Bakši /2/, napomenutie Jána Gedeona Žigmundom Ružanským 

ohľadom zaplatenia dlžoby 492 zlatých /31/, napomenutie Antona Kelcza 

Ladislavom Sennyeym ohľadom vrátenia majetkovej časti vo Vyšnej 

Kamenici /54/.  

 

 

f/ Vyšetrovania 

 

 

377 Fasc I 4-134  1700–1741      217 

Vyšetrovanie slobodného užívania práva výčapu vo Veľkej Ide rodinou 

Csákyovou /5/, vypočúvanie svedkov v spore jasovského prepošta so zemanmi 

v obciach Beret a Detek /obe v MĽR/ pre zbitie poddaného /30/, vyšetrovanie 

v spore Štefana Bazsó so Štefanom Pamlényim pre zbitie a urážku na cti svojej 

manželky /67/, vyšetrovanie stavu majetkov, ktoré zanechal svojej manželke 

nebohý Ján Nikházy v Sokoľanoch, Poľove a v Rešiciach /117/.  
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378 Fasc II 1-90  1742–1751      218 

Vypočúvanie svedkov vo veci hraníc medzi Jasovom a Debraďom /8/, 

vyšetrovanie priebehu hraničnej čiary medzi Vyšnou Barcou a osadou 

Lebenye /40/, vyšetrovanie vykonané na žiadosť Jakuba Meška o hraniciach 

medzi Bočiarom a Sokoľanmi /69/, vyšetrovanie v spore Alžbety Beganyiovej 

z Milhosťa proti zemepánom obce Ujvár /MĽR/ pre zahnanie jej ošípaných 

/85/. 

 

378 Fasc II  91-174  1742–1751      219 

Vyšetrovanie o vylepšeniach a prístavbách na majetku Alexandra Čemnického 

v Malom Budulove získaného od Jána Péchyho /94/, vyšetrovanie oprávnenia 

ťažiť železnú rudu pre Jasovské prepoštstvo v Poproči /102/.  

 

379 Fasc III 1-155  1752–1753      220 

Vyšetrovanie v spore Štefana Desseőffyho s Pavlom Vitkoczym pre odvezenie 

obilia z poľa v Janíku /2/, vypočúvanie svedkov na žiadosť mesta Košíc vo 

veci hraníc medzi Nižným Klátovom a Bukovcom /38/, vyšetrovanie v spore 

Alexandra Vécseiho s krčmárom v Budulove Pavlom Beresom pre urážku na 

cti /78/, vyšetrovanie o hájení lesov patriacich k Melczerovskej kúrii v Belži 

/155/.  

380 Fasc IV 1-108   1754      221 

Vyšetrovanie v spore Štefana Kormosa s Ladislavom Szepesym pre zahnanie 

ošípaných v Sokoľanoch /7/, výpovede svedkov v spore Gabriela Gellena s 

Jurajom Csebym pre urážku na cti /30/, vyšetrovanie pôvodu Andreja Szepsiho 

z obce Marcinfalva - MĽR /46/, vypočúvanie svedkov vo veci súkromného 

používania príjmov Jakubom Meškom, plynúcich zo skrmovania žaluďov v 

lesoch v Períne /70/.  

381 Fasc V  1-114   1755      222 

Vyšetrovanie pohraničnej čiary medzi obcami Všechsvätých a Haniska /2/, 

vypočúvanie svedkov na žiadosť plebána vo Veľkej Ide Mateja Flaskayho o 

príslušnostiach tamojšej fary /22/, vyšetrovanie o hraniciach medzi Bukovcom 

a Nižným Klátovom  /71/, vyšetrovanie v spore Pavla Szőkeho so Štefanom 

Vétseym pre prisvojenie si pozemku v Mokranciach /110/.  
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382 Fasc VI 1-85   1756      223 

Vypočúvanie svedkov ohľadom hraníc mestečka Haniska /2/, vyšetrovanie v 

spore Gabriela Jabrockého s Alexandrom Perényim o vyklčované pozemky vo 

Veľkej Ide /20/, vypočúvanie svedkov v spore Antona Csákyho s Pavlom 

Perényim pre odoranie pozemku vo Veľkej Ide /74/.  

383 Fasc VII 1-67   1757      223 

Vyšetrovanie vykonané v prospech Štefana Desseöffiho ohľadom hraníc Geče 

/1/, vyšetrovanie v spore Norberta Jabrockého s Ladislavom Demkom pre 

prisvojenie si vyklčovanej zeme vo Veľkej Ide /20/, vypočúvanie svedkov v 

spore Jozefa Csajkosa s Jánom Miskolczym pre urážku na cti svojej kuchárky 

/66/.  

384 Fasc VIII 1-61   1758      224 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť Žigmunda Demeckého o vinici Jakuba 

Meška v Períne /10/, vypočúvanie svedkov o priebehu hraníc medzi obcami  

Všechsvätých  a Krásna nad Hornádom /22/, vyšetrovanie o zmene toku 

Hornádu v obci Všechsvätých /32/, vyšetrovanie o úteku poddaného Pavla 

Balassu z Budimíra v Šarišskej župe /59/.  

385 Fasc IX 1-82   1759      224 

Vyšetrovanie vykonané pre Jána Jekelfalusyho o pokosení jeho lúky v Buzici 

obyvateľmi Cestíc /2/, vyšetrovanie v spore Juliany Nikházyovej s Ladislavom 

Szepessym pre prisvojenie si pozemkov v Sokoľanoch /17/, vyšetrovanie 

vykonané v prospech kráľovského fišku o rozsahu majetkov rodiny Bakai v 

Bohdanovciach /52/. 

386 Fasc X  1-63   1760      225 

Vyšetrovanie v spore Imricha Perényiho s Gabrielom Jabrockým pre 

pokosenie polovice lúky a odvezenie sena vo Veľkej Ide /4/, vypočúvanie 

svedkov o pošliapaní a spásaní lúky Alexandra Perényiho v Milhosti 

obyvateľmi obce Ujvár - MĽR /25/, vyšetrovanie vykonané na žiadosť 

Alžbety Horváthovej o vlastníckych pomeroch usadlosti obývanej poddaným 

Župčianskym v Mokranciach /42/.  
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387 Fasc XI 1-48   1761      225 

Vyšetrovanie hraníc obce Felsőcéce - MĽR /7/, vypočúvanie svedkov na 

žiadosť mesta Košíc vo veci lúky pri mlyne v Barci /17/, vyšetrovanie v spore 

Juraja Škrobáka s Jurajom Liptákom pre ublíženie na tele /47/.  

388 Fasc XII 1-35   1762      226 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť Žofie Bányaiovej o vyklčovaných 

pozemkoch vo Veľkej Ide /7/, vypočúvanie svedkov o obojstrannom používaní 

rozhanovských lesov tak obyvateľmi Rozhanoviec, ako aj obyvateľmi 

Kráľoviec /21/, vyšetrovanie úteku poddaného Štefana Szirmayho v 

Paňovciach /29/.  

 

389 Fasc XIII 1-43   1763      226 

Vyšetrovanie o hájení lesov v Ďurkove /7/, vypočúvanie svedkov o dvoch 

usadlostiach rodiny Csörgői vo Veľkom Budulove /12/, vyšetrovanie v spore 

Jána Kisa s Alexandrom Békym pre zbitie jeho manželky /37/.  

390 Fasc XIV 2-28   1764      226 

Vyšetrovanie o nerušenom užívaní klčovísk Jánom Jabrockým v osade Žobrák 

/8/, vypočúvanie svedkov o právach Adama Perényiho vo Veľkej Ide /13/, 

vyšetrovanie o priebehu hraníc medzi Krásnou nad Hornádom a Vyšným 

Opátskym vykonané na žiadosť seminára v Trnave /19/.  

391 Fasc XV 1-36   1765      226 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť trnavského seminára o hraniciach chotáru 

Nižnej Hutky /4/, vypočúvanie svedkov o kúrii, nižnom mlyne a opustenej 

usadlosti Františka Perényiho vo Veľkej Ide /19/, vyšetrovanie vykonané na 

podnet Komorského panstva v Pekľanoch o pozemkoch Ladislava Soósa v 

extraviláne obce Chrastné /24/.  

392 Fasc XVI 1-36   1766      227 

Vyšetrovanie v spore Alžbety Horváthovej so Štefanom Vécseym pre 

pokosenie lúky vo Veľkom Budulove /2/, vypočúvanie svedkov v spore 

Štefana Szirmayho s plebánom v Nováčanoch pre neoprávnenú ťažbu dreva v 
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lese v Paňovciach /13/, vyšetrovanie hraníc chotáru Drienovca vykonané na 

žiadosť spišských jezuitov /22/. 

393 Fasc XVII 1-46   1767      227 

Vyšetrovanie v spore Gabriela Jabrockého s Katarínou Péchyovou pre 

zabavenie kravy poddaného v Buziciach /3/, vypočúvanie svedkov vo veci 

klenotov založených Židom Abrahámom Polačkom manželke Jána Masára 

/12/, vyšetrovanie na žiadosť mesta Košíc o devastovaní lesov osady Lorinčík 

obyvateľmi Poľova a Bašky /36/.  

394 Fasc XVIII 1-71   1768      227 

Vyšetrovanie o majetkovej časti Márie Lánczyovej v Čečejovciach danej do 

zálohu /2/, vypočúvanie svedkov o kúrii Jána Perényiho vo Veľkej Ide, ktorú 

Alexander Perényi vykúpil zo zálohu od Jasovského prepoštstva /23/, 

vyšetrovanie v spore Antona Abonyiho s Máriou Abonyiovou pre urážku na 

cti /44/, vypočúvanie svedkov o vlastníckych pomeroch usadlosti vo Vyšnom 

Lánci, ktorú vlastnil predtým Ľudovít Nický /61/.  

395 Fasc XIX 1-87   1769       228 

Vyšetrovanie o majetkovej časti rodiny Györi v Mokranciach /1/, vypočúvanie 

svedkov vykonané na žiadosť panstva v Krásnej nad Hornádom o hraničnej 

čiare medzi Nižnou Hutkou, Myšľou a Bohdanovcami /29/, vyšetrovanie v 

spore Jozefa Gála s Alexandrom Vécseym pre škodu spôsobenú vyoraním repy 

na jeho pozemku v Mokranciach /55/.  

396 Fasc XX 1-44   1770      228 

Vyšetrovanie násilenstva vykonaného poddanými Ladislava Szepessyho v 

Sokoľanoch na škodu Štefana Kormosa /11/, vypočúvanie svedkov na žiadosť 

Kataríny Szőke ohľadom usadlosti rodiny Vécsei v Mokranciach /19/, 

vyšetrovanie v spore Andreja Alexiusa s poddanými Ladislava Moktsayho pre 

odvezenie sena z lúky v Pederi /37/.  

 

397 Fasc XXI 1-58   1771      229 

Vyšetrovanie o rušení v užívaní lesa zemepánov v Milhosti obyvateľmi obce 

Ujvár - MĽR /1/, vypočúvanie svedkov na žiadosť Andreja Semseyho o tom, 
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či tok riečky Aranyos oddeľuje Nováčany od Rudníka /11/, vyšetrovanie v 

spore Adama Köszeghiho s Jánom Lengyelom pre urážku na cti /42/.  

398 Fasc XXII 1-56   1772      229 

Vyšetrovanie vykonané v prospech Anny Berényiovej o zahnaní jej stáda 

hovädzieho dobytka z chotáru Veľkej Idy horármi z Buzinky /1/, vypočúvanie 

svedkov o istých klčoviskách v Čakanovciach, ktoré vlastnili dedičia z rodiny 

Palásti /22/, vyšetrovanie v spore Andreja Remeníka s Katarínou Sopkovou 

pre zbitie svojho syna /40/.  

399 Fasc XXIII 1-47   1773      229  

Vyšetrovanie na žiadosť Kataríny Takácsovej o majetkovej časti v Ďurďošíku 

a Košických Olšanoch, ktorú dala jej stará matka do zálohu Pavlovi 

Mednianskemu /1/, vypočúvanie svedkov vykonané na žiadosť Komorskej 

administrácie v Smolníku o priebehu hraničnej čiary Zlatej Idky /12/, 

vyšetrovanie v spore Františka Dőryho s Michalom Nagyom pre zbitie svojich 

sluhov /44/.  

 

400 Fasc XXIV 1-100   1774      230 

Vyšetrovanie hraníc medzi obcou Garadna a osadou Sárvár /obe v MĽR/, 

vykonané na žiadosť mesta Košíc /8/, vypočúvanie svedkov vo veci úteku 

poddaných Jána Dobayho v Buzinke /27/, vyšetrovanie vykonané v prospech 

Anny Berényiovej o nerušenom užívaní usadlosti v Períne, získanej od rodiny 

Demeckých /51/, vyšetrovanie v spore Štefana Hidega so Žigmundom Holló 

pre ublíženie na tele /86/.  

401 Fasc XXV 1-97   1775      231 

Vyšetrovanie o rušení pri ťažbe dreva poddaných Petra Fáyho v lesoch obce 

Janík /8/, vypočúvanie svedkov na žiadosť Pavla Melczera ohľadom klčoviska 

v osade Pusztagönyü /34/, vyšetrovanie v spore Jozefa Bárczayho s 

obyvateľmi Poľova pre rúbanie dreva v lesoch v Barci /60/, vypočúvanie 

svedkov v spore Štefana Töröka s Antonom Zeldmajerom pre zničenie plotu 

svojho domu v Buzici /81/.  
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402 Fasc XXVI 1-90   1776      232 

Vyšetrovanie o vlastníckych pomeroch pozemku v Pederi, na ktorom bol 

postavený mlyn /4/, vypočúvanie svedkov vykonané na žiadosť Gašpara 

Bodenlosa o hraniciach Nižného Medzeva /33/, vyšetrovanie o stave majetkov 

nebohého Pavla Semseyho v Šemši, Hodkovciach a Nováčanoch /52/, 

vypočúvanie svedkov na žiadosť obyvateľov Nižného Lánca o tom, že svoj 

hovädzí dobytok oddávna mohli pásť na území obce Buzica /76/.  

403 Fasc XXVII 5-94   1777      233 

Vyšetrovanie na žiadosť Imricha Barczyho o pozemku v Rešiciach daného 

Žigmundom Ragályim do zálohu /6/, vypočúvanie svedkov majúcich 

dosvedčiť, že lesy "Suchá hora ", "Nadpecky" a "Stračí dol" v Rozhanovciach 

používajú súkromne tamojší spolumajitelia /23/, vypočúvanie o devastácii 

lesov v Poľove /42/, vypočúvanie svedkov v spore Jakuba Meška s obyvateľmi 

v Nižnom Lánci pre násilné vniknutie na jeho lúky v Períne /76/.  

404 Fasc XXVIII 1-40   1778      233 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť Imricha Zomboryho o hraniciach chotáru 

obce Ďurďošík /2/, vypočúvanie svedkov v spore Žigmunda Szinyeyho s 

provizorom Jána Barkóczyho v Kráľovciach pre rušenie v držbe lúky "Na 

stredkoch" vo Vajkovciach /12/, vyšetrovanie v spore rožňavského biskupa 

Antona Révayho s jasovským prepoštom pre násilenstvo spáchané v 

Drienovci/36/.  

 

404 Fasc XXVIII 42-77   1778      234 

Vypočúvanie svedkov v spore Michala Szabó so Štefanom Csizym pre 

ublíženie na tele /54/, vyšetrovanie na žiadosť Žigmunda Bodnára o 

nepovolenej pastve kôz a ovcí árendátora Juraja Bonisa v Nižnom Čaji /71/.  

405 Fasc XXIX   5-104    1779      234 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť Pavla Orosza o opustenej vinici v obci 

Mátyásháza - MĽR /10/, vypočúvanie svedkov o hraničných znakoch Veľkej 

Idy /27/, vyšetrovanie o škode spôsobenej koňmi Adama Halászi v siatinách v 

chotári Hrašovíka /55/, vyšetrovanie v spore Štefana Kormosa s prefektom 

košického seminára pre zbúranie domu v Gyňove /68/.  
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406 Fasc XXX 1-69   1780      235 

Vyšetrovanie na žiadosť Juraja Fövenyessyho o rušení v držbe pozemku v obci  

Nagykinizs - MĽR /8/, vypočúvanie svedkov o deľbe majetkov dedičov 

Juliany a Johany Korponayovej v Chyme a Períne /24/, vyšetrovanie vykonané 

na žiadosť Jakuba Meška o zabratí pozemku na vybudovanie drviča rudy 

jasovskými urburárnikmi v Hýľove /47/.  

 

407 Fasc XXXI 1-27   1781      235 

Vyšetrovanie na žiadosť Ignáca Cserghő o istom pozemku Alžbety Csergheő v  

Budulove /2/, vypočúvanie svedkov na žiadosť zemepánov vo Veľkej Ide o 

ceste "Lator út", ktorá oddeľuje územie obcí Seňa, Bočiar a Veľká Ida /16/, 

vyšetrovanie o vzniku požiaru vo vozovni dedičov Pavla Tisztu v obci 

Alsógagy - MĽR /27/.  

 

408 Fasc XXXII 1-29   1782      235 

Vyšetrovanie v spore Andreja Fronu s Petrom Vécseym pre zabavenie voza a 

zahnanie koní v lese obce Mokrance /1/, vypočúvanie svedkov o pozemku 

patriacom usadlosti "Pajta" v Chyme /16/, vyšetrovanie v spore Alžbety 

Kisovej s Máriou Papovou pre urážku na cti /24/.  

409 Fasc XXXIII    1-34   1783      236 

Vyšetrovanie v spore Imricha Barczyho so Štefanom Szűcsom pre spálenie 

sena na lúke v Buzici /1/, vypočúvanie svedkov na žiadosť Kataríny 

Estvánovej o usadlosti Mateja Ruthényiho v Mokranciach /16/, vyšetrovanie v 

spore Štefana Vétseyho so Štefanom Mesterom pre ublíženie na tele /29/.  

410 Fasc XXXIV 1-30   1784      236 

Vyšetrovanie o okolnostiach vrátenia obce Trsťany Ignácom Palástym 

Mikulášovi Forgáchovi /7/, vypočúvanie svedkov na žiadosť Martina Dobayho 

o tom, že jeho mlyn v Buzinke nespôsobuje záplavy a neprekáža vyšnému 

mlynu /18/, vyšetrovanie v spore Štefana Hidega so Samuelom Czeglédym pre 

urážku na cti /27/.  

411 Fasc XXXV 1-13   1785      236 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť Františka Perényiho o užívaní osady 

Žobrák patriacej do obce Veľká Ida /1/, vypočúvanie svedkov o klčovisku 

Pavla Tótha v Čečejovciach /4/,vyšetrovanie na žiadosť Zuzany Szepessyovej 

o hraniciach kuriálneho lesa v Poľove /6/.  
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412 Fasc XXXVI 1-8   1786      236 

Vyšetrovanie o majetkových pomeroch Pavla Semseyho v obci Vizsoly - MĽR  

/1/, vypočúvanie svedkov vykonané na žiadosť jágerského biskupa Karola 

Eszterházyho o nerušenom užívaní lesa "Gergely hegy" v obci Regéc - MĽR 

/4/, vyšetrovanie o  pozemku Františka Bárczayho v obci Hernádbüd /8/.  

413 Fasc XXXVII 1-37 B.d.        236 

Vyšetrovanie vykonané na žiadosť Jakuba Meška o pokojnom užívaní osady 

Füzi a o jej hraniciach spoločných s obcou Haniska /1/,vypočúvanie svedkov o 

pozemku Jána Ďurkoviča v Baške a o užívaní tamojších lesov /18/, 

vyšetrovanie vykonané v prospech Pavla Melczera o tom, či Štefan Jámbor je 

poddaným Štefana Fejéra v Kokšove - Bakši /32/.  

 

g/ Iné súdne 

úkony 1. Súpisy 

majetkov 

414 Fasc I 2-45  1721–1762      237 

Súpis hnuteľností a nehnuteľností Jána Medveckého v Nižnom Čaji a 

Bohdanovciach /4/, súpis usadlostí Štefana Desseőffyho v Poľove /15/, súpis 

pozemkov rodiny Szirmay v Čečejovciach /25/, súpis majetkových častí 

Imricha Perényiho vo Veľkej Ide, Komárovciach, Cesticiach, Milhosti a v 

obciach Tornyosnémeti, Ujvár a Pányok - posledné tri v MĽR /37/.  

415 Fasc II 1-51  1763–1775      237 

Súpis klčovísk vdovy Andreja Nevelősa vo Veľkej Ide /2/, súpis majetkov 

dedičov Štefana Máriássyho v Beniakovciach a Vajkovciach /11/, súpis 

majetkovej časti Štefana Desseőffy v Ždani /25/, súpis majetkovej časti 

správcu košického šľachtického konviktu Jána Molnára, nadobudnutej v 

Buziciach /38/.  
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416 Fasc III 1-25  1776–1780      238 

Súpis majetkov dedičov Ladislava Soósa v Rozhanovciach, Chrastnom a 

Vajkovciach /4/, súpis majetkov Jakuba Meška v Belži a v osade Gyňov /6/, 

súpis majetkov Jozefa Kleštinského v Chyme /19/.  

417 Fasc IV 1-29  1780–1786      238 

Súpis pozemkov intravilánu zemepánov v obci Ďurďošík /4/, súpis všetkých 

majetkov Jána Csákyho v Abovskej župe /5/, súpis usadlostí Zuzany 

Lánczyovej v intraviláne obce Buzica /16/.  

 

2. Deľby majetkov 

 

418 Fasc I 1-45 /1666/ 1740–1786   238 

 

3. Zmluvy 

 

419 Fasc I 1-41 /1678/ 1703–1765   238 

 

4. Intabulované obligácie 

420 Fasc I 1-141 /1698/ 1747–1782   239 

 

5. Dohody a testamenty 

421 Fasc I 1-9 /1660/ 1747–1781   239 

 

6. Ohraničovanie majetkov 

422 Fasc I 3-17 1748–1782    239 

 

7. Súdne obhliadky 

423 Fasc I 1-30 /1666/ 1732–1781   239 

 

8. Vykonávanie súdnych rozhodnutí 

424 Fasc I 2-55 /1672/ 1711–1786   239 
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9. Súdne pokonávky  

425 Fasc I 2-38 /1667/ 1708–1784   240 

 

10. Ocenenie majetkov 

426 Fasc I 3-67 1738–1785    240 

 

11. Sirotské záležitosti  

427 Fasc I 2-22 /1665/ 1732–1783   240 

 

12. Rôzne záležitosti 

428 Fasc 1 15-91 /1666/ 1706–1785   240 

 

 

h/ Súdne mandáty 

429 Fasc I 2-14  1700–1781     240 

Mandát palatína Pavla Eszterházyho vydaný na žiadosť Petra Janku o deľbe 

majetkov osád Alsógadna  a Felsőgadna v MĽR /2/, mandát Márie Terézie 

vydaný v spore Alžbety Horváthovej s Pavlom Szőke o zálohované usadlosti v 

Mokranciach /7/, mandát Márie Terézie o prenesení sporu kráľovského fišku s 

Michalom Szentmártonyim o majetkovú časť v Bohdanovciach na Kráľovskú 

kúriu /10/, mandát cisára Františka vydaný v spore Barbory Hegymeghyovej 

so Štefanom Szirmaym /14/.  

 

430 Fasc II 2-117  1741–1785     241 

Mandát Márie Terézie týkajúci sa sporu Anny Bernáthovej s Ladislavom 

Telekym o majetkovú časť v obci Gibárt - MĽR /12/, mandát nariaďujúci 

vyhľadať archiválie týkajúce sa majetkov mesta Košíc /49/, mandát Márie 

Terézie o vyhľadaní archiválií, ktoré sa týkajú majetkov Františka Győryho 

/73/, mandát miestodržiteľa Alberta o vyhľadaní písomností týkajúcich  sa 

majetkov Jána Sztárayho /101/.  
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i/ Spisy prerokované na generálnej a partikulárnej 

kongregácii  

1. Spisy s registratúrnym číslom , 

 

 

431 31-1881  1810       242 

Dlžobný úpis Andreja Rooha na 2400 zlatých, ktoré je dlžný Jánovi Soósovi 

/31/, správa o deľbe majetkov medzi dedičmi Kristíny Putnokyovej v obci 

Devecser - MĽR /128/, deľba majetkov medzi dedičmi Samuela Kisa a 

Andreja Hermona v obci Marcinfalva - MĽR /216/, sťažnosť Štefana 

Szirmayho na Jána Lánczyho pre odpredaj úrody žaluďa v lesoch obce Lánec 

/1028/. 

432 2-2215  1811       242 

Dožiadanie Boršodskej župy o vykonanie súpisu majetkov sirôt Štefana 

Gelleyho v Pederi /26/, vysvedčenie o chudobe Antona Bodonyiho vydané 

podslúžnym okresu Gönc /151/, koncept prípisu adresovaného Turnianskej 

župe so žiadosťou o zákrok  proti násilenstvám zemepánov v Žarnove voči 

obyvateľom Pederu /1114/, správa deputácie o vyšetrení žiadosti Michala 

Jabrockého ohľadom prinavrátenia jeho práv pri užívaní spoločného lesa v 

Períne a vrátenia jeho ošípaných /1701/, obchôdzka hraníc obce Hejce - MĽR 

/2049/.  

433 71-1888  1812       243 

Vyšetrenie sťažnosti Martina Szűtsa o rušení v užívaní spoločných lesov v 

obci Beret - MĽR /113/, vyšetrenie sťažnosti poddaného z Janíka Jána Baču na 

svojho zemepána Františka Gedeona pre jeho odstránenie z poddanskej 

usadlosti, ktorú obýval /367/, protest dedičov Ladislava Kerekiho proti Jánovi 

Pétzelimu pre výstavbu budovy na ich majetku v obci Szentandrás /1048/, 

správa župnej deputácie o vyšetrení sťažnosti poddaných obce Felsőregmec 

proti zemanom v obci Kovácsvágás /obe v MĽR/ pre hatenie ťažby dreva 

/1330/.  

 

434 135-1873  1813       243 

Správa podslúžneho okresu Füzér o násilenstvách spáchaných provizorom Jána 

Perényiho v obci Ujvár - MĽR /145/, protest Samuela Bárczayho proti 

Antonovi Meškovi pre zahnanie hovädzieho dobytka krčmára v Krásnej nad 

Hornádom /219/, prípis Bratislavskej župy so žiadosťou o napomenutie Karola 
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Andrássyho ohľadom vrátenia dlžoby v sume 10.000 forintov dedičom 

Tadeáša Herbersteina /1007/, správa deputácie o vyrovnaní sporu medzi 

Michalom Ballom a Kristínou Vétseyovou pre rušenie v držbe majetku v 

Pederi /1193/.  

 

435 4-2176  1814       244 

Dohoda o deľbe pozostalosti hospodárskeho správcu komorského panstva 

Regéc Juraja Tótha /262/, správa repozičného súdu, vyslaného na urovnanie 

majetkového sporu medzi Gabrielom a Michalom Karsom v obci Zsujta - 

MĽR /518/, prípisy Turčianskej župy s dožiadaním o vymáhanie dlžoby 300 

zlatých od Františka Vétsey pre Jána Točeka, poddaného z Kláštora pod 

Znievom /1023/, správa hlavného slúžneho okresu Füzér o bezmajetnom stave 

Andreja Bogolya v súvislosti s jeho žiadosťou o pridelenie úradného advokáta 

v jeho spore /1591/.  

436 34-92  1815       244 

Správa repozičného súdu o vyriešení sporu medzi Ladislavom Egererom a 

Imrichom Harságim pre škodu spôsobenú poddanému v Rankovciach /42/, 

prípis Boršodskej župy ohľadom vymáhania dlžoby od Karola Andrássyho v 

sume 85 forintov za liečenie jeho koňa obyvateľmi obce Kövesd /54/, dlžobný 

úpis Žigmunda Szentimreyho znejúci na sumu 1660 forintov, ktorými dlhuje 

Barbore Fáyovej /60/, protest Štefana Vajthó proti Barbore Fáyovej pre kúpu 

pozemku od Jána Vajthó v obci Szentandrás /74/.  

