Az Orczy család iratai.
A családi birtokok megszerzésére és igazgatására vonatkozó iratok.
Jelzet

Régi
jelzet

ANRMMF-00294550-1

Keltezés
ideje

Keltezés
helye

Megjegyzés

Irat/Tétel tárgya

Fennmaradási
forma

Lapszám

1533.09.28

Turóc

"proximo die
Dominica anti
festum Beate
Michaelis
Archangelis"
Thwrocz

A turóci konvent tanúsítja Pech Antal (Antonius de
Pech), neje, Zsófia, valamint Szentmihályi
Thuróczy Miklós lánya, Anna Márta tiltakozását a
Turóc vármegyei Nagycsepcsény (Naghchepcheny)
és Borzfalva (Borzffalwa) Kazza Mátyás általi
elidegenítése miatt.

Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét

1

I. Ferdinánd magyar király mandátuma, melyben a
nyitrai káptalannak megparancsolja, hogy
Nagyrákói Györgyöt (Georgius de Rakow) iktassa
vissza a Turóc vármegyei tótprónai (Tothprona)
birtokaiba.
Az esztergomi káptalan I. Ferdinándnak jelenti,
hogy parancsa szerint bedegi Nyáry Lőrincet, nejét,
Mártát és testvérét, Nyáry Lajost törvényszék elő
idézték egyes, a Turóc vármegyei Szucsány
(Zwchan) helyiségben fekvő birtokok ügyében.

Eredeti, latin
ny., pecsét,
hiányos.

1

Eredeti, latin
ny., pecsét
nyomai,
restaurált.

1

ANRMMF-00294550-2

5/21
Nyáry

1540. 02.02
után

ANRMMF-00294550-3

44/8/5
Nyáry

1555.02.28

Esztergom

"decimo quinta
die diei
executionis
premisse, ipse
sabbatho
proximo ante
Dominica
Cantate"

I. Ferdinánd magyar király 1555. június 7-én kelt
parancsára a nyitrai káptalan tanúsítványt ad a
Rákóczi György (Georgius de Rakocz) emberei
által Nyáry Lőrinc turóctölgyesi és váraljai
(Varallya) birtokain okozott károkról.

Eredeti és
másolat, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét nyomai,
restaurált.

4

1559-1774

Adománylevelek, birtokba iktatók, az alsólendvai
Bánffy család tagjainak örökségük megosztásával
kapcsolatos peres ügyei, egyezségei, a családi
iratok elenchusai és regesztái.

144

Orczy
CÖE

1561-1789

ANRMMF-00294550-7

Nyáry
20

1570.09.27

Esztergom

ANRMMF-00294550-8

3

1573.11.07

Nyitra

Eredeti, latin
ny., töredezett
pecsét.

1

ANRMMF-00294550-9

Nyáry
8

1573. 11.18

Bécs

Adomány- és záloglevelek, adásvételi szerződések,
birtokfelosztások, csömötei (Vas megye)
birtokösszeírások és birtokok igazgatására
vonatkozó levelek. Az Orczy család
genealógiájával kapcsolatos oklevélkivonatok.
Az esztergomi káptalan tanúsítja a Nyitra
vármegyei Berencs vára és a hozzá tartozó falvak
Nyáry család részére történő birtokba iktatását,
amit 1569. október 27-én II. Miksa császár rendelt
el.
A nyitrai káptalan tanúsítványa nagyrakói
Rakovszky Márton (Martinus Rakwzky de Rakw)
tiltakozásáról Turóctölgyes, Mezőháza és
Turócbalázsfalva (Blasocz) uradalmainak
birtoklásának ügyében.
Miksa magyar király parancsa nebojszai Balogh
Gergely (Gregorius Balogh de Naboyza)
protonotáriushoz egyes Nyitra vármegyei birtokok
Nyáry Lőrinc örökösei közötti elosztása ügyében .

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti, latin
ny., pecsét
nyomai,
restaurált.

Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét, hiányos

1

ANRMMF-00294550-4

10/10/9
Nyáry

1556.06.22

ANRMMF-00294550-5

Orczy
Bfy

ANRMMF-00294550-6

Nyitra

"decimo die
ultime diei
fassionis et
attestationis,
feria quinta
proxima post
festum santae
et individue
Trinitatis"
Nitra

199

1

szövegrészek,
restaurált.
ANRMMF-00294550-10

1573-1579
között

ANRMMF-00294550-11

1574.05.25

"feria tertia
proxima in
festo Beati
Urbani pape"