 

437 42-82  1816       245 

Prípis Boršodskej župy so žiadosťou o menovanie úradného advokáta pre 

siroty Jána Ružinského v ich spore s tútorom Pavlom Keresztesim /42/, protest 

Jozefa Lánczyho proti Františkovi Csukovi pre stavbu mlyna v obci Jánosd 

/50/, urovnanie sporu medzi Gabrielom Dobaym a úradníkmi panstva v 

Haniske pre poškodenie plotu poddaného v Buzinke /69/, prílohy sporu o 

rozvod manželstva medzi Andrejom Krónom a Barborou Szilágyiovou /82/. 

  

438 1-19           1817       245 

Správa župnej deputácie o vyšetrení žiadosti Petra a Ladislava Kerekiho o 

zamedzenie mrhania s majetkom ich otca /1/, žiadosť sirotskej deputácie o 

podanie vysvetlení na pripomienky dané k vyúčtovaniu tútorov Karla Nikla a 

Antona Terbótsa /2/, správa repozičného súdu o vyriešení sporu Andreja 

Bonisa so Štefanom Bagamérym /10/, vyšetrenie sťažnosti Márie Csörghő na 

Karla Nikkla pre násilné zabranie pozemku svojho poddaného v  Budulove 

/16/.  
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439 61-102  1818       246 

Správa hlavného slúžneho okresu Szikszó o podozrivom Benjamínovi 

Debreczenyiovi, zadržanom na jarmoku v mestečku Forró - MĽR /63/, zoznam 

hnuteľností Štefana Somogyiho odpredaných na dražbe s udaním utŕženej 

sumy /69/, vyšetrenie sťažnosti magistrátu mesta Košíc na obyvateľov 

Nižného Olčváru a Hrašovíka pre ničenie lesov v Košickej Novej Vsi /79/, 

sťažnosť Kataríny Bakuľovej z obce Arka /MĽR/ na svojho zemepána pre jej 

vypovedanie z poddanskej usadlosti, ktorú obývala /89/, spor župného fiškála s 

Andrejom a Samuelom Tóthom o dokázanie zemianskeho pôvodu /99/.  

 

440 1-49  1819       246 

Urovnanie sporu medzi Annou Ternyeiovou a Kristínou Nedeckou v mestečku  

Szántó - MĽR /2/, správa repozičného súdu o urovnaní sporu medzi Petrom 

Kazinczym a Antonom Csákym pre rušenie výseku mäsa vo Veľkej Ide /15/, 

ocenenie vinice Izraela Kompaktora v mestečku Tállya, župa Zemplín - MĽR 

/22/, oznámenie  Temešskej župy o vymenovaní Alexandra Bajtsiho za 

kurátora siroty Jána Klanitzayho /48/.  

441 1-159  1820       247 

Správa sirotskej deputácie o majetkových záležitostiach siroty Andreja Pukyho 

a Jozefa Lantosa /1/, urovnanie sporu medzi Máriou Szeldmajerovou na jednej 

strane  a Annou a Klárou Szeldmajerovou na strane druhej o dvoch želiarov 

/52/, protest Karola Bretzenheima proti Márii Zsidayovej pre výčap vína v obci 

Erdőhorváti /58/, dožiadanie Gemerskej župy ohľadom súpisu majetkovej 

pozostalosti Juraja Fejesa, ktorý sa presťahoval z Gemerskej do Abovskej župy 

/105/.  

442 1-142  1821       247 

Urovnanie sporu Žigmunda Péchyho s Petrom Kádasom pre neoprávnené 

pokosenie lúky v osade Kelecsény - MĽR /6/, správa podslúžneho okresu 

Gönc o opatreniach ohľadom majetku sirôt Evy Vargovej z obce Korlát - MĽR 

/61/, súpis majetkovej pozostalosti Augustína Fáyho v župách Abov a 

Szabolcs /65/, správa zastupujúceho podžupana o vykonaní obchôdzky hraníc 

medzi Trsteným pri Hornáde a Gyňovom /74/.  

 

443 1-5  1822       247 

Prílohy sporu Gabriela Zomboryho s panstvom Trnavského seminára v 

Krásnej nad Hornádom pre zahnanie jeho koní /1/.  
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443 6-180  1822       248 

Spor Melichara Löbla s provizorom Jána Perényiho o prenájom krčmy vo 

Veľkej Ide /6/, dohoda o deľbe majetkov medzi členmi rodiny Göntzy v obci 

Fony - MĽR /85/, vyúčtovanie príjmov a výdavkov plynúcich z majetkov 

nebohého Augustína Fáyho v župe Szabolcs /91/, obchôdzka hraníc Hýľova a 

Bukovca /97/, sťažnosť jasovského prepošta Maximiliána Bernátha na Banský 

súd v Smolníku, ktorý sa snaží svoju právomoc rozšíriť aj na železné hámre 

prepoštstva /102/, spor Andreja Króna s Barborou Szilágyiovou o rozvod 

manželstva /115/.  

 

444 1-16  1823       249 

Správa repozičného súdu o odmietnutí žaloby Jozefa Szobonyu v jeho spore s 

Františkom Fáym pre rušenie pri pálení liehu v obci Fony - MĽR /5/, 

urovnanie sporu medzi Samuelom Botkom a úradníkom myšlianskeho panstva 

pre zabavenie reťaze v chotári obce Vyšný Čaj /6/, spor Alžbety Pilisyovej s 

Abrahámom Gálosom pre zabratie majetkovej časti v obci Zsujta - MĽR /12/, 

správa hlavného slúžneho o vyšetrení žiadosti Bernarda Schvartza z 

Rozhanoviec ohľadom uvalenia uzáveru na majetok Zachariáša Rotha /13/.  

445 59-126  1824       249 

Nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie o vykonaní súdneho rozhodnutia v 

spore Jána Straníka s Máriou Temelliovou /59/, urovnanie sporu Petra 

Szirmayho s poddanými v Čečejovciach pre poškodenie úrody ovsa /61/, 

správa repozičného súdu o vykonaných opatreniach v spore Jána Gedeona s 

Michalom Peršenským pre rušenie v držbe majetku v Moldave nad Bodvou 

/79/, vyšetrenie sťažnosti poddaného jágerskej kapituly v Krásnej nad 

Hornádom Jána Behúna na kasnára panstva pre ukrátenie na úrode obilia /90/.  

 

446 28-130  1825       250 

Deľba majetkov medzi Alžbetou Veressovou a jej súrodencami v obciach 

Felsőkéked a Zsujta /28/, vyšetrovanie sťažnosti Andreja Kušníra, poddaného 

z Veľkej Idy proti Andrejovi Vargovi pre zabratie klčovísk /43/, urovnanie 

sporu medzi Jakubom Valtmanom a Teréziou Doboziovou pre deložovanie z 

prenajatého domu v Mokranciach /60/, výpis z kongregačnej zápisnice o 

prejednaných urbárskych záležitostiach na zasadaní 21.1.1824 /99/. 
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446 131-161  1825       251 

Protest Karola Balogha proti Ľudovítovi Bodnárovi pre zahnanie dobytka z 

paše vo Vyšnom Čaji /131/, správa župnej deputácie o rozpredaji hnuteľností a 

nehnuteľností býv. hlavného pokladníka AŽ Jozefa Klestinského na dražbe 

/153/.  

447 1-85  1826       251 

Urovnanie sporu medzi Andrejom Törökom a kniežaťom Bretzenheimom pre 

zbúranie koliby v obci Fony /1/, správa podslúžneho okresu Cserehát o 

chudobnom stave Anny Potinczovej v súvislosti s jej žiadosťou o právnu 

pomoc /32/, odpis obligácie Andreja Hebráncza o výpožičke 200 zlatých od 

reformovanej cirkvi v mestečku Szántó - MĽR /85/.  

 

447 86-114  1826       252 

Žiadosť hlavného slúžneho okresu Szikszó o vyslanie deputácie na 

usporiadanie majetkových pomerov siroty Michala Kosa /91/, vyšetrenie 

sťažnosti obyvateľov obce Paňovce na nedostatok pasienkov /100/.  

448 39-60  1827       252 

Vyšetrenie sťažnosti vdovy Jána Mádiho z obce Hernádbüd /MĽR/ ohľadom 

škody, ktorú utrpela pri deľbe majetkov svojho svokra /39/, dohoda o deľbe 

majetkovej pozostalosti Františka Tisztu v obci Selyeb - MĽR /43/.  

448 61-141  1827       253 

Správa hlavného slúžneho okresu Košice o opodstatnenosti žiadosti Mateja 

Čidu, obyvateľa v Košiciach ohľadom pridelenia advokáta z úradnej moci /67/, 

oznámenie Boršodskej župy o menovaní tútora pre sirotu Annu Sedlickú /83/, 

protest mesta Košíc proti Jakubovi Meškovi pre výstavbu budovy na pozemku 

mesta v Nižnom Klátove /102/.  

449 60-140  1828       253 

Repozičný spor Františky a Juliany Orbánovej s Karlom Ocskaym a spol. o 

pozemok v Geči /64/, spor Juraja Soósa s Andrejom Gosztonyim pre rušenie 

pokojného užívania mlynského jarku v Trstenom pri Hornáde /70/, žiadosť 
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Marmarošskej župy o vydanie urbárov uložených v archíve AŽ, ktoré sa týkajú 

jej obcí /111/.  

449 141-184  1828       254 

Prípis Temešskej župy o opatreniach v súvislosti s dosiahnutím plnoletosti 

siroty Ľudovíta Klaniczayho /143/, vyšetrenie žiadosti Pavla Šutku, učiteľa v 

Bidovciach o uvalenie uzáveru na majetok svojej manželky v mestečku Szántó 

- MĽR /160/.  

 

450 38-80  1829       254 

Zápisnica zo zasadania sirotskej stolice dňa 28.VIII.1823 /41/, vyšetrenie 

žiadosti Jána Nedeckého o povolenie výmeny svojich poddaných v Geči, ktorí 

nie sú schopní plniť poddanské povinnosti /54/, žiadosť Michala Fejéra o 

uvalenie uzáveru na majetky svojho brata v obci Zsujta /MĽR/ pre jeho 

márnotratnosť  

450 81-180  1829       255 

Dožiadanie Zemplínskej župy o vyhotovenie vyúčtovania z majetkov Juraja 

Szütsa jeho opatrovníkom Ladislavom Búzom /112/, napomenutie Anny 

Szathmáriovej od Juraja Dézsyho pre zálohovanie majetkovej časti v Seni 

/133/, dohoda o deľbe majetkov medzi Zuzanou Tóthovou a jej deťmi v 

Rozhanovciach /155/.  

 

451 1-60  1830       255 

Repozičný spor Ignáca Antonyho s Ladislavom Boronkaym o majetkovú časť 

v obci Nagybózsva - MĽR /5/, zoznam výdavkov vynaložených na renováciu 

mlyna v Geči /8/, odhad hodnoty budov poddaného Jána Kolosa v Paňovciach 

vykonaný v súvislosti s výmenou za iného poddaného /41/.  

 

451 61-210  1830       256 

Správa deputácie o vyšetrení prechmatov cestného komisára župy Ladislava 

Búzu /64/, odpis majetkoprávnej zmluvy v súvislosti s uzavretím manželstva 

medzi Teodorom Olaszom a dcérou gréckeho obchodníka Nauma Demtsu 

/104/, správa podslúžneho okresu Füzér o prekazení súdnej exekúcie fiškálov 

panstva v Krásnej nad Hornádom /131/, vyšetrenie žiadosti Štefana Károlyiho 

o sekvestrovanie lesov v obci Radvány -  MĽR /183/.  
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452 1-149  1831       257 

Vyšetrenie sťažnosti vdovy Michala Kahanca v Chyme na závet svojho 

nebohého manžela /2/, dožiadanie Zemplínskej župy o vyplatenie odmeny 50 

zlatých vojakom, ktorí chytili "buriča" Štefana Gyomrádiho zo Slanca /14/ 

uväznenie istej ženy menom Kalabanyiová z obce Kisfalu pre rozširovanie 

správy o sypaní akéhosi prášku richtárom obce Vilmány naprieč cesty a 

uväznenie richtára obce Regécke /všetky lokality v MĽR/ pre neposlušnosť 

/25/, správa podslúžneho okresu Füzér o nepokojoch vo Vyšnej Myšli /28/, 

odpis závetu Samuela Comáromiho /68/, oznámenie mesta Košíc o uvolnení 

1/2 poddanskej usadlosti na svojom majetku v Ružíne /114/, protest 

zemepánov obcí Vyšný a Stredný Lánec proti Jakubovi Meškovi pre 

odvedenie vody z jazera na ich pozemky /142/. 

452 150-175  1831       258 

Ocenenie majetku poddaného Juraja Vrábeľa v Rankovciach /151/, zavedenie 

maďarčiny ako úradnej reči do súdnictva v Abovskej župe /155/, repozičný 

spor Gabriela Ubrisyho s Ferdinandom Bretzenheimom pre zbúranie domu v 

obci Fony - MĽR /164/, dokazovanie zemianskeho pôvodu rodiny Szobonya 

/171/.  

 

453 1-184  1832       259 

Nariadenie Miestodržiteľskej rady o zistenie príčiny vzniku schodku vo 

vyúčtovaniach hlavného perceptora AŽ Jozefa Kleštinského /2/, žiadosť 

generálneho vikára Jána Königa v Košiciach o vyšetrenie duševného stavu 

Andreja Lukáča pre bohorúhačstvo, ktoré spáchal v kostole obce Felsővadász - 

MĽR /23/, obnovenie urbárskeho sporu obcí Nižná a Vyšná Myšľa, Olšovany 

a Blažice s panstvom v Nižnej Myšli /59/, protest Jána Márczyho proti 

Štefanovi Korponaymu pre odovzdanie majetkovej časti v Períne do zálohu 

/117/, správa župnej deputácie o výmene poddaného Antona Csákyho vo 

Veľkej Ide pre neschopnosť plniť poddanské povinnosti /178/, spor Samuela 

Károlyho a spol. s Jánom Nikházym pre popieranie ich zemianskeho pôvodu 

/184/.  

 

454 47-152  1833       260 

Súpis majetkov sirôt Jozefa Gálosa v obci Zsujta - MĽR /56/, deľba majetkov 

pozostalých po župnom lekárovi Jánovi Keresztessym v Rozhanovciach /63/, 

súpis majetku mestečka Moldavy nad Bodvou v súvislosti s jeho vykúpením 

spod zemepanskej právomoci /87/, súpis majetkov Petra Fáyho v obciach 

Budulov a Janík /104/.  



 - 118 -  

 

 

454 153-205  1833       261 

Repozičný spor Pavla Melczera s Michalom Keresztesom pre pokosenie ovsa 

na jeho roli v Chrastnom /153/, urovnanie sporu Jakuba Meška s mestom 

Košice pre vynútenie cla pri bráne mesta od jeho majerníka /160/, obchôdzka 

hraníc obcí Vilmány, Kisfalu, Hejce, Göncruszka a Szőled - všetky v MĽR 

/190/, sťažnosť zemepánov v Skároši na obyvateľov v Trstenom pri Hornáde 

pre ničenie lesov /197/.  

455 1-26  1834       261 

Súpis majetku Baltazára Berhelyiho v obci Kisbózsva - MĽR /4/, návrh na 

zahájenie konkurzu za účelom vyrovnania dlžôb Františka Forgácha /14/.  

455 27-194  1834       262 

Dožiadanie Gemerskej župy o vyrovnanie pohľadávky štítnického obyvateľa 

Pavla Tótha rodinou Vécsey z metečka Szikszó - MĽR /39/, spor obyvateľov 

panstva Regéc so svojim zemepánom pre zákaz pastvy a rúbania dreva v 

lesoch panstva /50/, spor Jána Túrótziho s Jozefom Vécseym z obce Berencs 

/MĽR/ pre nevyplatenie mzdy za žatevné práce /119/, žiadosť Juraja Vécseyho 

o jeho vyňatie spod tútorstva /132/, vyšetrenie sťažnosti Jána Vlasatého z 

Trsteného pri Hornáde na Antona Gosztonyiho pre zabratie lúky /158/, spor 

župného fiškála s Františkom Budaym o dokázanie zemianskeho pôvodu /194/.  

456 2-1075  1835       263 

Dohoda medzi Michalom Keresztesym a jeho synom o užívaní majetkov v 

Rozhanovciach /72/, žiadosť Železnej župy o vydanie dedičstva po Jánovi 

Billišičovi, plebánovi v Drienovci jeho zákonitým dedičom /131/, dožiadanie 

Boršodskej župy o súpis majetkov sirôt Jozefa Jakabfalvyho v obci Gagybátor 

- MĽR /197/, obrana Imricha Korponayho proti obvineniu Michalom 

Horňákom pre jeho postrelenie /727/, sťažnosť mesta Košíc v mene svojich 

poddaných z Myslavy, Nižného a Vyšného Klátova, Košickej Belej, 

Košických Hámrov a z Košickej Novej Vsi pre ich vykorisťovanie židovským 

árendátorom zo Svinice Mojžišom Gajgerom pri dovážaní dreva pre AŽ 

/1045/. 
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456 1077-2254  1835       264 

Žiadosť Turčianskej župy o vydanie majetku Abraháma Glüksthala zabratého 

násilím jeho svokrom Dávidom Danczingerom v obci Beret - MĽR /1239/, 

výmena poddaného na majetku Johany Keltzovej v Beniakovciach /1460/, 

zabezpečenie pohľadávky kráľovského fišku voči dedičom Zachariáša Rotha v 

sume 12000 zlatých /1886/, zamietnutie žiadosti Juraja Bračička z obce 

Kisfalu /MĽR/ o vypustenie jeho syna, obžalovaného z vraždy, z väzenia župy 

/2254/.  

457 7-1290  1836       265 

Žiadosť Biskupského konzistória v Košiciach o vykonanie ním vyneseného 

súdneho rozhodnutia v manželskom spore Juliany Komjáthyovej s Jozefom 

Gyarmathym  /33/, sťažnosť Michala Kovátsa na zamestnanca Jána 

Keglevicha v obci Vizsoly pre rušenie v užívaní pasienka /77/, vyšetrenie 

žiadosti Rozálie Horváthovej o povolenie výmeny svojho poddaného v 

Budulove /145/, pripomienky župnej deputácie k vykonávaniu zákonných 

článkov o urbárskej regulácii /889/, deľba majetkov medzi Mikulášom a 

Ladislavom Kormosom v Ždani /1028/.  

457 1326-2042  1836       266 

Dožiadanie Dištriktuálnej súdnej tabule v Prešove o vykonanie ňou 

vyneseného rozsudku v spore Jozefa Hankeho s Františkom Andrássym o 

zaplatenie dlžoby /1330/, intabulovanie sumy 900 zlatých na majetky Barucha 

Hirsela v Bohdanovciach, ktoré sa zaviazal zaplatiť svojej manželke v 

manželskej zmluve /1607/, obchôdzka hraníc obce Garadna - MĽR /1871/.  

 

458 3-678  1837       266 

Vyšetrenie sťažnosti prvého podnotára AŽ Františka Jakabfalvayho na Daniela  

Vendéghyho pre urážku na cti /64/, deľba majetkov medzi Andrejom 

Kecskemétym a vdovou Štefana Kecskemétyho v obci Gagybátor - MĽR 

/143/, súpis majetkov Štefana Orbána v Rankovciach a Bačkovíku /646/. 

 

458 709-2670  1837       267 

Oznámenie mesta Košíc o termíne dražby domu Františka Lehockého v 

Košiciach /1070/, žiadosť Štefana Darvasa o vydanie svedectva o tom, že 

nemá intabulovanú žiadnu dlžobu /1417/, dožiadanie sedrie Peštianskej župy o 

zadržanie pohľadávky herca Karola Megyeriho na úhradu jeho dlžoby /1531/, 
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potlačenie vzbury poddaných v obci Felsővadász /MĽR/ brachiálnou mocou 

/2343/. 

459 1-188  1838       267 

Oznámenie Boršodskej župy o termíne začiatku zasadania svojej sedrie /5/, 

súpis majetkov Ladislava Martinidesa v Mokranciach a Budulove /44/. 

459      209-2158           1838  268 

Žiadosť o menovanie tútora Štefana Orbána /406/, žiadosť spolumajiteľov 

obce Peder o umožnenie vykúpenia časti ich lesa založeného spolumajiteľom v  

Žarnove /747/, vzor tlačiva pre pozemkovú knihu /839/, sťažnosť poddaných z  

Vajkoviec a Chrastného na zemepánov pre zákaz pastvy v Rozhanovciach 

/1557/, vyrovnanie hraníc medzi Budimírom a Vajkovcami s priloženými 

plánmi /1624/, správa podslúžneho okresu Cserehát o vyinkasovaní 

pohľadávok nebohého Jána Bilisicsa /2150/.  

 

459 2167-2433  1838       269 

Protest Alžbety Eszterházyovej proti odpredaju Turnianskeho panstva jej 

synom Bernardovi Ulmanovi /2203/, súpis daňových poplatkov jednotlivých 

obcí okresu Füzér a Szikszó /2232/.  

460 2-742  1839       269 

Uvalenie uzáveru na hnuteľnosti Leopolda Ganzera, bývalého krčmára v 

Levočskom dome v Košiciach /78/, zabavenie archívu rodiny Gaál v obci 

Felsőméra /MĽR/ so súpisom dokumentov /111/, obchôdzka hraníc 

Rozhanoviec susediacich s Vajkovcami a Chrastným /203/, žiadosť Andreja 

Hafru o poukázanie príspevku na výchovu nájdeného dieťaťa /460/, udelenie 

absolutória sirotskému vyúčtovaniu tútora Jozefa Rátkayho /742/.  

 

460     750-2218              1839  270 

Testament Michala Szabó v Nižnej Hutke /1628/, návrh podslúžneho okresu 

Füzér na uvalenie uzáveru na majetok Alexandra Feketeho pre jeho 

márnotratnosť /1750/, žiadosť biskupského konzistória v Košiciach o 

vykonanie rozhodnutia vyneseného v spore o rozvod manželstva medzi Annou 

Furmanskou a Jozefom Glaszerom v Barci /2018/.  
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460 2221-2772  1839       271 

Návod na zriadenie a činnosť župnej sirotskej komisie /2311/, súpis 

sekvestrovaných hnuteľností Karola Rosemberga v Moldave nad Bodvou 

/2491/.  

461 3-253  1840       271 

Svedectvo AŽ o tom, že na majetky Barbory Grossnerovej z mestečka Szántó  

/MĽR/ nie je intabulovaný žiaden dlh /60/, odpis zmluvy o zálohovaní mlyna 

Andreja Pocha v Szántove Štefanovi Kisovi /200/, správa o vzbure poddaných 

obce Felsővadász - MĽR /233/.  

461     255-1625             1840  272 

Dokazovanie zemianskeho pôvodu rodiny Szép z Moldavy nad Bodvou /312/, 

žiadosť Alexandra Desseőffyho o vymazanie dlžôb intabulovaných na jeho 

majetku v Mokranciach /975/, súpis majetkov Pavla Gyürkyho v osade 

Szikszóujfalu - MĽR /1500/.  

461 1773-3555  1840       273 

Sirotské vyúčtovanie tútora siroty Jozefa Haczela /1796/, súpis majetkov 

rodiny Szentpétery v obci Kér - MĽR /2051/, prohibícia kráľovského fišku na 

odpredaj majetkov v obciach Felsővadász a Gadna /MĽR/ založených rodinou 

Meškovou Abrahámovi Vaymu /3554/.  

462 10-220  1841       273 

Žiadosť Spišskej župy o urýchlenie sporu jej obyvateľky Márie Almássyovej s 

kapitánom a právnym zástupcom mesta Košíc /37/, výpis z intabulačného 

protokolu župy o dlžobách Alexandra Desseöffyho a jeho manželky /164/.  

 

462      286-2300              1841  274 

Svedectvo o ustanovení advokátov Imrichom Andrássym /326/, súpis majetkov  

Štefana Szirmayho v AŽ /868/, obchôdzka hraníc mestečka Szikszó - MĽR 

/1135/, urbárska regulácia chotáru obce Geča /1864/, vyšetrovanie sťažnosti 

manželky Juraja Getziho z Vyšného Čaju pre vymeranie telesného trestu 

prísažným župy /1932/.  
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462 2302-3047  1841       275 

Vyšetrenie sťažnosti obyvateľov obcí Rozhanovce, Košické Oľšany a Byster 

pre záplavy spôsobené Torysou /2519/, súpis majetkov Ferdinanda 

Bretzenheima v obciach Vilmány a Fony - MĽR /2924/.  

463 1-947  1842       275 

Spor župného podfiškála so Štefanom Pataym pre urážku sedrie AŽ /52/, súpis 

príjmov Ferdinanda Bretzenheima plynúcich z obcí Telkibánya, Regécke a 

Mogyoróska - všetky v MĽR /71/, súpis majetkov panstva Nižná Kamenica 

patriaceho Štefanovi Forgáchovi /852/. 

463      955-3132             1842  276 

Vyšetrovanie falšovania dokumentov Jánom Gálom /1184/, uvalenie uzáveru 

na majetok Ľudovíta Glogovského v Sokoľanoch /2220/, súpis príjmov z 

majetku obce Vizsoly /MĽR/ Karola Keglevicha /2685/, súpis majetkov Jozefa 

Bárczayho v AŽ /2706/.  

463 3135-3596            1842       277 

Súpis sirôt župy /3178/, súpis urbárskych usadlostí Jána Csákyho v mestečku 

Szikszó.  

464 1-179             1843       277 

Spor Alžbety Ternyeovej s Jozefom Pamlényim o rozvod manželstva /14/, 

prípis mesta Spišské Vlachy s oznámením o mieste pobytu svojho občana 

Alojza Gedeona, obžalovaného z falšovania peňazí /159/. 

 

464      181-1658                1843  278 

Založenie majetku Karola Kniežika vo Veľkej Ide Karolovi Eszterházymu 

/202/, uvalenie uzáveru na majetok Terézie Turanskej v Zemplínskej župe 

/949/, schválenie rozsudkov vynesených v sporoch želiarov a poddaných so 

základinným panstvom v Nižnej Myšli /1504/, súpis majetkov Žigmunda 

Perényiho vo Veľkej Ide a Szikszove /1598/.  
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464 1659-2477            1843       279 

Rozsudok podslúžneho okresu Košice v súvislosti s lesným priestupkom 

obyvateľov Poľova /1734/, segregácia urbárskych pasienkov v Nováčanoch 

/2114/, návrh hlavného slúžneho okresu Füzér na menovanie tútora pre siroty 

rodiny Mándy /2250/, správa podslúžneho okresu Gönc o poškodení Martina 

Stanku z Rudníka Židom Jozefom Samu /2467/. 

465 14-200           1844       279 

Dožiadanie Dištriktuálnej súdnej tabule v Prešove o vykonanie jej súdneho 

rozhodnutia /33/, výpis z trestného registra mesta Košíc o deliktoch mäsiara 

Michala Nedeckého /53/, súpis dlžôb Pavla Kozmu v obci Hejce - MĽR /126/.  

465     209-2509            1844  280 

Žiadosť Antona Szabó o uvalenie uzáveru na majetok Zuzany 

Szentmártonyiovej vo Vyšnom Čaji /314/, spor reformovanej cirkvi v 

mestečku Szántó /MĽR/ s Danielom Galgóczym o vyrovnanie dlžoby /1070/, 

súpis majetkov Štefana Fáyho v obci Fáj - MĽR /1242/, žiadosť Jána 

Sardagnu, majora na dôchodku v Košiciach o vydanie jeho kaucie, keďže jeho 

manželka už zomrela /2230/, súpis majetkov Andreja Szentimreyho v AŽ 

/2270/.  

465 2737-3765          1844       281 

Vyšetrenie sťažnosti Nižného Medzeva na jasovské prepoštstvo pre ťažbu 

ohňovzdorného kameňa do taviacich pecí v chotári mestečka /2750/, závet 

Abraháma Szobonyu o svojich majetkoch v obci Beret /MĽR/ a v Košiciach 

/2777/, žiadosť Eduarda Károlyiho o vydanie svedectva o tom, že jeho panstvo 

Füzérradvány /MĽR/ nie je zaťažené nijakou dlžobou /2988/, žiadosť Rozálie 

Soósovej o vymenovanie svojho opatrovníka /3706/.  

 

466 5-1039           1845       282 

Povolenie Uhorskej kráľovskej kancelárie vo Viedni odvolať sa na župnú 

sedriu v rôznych sporoch, spor župného hlavného fiškála s členmi rodiny 

Peršenských o dokázanie zemianskeho pôvodu /248/, súpis majetkov Štefana 

Fáyho v AŽ /442/, žiadosť predstavenstva obce Erdőhorváti /MĽR/ o 

vykonanie súdneho rozhodnutia v spore Pavla Nováka s Karolom Farkasom 
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pre urážku na cti /934/, dlžoby intabulované na majetkoch Ferdinanda 

Bretzenheima v AŽ /1039/.  

466      1066-3036            1845  283 

Súpis panstva Füzérradvány vo vlastníctve Eduarda Károlyiho /1089/, 

obchôdzka hraníc medzi Vyšnou Kamenicou a Rankovcami /2302/, založenie 

majetkov Tálie Kazinczyovej, dcéry Františka Kazinczyho v obciach 

Kisbányácska, Alsóregmec a Rudabányácska Jozefovi Kazinczymu /2885/, 

súpis majetkov Lujzy Szentimreyovej v obci Tomor - MĽR /3018/. 

466 3046-3675           1845                 284 

Súpis majetkov Pavla Bodnára v AŽ /3046/, súdne vyšetrovanie rodinného 

pôvodu Eduarda Károlyiho /3229/.  

467 2-292           1846       284 

Súpis majetkov Imricha Putnokyho v AŽ /13/, výkaz dlžôb intabulovaných na 

majetkoch Karola Keglevicha v obci Vizsoly -  MĽR /213/. 

467     309-2495              1846    285 

Prípisy Spišskej župy oznamujúce termíny zasadania župných sedrií /547/, 

výpisy z kongregačnej zápisnice o prejednaných urbárskych záležitostiach 

/879/, oznámenie termínu konkurzu veriteľov Štefana Fáyho /1058/, svedectvo 

o živelných pohromách postihujúcich majetok Márie Zámboryovej v obci 

Tomor - MĽR /1378/, súpis zemianskych sirôt /2401/, súpis majetkov Jozefa 

Lánczyho v obci Homrogd - MĽR /2415/. 

 

467 2508-3823  1846       286 

Vyšetrenie sťažnosti poddaných zo Ždane na myšlianske panstvo pre 

poškodenie ich pasienku /2768/, lesný priestupok obyvateľov obce Gagybátor 

- MĽR /3062/, sumárny spor Natana Veisza s Rozáliou Soosovou /3532/.  
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468 5-279  1846       286 

Spor fiškála panstva Gönc /MĽR/ s pokladníkom a predstavenými mestečka 

Gönc o vyúčtovanie  daní /161/, konkurzný spor zástupcu Štefana Fáyho s 

Móricom Szitányim Ullmanom /279/. 

468 281-383  1846       287 

Dožiadanie zmenkového súdu v Pešti o vypočutie svedkov Abraháma 

Schwartza a Mojžiša Schiffa v Rozhanovciach /354/, spor Henricha Lameringa 

s Eduardom Károlyim o zaplatenie dlžoby /361/, súpis hnuteľnosti Jakuba 

Lövingera vo Veľkej Ide /373/, vyšetrenie sťažnosti Andreja Szalai v meste 

Aszaló na tamojšie panstvo pre odňatie urbárskej usadlosti /383/.  

469 9-2097  1847       288 

Vyšetrenie sťažnosti Jozefa Slávika vo Vyšnom Čaji na Heršku Frida pre 

násilné odňatie oráčiny /12/, oznámenie Uhorskej kráľovskej dvorskej 

kancelárie o poverení Šarišskej župy vykonaním deľby majetkov medzi 

Augustínom Dessewffym a jeho súrodencami /198/, obchôdzka hraníc medzi 

obcami Debraď a Drienovec /203/, oznámenie Uhorskej kráľovskej dvorskej 

kancelárie o zmene trestu smrti vraha Jána Nagya na desaťročný žalár /420/, 

súpis majetku sirôt Michala Keresztessyho v Rozhanovciach /636/, žiadosť 

Barbory Batta o uvalenie uzáveru na majetky svojho manžela v Sokoľanoch 

/1262/, usporiadanie majetkovej pozostalosti  po Ladislavovi Keczerovi 

/1790/.  

469 2160-3788  1847       289 

Súpis majetkov Štefana Hericza v obci Alsóregmec - MĽR /2176/, žiadosť 

Gemerskej župy o potrestanie Daniela Szütsa z Moldavy nad Bodvou pre 

túlanie spojené s pokútnym liečením /2822/, oznámenie Štefana Terbócsa o 

zanechaní aktívnej advokátskej činnosti /3788/.  

 

470 11-1270  1848       290 

Oznámenie Turnianskej župy o termíne župných sedrií /134/, súpis majetkov 

Zuzany Bodnárovej v mestečku Szikszó /244/, vyšetrenie sťažnosti poddaných 

v Ďurďošíku pre zmenšenie rozlohy pasienkov /532/, komasácia urbárskych 

pozemkov v obciach Alsószend a Felsőszend /547/, vyšetrovanie ohľadom 

výrokov použitých v kázni farárom Jánom Zsolnaym v obci Felsőgagy - MĽR 
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/1220/, uväznenie Andreja Šventa a Jána Ostru z Budulova pre poburovanie 

ľudu /1261/.  

 

470 1309-3250  1848       291 

Nariadenie ministra vnútra B. Szemere o zriadení štatariálneho súdu v AŽ 

/1499/, nariadenie ministra spravodlivosti Fr. Deáka o preskúmaní sťažnosti 

Štefana Juhásza za trýznenie zo strany bezpečnostného komisára župy /1536/, 

nariadenie ministra G. Klauzála o vyinkasovaní dvornej taxy od Gabriela 

Melhera v Moldave nad Bodvou /1666/, oznámenie ministra financií Ľ. 

Kossutha o vydaní zabaveného dedičstva dedičom Anny Poliakovej /1788/, 

nariadenie ministra vojny Lazara Mészárosa o vyinkasovaní neoprávnene 

prevzatého dôchodku od dedičov vdovy kapitána Füzesséryho /2071/, správa 

hlavného slúžneho o nedisciplinovanosti župného hajdúcha Jozefa Tamása 

/2723/.  

 

 

 

471 47-300  1848       291 

Žiadosť Jána Magyara zo Ždane o vydanie svojho dedičstva po dosiahnutí 

plnoletosti /47/, komasačný a segregačný spor Antona Csákyho s mestečkom 

Gönc - MĽR /137/.  

471 319-359  1848       292 

Zmenkový spor Jozefa Bodotsa so Štefanom Fekete /319/, zmenkový spor 

Adolfa Grüna s Alojzom Šihulským /330/, žiadosť Zmenkového súdu v 

Bratislave o vykonanie exekúcie u Michala Bárczayho v prospech B. L. 

Goldbergera /333/, súpis zemianskych sirôt /345/, žiadosť Štefana a Jána 

Dantsa o vydanie osvedčenia o zemianskom pôvode /351/. 

 

2. Spisy fasciklov II - IV 

Repozičné spory 

 

472 Fasc II    6-103  1806–1837      293 

Správa slúžneho okresu Cserehát o vyšetrení sťažnosti Jána Borosa z Janíka na 

zemepána Imricha Sigismundyho pre násilné vyloženie z jeho domu /6/, 

vyšetrenie sťažnosti Jána Zemančíka, krčmára v Seni pre zrušenie prenájmu 

krčmy /9/, spor Štefana Pukyho s Antonom Darvasom o majetky v obci Onga - 

MĽR /81/, spor Abraháma Flamma s Karolom Máriássym  o prinavrátenie 

prenájmu mlyna v obci Szentistvánbaksa /103/.  
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472 Fasc II   125-282         1806–1837   294 

Spor Vavrinca Langa s Karolom Máriássym o prenájom majetkovej časti v 

obci Homrogd - MĽR /125/, sťažnosť Gabriela Zomboryho na panstvo 

trnavského seminára v Krásnej nad Hornádom pre zahnanie jeho koní z 

chotáru obce Vyšný Olčvar /146/, spor Michala Jabrockého s Jakubom 

Meškom pre hatenie užívania pasienkov v Períne /212/, spor Samuela Kellera s 

úradníkom panstva Antona Csákyho v mestečku Gönc /MĽR/ pre nepovolenie 

zriadiť obchod /276/. 

 

Sirotské záležitosti 

 

 

473 Fasc III    4-79           1799–1828   295 

Správa župnej deputácie o usporiadaní majetkových pomerov sirôt Jána 

Kereszturiho v Janíku /5/, uvalenie uzáveru na majetok sirôt Martina Dobayho v 

Buzinke /13/, urovnanie sporu dedičov Zachariáša Rotha o majetok v 

Rozhanovciach /79/.  

 

Deľba majetkov 

 

474 Fasc IV   2-56           1797–1827   295 

Dohoda o deľbe majetkov vo Svinici medzi Barborou Bárczayovou a jej 

nevestou Teréziou Radvánskou /2/, urovnanie sporu o deľbu majetkov medzi 

Žigmundom Szentimreym a jeho synmi v obci Bakta - MĽR /3/, dohoda o 

deľbe majetku v obci Tornyosnémeti - MĽR medzi Alžbetou a Máriou 

Bajuszovou /40/.  

 

3. Urbárske spory 

 

475 Fasc III    7-77           1805–1838   296 

Urbársky spor župného fiškála v zastúpení obyvateľov obce Mátyásháza 

/MĽR/ so zemepánom Štefanom Pósom /7/, spor mestečiek Nižný a Vyšný 

Medzev s jasovským prepoštstvom pre obmedzenie užívania lesov /10/, 

zápisnica zo zasadania panskej stolice vo Vyšnom Gyňove o urbárskej 

regulácii /16/, spor jasovského prepoštstva s mestečkom Jasov pre neplnenie 

poddanských povinností /26/, spor poddaných z Budulova Štefana a Jána 

Jakaba s Rozáliou Horváthovou o vrátenie ich urbárskych pozemkov /77/.  

 

476 Fasc IV   1-289          1750–1826   296 

Dohoda medzi taxalistami a zemepánmi v obci Boldogkö /1/, regulovanie 

poddanských robôt v Zlatej Idke /3/, mandát Márie Terézie o vyšetrení 

sťažnosti poddaného Juraja Pallagiho z obce Korlát - MĽR /5/, vyšetrenie 

sťažnosti obyvateľov obce Felsőgagy /MĽR/ na svojho zemepána Jozefa 
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Szentimreyho pre prijatie Žida na urbársku usadlosť /197/, sťažnosť 

poddaných v Ždani na zemepánov pre malú rozlohu pasienkov /283/.  

 

j/ Nezaraditeľné zlomky a prílohy občianskych sporov 

477 /1343/ 1592–1679  297 

Neoverené odpisy listín týkajúcich sa obchôdzky hraníc obcí Zsupapáti z r. 

1343,1453, Buzice, Bernátovce, Všechsvätých a Košťany z r. 1370, Pádárfölde 

z r. 1407, Haniska z r. 1475,1494, neoverený odpis svedectva jasovského 

konventu o zálohovaní majetkovej časti Vavrinca Csebyho v obci Kér /MĽR/ 

Kataríne Rákócziovej z r. 1500, súdne predvolanie Judity Baloghovej v spore s 

manželkou Štefana Fáyho /1592/, protest Františka Dóczyho proti Františkovi 

Csáky /1613/, výrub príspevkov pre snemových poslancov /1633/, deľba 

majetkov medzi členmi  rodiny Perényi /1639/, reambulácia hraníc medzi 

Košicami a Barcou /1642/, potvrdenie Michala Tóta Szabó o prevzatí 144 

zlatých od Michala Nevelősa za účelom vykúpenia z väzenia /1653/, 

neoverený odpis metačnej listiny obce Malý Peder z r. 1429 /1667/, 

zálohovanie majetkovej časti Juraja Perényiho vo Veľkej Ide Michalovi 

Váradimu  /1678/.  

 

 

478 /1681/ 1682–1708  298 

Spor Gašpara Kováča s Jurajom Kvetkom, obyvateľom Poľova o vyrovnanie 

dlžoby /1685/, list Alexandra Károlyiho jágerskému biskupovi a jasovskému 

prepoštovi Jurajovi Fenesymu ohľadom vrátenia istých zmlúv /1692/, 

neoverený odpis mandátu Ľudovíta II. z r. 1520, týkajúceho sa zálohovanej 

majetkovej časti Petra Borsvayho v Chyme /1694/, usporiadanie urbárskych 

pomerov medzi Nižným Medzevom a jasovským prepoštstvom /1699/, výťah 

zo súpisu obce Vizsoly - MĽR /1702/, mandát Františka Rákócziho II. 

adresovaný mestečku Gönc o vyriešení sporu medzi Štefanom Gazdagom a 

Andrejom Deákom /1707/, žiadosť Žofie Serédiovej o vrátenie utečeného 

poddaného /1708/.  

 

479 1709–1730  299 

Potvrdenie Štefana Vancsayho z Košíc o výpožičke 194 zlatých od Gabriela 

Pálfalvayho /1711/, testament Jána Hegyiho v obci Felsőfüged /1714/, súdne 

vyšetrovanie v metačnom spore medzi Perínom a Chymom /1716/, listina 

vydaná obcou Erdőhorváti o predaji a kúpe vinice /1719/, neoverený odpis 

svedectva jágerskej kapituly o zálohovaní kúrie a príslušenstva Evy Novákovej 
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v Buziciach šľachtickému konviktu v Košiciach /1723/, listina mestečka 

Szikszó - MĽR o výpožičke 200 zlatých od Štefana Torjaiho /1725/.  

 

480 1731–1742  300 

Slovensky písané svedectvo o zálohovaní pozemku Anny Luskajovej v 

Čakanovciach Andrejovi Bartkovi /1732/, svedectvo župy o proteste Štefana 

Kovácsa proti Štefanovi Pamlényi /1734/, testament Juraja Jakabfalvyho o 

svojich majetkoch v Above a Novohrade /1736/, súdne vyšetrovanie v spore 

Kláry Petsyovej s Jurajom Véghom /1738/, neoverený prepis listiny o uvedení  

Františka Horvátha do majetkov v obciach Všechsvätých, Kokšov - Bakša, 

Gyňov a i. z r. 1666 /1739/, neoverený odpis protestu Jána Bernáta proti 

uvedeniu Ladislava Olasza do majetkov v Geči, Bernátovciach, Buziciach 

Všechsvätých a v Čani /1741/, svedectvá o zálohovaní a predaji pozemkov v 

Čakanovciach /1741/.  

481 1743–1749  301 

Slovensky písané svedectvo Andreja Kozmu o predaji pozemku v Bidovciach 

Michalovi Ondovi /1743/, predvolanie perceptora AŽ Štefana Janku pred 

župnú sedriu za účelom vyúčtovania príjmov /1744/, dohoda o deľbe majetkov 

rodiny Gadnai v obciach Encs a Szentandrás /1745/, lekárske vysvedčenie 

lekára Martina Knoglera v Liptovskom Mikuláši o zdravotnom stave Jóba Joba 

/1745/, deľba majetkov Kláry Wilhelmovej v obciach Milhosť a 

Tornyosnémeti /MĽR/ medzi jej deťmi /1746/, výpis z účtovnej knihy 

viedenského obchodníka o platbách a dlžobe Jána Leuthera z Košíc /1747/, 

súpis obce Perín z r. 1671 /1749/.  

482 1750–1754  302 

Odpis závetu Kataríny Medveckej v Košiciach /1750/, súpis mestečiek, obcí a 

osád panstva Regéc z r. 1686, 1688 a 1712 /1750/, zoznam hnuteľností 

odovzdaných Františkom Ragályim Ladislavovi Szepesimu v Sokoľanoch v 

súvislosti s prenájmom majetku /1752/, zálohovanie majetkov Kláry 

Radigovičovej v Buziciach Štefanovi Dessőffyovi /1753/, súpis majetkov 

Samuela Horvátha v Bohdanovciach z r. 1698 /1754/, súpis rolí Františka 

Kapyho v Buzinke /1754/.  
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483 1755–1759  303 

Súpis kuriálnych pozemkov Gabriela Csákyho v obci Csenyéte - MĽR /1755/, 

súdne napomenutie reformovanej cirkvi v mestečku Szántó - MĽR od kniežaťa 

Trauthsona ohľadom vrátenia usadlosti, rolí a lúk /1756/, potvrdenie Ladislava  

Kožára o vykúpení rolí a lúk v mestečku Gönc - MĽR Andrejom Téglássym 

/1757/, spor fiškála panstva jasovských premonštrátov s mestečkom Nižný 

Medzev o urbársku reguláciu /1758/, platové náležitosti notára jasovského 

premonštrátskeho konventu Imricha Bárczayho /1758/, výpis z matriky 

pokrstených farnosti Nižná Myšľa z r. 1730 /1759/.  

 

484 1760–1766  304 

Inventár pozostalosti barónky de Cosa /1760/, svedectvo podslúžneho AŽ o 

rozsahu škôd spôsobených obyvateľmi v Čakanovciach na majetkoch Štefana 

Dessőffyho a Imricha Zomboryho v Bačkovíku /1761/, predvolanie Samuela 

Kisvárdai pred súd v spore Šarolty Feketeovej o zaplatenie dlžoby /1762/, 

súdne vyšetrovanie v spore medzi Bačkovíkom a Čakanovcami pre spáchanú 

násilnosť /1763/, zmluva obyvateľov obce Sokoľany s manželkou Zigmunda 

Ragályiho ohľadom pastvy ošípaných v lese /1765/. 

485 1767–1770  305 

Napomenutie Wolfganga Horvátha od Kláry Ragályiovej ohľadom vrátenia 

utečeného poddaného /1767/, súdne vyšetrovanie v hraničnom spore medzi 

obcami Fáj a Csenyéte - obe v MĽR /1768/, súpis oráčin Štefana Dessőffyho v 

Čani /1768/, dohoda o chotárnej úprave medzi komposesormi obcí Rásony a 

Berencs - MĽR /1769/, mandát Márie Terézie vydaný v prospech Terézie 

Szőllőssyovej /1770/.  

486 1771–1776  306 

Súdne vyšetrovanie ohľadom lesov v okolí obce Kovácsvágás - MĽR /1772/, 

žiadosť Juraja a Štefana Molnára o prisúdenie ich pozostalostného majetku 

/1773/, dohoda o deľbe majetkov medzi Esterou a Máriou Csehy v Janíku 

/1774/, súdne vyšetrovanie ohľadom hraníc medzi Abovskou a Boršodskou 

župou /1775/, neoverený prepis súdneho vyšetrovania o hraniciach medzi 

Bočiarom a Veľkou Idou z r. 1612 vydaný jasovským konventom 

premonštrátov /1776/.  
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487 1777–1780  307 

Neoverený prepis mesta Košíc o proteste baróna Sahlhausena proti Jakubovi 

Šihulskému pre škodu spôsobenú prevozom dreva cez jeho pozemok /1777/, 

súdne vyšetrovanie vo veci úteku služobnej Pavla Witkóczyho k Jánovi 

Keresztúrymu do Janíka /1778/, deľba majetkov rodiny Desseőffy v Abovskej 

župe /1779/, súpis hnuteľností a nehnuteľností Evy Nagyovej Ürményovej 

/1780/. 488 1781–1782  308 

Súdne vyšetrovanie náboženských pomerov reformovaných v obci Vajda - 

MĽR /1781/, súdne vyšetrovanie v spore Juraja Bonisa s Evou Hladkou pre 

násilné pokosenie obilia vo Vyšnom Čaji /1781/, svedectvo slúžneho AŽ o 

predvolaní Anny Balogovej pred súd /1782/, súdne vyšetrovanie v spore o 

užívanie pozemku medzi obcami Žírovce a Vyšná Kamenica /1782/. 

489 1783–1784  309 

Obžaloba a ďalšie prílohy sporu Rozálie Váradyovej s Jozefom Soósom v 

Rozhanovciach o zaplatenie dlžoby /1783/, svedectvo slúžneho AŽ o doručení 

súdneho predvolania Jánovi Gömörymu /1784/, lekárske vysvedčenie vydané 

chirurgom Jozefom Székelom o poranení Jána Barnu /1784/. 

490 1785, 1790–1791  310 

Zoznam hnuteľností Terézie Gvadányiovej v Moldave nad Bodvou predaných 

na dražbe /1785/, súpis hovädzieho dobytka Imricha a Alexandra Soósa v 

Trstenom pri Hornáde /1785/, odhad škody Jozefa Keglevicsa spôsobenej 

skosením prosa obyvateľmi obce Fancsal - MĽR /1790/, platové náležitosti 

krčmára Imricha Gönczyho v Kokšove - Bakši /1790/, neoverený odpis 

trhového privilégia vydaného Jozefom II. v r. 1784 pre Veľkú Idu /1791/. 

491 1792–1793  311 

Súpis zdedeného majetku a pohľadávok Barbory Dióssyovej /1792/, 

pohľadávka krajčíra Juraja Bucku za krajčírske práce vykonané pre Gabriela 

Kornisa /1792/, potvrdenie debnára Jakuba Baldera v obci Všechsvätých o 

nákupe dužín od mlynára v mestečku Szikszó - MĽR /1793/, súdne 

vyšetrovanie v spore Štefana Pósu s Jozefom Tóthom pre nedovolenú ťažbu 

dreva v lesoch obce Mátyásháza - MĽR /1793/. 
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492 1794–1795  312 

Odpis súdneho napomenutia Pavla Szentimreyho od Jána Németha, hlavného 

riaditeľa kráľovských záležitostí ohľadom dlžoby 200 zlatých /1794/, súdne 

vyšetrovanie o spôsobe hospodárenia a majetkových pomeroch v obci 

Nagykinizs - MĽR /1794/, obžaloba Antona Kelcza zo strany Judity 

Czeglédyovej ohľadom držby polovice usadlosti v Rozhanovciach /1795/, 

odpis potvrdenky Michala Bagamériho o výpožičke 150 zlatých od Andreja 

Hrubšieho a o zálohovaní svojej lúky v Gyňove /1795/. 

 

493 1796–1799  313 

Deľba majetkov rodiny Fáy v  Abovskej a Gemerskej župe /1796/, odpis 

štatučnej  listiny vydanej pre Jána Ternyeiho týkajúcej sa majetku v 

Bernátovciach z r. 1750 /1797/, súdne vyšetrovanie majetkových pomerov 

Márie Péchyovej v Janíku /1797/, súdne vyšetrovanie neprístojného  sa 

chovania Františka Ternyey v obci Felsőfüged - MĽR /1798/, potvrdenie 

obyvateľov v Geči o okolnostiach výstavby rybníka baróna Orbána /1799/.  

494 1800–1802  314 

Súpis dlžôb po zomrelom Antonovi Kelczovi /1800/, úhrady za klčoviská 

obyvateľov obce Pálháza - MĽR /1800/, súdne vyšetrovanie v chotárnom 

spore medzi zemepánmi obcí Korlát a Fony - obe v MĽR /1800/, úprava 

urbárskych pomerov poddaných v obciach Felsőregmec a Mátyásháza - MĽR 

/1801/, odhad budov Františka Bárczayho v obci Kér - MĽR /1802/. 

495 1803–1804  315 

Ocenenie budov Alžbety Jakabfalvyovej v obci Szászfa - MĽR /1803/, 

nájomná zmluva uzavretá medzi Štefanom Pósom a Lajzerom Cimmermanom 

týkajúca sa majetkov v obciach Felsőregmec, Alsóregmec a Mátyásháza - 

všetky v MĽR /1803/, odpis obligácie Andreja Semseyho znejúcej na sumu 

10.000 zlatých /1804/, žiadosť Jána Hosszú, mäsiara v Gönci o upustenie od 

súdneho stíhania pre priestupok predražovania výseku mäsa /1804/.  

496 1805–1806  316 

Zálohovanie majetkov Zuzany Fáyovej v obci Felsőméra /MĽR/ Ladislavovi 

Pukymu /1805/, deľba majetkov Andreja Bónisa v Ždani medzi jeho deťmi 

/1805/, žiadosť Štefana Szirmayho o prisúdenie úžitkov plynúcich z krčmy v 
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Čečejovciach /1806/, obžaloba kapitána Jána Györgyiho pre zbitie sluhu 

Jozefa Lükő v Košiciach /1806/. 

 

 

497 1807  317 

Inštrukcia o správe lesov vydaná pre zamestnancov panstiev Jakuba Meška v 

Hornom Uhorsku ako príloha spisov o spore Júlie Meškovej so svojim 

manželom Jakubom Meškom, súdne napomenutie Antona Keczera od 

košického lekára Juraja Stillera, žiadosť župy Bács - Bodrog o delegovanie 

advokáta pre Zuzanu Sedmákiovú v jej spore s Karolom Virknerom, súpis 

hnuteľností pozostalých po Filipovi Colonnovi.  

498 1808–1809  318 

Žiadosť Daniela Olcsváryho o sekvestráciu lesov v Nižnom Olčvari /1808/, 

svedectvo obce Csenyéte - MĽR o ocenení úrody žaluďa v lese Augustína 

Fáyho /1808/, súdne napomenutie komorského provizora v Zlatej Idke Jána 

Soósa od košických obchodníkov Antona Schneidlera a Birbauera ohľadom 

zaplatenia dlžoby /1809/, napadnutie platnosti závetu Michala Györyho v 

Mokranciach jeho deťmi /1809/. 

499 1810–1811  319 

Žiadosť Gabriela Jábrockého o reponovanie do majetku v Buziciach 

brachiálnou mocou /1810/, deľba majetkov Františka Darvasa v obciach Onga 

a Ongaujfalu /obe v MĽR/ medzi jeho dedičmi /1810/, žiadosť Henricha 

Vandernatha o revíziu urbárskeho sporu vedeného so svojím árendátorom 

Zachariášom Rothom v Rozhanovciach /1811/, vyšetrenie sťažnosti Štefana 

Szűcsa pre zahnanie ošípaných na príkaz Alžbety Pilissyovej z lesa v Buzici 

/1811/.  

500 1812–1813  320 

Zoznam sporov jasovskej panskej stolice, ktoré sa po odvolaní dostali na 

sedriu AŽ /1812/, sťažnosť Františka Gedeona na spolumajiteľov obce Peder 

pre zahnanie jeho dobytka z paše /1812/, korešpondencia v spore o hranice 

medzi obcami Drienovec a Jasov /1813/, správa podslúžneho AŽ Samuela 

Domonkosa o prehliadke pozemku v obci Erdőhorváti /MĽR/, ktorý bol 

predmetom sporu medzi Samuelom Szathmárym a Františkom Vágássym 

/1813/.  
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501 1814  321 

Súpis hnuteľností Johany Melczerovej, súdne predvolania dlžníkov vojenskej 

dane, sťažnosť Alexandra Lányiho na Jána Dobayho pre pokosenie lúky v 

Košiciach, zmluva medzi panstvom študijného fondu v Nižnej Myšli a 

geometrom Zemplínskej župy o zameraní pozemkov obcí Nižná Myšľa, Vyšná 

Myšľa, Blažice a Olšovany. 

 

502 1815–1816  322 

Žiadosť Alžbety a Anny Kormosovej o prinavrátenie usadlosti v Gyňove 

odňatej Štefanom Bagamérym /1815/, sťažnosť Kaina Dancsa na Antona  a 

Štefana Terbocsyho pre zrušenie nájmu na majetok v Kechneci /1815/, 

svedectvo mestečka Moldava nad Bodvou o poddanskom stave Ladislava 

Somodiho /1815/, účet košického kováča Jána Birscha za práce pre 

nadporučíka Meltzera v Rozhanovciach /1816/, odpis svedectva obce 

Mokrance o nekonaní poddanských robôt Andrejom Župčianskym v prospech 

Evy Bánó /1816/, súpis pozemkov v Buzinke v miestnej časti "Kúcik" /1816/. 

 

 

503 1817–1818  323 

Pripomienky k vyúčtovaniu richtára Moldavy nad Bodvou a inšpektorov vína 

za r. 1816-1817 /1817/, odpoveď advokáta Františka Pogonyiho na sťažnosť 

košického maliara Jozefa Lintzbauera ohľadom zadržania peňažnej sumy 400 

zlatých /1817/, správa hlavného slúžneho AŽ o vyšetrení poškodenia Jána 

Lebiusa z Černovíc v Bukovine Mojžišom Haasom pri nákupe vína /1817/, 

súdne napomenutie rádu uršulínok v Košiciach zo strany Antona Csáky vo 

veci vyrovnania dlžoby /1817/, súpis majetkov Františka Dőryho v Abovskej 

župe /1818/, sťažnosť poddaných na richtára Moldavy nad Bodvou pre zlé 

hospodárenie s prostriedkami mestečka /1818/. 

 

504 1819–1820  324 

Obrana reformovaného farára vo Veľkej Ide proti obžalobe župného fiškála 

ohľadom výchovy svojich nevlastných detí podľa reformovaného náboženstva 

/1819/, svedectvo obce Buzica o hnuteľnostiach odvezených Štefanom 

Demkom od Michala Harasztiho /1819/, súdne vyšetrovanie ohľadom výčapu 

liehových nápojov zemepánom v krčme v Moldave nad Bodvou /1819/, správa 

župnej deputácie o vyšetrení sťažnosti Izraela Buchbindera na Jakuba 

Grünfelda pre falšovanie vína /1820/, zmluva o prenájme majetkov sirôt Jozefa 

Vendéghyho v Pederi Ladislavom Vendéghym /1820/, zoznam páchateľov 

lesných priestupkov v obciach Rudník a Poproč /1820/, vyšetrovanie priebehu 

hraničnej čiary medzi Žarnovom a Pederom /1820/.  
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505 1821–1822  325 

Súdne vyšetrovanie o devastovaní lesov v Drienovci /1821/, svedectvo obce 

Peder o ohodnotení "židovského domu" /1821/, správa podslúžneho AŽ o 

zabavení 19 volov kúpených Štefanom Vaškom a Židom Bocanom v 

Užhorode od poľských obchodníkov /1821/, obžaloba Jána Nikházyho od 

reformovanej cirkvi v obci Szentandrás pre nezaplatenie dlžoby /1822/, súdne 

predvolanie adresované Kláre Royovej /1822/, prepisy listín vzťahujúcich sa 

na majetky rodiny Lóczy v Gemerskej, Abovskej a Turnianskej župe z r. 1486, 

16. - 18. stor. vydané jasovským konventom /1822/.  

506 1823–1824  326 

Žiadosť Heleny Zomboryovej o reponovanie do vlastníctva cesty v Ďurkove, 

ktorú zaujal Štefan Szemere /1823/, súdne napomenutie Michala Gergelyiho 

od zástupcu sirôt Pavla Strebelovského ohľadom zaplatenia dlžoby 1000 

zlatých /1823/, účtovné výtky zemepána k vyúčtovaniu inšpektorov  vína v 

Moldave nad Bodvou /1823/, odpis osvedčenia o zemianskom pôvode 

Žigmunda Töröka /1823/, výpisy z matriky ref. cirkvi v obci Beret - MĽR 

/1824/, odpis sporu Jána Csató s Jurajom Szabó o vydanie lúky v obci Beret - 

MĽR zo zálohu /1824/, súpis dlžôb po nebohom Ladislavovi Bárczay /1824/.  

 

 

507 1825  327 

Vyúčtovanie Jozefa Lepeša, krčmára v Nižnom Medzeve, súpis hnuteľností 

Františka Kováča predaných na dražbe v Bohdanovciach, sťažnosť poddaných 

obce Skároš na zemepánov v Skároši a Trstenom pri Hornáde pre povolenie 

pastvy dobytka z iných obcí v ich chotári, súpis výdavkov na stavbu židovskej 

školy v mestečku Szántó - MĽR.  

508 1826  328 

Dokazovanie zemianskeho pôvodu rodiny Balogh z obce Vily /MĽR/, 

sťažnosti poddaných v Trstenom pri Hornáde na zemepánov v Skároši pre 

nezákonné zálohovanie, sťažnosti  poddaných Juraja Gedeona v Trstenom pri 

Hornáde na svojho zemepána pre zlé zaobchádzanie a nadmerné vyžadovanie 

robôt, odpis závetu Jozefa Péchyho a súpis jeho pozostalosti vo Viedni.  
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509 1827  329 

Správa župnej deputácie o sekvestrovaní lesov mestečka Szántó, susediacich s 

mestečkom Tállya - obe v MĽR, účet peštianskeho lekárnika Františka 

Müllera za lieky dodané Jozefovi Procházkovi, sťažnosť Jozefa Steibergera na 

Alexandra Benčíka pre predčasné zrušenie prenájmu majetku v Budulove, 

prílohy sporu o deľbu majetkov rodiny Farkas v obci Erdőhorváti - MĽR.  

 

510 1828–1829  330 

Žiadosť Anny Andreánskej z Budulova o vrátenie časti pozemku obsadeného 

Andrejom Földvárym /1828/, potvrdenie o zaplatení cla v sume 218.400 

poľských zlatých obchodníkmi s vínom z mestečka Szántó /MĽR/ Saulom 

Holländerom a Samuelom Gottliebom /1828/, deľba pozostalosti po 

Zachariášovi Rothovi v Rozhanovciach medzi jeho dedičmi /1829/, odborná 

mienka hlavného župného lekára o možnosti falšovania vína chemikáliami 

/1829/. 

511 1830  331 

Spor Herška Glücka s Esterou Rátzovoj pre predčasné zrušenie nájmu majetku 

v Skároši, prílohy sporu Ladislava Szentimreyho s Karolom Máriássym o 

zaplatenie dlžoby, príkazy slúžnym a prísažným na predvolanie dlžníkov 

vojenskej dane pred sedriu AŽ, odpis nájomnej zmluvy medzi Juditou 

Bayovou a Izákom Lichtmanom o majetku v obci Pere /MĽR/.  

512 1831  332 

Žiadosť Jána Olasza o úhradu škody spôsobenej zborením jeho plotu v 

Milhosti Karolom Thuranským , metačný spor medzi panstvom Regéc a obcou 

Hotyka s pripojenou mapou časti obce Komlóska /všetky lokality v MĽR/, 

sťažnosť Juraja Andrássyho na Františka Fövenyessyho pre znemožnenie 

obnovenia hraničných kopcov medzi obcami Nagykinizs a Halmaj /MĽR/, 

omlúvenie sa neúčasti Jána Olasza na zasadaní panskej stolice v obci 

Boldogkőváralja pre jeho povinnosti spojené s utíšením povstania ľudu za 

asistencie 100 členného vojenského oddielu.  

513 1832  333 

Dohoda členov rodiny Bónis a Soós o zabezpečení pastvín pre poddaných obcí 

Trstené pri Hornáde a Skároš, spor medzi košickým biskupom Štefanom 
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Čechom a panstvom Regéc pre znemožnenie pastvy dobytka na rozmedzí 

uvedeného panstva a obce Hejce /MĽR/, svedectvo mestečka Forró /MĽR/ o 

ohodnotení vinice lekárnika Jána Tótha, plán obce Ždaňa.  

514 1833–1834  334 

Súdne vyšetrovanie o násilnom obsadení majetku Márie Lánczyovej v Buzinke 

Jakubom Meškom /1833/, svedectvo hlavného slúžneho o potrebe stáleho 

dozoru nad haťou na rieke Bársonyos v obci Csobád - MĽR /1833/, sťažnosť 

Samuela Liszauera na Johanu Szathmáryovú pre rušenie jeho nájmu v Seni 

/1833/, zmluva medzi panstvom Regéc a obcou Korlát /MĽR/ o umožnení 

pastvy hospodárskych zvierat obyvateľov uvedenej obce /1833/, závet vdovy 

Dávida Kóczyho /1834/, správa o vykonanej exekúcii v spore Majera 

Altmanna so Štefanom Pósom /1834/, deľba a prenájom majetkov Jozefa 

Kormosa v Ždani /1834/.  

515 1835  335 

Zoznam poddaných z Myslavy, ktorí vozili drevo z lesov obce Svinica pre 

potreby župy, predvolanie zainteresovaných stránok na obchôdzku hraníc 

medzi myšlianskym panstvom a susednými majiteľmi, svedectvo obce 

Sokoľany o ohodnotení hospodárskych zvierat bývalého špána majetku 

Abraháma Vayho, výpis z matriky reformovanej cirkvi v obci Szászfa /MĽR/.  

516 1836  336 

Testament Antona Péchyho datovaný vo Svinici, svedectvo predstavených 

obce Szentistvánbaksa /MĽR/ o ocenení vinice Kláry Nagyovej, lekárske 

vysvedčenie župného chirurga Sebastiana Heima o zdravotnom stave Alojzie 

Jabrockej, obchôdzka hraníc obcí Zlatá Idka a Opátka a obnova ich hraničných 

znakov, plány lesa a poľnohospodárskych pozemkov mestečka Aszaló /MĽR/.  

517 1837–1838  337 

Sťažnosť poddaných obce Kiskinizs /MĽR/ na Jozefa Péchyho pre obsadenie 

obecného pastviska /1837/, výpis z matriky pokrstených r. kat. fary v 

Košiciach /1837/, deľba a sekvestrovanie majetkov zdedených po manželke 

Juraja Sztaniszló v obci Zsujta - MĽR /1838/, svedectvo obce Vyšný Čaj o 

výdavkoch na deľbu majetkov Zuzany Szentmártonyi /1838/.  
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518 1839  338 

Odpredaj hospodárskych zvierat Ábela Vágásyho na dražbe v metečku Gönc 

/MĽR/, sťažnosť Šarolty Bodnárovej z obce Nagybózsva /MĽR/ na svojho 

zemepána pre odňatie usadlosti, žiadosť Gustáva Desseöwffyho o vykonanie 

urbárskej regulácie v Rozhanovciach, predvolanie Alexandra a Ľudovíta 

Ujházyho pred súd v ich spore s kráľovským fiškom.  

519 1840–1841   339  

Zálohovanie majetkov Michala Csató v obci Kiskinizs /MĽR/ Jánovi Jóczikovi  

/1840/, súpis majetku a dlžôb nebohého Jána Tótha, býv. lekárnika v mestečku 

Szántó - MĽR /1840/, súdne vyšetrovanie zemianskeho pôvodu rodiny Pap z 

obce Rásony - MĽR /1841/, dohoda o deľbe majetkov rodiny Jabrockej v 

Sokoľanoch a Buzinke /1841/.  

520 1842–1843  340 

Súdne vyšetrovanie týkajúce sa pozostalosti po Jánovi Bogolyovi v obci 

Kiskinizs - MĽR /1842/, odpis obligácie Samuela Dessewffyho o zaplatení 

dlžoby Seliga Grüna Zuzane Szántoryovej v hodnote 3000 zlatých /1842/, 

výpis z intabulačnej zápisnice župy /1842/, žiadosť obyvateľov obce Bakta 

/MĽR/ o vrátenie oráčiny, ktorá bola vyčlenená z pastviska obce /1843/, 

sťažnosť mesta Košíc na obyvateľov obce Košická Belá pre nepovolenú ťažbu 

dreva v lese /1843/.  

521 1844  341 

Protesty proti odpredaju turnianskeho panstva Karolom Keglevichom 

Móricovi Ulmanovi, správa župnej deputácie o segregácii urbárskych lesov v 

Nováčanoch , výpis z ev. a v. cirkevnej matriky farnosti Fancsal /MĽR/, odpis 

svedectva o nájme krčmy v obci Pamlény /MĽR/ Herškom Rothom.  

522 1845–1846  342 

Prílohy sporu Jána Komlóssyho o právo užívania pastviny v Byšte /1845/, 

žiadosť  Jána Kissa o vrátenie majetkov v obci Szentandrás a mestečku Szántó 

odňatých násilím Petrom Kerekym /1845/, zoznam hnuteľností Wolfganga 

Paszternáka, nájomcu v Budulove, ktoré boli predané na dražbe /1845/, 

svedectvo obce Felsőméra /MĽR/ o ocenení majetku rodiny Benke /1846/, 
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zoznam hnuteľností Štefana Fáyho v obci Fáj /MĽR/, na ktoré bol uvalený 

uzáver /1846/, výpisy z intabulačného protokolu župy /1846/. 

523 1847  343 

Spisy sporu Wolfganga Rotha s Jozefom Kenesseym o nájom majetku v 

Ďurkove,  oznámenie o termíne súdnej exekúcie na majetku Jozefa 

Szentpéteryho v Mokranciach v prospech Jakuba Neuvaldera, odvolanie sa 

Jozefa Szoboszlayho proti rozsudku hlavného slúžneho v spore o nájom 

majetku v Buzici, odpis nájomnej zmluvy uzavretej medzi Petrom Héczeym a 

Jánom Schmidlom v Moldave nad Bodvou o prenájme časti domu.  

 

524 1848  344 

Súpis hnuteľností Marka Billiczera v Buzici predaných na dražbe, vyjadrenie 

sa Štefana a Žigmunda Forgácsa ohľadom deľby majetkov rodiny Forgács v 

Haliči, rozsudok v repozičnom spore Anny Rothovej s Alžbetou Richterovou v 

Rozhanovciach, zoznam dlžníkov Jakuba Engela v Geči, odhad domu Nathana 

Schvartza v Seni.  

525 1849–1850  345 

Výkaz intabulovaných pohľadávok /1849/, žiadosť Antona Lehockého 

adresovaná slúžnemu Jurajovi Lubymu v Liptovskom Mikuláši o vymáhanie 

22 kremnických dukátov súdnou cestou od kremnického banskokomorského 

lekára Viliama Barlayho /1849/, správa slúžneho AŽ o znemožnení exekúcie v 

spore Honoráty Horváthovej s Emíliou Vouversmannovou v Rozhanovciach 

/1850/, sťažnosť plebána obce Fony /MĽR/ na tamojšieho reformovaného 

učiteľa Michala Keresztúryho pre rušenie bohoslužieb /1850/.  

526 16.–19. stor.  345-350 

Nedatované nezaraditeľné zlomky a prílohy občianskych súdnych spisov.  
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B.  T R E S T N É  P Í S O M N O S T I 

I. ÚRADNÉ KNIHY 

 

a/ Sedriálne zápisnice  

 

527 1790–1799  

Sedriálna zápisnica /Protocollum sedriae/. 

Lat., 42 x 28 cm, väzba polokož., nefóliovaná, poškodená.  

528 1800–1813  

Sedriálna zápisnica /Prothocollum criminale/. 

Lat., maď., 42,5 x  27,5 cm, väzba polokož., nefóliovaná, poškodená. 

529 1814–1825  

Sedriálna zápisnica /Protocolla criminalia/. 

Maď., 43 x 27 cm, väzba papierová, nefóliovaná, poškodená.  

530 1826–1833  

Sedriálna zápisnica /Büntető törvényszékek jegyzőkönyve/.  

Maď., 42,5 x 27 cm, väzba papierová, nefóliovaná, zachovalá.  

531 1834–1837  

Sedriálna zápisnica /Büntető törvényszékek jegyzőkönyve/. 

Maď., 42,5 x 26,5 cm, väzba papierová, nefóliovaná, poškodená.   

532 1838–1842  

Sedriálna zápisnica  /Böntető törvényszékek jegyzőkönyve/. 

Maď., 43 x 28 cm, väzba papierová, nefóliovaná, zachovalá. 
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533 

Sedriálna zápisnica /Fenyítő törvényszék jegyzőkönyve/. 

Maď., 42,5 x 27 cm, neviazaná, nefóliovaná, poškodená.  

1847–1848  351 

534 

 

1850  351 

Sedriálna zápisnica /Fenyítőtörvényszék jegyzőkönyve/. 

Maď., 41 x 26 cm, neviazaná, nefóliovaná, poškodená. 

 

b/ Koncepty sedriálnych zápisníc  

 

535 1791  351 

Koncept sedriálnej zápisnice  

 

536 1839  351 

Koncept sedriálnej zápisnice 

 

c/ Registre väzňov 

 

537 1834–1841  

Register väzňov /Rabok lajstroma/ 

Maď., 38,5 x 24 cm, väzba polokož., nefóliovaná, poškodená. 

 

538 1841–1848  

Register väzňov 

Maď., 39,5 x 25 cm, väzba polokož., nefóliovaná, poškodená. 

 

d/ Index väzňov 

 

539 1838–1847  

Index k hlavnej knihe väzňov /A főkönyvből betűsor szerint 

kiszedett rabok neveínek lajstroma/ 

Maď., 39 x 25,5 cm, väzba brožovaná, nefóliovaná poškodená.  
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II. POMOCNÉ KNIHY 

a/ Úsek 1661 - 1786 

540 1661–1786  

Elench trestných sporov a vyšetrovaní 

541 1661–1786  

Index trestných sporov a vyšetrovaní 

b/ Úsek 1790 - 1850 

542 1790–1791  

Index k sedriálnym zápisniciam a trestným sporom  

543 1790–1796  

Index k sedriálnym zápisniciacm a trestným sporom  

544 1797–1813  

Index k sedriálnym zápisniciam a trestným sporom  

545 1814–1826  

Index k sedriálnym zápisniciam a trestným sporom  

 

 



 - 143 -  

 

 

546 1827–1837  

Index k sedriálnym zápisniciam a trestným sporom  

547 1838–1842  

Index k sedriálnym zápisniciam a trestným sporom  

548 1843–1849  

Index k sedriálnym zápisniciam a trestným sporom  

III. SPISY 

 

a/ Úsek 1610 - 1786  

 

1. Župná sedria 

 

549 1699–1785  351 

Oznámenie mesta Banskej Bystrice o krádeži mäsiara Jána Tánczosa /1699/, 

spor s kráľovským radcom Ladislavom Olaszom a jeho manželkou pre 

zastrelenie kráľovského prokurátora Jána Sajghó /1742/, spor župného 

podfiškála s reformovaným farárom v Bohdanovciach  pre nepovolené 

vykonávanie náboženských obradov v Garbovciach /1778/, lekársky nález 

vyhotovený chirurgom Jozefom Vitzaym /1781/.  

 

2. Trestné spory 

 

550 Fasc I  1-156          /1661/ 1662–1700  352 

Spor s Danielom Nyársym z Moldavy nad Bodvou pre vraždu /1/, spor s 

obyvateľkou z obce Felsőméra pre otrávenie svojho manžela /7/, 

proskribovanie Michala Vajo pre vraždu /26/, spor so Štefanom Szabó z 

Moldavy nad Bodvou pre vyhrážanie sa vpádom Turkov /41/, spor pre 

cudzoložstvo /135/, infanticída /149/.  
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551 Fasc II  1-32             1701–1720  352 

Spor pre vyhrážanie sa smrťou a založením požiaru /1/, sodomia - v prílohe 

mandát Fr. Rákócziho II. /6/, urážka vrchnosti /7/, cudzoložstvo /10/, vražda 

/19/, urážka súdnej stolice /23/, bosoráctvo /28,31,32/.  

551 Fasc II.  33-60  1701–1720      353 

Krádež /38/, infanticída /39/, urážka podžupana /52,53/, bigamia /56/. 

552 Fasc III  1-53  1721–1734      353 

Bosoráctvo /1,4/, vražda /9/, prostitúcia /11/, zlorečenie /12/, cudzoložstvo 

/20/, bigamia /21/, krádež spáchaná Cigánmi /25/, bigamia /29/, spor s 

jasovským prepoštom Karolom Teschom pre kruté zaobchádzanie so svojimi 

poddanými /37/, nedodržanie limitácie ceny hovädzieho mäsa /41/, infanticída 

/51/. 

553 Fasc IV   1-50  1735–1743      354 

Cudzoložstvo /1/, vyhrážanie sa podpálením /2/, znásilnenie dievčaťa /3/, 

zneuctenie sviatku /5/, bosoráctvo /12/, infanticída /20/, vyrabovanie kostola v 

mestečku Gönc - MĽR /35/, spor s Jánom Sajgho, vicedirektorom  

kráľovských záležitostí pre kruté zaobchádzanie s gréckym obchodníkom 

Antonom Bulczom - v prílohe mandáty Márie Terézie /46/.  

553 Fasc IV  51-83  1735–1743      355  

Vražda manžela /54/, spor s obyvateľmi obce Garadna /MĽR/ pre ich prechod 

na chorobou infikované miesta /56/, podpaľačstvo /61/, spor s Ladislavom 

Olaszom a jeho manželkou pre vraždu Jána Sajghoa /73/.  

 

554 Fasc V    1-64  1744–1749      356 

Krádež v kostole obce Rakaca, župa Borsod - MĽR /3/, znásilnenie dievčaťa 

/4/, podpaľačstvo /11/, zlorečenie /17/, smilstvo /21/, cudzoložstvo /28/, 

odpadlíctvo od r. kat. náboženstva /32/, falšovanie listín /34/, spor so 

"strigami" z mestečka Gönc - MĽR /39/, krádež /49/, zneuctenie sviatku /53/, 

zbitie slúžneho /55/.  
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555 Fasc VI   1-48  1751–1756      357 

Lúpež /1/, cudzoložstvo /5/, spor s viacerými protestantskými farármi pre 

vykonávanie náboženských obradov mimo svojich obcí /9-11/, bigamia /13/, 

vyhnanie plodu /22/, zlorečenie /30/, sodomia /31/, krádež v kostole obce 

Forró /35/, urážka úradnej vrchnosti /40/, vražda /43/.  

556 Fasc VII  1-30  1757–1762      358 

Vražda /1/, cudzoložstvo /5/, napomáhanie úteku dezertovaného vojaka /7/, 

bosoráctvo /12/, otrávenie manžela /16/, infanticída /20/, zlorečenie /26/, 

sodomia /30/.   

557 Fasc VIII   1-37 1763–1769      359 

Podpaľačstvo /1,2/ pochovanie dieťaťa bez prítomnosti farára /3/, poburovanie 

ľudu reformovaného náboženstva proti plebánovi v obci Hejce - MĽR /7/, 

cudzoložstvo a infanticída /10/, zbitie vojaka /15/, otrávenie manžela /17/, 

bigamia /21/, užívanie falošného pasu /34/.  

558 Fasc IX    1-28  1770–1774      360 

Podvod /1/, sodomia /2/, podpaľačstvo /5/, zneuctenie sviatku /8/, vražda /12/, 

krádež /15/, cudzoložstvo /19/, infanticída /23/, zlorečenie /24/.  

559 Fasc X     1-52  1775–1782      361 

Spor s evanjelickým farárom v obci Fancsal /MĽR/ pre vykonávanie 

náboženských obradov vo fíliách /1/, vražda /4/, cudzoložstvo /5/, znásilnenie 

dievčaťa /7/, smilstvo /8/, násilné vyslobodenie strážených naverbovaných 

vojakov /17/, odpadlíctvo od r. kat. náboženstva /22/, krádež /31/, spor so 

zemanmi obce Kovácsvágás /MĽR/ pre hatenie uväznenia delikventa /40/, 

krádež v kostole františkánov v Košiciach /45/.  

 

560 Fasc XI  1-46  1783–1784      362 

Krádež /1/, infanticída /5/, tuláctvo /7/, bitka /14/, zlorečenie /17/, zavlečenie 

moru dobytka z Boršodskej župy do obcí Léh a Berencs - MĽR /22/, vražda 

/27/, vlámanie /31/, zranenie /41/, podpaľačstvo /46/.  
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561 Fasc XII  1-19  1785       363 

Cudzoložstvo /1/, krádež /3/, zbitie matky /5/, podpaľačstvo /6/, vražda /8/, 

zlorečenie /13/, vražda manželky /15/.  

562 Fasc XIII   1-34 1745–1754      363 

Vražda /2/, cudzoložstvo /3/, infanticída /5/, zavraždenie manželky /10/, spor 

proti Žigmundovi Hangácsymu pre zadržanie zvona katolíckej farnosti v 

Kechneci /12/, bosoráctvo /14/, krádež spáchaná potulujúcimi sa Cigánmi /19/, 

zlorečenie /23/, spor s reformovaným farárom v Barci pre pochovávanie 

evanjelikov /28/.  

563 Fasc XIV     1-37 1755–1763      364 

Falšovanie erbovej listiny /1/, cudzoložstvo /3/, krádež /8/, vražda /11/, spor so 

študentom evanjelickej školy v Kežmarku pre poškodenie sôch v tamojšej 

hradnej kaplnke /12/, podpora utečených vojakov /15/, pokus o znásilnenie 

/21/, zlorečenie /26/, podpaľačstvo /31/, smilstvo /36/.  

564 Fasc XV       1-25 1764–1769      364 

Spor s reformovaným farárom z obce Ujvár /MĽR/ pre vykonávanie 

náboženských obradov mimo svojej obce /1/, podporovanie dezertovaného 

vojaka /4/, smilstvo /11/, bigamia /12/, infanticída /24/.  

 

564 Fasc XV     26-39         1764–1769   365 

Zlorečenie /26/, krádež v kostole obce Mád, župa Zemplín, MĽR /29/, krádež 

/32/.  

565 Fasc XVI    1-30           1770–1774   365 

Krádež /2/, zbitie župného hajdúcha obyvateľmi obce Sokoľany /5/, 

napadnutie sluhov zemepána a neuposlúchnutie predvolania slúžneho 

obyvateľmi obce Bidovce /9/, infanticída /15/, znásilnenie dievčaťa /21/, 

vražda manžela /29/.   
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566 Fasc  XVII   1-24          1775–1777   366 

Spor s obyvateľmi Krásnej nad Hornádom pre poranenie prísažného župy /1/, 

vražda /3/, krádež /5/, spor so Štefanom Desseöffym pre ukrátenie na majetku 

vdovy svojho poddaného /9/, infanticída /14/, zlorečenie /15/, spor s 

provizorom panstva Gönc pre kruté zaobchádzanie s ľuďmi /17/.  

567 Fasc XVIII     1-16            1778–1781   366 

Vyhrážanie zabitím /1/, vyhrážanie podpálením /3/, vražda /5/, poškodenie 

poddaného /7/, urážka úradnej osoby /8/, zlorečenie /11/, spor s evanjelickým 

farárom obce Fancsal /MĽR/ pre nepovolené vykonávanie náboženských 

obradov mimo svojej obci /12/, podpaľačstvo /15/.  

 

3. Vyšetrovania deliktov 

 

568 Fasc I       1-25                  1702–1739   367 

Zavraždenie manželky /1/, bosoráctvo /2,3/, krádež /6/, bigamia /8,9/, 

infanticída /12/, krádež /14/, ublíženie na tele /18/, smilstvo /20/, veštba /24/.  

569 Fasc II     1-32                   1740–1749   367 

Nemravnosť /1/, infanticída /3/, krádež /4/, zlorečenie /8/, podpaľačstvo /9/, 

nedodržanie predpisov o verejnom zdravotníctve /11/, bigamia /14/, súboj /15/, 

cudzoložstvo /17/, znásilnenie /20/, bitka medzi obyvateľmi Bačkovíka a 

Čakanoviec /27/.  

570 Fasc III    1-65                   1750–1755   367 

Bosoráctvo /1/, práca vo sviatok /4/, zlorečenie /11/, krádež /22/, nemravnosť 

/33/, napomáhanie úteku dezertovaného vojaka /40/, krádež v kostole obce 

Korlát - MĽR /45/, vražda /50/, vyhrážanie  podpálením /56/, podpaľačstvo 

/65/.  

571 Fasc IV    1-36                    1756–1759   368 

Ublíženie na tele /1/, vražda /4/, krádež /10/, poranenie /17/, pochovanie 

dieťaťa reformovaným učiteľom /20/, nemravnosť /24/, bosoráctvo /25/, 

hromadná bitka v krčme v Zdobe /32/, otrávenie manžela /35/. 
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572 Fasc V     1-64                     1760–1769   368 

Travičstvo /1/, zbitie manželky spôsobujúce potrat  /3/, nemravnosť /11/, 

zlorečenie /18/, cudzoložstvo /20/, lúpež /29/, krádež /37/, infanticída /38/, 

prostitúcia /42/, vražda /51/, ublíženie na tele /59/.  

573 Fasc VI     65-109                 1770–1774   369 

Zanedbanie banského podnikania v Zlatej Idke a Poproči /70/, zlorečenie /75/, 

urážka na cti /81/, infanticída /85/, bitka /92/, krádež /98/, vražda /101/, 

zavraždenie manžela /108/.  

574 Fasc VII      1-70                    1775–1779   369 

Urážka úradných osôb /2/, bitka /10/, tuláctvo /21/, spor s obyvateľmi Perína 

pre olúpenie ľudí z Nižného Lánca /30/, vražda /41/, krádež /51/, travičstvo 

spáchané Cigánkami /57/, zlorečenie /60/, založenie požiaru v obci 

Felsődobsza /66/.  

575 Fasc VIII    1-52                     1780–1783   370 

Vykonávanie náboženských obradov evanjelickým farárom z obce Fancsal v 

obci Alsőfüged - MĽR /1/, zbitie úradnej osoby /5/, vyhnanie plodu /11/, 

zranenie /16/, podpaľačstvo /26/, ozbrojené zhluknutie sa ľudu pri pohrebe 

reformovaného kazateľa v obci Vajda /32/, vražda /41/, zavlečenie moru 

hovädzieho dobytka /51/.  

 

576 Fasc IX     1-137                     1784–1786   371 

Vyhrážanie sa podpaľačstvom /6/, tuláctvo /14/, podpaľačstvo /29/, nočné 

výtržnosti /39/, ublíženie na tele /44/, falšovanie cestovného pasu /57/, 

podozrenie z vojenského dezertérstva /61/, zranenie cigánskeho dieťaťa 

povozom /76/, zlé stráženie väzňa richtárom v Kechneci /93/, pokútne liečenie 

/102/, dezercia zo služby /112/, zlorečenie /131/.  

 

577 1610?–1785   371 

Krádež v kostole v obci Bakta - MĽR /1610 ?/, olúpenie obchodníka z Prešova 

/1667/, pokus o krádež koňa /1696/, sodomia /1730/, vražda /1752/, zbitie 

/1760/, zlorečenie /1774/, krádež /1783/. 
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4. Sedria odpadlíkov 

578 1747–1749  372 

Všeobecné spisy sedrie odpadlíkov s obsahom: vyšetrovanie odpadlíctva od r. 

kat. náboženstva, súpis odpadlíkov okresu Cserehát /1747/, vrátenie sa ku 

katolíckemu náboženstvu, súpis konvertitov v okrese Cserehát /1748/, zápisy 

zo zasadaní sedrie odpadlíkov, reverzy odpadlíkov /1749/.  

579 1747–1749  372 

Trestné spory vedené župným fiškálom proti odpadlíkom - nezemanom podľa 

jednotlivých okresov župy a proti jednotlivým odpadlíkom - zemanom.  

 

5. Výkazy väzňov 

 

 

580 1765–1785  372 

b/ Úsek 1790-1850  

1. Župná sedria 

 

 

581 273-276 1842  373 

Vypočúvanie Jána Drotára zo Skároša /273/, vyšetrovanie okolností odloženia 

dieťaťa v Paňovciach /274/, dopravenie tuláka do župnej väznice /276/.  

582 372-449 1846  373 

Žiadosti adresované susedným župám o vypočúvanie obžalovaných, 

prekladanie trestných sporov na Kráľovskú tabulu na revíziu, výpovede 

obžalovaných, správy druhého podžupana o vyhlásení rozsudkov 

obžalovaných a o započatí výkonu trestu, žiadosti o prepustenie väzňov na 

záruku.  
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583 1-70 1847  374 

Korešpondencia so susednými župami vo veci vyinkasovania poplatkov za 

stravovanie väzňov, schvaľovanie a pripomienky Kráľovskej súdnej tabule pri 

odvolaniach, výpovede obžalovaných, žiadosti poškodených o úhradu utrpenej 

škody, správa župného lekára o hladomore v Rozhanovciach /28/, nález 

falošnej bankovky /41/, vyšetrenie sťažnosti na predstavených Rozhanoviec 

obžalovaných z prechmatov /43/. 

583      71-273                                                                                     1847    375 

Proces s Andrejom Sivákom pre lúpež v továrni na porcelán v obci Telkinánya 

- MĽR /76/, žiadosť zemana o odpustenie vedľajšieho trestu - palicovania 

/243/, spor pre falšovanie cestovného pasu /257/.  

 

583 275-330 1847  376 

Vyšetrovanie podpaľačstva v obciach okresu Füzér /281/, vyšetrovanie Juraja 

Dubáka z Poproča obvineného z úteku od vojska /295/, vyšetrovanie vraždy 

Jána Rédvaiho z Drienovca /302/.  

584 1-115 1848  377 

Spor s obyvateľmi obce Peder pre prechovávanie a odpredaj ukradnutého koňa 

/11/, predkladanie apelovaných sporov na Kráľovskú tabulu, výpovede 

obžalovaných, žiadosti o prepustenie väzňov na záruku.  

585 1791–1849   378 

Odpisy rozsudkov Kráľovskej tabule a Sedmopanskej tabule v spore s 

Ignácom Martinovičom a spol. /1795/, olúpenie turčianskeho šafraníka a 

prenasledovanie jeho lupičov pri obci Buzica /1817/, zápisnica o žiadostiach 

zaslaných sedrii /1818/, vyšetrovanie prepadu Demka Groholya piatimi 

obyvateľmi obce Pusztafalu - MĽR /1828/, výkaz väzňov, ktorí v r. 1848 - 

1849 ušli z väznice Peštianskej župy /1849/.  

585                                                                                                    1850  379 

Vzbura majerských želiarov v obci Boldogkőváralja /1850/, spor župného 

fiškála s obyvateľmi obce Vily pre zavraždenie svojho brata /1850/, odsúdenie 
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majerských želiarov z osady Gombospuszta pri Períne pre odopretie práce na 

panskom /1850/, rozsudky Dištriktuálneho hlavného súdu v Prešove v 

apelovaných sporoch pre vraždy, lúpeže a podpaľačstvo /1850/.  

586 1805–1844  

Žiadosti o prepustenie väzňov zo župnej väznice na záruku.  

380 

586 1845–1850  381 

Žiadosti o prepustenie väzňov zo župnej väznice na záruku.  

 

2. Trestné spory 

587 Fasc 1 1-34   1790       382 

Lúpež /2/, podpálenie lesa z nedbalosti /4/, tuláctvo /11/, smilstvo /20/, 

prechovávanie ukradnutej veci /24/, nákup ukradnutého obilia /29/, krádež 

/31/, sprenevera /34/.  

588 Fasc 2  1-10   1791       382 

Výkaz väzňov AŽ s ťažkými deliktami /1/, odloženie dieťaťa /5/.  

588 Fasc 2 11-71   1791       383 

Zoznam prísediacich sedrie /13/, bigamia /14/, vyhrážanie podpálením /21/, 

krádež v kostole v Ťahanovciach /30/, ublíženie na tele /40/, cudzoložstvo /50/, 

infanticída /52/, vražda /65/, poranenie /70/.  

589 Fasc 3 1-73   1792       384 

Zlorečenie /3/, cudzoložstvo /12/, tuláctvo /15/, nákup ukradnutého koňa /29/, 

zbitie matky /30/, dezercia od vojska /33/, vražda /51/, sodomia /57/, krádež 

/63/, infanticída /64/, smilstvo /66/.  
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590 Fasc 4 1-45   1793       385 

Infanticída /1/, zavraždenie manželky /4/, smilstvo /5/, sodomia /8/, 

sebazmrzačenie /11/, tuláctvo /21/, vražda /24/, postrelenie /27/, krádež /32/, 

zbitie otca /35/, zlorečenie /41/, lúpež /45/.  

591 Fasc 5 1-53   1794       386 

Vražda /4/, zranenie /5/, tuláctvo /9/, krádež /15/, vznik požiaru v Mokranciach 

/23/, zbitie /30/, bigamia /33/, krivé obvinenie /34/, zbitie rodiča /51/.  

 

592 Fasc 6 1-45   1795       387 

Podpaľačstvo /1/, sprenevera peňazí poštovým expeditorom v metečku Szikszó 

- MĽR /5/, okradnutie chorého Žida židovským felčiarom z mestečka Szántó 

/MĽR/ počas jeho liečby /10/, infanticída /18/, krádež /27/, tuláctvo - v prílohe 

výpis reformovanej matriky vyhotovený debrecínskym kazateľom Jurajom 

Szikszaim /32/, zavraždenie manželky /35/, kurentovanie delikventa /40/.  

 

593 Fasc 7 1-44   1796       388 

Vlámanie /10/, lúpežná vražda /11/, podpaľačstvo /14/, tuláctvo /21/, nákup 

ukradnutých volov /24/, vražda /31/, krádež /34/, žiadosť o prepustenie väzňa 

na záruku /38/, bitka v krčme v Nižnom Čaji /40/.  

594 Fasc 8 1-37   1797       388 

Žiadosť väzňa o zníženie jeho trestu /1/, zlorečenie /8/, infanticída /9/, 

vyhrážanie podpálením /13/, rozsudok Sedmopanskej tabule v apelovanom 

spore lúpežnej vraždy /14/, bitka medzi obyvateľmi a vojakmi v Šaci /21/, 

krádež v kostole v Buzici /22/, dezercia od vojska /26/, lúpežná vražda /35/.  

595 Fasc 9 1-47   1798       389 

Dezercia od vojska /4/, infanticída /5/, smilstvo /10/, zoznam ustanovených 

advokátov /16/, vylákanie peňazí /23/, násilné vyslobodenie väzňa /24/, 

podpaľačstvo /31/, zlorečenie /33/, rozvody /36,37/, spor s Antonom Ketzerom 

pre kruté zaobchádzanie so svojím poddaným v Rankovciach /42/a/.  

 



 - 153 -  

 

 

596 Fasc 10  1-40   1799       390 

Falšovanie dobytčieho pasu /4/, vražda /10/, vznik požiaru v obci Jánosd - 

MĽR /11/, nedbanlivé stráženie väzňa /12/, sodomia /17/, falšovanie 

cestovného pasu /25/, postrelenie /26/, podpaľačstvo /32/, spor s poštmajstrom 

v obci Vizsoly /MĽR/ pre nezákonné otváranie dopisov /35/.  

 

596 Fasc 10   41-52  1799       391 

Defraudácia /45/, krádež /49/, homosexualita /51/.  

 

597 Fasc 11    1-30   1800       391 

Výtržnosť /1/, smilstvo /6/, sebazmrzačenie /8/, ublíženie na tele /11/, 

vyhrážanie sa podpaľačstvom /16/, vražda /19/, krádež /22/, postrelenie /29/.  

598 Fasc 12    1-50   1801       392 

Podpaľačstvo /10/, dezercia z insurekčného vojska /16/, zlorečenie /20/, 

vyhrážanie sa podpaľačstvom /24/, ublíženie na tele /32/, postrelenie /34/, 

sodomia /35/, bigamia /42/, krádež /44/, tuláctvo /47/.  

599 Fasc 13    1-42   1802       392 

Tuláctvo /3/, podpaľačstvo /8/, klamstvo /13/, poranenie /17/, útek zo služby 

/21/, bitka /36/, krádež v synagóge v mestečku Tállya - župa Zemplín, MĽR 

/39/, vražda /41/.  

600 Fasc 14    1-51   1803       393 

Tuláctvo /2/, útek zo služby /7/, dezercia od vojska /12/, zlorečenie /13/, 

vyhrážanie sa podpálením /19/, odloženie dieťaťa /22/, ničenie listov na pošte 

v obci Vizsoly - MĽR /26/, krádež /33/, poranenie /37/, sprenevera /44/.  

601 Fasc 15    1-43   1804       394 

Tuláctvo /4/, zlorečenie /7/, vlámanie /17/, krádež /19/, vražda /22/, bigamia 

/28/, infanticída /30/, klamstvo /31/, bitka /33/.  
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602 Fasc 16    1-65   1805       395 

Tuláctvo /4/, travičstvo /5/, podpaľačstvo /8/, sebazmrzačenie /13/, vražda /18/, 

zlorečenie /21/, infanticída /27/, ublíženie na tele /33/, útek zo služby /42/, 

vražda manželky /58/, nákup ukradnutých koží /61/, krádež /64/.  

603 Fasc 17   1-53   1806       396 

Cudzoložstvo /2/, zastrelenie /6/, lúpež /14/, odloženie dieťaťa /17/, tuláctvo 

/24/, vyhrážania sa podpálením /26/, ťažké ublíženie na tele /38/, 

neuposlúchnutie príkazu slúžneho notárom a richtárom obce Bodókőváralja 

/44/, nákup ukradnutých koží /46/, krádež /53/.  

604 Fasc 18   1-46   1807  

Zlorečenie /1/, požiar spôsobený nedbalosťou /8/, lúpežníctvo /11a/, travičstvo 

/14/, podpaľačstvo /15/, ublíženie na tele /23/, vyhrážanie sa podpálením /30/, 

klamstvo /36/, nemravný život /40/, spor s poštovým expeditorom vo Svinici 

pre nezákonne otváranie poštových zásielok - v prílohe tri mince z r. 1766, 

1786 a 1803 /42/.  

605 Fasc 19   1-55   1808       398 

Tuláctvo /1/, vyhrážanie sa podpálením /8a/, útek zo služby /12/, 

prechovávanie ukradnutých vecí /15/, poranenie /24/, zlorečenie /29/, dezercia 

od vojska /33/, infanticída /36/, lúpež /49/, lstivé vyberanie milodarov pre 

neexistujúci kostol /51/.  

605 Fasc 19  56-70   1808       399 

Sťažnosť fiškála župy na richtára obce Korlát /MĽR/ pre urážku /59/, povera 

/61/, vražda /68/.  

606 Fasc 20   1-30   1809       399 

Prechovávanie ukradnutých vecí /12/, vražda /13/, tuláctvo /19/, krádež /30/.  
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606 Fasc 20    34-47  1809       400 

Vyhrážanie sa svojmu zemepánovi /32/, napadnutie richtára Košická Belá /33/, 

bitka /39/, podpaľačstvo /42/.  

607 Fasc 21     1-40  1810       400 

Hranie zakázaných hier /4/, nosenie nabitej pušky /7/, dezercia z insurekčného 

vojska /14/, kruté zaobchádzanie s matkou /15/, poškodenie hate v obci Vécse 

- MĽR /17/, zlorečenie /21/, poburovanie insurekčných vojakov /31/, 

cudzoložstvo /40/.  

607 Fasc 21    41-53                    1810  

Zbitie rodičov /42/, vražda /48/, lúpež /51/.  

5401 

608 Fasc 22     1-20                      1811  

Lúpež /9/, vznik požiaru v obci Csobád - MĽR /12/, tuláctvo /19/.  

401 

608 Fasc 22    21-66                     1811  402 

Vražda /24/, oznámenie trestnice v Srgedíne o prepustení väzňov príslušných 

do AŽ /25/, smilstvo /27/, sodomia /35/, zlorečenie /45/, užívanie falošného 

cestovného pasu /51/, zbitie richtára obce Bátor - MĽR /57/, urážka na cti /65/.  

609 Fasc 23        5-65  1812       403 

Krádež /9/, opustenie manžela /11/, prechovávanie ukradnutých oviec /13/, 

klamstvo /21/, podpaľačstvo /23/, tuláctvo /33/, vyhrážanie sa podpaľačstvom 

/40/, infanticída /43/, zlorečenie /51/, lúpež /59/, pokus o upálenie manžela 

/62/.  

609       Fasc 23     68-78 

Zbitie vlastnej matky /71/, znásilnenie dievčaťa /75/.  

 

 

 

1812  404 
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610 Fasc 24 1-40 1813  404 

Vražda /10/, tuláctvo /11/, postrelenie /18/, ničenie lesov /22/, podpaľačstvo 

/28/, zbojníctvo /32/.  

610 Fasc 24 41-65  1813      405 

Vlámanie /46/, zlorečenie /52/, zranenie /58/, krádež /61/.  

 

611 Fasc 25 1-25  1814      405 

Správa podslúžneho Samuela Domonkosa o vyčínaní tlupy lúpežníkov v jeho 

obvode /1/, nedoručenie obežníka slúžneho /4/, podpaľačstvo /12/, 

napomáhanie úteku od vojska /17/.  

611 Fasc 25 26-66  1814      406 

Poranenie /27/, prechovávanie ukradutých vecí /28/, zadržanie vojenského 

dezertéra /33/, tuláctvo /44/, sebazmrzačenie /47/, infanticída /49/, vražda /52/, 

krádež /66/.  

612 Fasc 26 1-70  1815      407 

Prechovávanie ukradnutých vecí /9/, tuláctvo /12/, urážka podslúžneho /21/, 

zlorečenie /37/, znásilnenie /38/, lúpež /49/, podpaľačstvo /51/, vlámanie /67/.  

612 Fasc 26        71-85                 1815  

Poranenie /71/, nemravný život /72/, klamstvo /73/, sodomia /83/.  

408 

613 Fasc 27 1-12 1816  

Vyslobodenie odvedeného branca /7/, vyhrážanie sa podpálením /9/.  

408 

613 Fasc 27 13-63  1816  409 

Zbojníctvo /20/, poranenie /28/, prechovávanie ukradnutých vecí /36/, 

vychovávanie dieťaťa zo zmiešaného manželstva v reformovanom 
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náboženstve /38/, rušenie verejného pokoja /45/, vražda /59/, ničenie lesov 

/63/.  

614 Fasc 28 1-90 1817  410 

Zlorečenie /4/, ničenie lesov obyvateľmi obce Alsóvadász - MĽR /21/, 

dezercia od vojska /25/, nákup ukradnutých vecí /42/, odloženie dieťaťa /58/, 

podpaľačstvo /64/, zbojníctvo /71/.  

 

614 Fasc 28 91-107                 1817    411 

Vlámanie /91/, prechovávanie ukradnutých vecí /97/,  infanticída /98/, 

ublíženie na tele /107/.  

615 Fasc 29 1-50       1818  411 

Prechovávanie ukradnutých vecí /6/, falšovanie úradného dokladu notárom 

obce Rudník /10/, podpaľačstvo /11/, bitka /26/, zlorečenie /34/, vlámanie /41/.  

615 Fasc 29 51-70       1818  412 

Krádež /58/, zbitie richtára obce Drienovec pri výkone jeho funkcie /65/.  

616 Fasc 30 1-25       1819  412 

Ublíženie na tele /9/, urážka richtára obce Füzér /12/, infanticída /17/.  

616 Fasc 30 26-95 1819  413 

Vražda /30/, zavraždenie vlastnej manželky /41/, nedovolená ťažba v lesoch v 

Skároši /42/, vlámanie /66/, útek zo služby /71/, podpaľačstvo /79/, 

odstraňovanie krížov na cintoríne v obci Fúlókércs - MĽR /81/.  

616 Fasc 30 96-118       1819  414 

Tuláctvo dánskeho štátneho príslušníka /99/, krvavá bitka /100/, krádež /113/, 

klamstvo /116/.  
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617 Fasc 31 1-70       1820  414 

Vlámanie /2/, ublíženie na tele /17/, urážka na cti /20/, zlorečenie /26/, 

infanticída /30/, nemravný život /48/, tuláctvo /58/, vymáhanie úhrady za 

stravovanie väzňov /62/, zbitie matky /70/. 

617 Fasc 31 71-109       1820  415 

Pokútne liečenie /84/, zbitie bezpečnostného komisára župy obyvateľmi obce  

Onga - MĽR /94/, krádež /107/.  

618 Fasc 32 1-55       1821  415 

Podpaľačstvo /2/, prechovávanie ukradnutých vecí /11/, tuláctvo /33/, smilstvo 

/38/, znásilnenie dievčaťa /43/.  

618 Fasc 32 56-132       1821  416 

Žiadosť väzňa o výmenu ťažkých okov za ľahšie /67/, spor s lesným 

pojazdným jasovského panstva pre kruté zaobchádzanie s tehotnou ženou /73/, 

vražda /80/, zlorečenie /100/, postrelenie /106/, bitka /115/, krádež /130/.  

619 Fasc 33 1-100       1822  417 

Krvavá bitka /12/, podpaľačstvo  /20/, žiadosť obyvateľov mestečka Szántó a 

obce Erdőhorváti /obe v MĽR/ o úschovu pripojenej zmluvy o usporiadaní 

urbárskych pomerov medzi panstvom Regéc a zmienenými lokalitami z r. 

1751 v župnom archíve /23/, tuláctvo /40/, zbojníctvo /62/, znásilnenie /71/, 

dezercia od vojska /91/. 

619 Fasc 33 101-117      1822  418 

Ničenie lesov jasovského panstva v obci Petri obyvateľmi obce Szurdok - obe 

lokality v MĽR /101/, utopenie v Hornáde v Krásnej nad Hornádom /111/, 

vražda /114/.  
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620 Fasc 34 1-55       1823  418 

Prechovávanie ukradnutých vecí /10/, podpaľačstvo /18/, zbojníctvo /34/, bitka 

/50/.  

620 Fasc 34 56-125               1823    419 

Infanticída /58/, sebazmrzačenie /60/, zlorečenie obyvateľov Poľova /v prílohe 

sú slovensky písané podania/ /75/, vlámanie /83/, odpadlíctvo od katolíckeho 

náboženstva /105/.  

 

620 Fasc 34 126-134      1823  420 

Vražda /126/, rušenie nočného kľudu /128/, krádež /131/.  

621 Fasc 35 1-60       1824  420 

Vlámanie /12/, vzbura obyvateľov obce Všechsvätých /teraz časť obce 

Valaliky/ proti nariadeniu vrchností /23/, bitka /36/, smrteľný úraz následkom 

zrazenia vozom /44/, zlorečenie /51/, utopenie cigánskeho chlapca v močiari 

/60/. 

621 Fasc 35 61-120       1824  421 

Nákup ukradnutého vola /63/, podpaľačstvo /70/, vražda /81/, vyhrážanie sa 

podpálením /109/, krádež /116/.  

622 Fasc 36 1-55       1825  422 

Zlorečenie /8/, zbitie vlastnej manželky , ktoré malo za následok jej smrť /11/, 

kúpa ukradnutých koní /21/, infanticída /32/, žobranie /52/.  

622 Fasc 36 56-125       1825  423 

Podpaľačstvo /61/, tuláctvo /78/, spor s bývalým hlavným perceptorom AŽ pre 

schodok v župných pokladniciach v sume 50.576 forintov /87/, znásilnenie 

/91/, klamstvo /117/, vražda vlastnej matky /121/.  
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622 Fasc 36 126-152 

Krádež /149/.  

1825  424 

623 Fasc 37 1-40 1826  424 

Falšovanie cestovného pasu /5/, týranie manželky /10/, znásilnenie dieťaťa 

spôsobujúce smrť /20/, klamstvo /33/, podpaľačstvo /36/.  

623 Fasc 37 41-86                 1826     425  

Prechovávanie ukradnutých vecí /45/, zlorečenie /59/, vražda /63/, krivá 

prísaha /76/, krádež /81/.  

 

624 Fasc 38 1-65       1827  426 

Cudzoložstvo /5/, zbojníctvo /18/, travičstvo /20/, zlorečenie /30/, odloženie 

dieťaťa /48/, podpaľačstvo /59/.  

624 Fasc 38 66-135       1827  427 

Vlámanie /71/, nedovolené držanie pušky /72/, dezercia od vojska /81/, krádež 

/v prílohe študijné vysvedčenia lekárskej fakulty peštianskej univerzity / /82/, 

sodomia /83/, tuláctvo /108/, vražda /122/.  

625 Fasc 39 1-84       1828  428 

Prechovávanie ukradnutých vecí /14/, dezercia od vojska /30/, zbojníctvo /54/, 

vlámanie /61/, vražda /78/, zrazenie dieťaťa povozom /80/.  

625 Fasc 39 85-129       1828  429 

Podpaľačstvo /102/, bitka /117/, krádež /124/, ničenie lesov obyvateľmi obce 

Hejce - MĽR /128/.  
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626 Fasc 40 2-90       1829  430 

Prechovávanie ukradnutých vecí /28/, cudzoložstvo /29/, podpaľačstvo /39/, 

vykradnutie kostolov v obciach Hejce a Novaj - MĽR /41/, infanticída /42/, 

zlorečenie /57/, vlámanie /70/, obarenie horúcou vodou /75/, tuláctvo /86/.  

626 Fasc 40 91-116       1829  431 

Krádež skla zo sklárne v obci Hollóháza - MĽR /96/, vražda /103/, 

bohorúhačstvo /110/.  

 

627 Fasc 41 1-40       1830  431  

Klamstvo /5/, útek zo služby /12/, tuláctvo Cigánov /21/, cudzoložstvo /22/.  

 

627 Fasc 41 41-100 1830   432 

Sprenevera vybratej dane predstavenými obce Gibárt - MĽR /45/, zlorečenie 

/52/, podpaľačstvo /74/, lúpež /93/.  

627 Fasc 41 101-122      1830  433 

Vlámanie /104/, poškodenie lesov /106/, vražda /110/, krádež  /120/.  

628 Fasc 42 1-45       1831  433 

Vlámanie /5/, dezercia od vojska /12/, podpaľačstvo /32/, falšovanie 

cestovného pasu /35/, klamstvo /45/. 

628 Fasc 42 46-93 1831  434 

Uväznenie ženy z obce Kisfalu /MĽR/ pre rozširovanie lživých správ o sypaní 

bieleho prášku na ceste, ako aj richtára a notára obce Regécke /MĽR/ pre 

nepripustenie lekára do obce /56/, cholerové povstanie obyvateľov v Krásnej 

nad Hornádom a v Barci /58/, spory a opatrenia v súvislosti s cholerovým 

povstaním v iných obciach AŽ /59,60,62,63,65,66,68,84,89,91/, 

samozmrzačenie /93/. 
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628 Fasc 42 94-112       1831  435 

Spory a opatrenia v súvislosti s cholerovým povstaním v iných obciach AŽ 

/94,102,103,110-112/, bohorúhačstvo /101/.  

629 Fasc 43 1-70       1832  436 

Správa o vykonaní trestu na účastníkoch cholerového povstania v Slanci a na 

okolí /6/, spory a potrestanie účastníkov cholerového povstania v iných 

obciach AŽ /7,24,29/, vyhrážanie sa richtárovi obce Jánosd - MĽR /16/, zbitie 

matky /33/, zranenie nožom /59/, prechovávanie odcudzených vecí /61/. 

629 Fasc 43 71-120       1832  437  

Klamstvo /74/, bitka medzi poddanými Sokolian a Poľova pre pastvu 

hovädzieho dobytka /81/, vlámanie /96/, vražda /102/, sprenevera 

vyinkasovanej dane richtárom obce Bátor - MĽR /115/.  

 

 

630 Fasc 44 1-80       1833  438 

Zlé zaobchádzanie s matkou /4/, zlorečenie /22/, tuláctvo a žobranie ruského 

vyslúženého vojaka /39a/, bitka /60/, prechovávanie ukradnutých vecí /63/, 

prisvojenie si nájdených peňazí v sume 2295 forintov /71/, dezercia od vojska 

/77/.  

630 Fasc 44 81-126       1833  439 

Vražda /83/, hodenie kameňa do precesie /90/, spor s obyvateľmi Barce pre 

účasť v cholerovom povstaní /92/, krádež /115/. 

631 Fasc 45 1-65       1834  440 

Utopenie štyroch koní z nedbalosti /6/, cudzoložstvo /16/, pokus o znásilnenie 

/25/, žobranie s falošným dokladom /39/, bitka /52/. 

631 Fasc 45 66-111       1834  441 

Vražda /66/, podpaľačstvo /73/, vlámanie /92/, zbitie vlastnej matky /94/, 

bohorúhačstvo /96/, prostitúcia /109/.  
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632 Fasc 46 1-60       1835  442 

Bohorúhačstvo /1/, výkaz výdavkov na stravovanie väzňov /13/, výtržnosť 

bývalého študenta na Kráľovskej akadémii v Košiciach /26/, vyhrážanie sa 

podpálením /30/, správa o úhrade škody spôsobenej krádežou /53/. 

632 Fasc 46 61-140       1835  443 

Útek z väzenia župy /62/, prechovávanie ukradnutých vecí /68/, postrk 80 

člennej tlupy vlašských Cigánov zo Šarišskej do Novohradskej župy /82/, 

zaškrtenie kravy /98/, vyhnanie plodu /105/, ničenie lesov v obci Ujfalu - MĽR 

/133/, postrelenie /140/. 

 

632 Fasc 46 141-148 

Úžerníctvo /148/.  

1835  444 

633 Fasc 47 1-40 1836  444 

Urážka úradnej vrchnosti /1/, vlámanie /16/, správa župného fiškála o počte 

väzňov vo väznici AŽ /31/.  

633 Fasc 47 41-130       1836  445 

Poranenie /48/, zmrzačenie koní /49/, žiadosti o prepustenie väzňov /72/, 

palicovanie tehotnej ženy /76/, zbojníctvo /82/, vrecková krádež /93/, 

prepadnutie obydlia Samuela Csomu v obci Szászfa - MĽR /112/. 

633 Fasc 47 131-180 1836  446 

Tuláctvo bez cestovného pasu /142/, znásilnenie /151/, pokus o krádež v 

kostole v Šebastovciach /153/, vyhrážanie sa podpálením /161/.  

633 Fasc 47 181-236      1836  447 

Krádež /192/, klamstvo /203/, vražda /211/, podpaľačstvo /227/, prechovávanie 

ukradnutých vecí /233/.  
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634 Fasc 48 1-85       1837  448 

Opis osoby kurentovaného vraha /10/, žiadosť o úhradu výdavkov na liečenie 

postreleného syna /42/, rušenie nočného kľudu /44/, tuláctvo poľského 

príslušníka /55/, zranenie koňom /69/, ničenie lesov Antona Csákyho v Gönci - 

MĽR /80/.  

634 Fasc 48 86-145 1837  449 

Vyšetrovanie príčiny úmrtia troch väzňov v zemepánskej väznici v obci 

Radvány - MĽR /86/, infanticída /102/, pokus o útek zo župnej väznice /112/, 

dezercia od vojska /133/. 

634 Fasc 48 146-210 1837  450 

Vypočúvanie želiara, ktorý obvinil župnú sedriu z nespravodlivosti /151/, 

klamstvo /160/, podpaľačstvo /184/, zranenie povozom z nedbalosti /204/.  

634 Fasc 48 211-269      1837  451 

Odopieranie práce na panskom poddanými Antona Csákyho vo Veľkej Ide 

/212/, dopravenie duševne chorej osoby do župnej väznice /219/, vražda /229/, 

krádež /252/, zbojníctvo /261/.  

635 Fasc 49 1-37       1838  452 

Vyšetrovanie straty 14 oviec v obci Léh - MĽR /19/, vlámanie /28/, 

prechovávanie ukradnutých vecí /37/.  

635 Fasc 49 38-90 1838  453 

Správa o ničení lesov obce Halmaj - MĽR /49/, tuláctvo /53/, pokus o 

znásilnenie /74/.  

635 Fasc 49 91-113 1838  454 

Krádež 26 kusov oviec /98/, zlorečenie /108/, výtržnosti na župnej reštaurácii v 

r. 1836 /113b/.  
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635 Fasc 49 114-145 1838  455 

Poburovanie ľudu /114/, bohorúhačstvo /120a/, nedbalé stráženie väzňov v 

župnej  väznici /136/.  

635 Fasc 49 146-202      1838  456 

Postrelenie /155/, krivé obvinenie richtára v Drienovci /185/, dezercia od 

vojska /199/.   

 

636 Fasc 50 2-100       1839  457 

Útek z väznice AŽ /5/, bigamia /11/, záruka za väzňov, ktorí budú prepustení 

/58/, tuláctvo /71/, zavraždenie otca /77/, infanticída /84/.  

636 Fasc 50 101-190 1839  458 

Prechovávanie ukradnutých vecí /106/, vyinkasovanie odškodného za vraždu 

/117/, zbojníctvo /136/, vražda manželky /150/, žiadosť obce Hernádpetri 

/MĽR/ o dočasné prepustenie väzňov /182/, výkaz z väznice AŽ utečených 

väzňov /188/.  

636 Fasc 50 191-236 1839  459 

Rušenie nočného kľudu /198/, opis osoby kurentovaného delikventa /206/, 

pochovanie dieťaťa bez náboženských obradov /217/, podpaľačstvo /236/.  

636 Fasc 50 237-284      1839  460 

Výkaz o udelených telesných trestoch väzňov /245/, poranenie /258/, krádež 

/274/, bitka /281/.  

637 Fasc 51 1-65       1840  461 

Pokus o otrávenie manželky /10/, schodky vo vojenských skladoch potravín 

/14/, postrk sedmohradských Rumunov, zbierajúcich milodary na miesta ich 

príslušnosti /26/, prechovávanie ukradnutých vecí /36/.  
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637 Fasc 51 66-100 1840  462 

Zlé zaobchádzanie s matkou /67/, vzbura obyvateľov obce Fony v súvislosti s 

novým urbárskym zákonom /81/, nedovolené fajčenie na ulici /86/, sprenevera 

cestného komisára AŽ pri opravách ciest a mostov /89/.  

637 Fasc 51 101-185 1840  463 

Zoznam vymeraných telesných trestov /117/, vražda manželky /122/, 

postrelenie /138/, ničenie lesov v obci Tornyosnémeti - MĽR /141/, utopenie 

vo vode /156/, falšovanie peňazí /175/, tuláctvo s falošným cestovným pasom 

/179/.   

637 Fasc 51 186-245      1840  464 

Cestovný lístok na dostavník Pešť - Prešov ako príloha spisu /194/, 

bohorúhačstvo  /219/, vlámanie /228/, krádež /235/.  

638 Fasc 52 1-63       1841  465 

Zranenie povozom /11/, správa podslúžneho o vykonaní telesných trestov na 

väzňoch /25/, záruka obce Göncruszka /MĽR/ za prepusteného väzňa /38/, 

usmrtenie zastrelením z neopatrnosti /43/, odpredaj mäsa z uhynutej ošípanej 

/50/, infanticída /57/.  

638 Fasc 52 64-129 1841  466 

Podpaľačstvo /71/, odloženie dieťaťa /72/, zavraždenie manželky /88/, zbitie 

matky /100/, nákup ukradnutých vecí /112/. 

638 Fasc 52 130-203      1841  467 

Sebazmrzačenie /140/, svojvoľný zásah do odtokových pomerov na Hornáde v 

obci Szőled - MĽR /142/, bohorúhačstvo /160/, vypočúvanie poľského 

príslušníka, cestujúceho bez cestovného pasu /165/, krádež /179/, poškodenie 

obyvateľov Moldavy nad Bodvou tesárom z Vyšného Medzeva nevykonaním 

zaplatenej práce /183/, tuláctvo /193/.  
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639 Fasc 53 1-64       1842  468 

Konkubinát /7/, bohorúhačstvo /23/, kalendár na rok 1939 ako príloha spisu 

/24/, klamstvo /45/.  

639 Fasc 53 65-115 1842  469 

Prechovávanie ukradnutých vecí /72/, zbitie richtára v Seni /77/, menoslov 

sudcov a prísediacich trestnej sedrie /94/, falšovanie peňazí /105/, útek pred 

odvodom do vojska /115/.  

639 Fasc 53 116-170 1842  470 

Postrelenie /128/, používanie falošnej erbovej listiny /131/, správa hlavného 

župného lekára o príčinách hromadného ochorenia väzňov /136/, úžera /167/. 

639 Fasc 53 171-184 1842  471 

Poranenie /177/, ničenie lesov obyvateľmi mestečka Gönc /184/.  

639 Fasc 53 185-233      1842  472 

Zoznam väzňov odovzdaných pod dohľad novonastúpeného poručíka 

hajdúchov /187/, vlámanie /211/, vražda /217/, zbojníctvo /226/. 

640 Fasc 54 1-59       1843  473 

Záznam o telesných trestoch väzňov /6/, vyinkasovanie nákladov na 

stravovanie väzňov /26/, vlámanie /44/, bohorúhačstvo /52/, bigamia /55/.  

640 Fasc 54 61-100 

Infanticída /66/, krádež /83/, podpaľačstvo /92/. 

1843  474 

640 Fasc 54 101-154 1843  475 

Vražda /107/, bitka /120/, falšovanie úradných dokladov /122/, zadlávenie 

vozom /130/, prechovávanie ukradnutých vecí /143/.  
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641 Fasc 55 1-50       1844  476 

Podpaľačstvo /4/, urážka úradnej vrchnosti /11/, opis osoby delikventa /26/, 

nedodržanie požiarno - bezpečnostných predpisov /37/, poburovanie ľudu proti 

zemepánovi notárom obce Regéci Háromhuta - MĽR /40/. 

641 Fasc 55 51-95 1844  477 

Klamstvo /51/, pokus o vraždu manžela /63/, sprenevera peňazí cestným 

komisárom okresu Gönc /64/, postrelenie /76/, lúpež /89/.  

 

641 Fasc 55 96-146       1844  478 

Ťažké ublíženie na tele /106/, vražda /112/, zbojníctvo /119/, výkaz o telesných 

trestoch väzňov /125/, krádež /146/.  

642 Fasc 56 1-35       1845  479 

Bohorúhačstvo /1/, infanticída /12/, zbitie matky /13/, napomáhanie úteku 

väzňov /31/.  

642 Fasc 56 36-75 1845  480 

Podpaľačstvo /40/, vlámanie /51/, smilstvo /74/, cudzoložstvo /75/. 

642 Fasc 56 76-109   1845     481 

Lekárske vysvedčenie o neschopnosti väzňa podrobiť sa telesnému trestu /84/, 

prerušenie tehotenstva /92/, znásilnenie dievčaťa /94/. 

642 Fasc 56 110-156      1845  482 

Prechovávanie ukradnutých vecí /110/, neopatrnosť pri fajčení /114/, krádež 

/132/, zbojníctvo /149/, poranenie /156/.  
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643 Fasc 57 1-65       1846  483 

Pokus o vyslobodenie väzňa /3/, infanticída /7/, postrelenie /8/, poburovanie 

ľudu notárom obce Oroszgadna - MĽR /16/, rušenie verejného pokoja /26/, 

dezercia od vojska /32/.  

643 Fasc 57 66-200 1846  484 

Používanie falošného pečatidla /68/, žiadosť väzňa o prepustenie z väzenia na 

záruku /96/, zranenie dieťaťa povozom /102/, tuláctvo s falošným cestovným 

pasom /103/, utopenie z nedbalosti /113/, vlámanie /151/, výkaz o telesných 

trestoch väzňov /168/, používanie falošných peňazí /173/.  

643 Fasc 57          201-257          1846       485 

Cudzoložstvo /205/, urážka úradnej vrchnosti /228/, vražda /230/, 

bohorúhačstvo /255/, krivá prísaha /257/.  

644 Fasc 58              21-83 1845–1847  486 

Vražda manželky /21/, falšovanie zmenky /35/, podpaľačstvo /78/, 

bohorúhačstvo /80/, krádež /83/.  

645 Fasc 59               1-17 1846–1848  487 

Vražda /1/, zadlávenie dieťaťa povozom /3/, podpaľačstvo /5/, zbojníctvo /7/, 

sprenevera peňazí advokátom /9/, postrelenie /15/.  

646 Fasc 60               1-34 1849   488 

Tuláctvo bez cestovného pasu /1/, krádež /6/, poranenie nožom /8/, vlámanie 

/10/, vyhrážanie sa podpálením /13/, poburovanie /19/, zoznamy utečených 

väzňov /21/, odmietnutie plnenia zmluvných záväzkov voči bývalému 

zemepánovi obyvateľmi obce Boldogkőváralja /28/, zbojníctvo /31/, zlorečenie 

/32/, vražda /34/.  
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647 1790–1811            489 

Nedovolené fajčenie na verejnom  priestranstve /1791/, podpaľačstvo /1794/, 

odpadlíctvo od r. kat. náboženstva /1795/, zbitie richtára v Seni /1800/, 

neodôvodnená neúčasť v insurekcii /1801/, infanticída /1806/, zlorečenie 

/1810/.  

647 1812–1848    490 

Urážka úradnej vrchnosti /1812/, vražda /1820/, sodomia /1821/, cholerové 

povstanie v obciach AŽ /1831/, odpis obžaloby Ľudovíta Kossutha vznesenej 

kráľovským fiškusom pre vydávanie novín "Törvényhatósági Tudósítások" 

/1837/, krádež /1848/.  

 

3. Vyšetrovania deliktov 

 

 

648 1792–1850    491 

Vyhrážanie zabitím /1794/, krádež /1794/, zlorečenie /1800/, ublíženie na tele 

/1803/, postrelenie / 1808/, bohorúhačstvo /1809/, prechovávanie ukradnutých 

vecí /1811/, sodomia /1819/, lúpež /1823/, zbitie richtára mestečka Szántó 

/1838/, tuláctvo, vlámanie, vzbura proti vrchnosti, vražda /1848/, poranenie 

/1850/.  

 

4. Dobrovoľné priznania 

 

 

649 107-364 1811–1829  

Signované dobrovoľné priznania osôb vyšetrovaných pre trestné delikty.  

492 

650 1791–1850  

Nesignované dobrovoľné priznania osôb vyšetrovaných pre trestné 

delikty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

493 
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5. Spisy prerokované na generálnej kongregácii  

651 19-993 1791  

Urážka panovníka Jozefa II. /19/, krádež koňa /785/, podpaľačstvo /993/.  

 

 

 

494 

652 15-1640 1792  494 

Svedectvo AŽ o zemianskom stave väzňa, ktorý sa nachádza vo väzení mesta 

Viedne /209/, správa hlavného slúžneho okresu Gönc o vymeraní telesného 

trestu delikventovi /404/, únos manželky /509/, krádež /626/, bitka /1378/.  

653 190-1513        1793  494 

Zbitie /683/, žiadosť o vypustenie väzňov z väzenia pre naliehavé 

poľnohospodárske práce /1110/, vyhrážanie sa podpálením /1352/, postrk 

väzňa do miesta svojho príslušenstva /1513/.  

654 48-1629        1794  494 

Doprava väzňa do trestnice v Segedíne /95/, zastrelenie z nedbalosti /121/, 

bigamia /187/, vražda /714/, krádež /1629/.  

655 7-1327        1795  494 

Krádež /46/, vykonanie súpisu majetkov Františka Kazinczyho, uväzneného 

pre účasť v sprisahaní /328/, zbitie /781/, postrelenie /1156/, vyberanie 

milodarov pre ohňom poškodené mestečko Gönc - MĽR /1211/, tuláctvo 

/1229/.  
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656 209-1426        1796  495 

Bitka /209/, prevzatie väzňov odsúdených na prácu pri stavbe vodného kanálu 

v Báčke /441/, vyhrážanie sa zastrelením /857/, sodomia /1368/.  

657 4-975 

Krádež /7/, lúpež /666/, vražda /975/.  

1797  495 

658 273-1157 1798  495 

Krádež /421/, oznámenie prísažného Báčskej župy o umrtí väzňa z AŽ 

odsúdeného na prácu pri stavbe báčskeho kanálu /687/, podpaľačstvo /1035/.  

659 25-1340        1800  495  

Nariadenie Miestodržiteľskej rady o spôsobe vykonávania štatariálneho práva 

/25/, krádež /46/, žiadosť o prepustenie väzňov z väznice na záruku /561/.  

 

660 271-1453        1801  495 

Zamietnutie žiadosti o zmiernenie trestu /271/, krádež /608/, doprava väzňov 

do trestnice v Segedíne /806/.  

661 253-1490 

Klamstvo /253/, krádež /649/, vlámanie /1102/.  

1802  495 

662 27-1265 

Krádež /27/, bohorúhačstvo /1095/.  

1803  495 

663 32-1510 1804  495 

Vražda /32/, tuláctvo /201/, porada zástupcov viacerých žúp v Tokaji /župa 

Zemplín - MĽR/ o zamedzení rozmáhajúcich sa deliktov /v prílohe štatút AŽ o 

stíhaní krádeží a prenasledovaní zlodejov a nariadenie Miestodržiteľskej rady 

v tej istej veci/ /940/.  
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664  13-1651 1805  

Úžera /82/, zastrelenie /1035/, vražda /1258/, krádež /1354/, zavedenie 

štatariálneho súdnictva v župe Borsod /1396/.  

495 

665  6-1472 1806  495 

Krádež /6/, vyšetrovanie výrokov Jozefa Sokola o francúzskom cisárovi 

Napoleonovi /131/, rozhodnutie biskupského konzistória v Košiciach o 

potrestaní nevernej manželky /442/, ťažké ublíženie na tele /529/, travičstvo 

/1260/.  

666 46-1455  1807  495 

Násilnosti spáchané vojakmi voči obyvateľom mestečka Szikszó - MĽR /123/,  

krádež /487/, bitka /1118/.  

667 131-1563  1808  496 

Kvitancie trestnice v Segedíne o zaplatení výdavkov na stravovanie väzňov 

/131/, krádež /432/, zbojníctvo /589/, výskyt falošnej bankovky /986/, 

klamstvo spáchané advokátom /1412/, útek väzňa z trestnice v Segedíne 

/1467/.  

668 3-1308 1809  496 

Krádež /31/, nález falošných bankoviek /274/, tuláctvo /670/, zlorečenie 

/1308/.  

669 8-2230 1811  496 

Kurentovanie na smrť odsúdeného vraha /27/, krádež /563/, vlámanie /933/, 

opis osoby väzňa utečeného z trestnice v Segedíne /1298/, bitka /1498/, vražda 

/2065/.  
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670 57-1881 1812  496 

Výzva Miestodržiteľskej rady na zaplatenie príspevkov za stravovanie väzňov 

/1354/, zbojníctvo /1400/, krádež v kostole obce Baskó - MĽR /1583/, vražda 

/1604/.  

671 2-2065 1813  497 

Vražda /36/, podpaľačstvo /71/, krádež /1079/, falšovanie písomných dokladov 

/1134/, oznámenie trestnice v Segedíne o prepustení väzňa /1639/, zbojníctvo 

/1966/.  

672 7-2118 1814  497 

Krádež /431/, tabuľka väzňov AŽ za I. polrok 1813 /511/, klamstvo /650/, 

podpaľačstvo /1243/, vyšetrovanie sťažnosti väzňov AŽ na zlé stravovanie 

/1379/, urážka hlavného slúžneho /1536/, vražda /2045/.  

673 39-2060   1815  

 498  

Krádež /97/, lúpež /531/, falšovanie písomných dokladov /704/, overený odpis 

privilégia Žigmunda udeľujúceho právo meča rodine Vay z r. 1418 /950/, 

vražda /1552/.  

 

674 8-1954 1816  498 

Nariadenie Miestodržiteľskej rady o poukázaní nákladov na stravovanie 

väzňov trestnice v Segedíne /8/, prechovávanie ukradnutých vecí /91/, tabuľka 

väzňov AŽ za I. polrok 1815 /600/, bitka /700/, falšovanie bankoviek /994/, 

krádež v kostole obce Tiszakeszi, župa Borsod - MĽR /1584/.  

675 4-2529 1817  498 

Krádež /12/, žiadosť hlavného fiškála o pridelenie bielizne pre väzňov AŽ 

/171/, pripomienky AŽ o následkoch zlepšenia stravovania väzňov /172/, 

vlámanie /528/, predpisy o vykonávaní štatariálneho práva /616/, 

bohorúhačstvo /752/, opis osoby utečeného väzňa /1166/, vyhlásenie o 

započatí činnosti štatariálneho súdu v AŽ /1462/.  
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676 2-1820 1818  499 

Krádež /98/, žiadosť o poukázanie odmeny za chytenie delikventov /125/, 

vražda /470/, infanticída /1022/, zápisnica štatariálneho súdu AŽ o súdení 

lúpežníkov /1034/, návrh Boršodskej župy na zamestnanie spoločného kata 

/1595/.  

677 8-2184 1819  499 

Krádež /36/, vražda /354/, bitka /538/, vyhlásenie činnosti štatariálneho súdu v 

okrese Gönc /829/, zoznam príslušníkov Abovskej župy väznených vo väznici 

Boršodskej župy s nákladmi na ich stravovanie /1371/, tuláctvo /1729/.  

678 7-2065 1820  500 

Krádež /81/, sťažnosť košického pekára na stratu v súvislosti s dodávkou 

chleba na stravovanie väzňov /131/, lúpež /499/, výtržnosť spáchaná v 

katolíckom kostole v Moldave nad Bodvou /614/, tuláctvo /757/, žiadosť 

Boršodskej župy o úhradu nákladov na stravovanie väzňov z AŽ /1389/, 

vlámanie sa do kostola v Trhovišti, okr. Michalovce /1723/. 

 

679 85-2024 1821  500 

Ničenie lesov mesta Košíc obyvateľmi Hrašovíka /93/, bohorúhačstvo /457/, 

zastrelenie /639/, prechovávanie ukradnutých vecí / 646/, bigamia /992/, 

zbojníctvo /1666/, vyhrážanie sa podpálením /1835/. 

680 4-2114 1822  501 

Tuláctvo /32/, vlámanie /135/, vražda /562/, hranie zakázanej hry /703/, 

bigamia /825/, cudzoložstvo /1578/. 

681 22-1852 1823  501 

Falšovanie písomných dokladov /476/, bigamia /525/, vražda /896/, krádež 

/1109/, tuláctvo /1369/, vrecková krádež /1476/.  
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682 70-2201 1824  502 

Podpaľačstvo /480/, falšovanie písomných dokladov /490/, vražda /821/, 

bohorúhačstvo /1146/, podvod /1983/.  

683 44-2410 1825  502 

Postrelenie /254/, tabuľka výdavkov na stravovanie väzňov /589/, vražda /706/, 

krádež /1236/, ťažké ublíženie na tele /1909/.  

684 32-2146 1826  502 

Podpaľačstvo /43/, cestovanie s falošným pasom /54/, tuláctvo /88/, návrhy 

slúžnych na zavedenie štatariálneho súdnictva na zamedzenie rozmáhajúcich 

sa deliktov /335/, vražda /832/, vlámanie /1111/, krádež /1731/.  

685 32-2351 1827  503 

Zbojníctvo /369/, cudzoložstvo /470/, nález falošnej bankovky /527/, vražda 

/529//, dezercia od vojska /1194/, podvod /1206/, krádež /1914/.  

 

686 31-2220 1828  503 

Falšovanie bankoviek /31/, smilstvo /157/, podpaľačstvo /466/, vražda /524/, 

tuláctvo /1045/, krádež /1892/. 

687 41-2141 1829  504 

Krádež /143/, výkaz väzňov za II. polrok 1828 /160/, oznámenie župy Szabolcs 

o úmrtí väzňa príslušného do AŽ /288/, dezercia od vojska /310/, výskyt 

falošnej bankovky /614/, infanticída /1181/, tuláctvo /1521/, podpaľačstvo 

/1904/, násilenstvo /2141/.  

688 32-2168 1830  504 

Vražda /93/, cudzoložstvo /94/, vzbura obyvateľov Nižného Medzeva proti 

vrchnosti /260/, bohorúhačstvo /292/, výskyt falošnej bankovky /348/, 

infanticída /637/, falšovanie písomných dokladov /1107/, odmietnutie žiadosti 
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o zníženie trestu trojročného väzenia generálneho perceptora AŽ pre schodok 

v župnej pokladnici /1309/, hranie zakázaných hier /1503/, podvod /1749/.  

689 37-2227 1831  505 

Vražda /37/, výkaz väzňov prepustených zo župnej väznice v II. polroku 1830 

/216/, falšovanie písomných dokladov /496/, vyhlásenie o započatí činnosti 

štatariálneho súdu /1331/, podvod /1469/, poburovanie /1861/.  

690 72-2311 1832  505 

Vražda /88/, vzbura v obci Garadna - MĽR /90/, vzbura v Slanci a na okolí 

/803/, krádež /1147/, bitka /1272/, konkubinát /1639/, zápisnica štatariálneho 

súdu  AŽ zo 14. okt. 1831 o odsúdení Jána Muskaľa na trest smrti pre účasť v 

cholerovom povstaní /1837/, zápisnica štatariálneho súdu AŽ z 31. aug. 1831 s 

rozsudkom smrti nad Andrejom Breznaim a Pavlom Urbanom za účasť v 

cholerovom povstaní /2128/.  

691 21-1949 1833  506 

Zápisnica štatariálneho súdu AŽ z 3. jan. 1833 s rozsudkom smrti nad dvomi 

delikventmi pre zbojstvo /47/, falšovanie bankoviek /55/, rušenie nočného 

kľudu /377/, vlámanie /602/, konkubinát /1076/, vyhrážanie sa podpálením 

/1393/, tuláctvo /1412/, falšovanie písomných dokladov /1944/.  

692 36-2126 1834  506 

Falšovanie bankoviek /63/, bohorúhačstvo /107/, vražda manžela /661/, 

tuláctvo /814/, krádež v kostole mestečka Bodrogkeresztúr - župa Zemplín, 

MĽR /949/, zbitie /1442/, krádež vína /2045/.  

693 11-2155 1835  507 

Vražda /130/, krádež /678/, výkaz výdavkov na stravovanie väzňov z okresu 

Košice /1063/, lúpež v kostole mestečka Sajószentpéter, župa Borsod, MĽR 

/1183/, podpaľačstvo /2007/.  
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694 9-2040 1836  507 

Krádež /73/, zastrelenie /101/, lúpež /549/, rušenie verejného pokoja /557/, 

donútenie sluhu pracovať vo sviatok /576/, prepadnutie poštového voza v 

Barci /827/, zbojníctvo /1263/, sprenevera úradnej moci lekárom okresu 

Cserehát /1890/.  

695 31-2665 1837  508 

Prechovávanie ukradnutých vecí /102/, podvod /123/, zhabanie dobytčích 

pasov podozrelých z falšovania /136/, tuláctvo s falošným cestovným pasom 

/744/, podpaľačstvo /1032/, kritika neľudských pomerov vo väznici AŽ /1415/, 

pravidlá pre činnosť štatariálneho súdu /1472/, vražda /2334/, zbojníctva 

/2381/.  

696 20-2730 1838  508 

Lúpež z pokladnice perceptora okresu Cserehát /31/, podpaľačstvo /197/, 

dezercia od vojska /456/, bohorúhačstvo /852/, podvod /1370/, práca cez 

sviatok /1549/, poburovanie /1652/, zbojníctvo /2038/, falšovanie cestovných 

pasov /2272/. 

697 9-2754 1839  509 

Vražda /17/, bigamia /101/, podpaľačstvo /184/, prechovávanie ukradnutých 

vecí /619/, podvod /811/, používanie nepravých mier krčmármi v 

Rozhanovciach /870/, kurentovanie utečeného väzňa /1295/, žiadosť väzňov o 

príspevok župy na nákup obuvi /1381/, zlorečenie /1711/, lúpež /2032/, 

zbojníctvo /2352/, ublíženie na tele /2754/.  

 

698 12-2613 1840  510 

Zoznam prísediacich trestnej sedrie AŽ /108/, zadlávenie /218/, vyhlásenie o 

započatí činnosti štatariálneho súdu /395/, vyberanie almužien s falošným 

cestovným pasom /579/, zbojníctvo /1031/, podpaľačstvo /1275/, odloženie 

dieťaťa /1440/, prostitúcia /2002/, ublíženie na tele /2463/.  
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699 23-3258 1841  510 

Vražda otca /39/, odpredaj mäsa z uhynutej ošípanej /298/, falšovanie 

peňažných mincí /775/, falšovanie listov /787/, nariadenie Miestodržiteľskej 

rady o zostavení výkazu väzňov za r. 1831 - 1840 podľa zaslaných tlačív 

/1119/, podpaľačstvo /1880/, pravidlá o vykonávaní štatariálneho súdnictva 

/2064/, prechovávanie ukradnutých vecí /2640/, konkubinát /2743/, travičstvo 

/3002/.  

700 33-3610 1842  511 

Správa hlavného slúžneho okresu Košice o dopravnej nehode a usmrtení osoby 

/80/, zoznam sudcov delegovaných na trestnú sedriu župy /115/, opis osoby 

utečeného, na smrť odsúdeného väzňa /2195/, žiadosť AŽ adresovaná mestu 

Košice o prepustenie dvoch izieb v mestskej nemocnici na liečenie chorých 

väzňov /2231/, výkaz zo župného väzenia prepustených väzňov /3182/.  

701 39-2527 1843  511 

Žiadosť podslúžneho okresu Füzér o vyslanie bezpečnostného komisára okresu 

Cserehát na dolapenie lúpežníka /952/, žiadosť Turnianskej župy o vymáhanie 

nákladov na stravovanie väzňov /1150/, zoznamy sudcov delegovaných na 

trestnú sedriu AŽ /1213, 1548, 1597/, výučný list a vandrovná knižka 

obuvníckeho tovariša dopraveného postrkom z Bukoviny do miesta 

príslušnosti v AŽ po odpykaní trestu /1577/, zavedenie štatariálneho súdnictva 

na dobu jedného roka /2468/.  

702 3-3773 1844  512  

Pripomienky Miestodržiteľskej rady k výkazom väzňov župy /168/, opisy 

uväznených osôb /1104/, výkaz nákladov na stravovanie väzňov AŽ /1240/, 

zoznam sudcov delegovaných na trestnú sedriu AŽ /2984/.  

 

703 17-3674 1845  512 

Výpovede vyšetrovaných tulákov /62/, výskyt falošných bankoviek /437/, 

výkaz nákladov na stravovanie väzňov /1292/, rozsudok trestu smrti nad 

podpaľačom /1418/, nariadenie Miestodržiteľskej rady o spôsobe vymerania 

telesných trestov /2266/.  
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704 9-3129 1848  513 

Výkazy nákladov na stravovanie väzňov vo väznici AŽ /9, 10, 33/, žiadosť 

bezpečnostného komisára o vyplatenie odmeny za dolapenie lúpežníka /354/, 

žiadosť AŽ adresovaná divíznemu veliteľstvu v Košiciach o vyslanie stotiny 

vojska na potlačenie vzbury poddaných v obciach Bodókőujfalu, 

Bodókőváralja a Arka - MĽR /1507/, oznámenie mesta Košíc o zavedení 

štatariálneho súdu na jeho území /1657/, vyhlásenie štatariálneho súdnictva na 

území AŽ /2004/, nariadenie ministra spravodlivosti Fr. Deáka o menovaní 

kráľovských prokurátorov /2402/.  

705 7-240 1849  513 

Prípis generála Görgeyho o vyhlásení vojenského štatariálneho súdnictva /14/, 

žiadosť Gemerskej župy o úhradu za stravovanie väzňa príslušného do AŽ 

/189/, oznámenie Turnianskej župy o termíne zasadania trestnej sedrie /240/.  

706 1790–1846  514 

Intimát Miestodržiteľskej rady o potrestaní sebazmrzačených osôb /1803/, 

rozsudok Kráľovskej súdnej tabule v Pešti v apelovanej trestnej veci /1805/, 

správa bezpečnostného komisára o svojej činnosti /1811/, menovanie členov 

trestnej sedrie /1837/, zoznamy väzňov panstiev Jasov a Aszaló /1841/.  

 

6. Výkazy väzňov 

 

707 1791–1850   515 

 

 

7. Župný kastelán  

708 1-40 1849  515 

Svedectvo o vyšetrovaní obyvateľa v Nižnom Olčavári vyhrážajúceho sa 

kozákmi /1/, žiadosti slúžnych o uväznenie predvedených delikventov, príkazy 

na prepustenie väzňov, opätovné uväznenie revolučnou vládou prepusteného 

väzňa /30, 33/.  
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C.  P A N S K Á  S T O L I C A 

I. POMOCNÉ  K NIHY 

709 Fasc I-IV 1752–1786  516 

Elench k spisom  

II. SPISY 

710 Fasc I   1-13 1752–1773  516 

Urbársky spor jasovského panstva proti obyvateľom mestečka Jasov /1/, 

zavedenie urbárskych povinností v Zlatej Idke /3/, spor proti poddaným obcí 

Šaca, Šemša, Hodkovce a Nováčany pre poškodenie lesov a rolí zemepána /6/, 

urbárska klasifikácia obcí AŽ /9/, zápisy zo zasadaní urbárskych kongregácií 

AŽ z r. 1773 /13/.  

711 Fasc II    1-8 1774   516 

Sťažnosť obyvateľov obce Ťahanovce na Jozefa Rollyho pre zabavenie ich 

ošípaných /1/, vyšetrovanie rôznych sťažností obyvateľov obce Bidovce a 

Svinica /4/, spor o železný hámor medzi jasovským panstvom a rodinou Petri 

/6/, urbárske sťažnosti obyvateľov mestečka Haniska a obce Bočiar na 

zemepána Jakuba Mešku /8/.  

712 Fasc III   1-15 1775–1785  517 

Sťažnosť dvoch obyvateľov z obce Krásna nad Hornádom proti jágerskej 

kapitule ako zemepánovi pre náboženskú neznášanlivosť a poškodenie na 

majetku /1/, urbárske sťažnosti obyvateľov obce  Büttös na zemepána /4/, 

vyšetrovanie urbárskych pomerov mestečka Nižný Medzev /6/, spor 

jasovského panstva s cechom čižmárov v Nižnom Medzeve pre neprijatie 

Andreja Járossyho do cechu /10/, koncept  zápisnice urbárskej sedrie z r. 1785 

/15/.  
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713 Fasc IV   1-13 1785   517 

Urbárske sťažnosti obyvateľov obce Hernádkércs proti zemepánovi /1/, 

majetkový spor poddaných panstva Gönc /3/, súpis obyvateľov, želiarov a 

hospodárskych zvierat obce Hejce z r. 1747 /8/, urbársky spor jasovského 

panstva proti obyvateľom mestečka Jasov /13/.  

714                                                                                          1751–1809   518 

Urbársky spor fiškála panstva Jána Barkótzyho s obyvateľmi v Kráľovciach 

/1760/, zápisnica zo zasadania panskej stolice v Čečejovciach /1770/, v 

Krásnej nad Hornádom /1775/, štatút o užívaní lesov vo Veľkej Ide a okolí 

/1777/, urbársky spor panstva Trnavského seminára v Krásnej nad Hornádom s 

obyvateľmi Nižnej Hutky a Bystera /1790/, spor Imricha Fischera so svojimi 

poddanými a želiarmi v Poľove /1803/. 

714                                                                                             1811–1825               519 

Spor panstva Henricha Vandernatha v Rozhanovciach s nájomníkom 

Zachariášom Rothom /1811/, sťažnosť obyvateľov obce Felsővadász na 

zemepána Abraháma Vayho pre nadmerné požadovanie robôt /1815/, spor 

mestečka Moldavy nad Bodvou so zemepánom Annou Vandernathovou pre 

zneužitie práva výčapu /1819/, urbársky spor poddaných Myslavy, Bašky, 

Nižného a Vyšného Klatova s mestom Košice /1825/.  

714                                                                                          1825–1846  520 

Návrh zemanov z Moldavy nad Bodvou na zlepšenie správy mestských 

majetkov /1826/, urbársky spor obyvateľov obce Hejce /MĽR/ so zemepánom 

Košickým biskupstvom /1829/, urbársky spor poddaných mestečka Aszaló 

/MĽR/ s Veľkovaradínskou kapitulou ako zemepánom /1831/, spor Gabriela 

Takácsa býv. špána Viktórie Majthényiovej v Trstenom pri Hornáde so svojou 

zamestnávateľkou o zaplatenie dlžoby /1846/. 
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D.  P R Á V N Y  Z Á S T U P C A 

I. ÚRADNÉ  KNIHY 

715 1848–1850  

Register väzňov /Első alügyészi hivatal tabellája/. 

Maď., 43,5 x 27 cm, väzba brožovaná, nefóliovaná, poškodená. , 

 

II. SPISY 

716                                                                                                1780–1814  521 

Rozhodnutie župy o úprave hate mlyna v Zdobe /1780/, mienka župného 

fiškála o vyhrážaní sa podpálením delikventa v obci Szentistvánbaksa - MĽR 

/1793/, vyšetrovanie vo veci bohorúhačstva /1805/, zoznam spisov 

odovzdaných fiškálom Samuelom Domonkosom do archívu /1810/. 

716 1815–1832  522 

Pravidlá o vykonávaní štatariálneho práva /1817/, sťažnosť poddaných 

Paňoviec na zemepána pre nadmerné požadovanie robôt /1818/, súpis 

hnuteľností dlžníka vykonaný pri exekúcii /1821/, sťažnosť poddaných v 

Trstenom pri Hornáde na zemepána pre odňatie klčovísk /1831/.  

716 1833–1841  523 

Sťažnosť cechu mäsiarov v Košiciach na svojho člena pre urážku na cti /1834/, 

sťažnosť poddaných obce Vily - MĽR na zemepána pre násilné vymoženie 

dlžôb /1835/, trestný zákonník insurekčného vojska z r. 1808 a pravidlá 

štatariálneho súdu /1837/, inventár lekárne Jána Tótha v mestečku Szántó - 

MĽR /1838/.  
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716              1842–1850         524 

Zásah cenzúry u košického kníhtlačiara Karola Verfera /29/1842/, služobná 

inštrukcia pre župného kastelána, dozorcu väznice, husárov a hajdúchov 

/153/1842/, falšovanie armálesu /69/1843/, pripomienky v konkurznom spore 

Samuela Domonkosa /101/1844/.  
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Osobný register 

 

A 

Alaghy Melichar, krajinsky sudca 80  

AIbert, miestodržiteľ 430 

Andrássy Anton, rožňavský biskup 318 

 

B 

Báthory Štefan, krajinský sudca 74,76  

Báthoryová Žofia 308 

Bernáth Maximilián, jasovský prepošt 274, 276, 443  

Bocskai Štefan, sedmohradské knieža 77 

 

C, Č 

Csáky Anton, hlavný župan AŽ 157 

- Ladislav, krajinský sudca 84 

- Štefan, krajinský sudca 94 

Čech Ján, myšliansky prepošt 8J 

- Štefan, košický biskup 302, 513 

 

D 

Deák Fr., minister spravodlivosti 470, 704  

Drugeth Ján, krajinský sudca 81 

 

 

 

E 

Erdödy Juraj, krajinský sudca 312  

Eszterházy Imrich, nitriansky biskup 135 

- Jozef, krajinský sudca 136 

- Karol, jágerský biskup 222, 251326, 412 

- Mikuláš, palatín 82 

- Pavol, palatín 429 
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F 

Fekete Juraj, krajinský sudca 313  

Fenessy Juraj, biskup a prepošt 94, 478  

Ferdinand I. 73 

Ferdinand II. 80 

Ferdinand III. 308 

Forgách Žigmund, krajinský sudca 78 

František l. 325 

František Lotrinský, rímsky cisár 160, 310, 429 

  

G 

Goldegh Maximilián, jasovský prepošt 131  

Görgey A., generál 705 

 

H 

Horváth Juraj, jágerský prepošt 92  

Hoszutoty Ladislav, varadínsky biskup 82 

 

J 

Jozef II. 214, 236, 240, 313, 490 

 

K 

Karol III. 109, 310 

Kazinczy František 314, 466, 655 

Keczer Štefan, varadínsky prepošt 148 

Klauzál G., minister orby, priemyslu a obchodu 470 

Koháry Štefan, krajinský sudca 111  

Kossuth Ľ. 470, 647 

Kutassy Ján, prímas 76 

 

L, Ľ 

Leopold I. 91, 92 

Ľudovít II. 314, 478 
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M 

Mária Terézia 122, 140, 146, 155, 158-160, 164, 182, 190, 199, 201, 213, 226,  228, 

240, 310, 312, 313, 429, 430, 476, 553 

Martinovič Ignác 585  

Megyeri Karol, herec 458 

Mészáros L., minister vojny 470 

 

N 

Nádasdy František, krajinský sudca 87  

Napoleon 665 

 

P 

Pálfalvay Ján, spišský prepošt 87  

Pálffy Ján, palatín 148, 310 

-  Mikuláš, palatín 106, 118 

-  Pavol, palatín 84 

-  Tomáš, kancelár a biskup 90, 92 

Pázmány Peter, ostrihomský arcibiskup 80 

 

R 

Rákóczi František I., sedmohradské knieža 90 

- František II. 106,309,478,551 

- Juraj l., sedmohradské knieža 83 

- Pavel, krajinsky sudca 80 

- rodina 78 

Révay Anton, rožňavský biskup 404  

Richter Alojz, jasovský prepošt  298 

 

S 

Sauberer Andrej, jasovský prepošt 34, 140, 141, 145, 146, 182, 201, 222, 231  

Semsey Ján, kráľovský fiškál 180 

Serédiová Žofia 478 
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Spandkov, generál   308 

Szemere B., minister vnútra 470  

Szikszai Juraj 592 

 

T 

Tesch Karol, jasovský prepošt 127, 552  

 

W 

Wesselényi František 84, 88, 90 

 

Z, Ž 

Zazio Andrej, jasovský prepošt  272  

Zichy František, rábsky biskup 137  

Žigmund 673 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestny register 
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A 

Abaujvár /pozri tiež Ujvár/ 83, 96, 177  

Alpár 78, 203, 277 

Alsasko  339 

Alsócéce 136, 262, 304, 339, 353 

Alsófüged 240, 333, 347, 575 

AIsógadna /pozri tiež Gadna a Oroszgadna/ 429 

Alsógagy 77, 146, 309 , 407 

Alsókázsmárk 287, 314, 327 

Alsókéked 161 

Alsóméra 79, 144, 321 

Alsónovaj /pozri tiež Novaj/ 276  

Alsóregmec 241, 466, 469, 495  

Alsószend /pozri tiež Szend/ 352, 470  

Alsóvadász 155, 284, 292, 614 

Apáti 146 

Apáti, osada /pozri tiež Zsupapáti/ 112, 140  

Arka 125, 135, 439, 704 

Aszaló 230, 282, 468, 516, 714 

 

B 

Báčka, Juhoslávia 656 

Bačkovík 185, 262, 458, 484, 569 

Baksa/pozri tiež Szentistvánbaksa/ 285 

Bakša/pozri tiež Kokšov-Bakša, Nižná Bakša a Stredná Bakša/ 77, 95, 100, 102, 119, 

190 

Bakta 74, 223, 474, 520, 577 

Banská Bystrica 549 

Barca/pozri tiež Nižná a Vyšná Barca/ 139, 387, 401, 460, 477, 562, 628, 630, 694 

Baskó 125, 670 

Baška 145, 146, 393, 413, 714 

Bátor/pozri tiež Gagybátor/ 212, 304, 309, 608, 629  
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Belža 92, 95, 105, 162, 379, 416 

Beniakovce 72, 256, 356, 415, 456 

Berencs 217,223,239,263,455,485,560 

Beret 93,197,236,285,305,377,433,456.465,506 

Bernátovce 89,90,128,136,163,170,185,189,246,247,363,477,480,493 

Bidovce 137,371,449,481,565,711 

Blažice 453,501 

Bočiar 236,359,378,407,486,711 

Bohdanovce 157,180,186,350,356,361,385,395,414,429,457,482,507,549 

Boldogkő 122,476 

Boldogkőujfalu 125,133,704 

Boldogkőváralja 125,512,585,603,646,704 

Brašov 91 

Bratislava 308,471 

Budimír 384,459 

Budulov/pozri tiež Malý a Veľký Budulov/ 99,254,266,379,407,438, 454,457,459, 470, 

475,509,510,522 

Bukovec 95,145,146,168,360,379,381,443 

Bukovina 701 

Buzica 74,83,92,135,153,174,208,216,218,229,265,273,281,285,294,303,312,326,373, 

385,401,402,409,417,499,504,523,524,585,594 

Buzice 159,166,170,190,256,274,370,393,415,477,479,480,482,499 

Buzinka 111,128,132,144,224,256,400,410,437,473,482,502,514,519 

Büd /pozri tiež Hernádbüd/ 309 Böttös 85,89,712 

Byster 114,462,714 

Bystré 33 

Byšta 114,204,209,210,522 

 

C, Č 

Cekeháza 152,311 

Cestice 83,167,177,261,264,333,365,385,414 

Csenyéte 197,217,285,311,483,485,498 

Csobád 141,198,239,241,514,608 
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Čakanovce 256,288,340,398,480,484,569 

Čaňa 75,81,91,167,173,174,177,225,245,373,480,485 

Čečejovce 91,108,143,260,268,285,291,317,334,394,411,414,445,496,714 

Čemerné 33 

Černovice, Bukovina 503 

 

D, Ď 

Debraď 347,378,469 

Detek 171,296,356,377 

Devecser 114,252,431 

Dobsza 75,86 

Drienovec 75,80,84,93,190,196,318,335,337,340,392,404,456,469,500,505,583, 

615,635 

Ďurďošík 257,399,404,417,470 

Ďurkov 33,86,132,172,206,235,301,303,344,389,506,523 

 

E 

Encs 481 

Erdőhorváti 202,203,299,330,340,441,466,479,500,509,619 

  

F 

Fáj 151,197,294,311,465,485,522 

Fancsal 144,296,490,521,559,567,575 

Felsőcéce 136,178,220,242,269,353,387 

Felsődobsza (pozri tiež Dobsza/ 148,214,220,223,241,246,249,282,328,574  

Felsőfüged 144,238,479,493 

Felsőgadna /pozri tiež Gadna a Oroszgadna/ 429 

Felsőgagy 77,146,309,470,476 

Felsőgolop /pozri tiež Golop/ 176 

Felsőkázsmárk 240,287,305 

Felsőkéked 446 

Felsőkér /pozri tiež Kér/ 93,129,186 

Felsőméra 80,88,136,144,170,192,212,219,251,255,263,330,460,496,522,550 
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Felsőnovaj /pozri tiež Novaj/ 320  

Felsőregmec 79,182,241,433,494,495  

Felsőszend /pozri tiež Szend/ 80,470  

Felsővadász 453,458,461,714 

Folkušová 83 

Fony 110,152,166,251,260,325,329,443,444,447,452,462,494,525,637 

Forró 112,119,160,297,439,513 

Fúlókércs 193,212,239,616 

Füzér 101,224,616 

Füzi, osada 413 

 

G 

Gadna /pozri tiež Alsógadna, Felsőgadna a Oroszgadna/ 461  

Gygybátor /pozri tiež Bátor/ 250,275,292,456,458,467 

Garadna 207,400,457,553,690 

Garbovce 549 

Gard, osada 92 

Geča /pozri tiež Nižná a Vyšná Geča 98,127,133,253,258,299,372,383,449451,462, 

480,493,524 

Gibárt 159,187,293,430,627 

Golop/pozri tiež Felsőgolop/ 302  

Gombospuszta, osada 585 

Gönc 131,283,305,308,319,347,355,468,471,472,478,483,495,518,553,554,634,639, 

655 

Göncruszka /pozri tiež Ruszka/ 130,175,199,237,283,320,454,638 

Gyňov/pozri tiež Nižný a Vyšný Gyňov/ 80,192,222,259,264,358,405,416,442,480, 

492,502 

 

H 

Halič 524 

Halmaj 81,261,512,635 

 

Haniska 34,90,122,161,173,182,357,381,382,413,477,711 
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Hejce 87,166,255,320,432,454,465,513,557,625,626,713,714 

Herľany 129,339 

Hernádbüd /pozri tiež Büd/ 185,206,221,412,448  

Hernádkércs 117,198,713, 

Hernádpetri /pozri tiež Petri/ 636 

Hernádszentandrás /pozri tiež Szentandrás/ 280,289 Hernádvécse/pozri tiež Vécse/ 

314,338 

Hidasnémeti 109,166,209,295,305 

Hlinné 33 

Hodkovce 107,154,270,402,710, 

Hollóhaza 101,626, 

Homrogd 80,208,325,467,472 

Hornád, rieka 384,638 

Hotyka 512 

Hrašovík 356,405,439,679 

Hronský Beňadik 73 

Hutka /pozri tiež Nižná a Vyšná Hutka/ 114,369 

Hýľov 82,95,128,344,369,406,443 

 

CH 

Chrastné 194,391,416,454,459,460 

Chym 85,103,144,165,231,232,329,406,408,416,452,478,479 

 

I 

ldrány 300 

 

J 

Janík 89,100,165,188,194,198,203,207,224,228,233,242,243,250,251,260,269,274,280, 

346,368,379,401,433,454,472,473,486,487,493 

Jánosd 437,596,629 

Jasov 88,90,95,127,190,268,378,475,500,710,713 

 

K 
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Kány 146,275,315 

Kechnec 135,149,236,261,338,502,562,576 

Kér/ pozri tiež Felsőkér/ 76,83,187,230,302,324,461,477,494  

Keresztéte 89,212 

Kežmarok 563 

Kisbányácska 466 

Kisbózsva 262,455 

Kisfalu 452,454,456,628 

Kiskinizs 265,271,293,517,519,520 

Kláštor pod Znievom 435 

Klečenov 126,361 

Kokšov-Bakša /pori tiež Bakša, Nižná Bakša a Stredná Bakša/ 158,189,248,264,317, 

376,413,480,490 

Komárovce 82,94,167,177,216,414 

Komlóska 512 

Korlát 80,216,260,339,341,62,476,494,514,570,605 

Košice 87,94,97,102,103,108,112,119,127,134,138,139,145,146,164,168,185,193,195, 

199,207,230,248,263,273,277,279,282,283,295,308,310,312,313,355,358,360,364,367,

372,379,387,393,400,430,448,451,453,454,456-458,460,462,465,477, 

479,481,482,487,496,501,503,517,520,559,632,665,679,700,704,714,716 

Košická Belá 456,520,606 

- Nová Ves 439,456 

- Polianka  154,174,254,268,363 

Košické Hámre 456 

- Oľšany/pozri tiež Nižný a Vyšný Olčvár/ 280,291,329,353,392,462  

Košťany 127,163,331,355,477 

Kovácsvágás 89,151,211,267,326,433,486,559 

Kráľovce 160,356,365,388,404,714 

Krásna nad Hornádom 114,163,340,354,360,362,384,390,434,443,445,472,566,619, 

628,712,714 

Kupa 97,141,226,285 

 

 

L 
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Lánec /pozri tiež Nižny, Stredný a Vyšný Lánec/ 83,431  

Lebenys, osada 138,151,354,378 

Léh 176,250,288,560,635 

Levoča 122,125 

Liptovský Mikuláš 481,525 

Litka 150 

Lorenčík 92,207,257,271,367,393 

 

M 

Mád 230,564 

Malá Ida 87,90,94,302 

Malé Sokoľany /pozri tiež Sokoľany/ 175,181 

Malý Budulov/pozri tiež Budulov/ 140,173,378 

- Peder /pozri tiež Peder/ 140,212,240,300,477  

Marcinfalva 123,380,431 

Mátyásháza 76,79,163,226,405,475,491,404,495 

Merník 33 

Milhost’ 149,166,167,177,206,214,215,260,359,375,378,386,397,414,481,512 

Mogyoróska 125,463 

Mokrance 83,136,146,176,188,209,224,241,242,251,254,270,272,287,298,315, 

323,327,347,353,360,366,374,381,386,395,396,408,409,429,446,459,461,498,502,523 

Moldava nad Bodvou 33,72,75,90,94,96,97,99,102,103,120,127,147,158,182,251,269, 

273,286,307316,321,325,340,353,356,445,454,460,461,469,470,490,502-

504,506,523,550,638,678,714 

Monaj, osada 201 

Monok 86 

Myslava 92,456,515,714 

Myšľa/pozri tiež Nižná a Vyšná Myšľa/ 79,95,395 

 

N 

Nagybózsva 227,236,451,518 

Nygykinizs 210,218,219,246,259,270,279,290,293,406,492,512 

Nižná Bakša /pozri tiež Bakša a Kokšov Bakša/ 84 

- Barca /pozri tiež Barca/ 138 
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- Geča /pozri tiež Geča/ 364 

- Hutka/pozri tiež Hutka/ 354,391,395,460,714 

- Kamenica 233,335,360 

Nižná Myšl’a /pozri tiež Myšl’a/ 95,97,202,243,347,250,453,483,501 

Nižný Čaj 35,145,156,171,186,204,369,404,414,593 

- Gyňov/pozri tiež Gyňov/ 364 

- Lánec/pozri tiež Lánec/ 74,83,168,298,305,402,403,574 

- Medzev 36,121,129,313,352,358,402,465,475,478,483,507,688,712 

- Olčvár/pozri tiež Košické Oľšany/ 96,439,498,708  

Novačany 343,361,392,397,402,464,521,710 

Novaj /pozri tiež Alsónovaj a Felsőnovaj/ 626 

Nyésta 274 

Nyíri 88,323,326 

 

O 

Olšovany 80,453,501 

Onga 472,499,617 

Ongaujfalu 499 

Ónod 79,88,106 

Opátka 516 

Oroszgadna /pozri tiež Gadna, Alsógadna a Felsőgadna/ 643 

 

P 

Pálháza 91,225,237,494   

Pamlény 79,193,264,266,267,316,521 

Pányok 179,224,244,257,414 

Paňovce 77,87,142,145,154,260,270,285,348,353,357,367,388,392,447,451,581,716 

Peder/pozri tiež Malý Peder/ 99,101,110,121,124,286,290,292,396,402,432,434,459, 

500,504,505,584 

Pere 511 

Perecse 146 

Perín  82,90,157,177,241,256,270,326,331,349,368-370,373,374,380,384,400,403,406, 

432,453,472,479,481,574 
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Pešt’ 468,637,706 

Petri / pozri tiež Hernádpetri/ 619  

Ploské 230,234 

Pol’ov 76,135,169,195,211,234,259,271,297,314,377,393,401,403,411,414,464,478, 

620, 629,714 

Poproč 343,347,378,504,573,583 

Prešov 33,310,457,465,577,585,637 

Pusztafalu 585 

Pusztaradvány 336 

 

R 

Radvány 451,634 

Rankovce 72,129,213,220,227,280,331,371,436,452,458,466,595 

Rásony 123,191,196,284,299,485,519 

Regéc 166,412 

Regéci Háromhuta 641 

- Középhuta 346 

- Óhuta 346 

- Ujhuta 346 

Regécke 125,452,463,628 

Rešica 135,153,315,377,403 

Rimavská Sobota 90 

Rozhanovce 33,72,191,193,206,230,255,261,278,328,329,375,388,403,416,444, 450, 

450,454,456,459,460,462,468,469,473,489,492,499,502,510,518,524,525,583,697,714 

Rudabánya 78 

Rudabányácska 466 

Rudlov 33 

Rudník 343,347,361,369,397,464,504,615 

Ruszka/pozri tiež Göncruszka/ 308 

Ružín 452 

 

 

S, Š 
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Sárvár, osada 207,212,400 

Segedín 608,654,660,667,669,671,674 

Selyeb 201,448 

Seňa 105108,230,289,335,350,357365,374,407450,472,514,524,639,647 

Skároš 96,108,162,259,268,271,358,371,454,507,508,511,513,581,616 

Slančík 73 

Slanec 74,117,183,349,452,629,690 

Slanské Nové Mesto 96 

Smolník 443 

Sokol’any /pozri tiež Malé a Veľké Sokoľany/ 

83,135,138,143,169,178,255,285,305,341,359,372,377,378,380,385,396,463,469,482,4

84,515,519,565,629 

Sompataki Huta 323 

Spišská Kapitula 190 

Spišské Vlachy 464 

Stredná Bakša/pozri tiež Bakša, Kokšov-Bakša/ 354 

Stredný Lánec /pozri tiež Lánec/ 75,80,83,195,224,244,246,317,452  

Svinica 126,300,351,359,456,474,515,516,604,711 

Szala 212,229,237,246,251,294,305 

Szántó 88,98,109,110,123,142,159,160,165,180,185,231,238,257,260,262,284,293, 

308,327,335,337,343,350,440,447,449,461,465,483,507,509,510,519,522,592,619,648,

716 

Szászfa 77,274,302,336,495,515,633 

Szemere 193,339 

Szend /pozri tiež Asószend a Felsőszend/ 77 

Szentandrás /pozri tiež Hornádszentandrás/ 80,165,252,277,289,433,436,481,505,522 

Szentistvánbaksa /pozri tiež Baksa/ 111,137,181,214,252,261,272,472,516,716 

Szikszó 101,127,151,173,182,183,189,193,200,212,259,305,313,324,455,462464,470, 

479,491,592,666 

Szikszóujfalu, pozri Ujfalu 

Szolnok 201 

Szőled 175,454,638 

Szőllőske, osada 154,182 

Szurdok 109,257,284,619 
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Šaca 77,90,594,710 

Šebastovce 141,633 

Šemša 90,100,107ș164,402,710 

 

T, Ť 

Tállya 440,509,599 

Telkibánya 153,463,583 

Tengerfalva 222,278 

Tokaj 663 

Tomor 324,466,467 

Tornyosnémeti  83,112,130,148,149,152,166,206,209,252,305,333,359,361,414,474, 

481,637 

Torysa, rieka 462 

Trhovište 678 

Trnava 390 

Trstené pri Hornáde 108,156,179,186,215,235,273,346,351,374,442,449,454,455,490, 

507, 508,513,714,716 

Trsťany 231,232,356,410 

Turňa nad Bodvou 196 

Ťahanovce 588,711 

 

U 

Ujfalu 243,461,632 

Ujlak 146,250,309,345 

Ujvár/pozri tiež Abaujvár/ 150,162,167,189,190,224,231,232,244,260,333,378, 

386,397,414,434,564 

Užhorod 505 

 

V 

Vajda 85,89,488,575 

Vajkovce 33,236,356,404,415,416,459,460 

Vécse/pozri tiež Hernádvécse/ 315,607 

Vel’ká Ida 82,94,99,112,167,177,184,199,210,232,236,241,246,247,262,275,357,365, 
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367,368,370,377,381-383,386,388,390,391,394,398,405,407,414,415,440, 

443,446,453,464,468,477,486,490,504,634,714 

Vel’ké Ozorovce 332 

- Sokoľany /pozri tiež Sokoľany/ 175,181,218 

Veľký Budulov/pozri tiež Budulov/ 124,154„155,189,201,224,303,323,326,330,362, 

373,389,392 

Vendégi 89,146,229 

Viedeň 308,456,508,652 

Vilmány 158,250,301,308,452,454,562 

Vily 266,508,585,716 

Vizsoly 113,136,149,164,168,205,284,412,457,463,467,478,596,600 

Vranov 33 

Všechsvätých 77,84,87,89,161,163,264,285,355,381,384,477,480,491,621 

Vyšná Barca /pozri tiež Barca/ 138,155,355,378 

- Geča /pozri tiež Geča/ 156,364 

- Hutka/pozri tiež Hutka/ 344,354,364 

- Kamenica 129,134,233,269,270,313,327,376,466,488 

- Myšľa /pozri tiež Myšľa/ 452,453,501,690 

Vyšné Opátske 390 

Vyšný Čaj 318,322,338,351,364,444,446,452,465,469,488,517 

- Gyšov/pozri tiež Gyňov/ 85,475 

- Klátov 456,714 

- Lánec/pozri tiež Lánec/ 83,92,144,165,212,246,305,316,394,452 

- Medzev 36,129,475,638 

- Olčvar/pozri tiež Košické Oľšany/ 114,356,472 

 

Z, Ž 

Zámutov 33 

Zdoba 354,571,715 

Zlatá Idka 399, 476,498,516,573,710 

Zsujta 98,100,150,153,154,203,224,244,273,435,444,446,450,454,517 

Zsupapáti /pozri tiež Apáti, osada/ 477 
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Žarnov 432,459,504 

Ždaňa 81,83,84,95,136,157,204,305,331,415,457,467,4 71,476,496,513,514 

Žírovce 327,488 

Žobrák, osada 365,390,411 
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Vecny register 

 

A 

administrácia komorská 399  

advokáti, pozri prokurátori  

akadémia 632 

almužny, pozri milodary 

archív 318,332,449,460,619,716 

 

B 

bane 82 

bankovka falošná 667,668,687,688,703 

banské podnikanie 573 

benefície 193,132 

bigamia 551,552,555,557,564,569,588,591,598,601,636,640,654,679-681,697 

biskup jágersky909422225l,325.412478 

- košický 302513 

- nitrianský 92,135 

- rábsky 137 

- rožňavský 318404 

bitka /pozri tiež zbitie/ 560,569,571,573,574,593,594,599,601,606,615,616,618-621, 

625,629-631,636,640,652,656,666,669,674,677,690 

bohorúhačstvo 89,328,453,626,628,631,632,635,637-640,642-644,648,662,675,679 

682,688,692,696,716 

bosoráctvo 551-554,556,562,568,570,571 

 

C 

Cech čižmárov 712 

- krajčírsky 316 

- mäsiarov 716 

cenzúra 716 

Cigáni 82,552,562,574,576,621,627,632 

Clo 454,510 
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- oslobodenie od platenia 91 

cudzoložsvo 82,93,550-559,561-563,569,572,588,589,603,607,624,626,627,631,642, 

643,680,685,688 

 

D 

dane 138,244,283,346,468,511 

- nedoplatky 99,199,215,249,250,259,305,318,333,352,501 

- register 313  

defraudácia, pozri sprenevera 

deľba majetkov 73,77,79,83,85,8789,338,339,406,418,429,431,443,446,450,454,457, 

458,474,477,481,486,487,493,496,499,517,519,524 

- pozostalosti 435, 510  

delegáti župní 308  

delikty 663,684 

desiatky 89,94,227,251,355  

deviatky 226 

dezercia 576,583,589,594,595,598,600,605,607,611,614,619,624,625,628,630,634,635, 

643,685,687,696 

divadelná spoločnost’ 289 

dobrovoľné priznania 649,650 

dohody 35,318,421,485,513 

- majetkove 81,88,318,339,448,456 

dom Levočský v Košiciach 313,460  

dostavník 637 

dozorca väznice 716 

dražba 458,507,518 

- nehnuteľností 439,446,490,522,524 

- kníh 345 

 

E 

erb 80,81 

exaktor 118,122,138,313 

exekúcia 90,109,136,267,285,287,305,424,445,451,466,471,514,523,525,716 
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F 

fajčenie 637,642,647 

falšovanie bankoviek 674,685,691,692 

-   cestovného pasu 576,583,596,628,696 

-   dobytčieho pasu 596 

-   listín 554,563,716 

- listov 699 

- mincí 699 

-   peňazí 464,637,639 

-   písomností 286,463,671,673,681,682,688,689,691 

-   úradného dokladu 615,640 

-   vína 277,504,510 

-   zmenky 644 

farári 253,470,557 

- evanjelickí 84,89,220,559,567,575 

- katolícki   153,193,251,325,356,375,456,525,557 

- protestantskí 144,184,555 

- reformovaní   305,357,504,549,562,564,575,592 

felčiar 592 

fiškál 144,147,153,180,184,197,198,215,227,228,230,233,240,242-244,249-251,255 

256,258,259,261,262,266,271,275,277,289,291,296,303,305,312-314,317,318, 

322,333,439,455,466,585,715 

 

G 

generalát v Košiciach 308 

 

H 

hámor železný 358,443,711 

hladomor 583 

hlavný župan 157 

homosexualita 596 

hostinec 111 

hrad Boldogkő 122 

- Füzér 76,101 
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- Regéc 46 

- Slanec 74,362 

hranice chotárne 75,82,86,311,359,378,379,381-384,387,390-392,395,399,400,402, 

404,413,459,486,504 

- obchôdzka 82,325,327,341,432,442,443,454,457,460,462,466,469,515,516 

- žúp 308,486 

hry zakázané 607,680,688  

 

I  

infanticída 550-553,556-558,560,562,564-566,569,572,573,588-590,592,594,595, 601, 

602,605,609,611,614,616,617,620,622,626,634,636,638,640,642,643,647,676, 687,688 

insurekcia 105,308,647 

intabulácia 339,341,420,457,466,525 

inventár hnuteľností 313 

- majetku 310,314 

- lekárne 716 

- pozostalosti 484 

 

J 

jarmoky 246,247,439 

jezuiti 33,95,97,102,122,151,166,190,196,392 

 

K 

kalendár 639 

kameňolom 152,311 

kancelár 92 

kancelária kráľovská 466,469 

kapitula jágerská 102,331,445,479,712 

- ostrihomská 114,138,155 

- spišská 94,336 

- varadínska 107,714 

kastelán 716 

kat 676 
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kazatelia, pozri farári  

klamstvo, pozri podvody  

kníhtlačiar 716 

komasácia 470 

komisár bezpečnostný 470,617,701,704,706 

- cestný 281,284,451,637,641 

komisia sirotská 342,460 

komora Spišská 98 

- Uhorská 98,126 

konkubinát  639,690,691,699 

konvent jasovský 75,131,483,486,505 

konvertiti 578 

konvikt v Košiciach 102,151,158,190,193,355,415,479 

konzistórium biskupské 457,460,465 

kostoly 119,285,553-555,559,564,570,588,294,626,633,670,674,678,692,693, 

kozáci 708 

kradež 82,89,317,549,551,552,554,555,558-566,568-574,577,587-594,596-603,608, 

609-611,615-618,620-627,632-638,640-642,644,646-648,651,652,654,655,657- 

662,664-678,681,683-687,690,692-694 

krčmy 105, 30,141,160,223,236,264275366,443,472,496,504,521,5Z1,593 

krivá prísaha 623,643  

krivé obvinenie 591,635  

kúpa, pozri nákup 

kúpele 161 

kúria 103,108,110,121,124,154,162,178,181, 186,211,221,228,249,305,332,353,376, 

379,391,394,479 

kurentovanie 634,636,669,697 

 

L 

lekári 72,282,290,454,497,510,525,583,628,639,694 

lekárne 716 

lekárnici 287,295,509,513,510 

lekárske vysvedčenie, pozri lekársky nález 
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lekársky nález 72,481,489,516,549,642 

lesy 72,74,79,89-91,95,98,100,101,114,126,130,151,157,159,162,164,166,170,182,192, 

198,200,202,207210-2 2,218,222,224,229,230,232,23 239,243,244,251,255,257, 

261,263,267,271,274-278,283,284,292,294,296,300,305,319,323,326,330,337,339, 

340,348,352-357,359-362,365,367,369,370,374,379,380,388,389,392,393,397,401, 

403,411-413,431- 433,439,451,454,455,459,475,486,491,497,498,505,509,515,516, 

520,52,587,610,613 

limitácie 313,552 

listiny 83,84,96,505 

- erbové 78,639 

- metačné 112,138,139,140,189,190,477 

- privilegiálne 75 

- štatučné 493 

lúpež 85,207,553,555,572,574,577,583,585,587,590,593,594,603-605,607-

609,612,627,641,648,657,673,678,693, 694,696,697 

lúpežníci 611 

 

M 

maďarčina 452 

mandáty 76-78,80,81,83,84,87,88,92, 106,109,118,308,310,312-314,325,341,429,430, 

478,485 

mapy 296,512 

matriky 320,483,506,515,517,521,592 

miery nepravé 697 

milodary 655 

mince 604 

mlyny 76,78,8l,84,95,96,112,179,235,299,302,303,354,367,372,387,391,402,410,437, 

451,461,472,716 

mor dobytka 560,757 

múzeum 296 

mýto 74,109,305 
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N 

nákup ukradnutých vecí 614,621,622,638  

nález falošnej bankovky 583,668,685 

napomenutie 90,310,312,332,334,343,349,372-376,450,483,492,497,498,503,506 

násilnosti 666,687 

nedovolená ťažba dreva 616  

nehoda 700 

nemravnost’ 569-572,604,612,617 

nemravný život, pozri nemravnost’ 

ničenie lesov 613,614,619,625,627,632,634,635,637,639,673,710 

 

O 

obarenie 626 

obhliadky súdne 423 

obchodník grécky 150,160,204,451,553 

- poľský 505 

- štrasburský 339 

- vedensky 481 

- vratislavský 140 

obrady náboženské 549,555,559,564,567,575,636 

ocenenie, pozri odhad 

odhad budov 451,494,495,505,524 

- majetkov 349,426,452,522 

- škody 490 

- úrody 498 

- zvierat 515 

odloženie dieťaťa 581,587,600,603,614,624,638,698 

odmeny 676,704 

odpadlíci 578,579 

odpadlíctvo 275,312,330,554,559,578,620,647 

ohováranie, pozri urážka na cti 

ohraničovanie majetkov 422 

okres Cserehát 447,459,472,578,694,696,701 
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- Füzér 346,434,435,451,452,459,460,464,583,701 

- Gönc 346,432,442,464,677 

- Košíce 448,464,693,700 

- Szikszó 313,439,447,459 

olúpenie, pozri lúpež 

opátstvo Hronský Beňadik 73  

opisy osôb 641,569,675,700,702  

otrávenie, pozri trávičstvo  

otváranie poštovych zásielok 604 

 

P 

Palicovanie 583,633 

panstvo Aszaló 468,706 

- Füzér  72,76,89,221,319,323,326,363,465,466 

- Gönc 468,566,713 

- Haniska 122,437 

- Jasov 618,619,706,710-713 

- komorské 339 

- Krásna nad Hornádom 395,443,451,472,714 

- Nižná Kamenica 463 

- Nižná Myšľa 347,444,453,464,457,501,515 

- Pekľany 391 

- Regéc 76,150,152,159,200,202,222,300,346,435,455,482,515-514,619 

- Rozhanovce 714 

- Sárospatak 150,152 

- Slanec 363 

- Svinica 351 

- Szendrő 125 

- Turňa nad Bodvou 101,352,459,521 

-Veľká lda 634 

pas cestovný 557,608,684 

- dobytčí 695 

pašovanie 74 
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pečatidlo 643 

peniaze 643 

perceptor 122,446,453,481,622,688,696 

pivovar 112,152  

plán 513,516  

plebán, pozri farári katolícki 

poburovanie 470,557,607,635,641,643,646,689,696 

poddaní 80, 02,103, 28,188,244,256,259,261,270,296,320,321,337,344,347,386,396, 

413,433,435-438,445,446,464,475,476,508,513,515,565,567,595,634,714,716 

- prepustenie 74 

- utečení 79,81,87,90,94,96, 132,163, 164,173, 174, 183, 199, 371 ,384, 388 ,400, 

478,485,552 

- väznenie 113,122,195,239 

- výmena 351,450,451,453,456,457 

- zadržanie 116 

podpaľačstvo    200,553,554,557,558,560,561,563,567,569,570,575,576,583,585,592, 

593,595,596,598,599,602,604,606,609-612,614-616,618,627,631,633,634,636,638,640-

642,644,645,647,651,658,671,672,682,684,686,687,693,695-699 

podvody 243,358,599,601,604,605,609,612,616,622,623,627-629,633,634,639,641, 

661,667,672,682,685,688,689,695-697 

pohromy živelné 467  

pokladník, pozri perceptor  

pokonávky súdne 425 

pokútne liečenie 576,617 

pomery majetkové 492,493 

- náboženské 488 

- urbárske 494,619,712  

poranenie, pozri zranenie  

poslanci 477 

postrelenie 456,590,596,597,598,610,618,632,634,635,637,639,641,643,645,648,683 

postrk 653,701 

pošta 600 

poštmajster 180,295,297,596 

povera 605 
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povinnosti poddanské 308,351,475,476 

- urbárske 710 

povstanie 512,528,629,630,647,690 

požiar 328,407,574,591,596,604,608 

práca vo sviatok 694,696 

právo meča 673 

- štatariálne 659,675,716 

- výčapu 94,301,377,714 

- výseku mäsa 301 

predpisy o súdnom konaní 313  

predpisy požiarno-bezpečnostné 641 

prechovávanie 584,587,605,606,609,611-615,618,620,623,625,626,629,630,632,633, 

635-637,639,640,642,648,674,679,695,697,699 

prepadnutie 633,694 

prepošt jágerský 92 

- jasovský   90,94,127,131,140,141,145,146,182,190,201,222,231,272,274,276, 

    298,356,369,377,404,443,478,552 

- spišský 87,94 

- varadínsky 148 

prepozitúra v Jasove 107,320 

- v Nižnej Myšli 95 

prerušenie tehotenstva, pozri vyhnanie plodu  

prestup z r. kat náboženstva pozri odpadlíctvo 

priestupok lesný 464,467,504 

privilégium trhové 490 

prokurátori 76,319,333,437,448,462,497,503,549,595,704 

poskribovanie  88, 550 

prostitúcia 552, 572, 631, 698 

protesty73,77-80,86,90-94,308,310,312,319,353-370,433,446,448,452,459,477,480,487 

protokol, pozri zápisnica 

puška 607,624 
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R 

rád uršulínok 503 

reambulácia, pozri hranice – obchôdzka  

register daňový 313 

- trestný 465 

roboty poddanské 502,714,716 

rozsudok smrti 691,703 

rozvod 

267,276,278,283,286,287,290,295,297,302,306,307,323,328,329,338,340,352,437,443,

457,460,464,595 

ruda 406 

- železná 378 

Rumuni 637 

rušenie nočného kľudu 620,634,636,691 

- verejného pokoja 613,643,694 

rybník 97,493 

 

S, Š 

sebazmrzačenie 590,597,602,611,620,628,638,706 

sedria 319,321,345,350,352,466,481,500,511,551,578,585,588,634,639,698,700-702, 

705,706 

segregácia 464 

seminár Kisdyho v Košiciach 112,127,140,155,166,355,364,405  

sirotské záležitosti  86,427,438,441,442,447-449,459-461,464,473  

smilstvo 554,559,563,564,568,587,589,590,595,597608,618,642,686  

sodomia 551,556,558,57Z,589,590,596,598,608,612,624,64Z,648,656  

snem 291,296,303 

- v Bratislave 308 

- v Ónode 106  

spoločnost' divadelná  289 

- poisťovacia 350 

spor dedičský 101,111,123,127,133,151,160,169,172,175,176,180,185,200,203,206,21 

4,231,235,238,240,241,245,248,250,257,260,262,266,269,273,274,277,278,280-

282,287,302,305,324,338,343,473 
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-dlžobný 82,84,93-97,102,103,106,108,113,115-117,119,121,123,124,126-

131,133-136,139-142,147-150,152,153,155,156,158-

160,162,165,166,169-173,175, 

177,178,180,181,183,184,187,188,191,193,195-197,204,206,208,209,211-

213,216,221-237,239,241-244,246-256,258-261,263-288,296-

299,301,305,314,318-

321,324,329,330,345,348,457,465,468,478,484,489,511,714 

 

-exekučný 107, 142 

-hraničný 34,36,112,125,138,139,145,146,161,163,190,196,197,201,207,218,233,

    236,241,315,323,479,485,494,500,512 

- komasačný 284,303,471 

- konkurzný 280,287,295,468,716 

- majetkový 33,74,77,82,92,100,101,103,107,119,120,135,136,140,143,145,146, 

149, 55,158,160,163,168,186,189,190,208,209,219,231,232,239,246, 

248, 251,260,268,274,429,430,472,713 

- manželky, pozri rozvod 

- metačný, pozri hraničný 

-násilenský 77,78,80,83,97,98,102,103,105,107,109,123,126,127,129,133,134,137, 

138,142-144,150,151,153,162,186- 

188,198,202,204,209,212,216,221,222,224,225,228-

230,232,233,237,240,249,251,252,258,263,289,293,303,305,311,323,3

27,404,484,488 

 

- občiansky 309-311,314,345 

- o deľbu majetkov 108,110,135,136,149,165,173,184,208,212,218,224,252,275,   

284,285,292,509 

spor 

- opozčny 29,132, 136,137,150,154,156,168,169,172,187, 198,202,219,227,230, 

232,241,243,249,277,282,288,293,309,311,328 

- o vrátenie hnuteľností 226,249 

- listín 96 

- kúrie 305 

- peňazí 246 

- písomností 192,194,273,279 

- pozemkov 475 

- role 191 
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- vena 283 

- o vyúčtovanie 101,109,116,118,122,229,233,244,289,290,297,323 

- pre zahnanie hospodárskych zvierat 75,95,99,110,118,120,153,172,176,206,217, 

230,231,234,235,237,239,241,251,261,268,270,274,279,284,289,302,329,378,380,

408,443 

- repozičný 209,220,222,293,349,449,451,452,454,524 

- segregačný 471 

- sumárny 301-303,467  

- urbársky 328,453,475,499,710,713,714 

- záložný 35,68-100,117,124,126,128,140,143-146,148,154,155,157-159,165-

168,170,171,173-183,185,186,188,189, 191,193,194,199,201,203-212,214-217, 

220,221,223,224,226,229,230,236,238,242,244,246,247,249,250, 252,254-

257259-262,264-273,275280,283-285288-290,293,294,298-

300,303,304,312,325,336,429,506 

 

-zmenkový 47 

sprenevera 587,592,596,600,627,629,637,641,645,694 

sprisahanie 655 

sťažnosti 315,327,330,334,344,346,350,351,447,448,465,468,469,472,476,500-

503,507-509,512,517,518,583,678,711-713,716 

- poddaných 333,335,347,439,467,470 

- urbárske 313,333,335,343,347 

- väzňov 672 

stolica panská 316-318,320,330,331,338,350,500,512,714 

- sirotská 450 

- súdna, pozri sedria  

strigy, pozri bosoráctvo  

súboj 569  

súd banský 443 

- dištriktuálny hlavný 585 

- repozičný 435,436,438,440,444,445 

- štatariálny 470,664,675-677,684,689,695,698,699,701,704,705,716 

- zmenkový 468,471  

súkenka 263 

súkno anglické 104 
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súpis dane 459 

- dlžôb 331,465,494,506,519 

- dobytka 490 

- hnuteľností 312,325,460,468,487,497,501,507,716 

- majetkov 76,313,324,335,340,341,350,352,414-417,442,454-456,458,459,461- 

467,469,470,482,491,503,519,655 

- nehnuteľností 314,487 

- obcí 478-481,482,713 

- odpadlíkov 578 

- oráčin 485 

- pozemkov 3l6,329,483,502 

- príjmov 341,463 

- sirôt 463,467,471 

- sporov 350 

- šiat 92 

- usadlostí 463 

svedectvo o chudobe 73,321 

- kúpe domu 343 

- odkaze majetku 77 

- zachovalosti 83 

školy 507,563 

štatút o užívaní lesov 714 

- stíhaní krádeží 663 

- verejnom poriadku 80 

- poisťovacej spoločnosti 350 

 

T 

tabula kráľovská 582-585,706 

- septemvirálna 307,585 

- súdna dištriktuálna 310,457,465 

tabuľka genealogické 322 

- väzňov 672,674 

taxy dvorné 470 
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- tolerančné 346 

- zemianske 238 

testamenty 340,347,421,452,460,465,479,480,482,498,508,514,516 

tlačivo 459 

továrne 583 

travičstvo 88,550,556,557,571,572,574,602,604,624,637,665,699 

trest 660,688 

- smrti 469,690,703 

- telesný 295,462,636-638,640,641,643,652,703 

trestnica 608,654,660,667,669,671,674 

tuláci 581,703 

tuláctvo 469,560,574,576,587,589-593,598-603,605,606,608-612,616-619,622,624, 

626,627,630,633-638,643,646,648,655,663,668,677,678,680,681,684,686, 

687,691,692,695 

Turci 550 

týranie 623 

 

U 

ublíženie na tele 75,86,87,93,102,112,115,119,136,139,147,150,154,164,18,205,211, 

213,226,228,233,237,247,249,258,272,279,284,288,290,297,298,301, 

302,305,387,400,404,409,568,571,572,576,586,597,598,602-604,614, 

616,617,641,648,665,683,697,698 

udelenie erbu 80,81 

- milosti 80 

univerzita peštianska 624 

únos 652 

upálenie 609 

úrad poštový 295 

urážka hlavného slúžneho 672 

- mestského senátu v Košiciach 87 

- na cti 84-86,89-92,96, 104,106,112, 115, 118, 120,124, 130,137,139,143,144,150, 

151,153,155,156,161,165,171,177,188,195,196,199,200,202-204,207,212, 

216,217,223,227,228,234,236-238,240,247-250,254-256,260,262,266, 

269,271-281,283-285,289,290,292-305,313,317,337,377,379,380,383, 
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394,397,408,410,458,573,605,608,617,716 

- panovníka 651 

- podslužného 612 

- podžupana 551 

- richtára 616 

- sedrie 463,551 

- úradnej osoby 567,574 

-vrchnosti 551,555,533,641,643,647 

urbárska klasifikácia 710 

- regulácia 457,462,475,478,483,518 

urbárske kongregácie 710 

urbura 131 

útek od vojska, pozri dezercia 

- pred odvodom k vojsku 639 

- zo služby 599,600,602,605,616,627 

- z väzenia 632,634,636,642,667 

utopenie 242,619,621,631,637,643 

úžerníctvo 632,639,664 

 

V 

vandrovná knižka 701 

väzni 576,580,582-586,588,593-596,608,617,618,632,623,634-636,638-643,646,652- 

654,656,658-660,667,669-672,674,675,678,683,687,689,693,697,699-708,715 

väznice 581,585,586,634-636,677,689,695,704 

veštba 568 

vinice 75,79,98,101,123,142,151, 160,164, 182,185,187,212,226,230,231,255,345,384, 

 405,440,479,513,516 

víno 94,164,246,247,264,299,441,503,506,510,692 

- tokajské 142,277 

vlámanie 560,593,601,610,614-617,620,621,624-629,631,633,635,637,639,640,642, 

 643,646,648,661,669,675,678,680,691 

vodný kanál 656,658 

vojaci 559,666 
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- dezertéri 556,563,564,570 

- ruskí 630 

- tureckí 87 

- verbovanie325  

vojsko insurekčné 416 

voľba župných úradníkov 83 

vražda 86,91,93,550,552,553,556,558-563,565,568,570-575,577,583,585,588-594,596, 

597,599-602,605-607,610,611,613,616,618-627,629-631,633,634,636-641, 

643-648,654,657,663,664,669-673,676,677,680-686,688-690,692,693,695, 

697,699 

vyhnanie plodu 555,575,632,642 

vyhrážanie 550,551,553,567,570,576,588,594,597,598,600,603-606,613,621,629,632, 

633,646,648,653,656,679,691,708,716 

vykonanie náboženskych obradov 240 

- súdneho rozsudku, pozri exekúcie 

vykúpenie zo zajatia 85  

vyrabovanie, pozri lúpež  

výsek mäsa 301,495,638,699 

vyšetrovanie 309,311,313,316,324,329,351,374-413,438,445,452,466,476,480,487,488, 

491,493,499,514,519,520,585,635,665 

- zemianskeho pôvodu 74 

výtržnosti 576,597,632,635,678 

výučný list 701 

vzbura 458,461,585,621,637,648,688,690,704 

 

Z,Ž 

zadlávenie, pozri zrazenie 

zadržanie dopisu 275 

- medi 131 

- mzdy 195 

- peňazí 72 

- poddaného 116,127 
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232 

 

- príjmov 114,141,239,358,370 

- urbury 131 

- vena 120 

- zisku 273 

- zvierat 192 

- zvona 562 

zákaz disponovania s majetkom 95 

- odpredať majetok 84 

- pastvy dobytka 83,92,455,459 

- poľovačky 340,362 

- rúbania dreva 89 

zálohovanie majetkov 72,73,79,80,464,466,477,479,480,482,492,496,519 

zanechanie r. kat. náboženstva, pozri odpadlíctvo 

zápisnica intabulačná 520,522 

- kongregačná 313,353,354,371,446,467 

- štatariálneho súdu 690,691 

- urbárskej sedrie 712 

záplavy 462 

zastrelenie 122,266,549,603,638,654,664,679,694 

zaškrtenie 632 

závet, pozri testament  

zavraždenie, pozri vražda 

zbitie 95,97,99,102-105,107,121,134,167,178,197,198,200-202,207,218,241,253,259, 

266,270,273,278,288,298,299,303,377,389,398,399,496,554,557,561,565,572, 

 575,577,589-591,607-609,615,617,622,629,632,638,639,642,647,648,653,655,692 

zbojníctvo 610,613,614,619,620,624,625,633,634,636,639,641,642,645,646,667,670, 

 671,679,685,691,694-698 

zdravotníctvo 569 

zemianstvo 317 

zlorečenie 552,554-556,558,561-564,566,567,569,570,572-574,576,577,589,590,594,     

595,598,600-602,604,605,607-610,612,614,615,617,618,620-624,626,627, 

630,635,646-648,688,697 

zmluvy 419,451,484,495,501,504,511,514,523,619 
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znásilnenie 553,554,559,563,565,569,609,612,618,619,622,623,631,633,635,642 

zneuctenie sviatku 553,554,558 

zranenie 273,560,566,571,575,588,591,599,600,605,610,611,613,629,633,636,639,642, 

646,648 

zrazenie 576,621,625,634,638,640,643,645,698 

zvonica 171 

žalár 469 

želiari 131,441,464,585,634,714 

žiadosti o prepustenie väznov 582,584,586,593,633,636,643,653,659 

- zníženie trestu 594 

Židia 142,346,393,456,464,476,505 

žobranie 622,630,631 

župa Abovská 73,249,281,308,312,313,319,321,417441,442,449,452,456,481,486,487 

493,503,505,675,677,695,698,704 

- Bács-Bodrog 497 

- Borsod 78,88,432,436,437,448,456,459,486,554,560,664,674,676-678,693 

- Bratislavská 434 

- Gemerská 441,455,469,493,505,705 

- Marmarošská 449 

- Novohradská 632 

- Pest – Pilis – Solt 336,458,585 

- Szabolcs 442,443,687 

- Spišská 462,467 

- Šarišská 90,116,313,384,469,632 

- Temešská 440,449 

- Turčianska 83,435,456 

- Turnianska  168,222,341,432,470,505,701,705 

- Užhorodská 174 

- Zemplínska 313,332,345,440,450,452,464,501,564,599,663,692 

- Železná 456 
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