ANRMMF-00294550-12
ANRMMF-00294550-13

Nyáry
19

1597.08.21

Nyáry
33/20

1597.12.08

Turócszentmárton

"feria quinta
post festum
beati Nicolay"
Szentmarton

ANRMMF-00294550-14

Nyáry
34/20

1598.01.12

Turócszentmárton

"feria quinta
proxima post
festum
Epiphaniarum
Domini"
Szentmarthon

Az esztergomi káptalan Czoborszentmihályi
Czobor Imre (Emericus Czobor de
Czoborzentmihal) nádori helytartónak jelenti, hogy
parancsát végrehajtották és törvényszék elé idézték
egyrészről bedegi Nyáry Istvánt, Hont vármegye
ispánját, Nyáry Lőrinc fiát, valamint bedegi Nyáry
Lajos fiát, Bernátot, másrészről Zazy András nejét,
Margitot, Nyáry Lőrinc lányát az atyjuk halála után
örökölt uradalmak, Berencs (Berencz) és Branch
(?) várai, Szenice (Zlenyecze) mezőváros és más
Nyitra vármegyei birtokok felosztása ügyében.
A Horhy család Hont vármegyei, alsósipéki (Aso
Sypyk) birtokainak megosztására vonatkozó,
garamszentbenedeki konvent által kiadott
egyezséglevél.
Ítéletlevél a Nyáry család birtokában levő, Turóc
vármegyei Turóctölgyes lakosainak juhai ügyében.
Turóc vármegye törvényszékének tanúsítványa
Nyáry Pálnak a Thuróczy család tanúvallatási
jegyzőkönyve meghamisításáról tett
nyilatkozatáról, a Turóctölgyes határában fekvő
erdőkben okozott károk ügyében.
Turóc vármegye törvényszékének tanúsítványa a
vármegyei hatóságok megállapításairól a bedegi
Nyáry Pál birtokában levő, Turóctölgyes határában
fekvő erdőkben, Kisjanka lakosainak jószágai által
okozott károk ügyében.

Eredeti, latin
ny., hiányos
szövegrész,
restaurált,
pecsét.

1

Eredeti és
másolat, latin
ny.
papírfelzetes
pecsét.
Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., restaurált, 5
gyűrűspecsét.

1

Eredeti, latin
ny., restaurált, 5
gyűrűspecsét.

1

2

ANRMMF-00294550-15

Nyáry
26/21

1599.01.11

Turócszentmárton

"feria quinta
proxima post
festum
Epiphaniarum
dominii"
Zentmarthon

Turóc vármegye törvényszéke tanúsítja Nyáry Pál
tiltakozását bethlenfalvi Thurzó Miklós (Nicolaus
Thwrzo de Bethlenfalva) ellen, amiért ennek a
Nyitra vármegyei Nyitratormáson (Chrenovecz) élő
emberei tönkretették turóctölgyesi erdőinek
határjeleit.

Eredeti, latin
ny., restaurált, 5
gyűrűspecsét.

1

ANRMMF-00294550-16

Nyáry
26 b/53

1599.01.12

Turócszentmárton

"feria quinta
proxima post
festum
Epiphaniarum
domini"
Zentmarthon

Eredeti, latin
ny., hiányos
szövegrészek,
restaurált, 5
gyűrűspecsét.

1

ANRMMF-00294550-17

1616.04.21

Eszeny

Eredeti, magyar
ny., restaurált.

2

ANRMMF-00294550-18

1619.05.11

Turóc vármegye törvényszéke tanúsítja
bethlenfalvi Thurzó Miklós (Nicolaus Thwrzo de
Bethlenfalva) Nyáry Pál emberei elleni tiltakozását,
amiért azok a Nyitra vármegyei Nyitratormás
(Chrenovecz) és a Turóc vármegyei
Turócszentmihály (Zentmihaly) lakosainak, azáltal,
hogy állataikat zálogba vették, kárt okoztak.
Egyrészről Mellith Péter és bribéri Mellith György,
másrészről Prinyi Györgyné sz. Mellith Zsuzsanna,
Tárkányi Istvánné sz. Mellith Dorkó és Kapi
Sándor, Kapi Kata gyámja közötti egyezség
Eszeny, Csap (Czap) és Bidy (Biri?) birtokok
felosztásáról.
Gyöngyösi István záloglevele, mely szerint Náday
Ferencnek és nejének, Balásfy Annának 225
magyar forintért zálogba adja a Heves megyei
Recsken levő birtokait, jobbágyaival együtt.
Turóc vármegye törvényszékének tanúsítványa
bedegi Nyáry Miklós turóctölgyesi erdőinek
ügyében folytatott tanúvallatásról.

Eredeti, magyar
ny., 2
gyűrűspecsét.

2

Eredeti, latin és
szlovák ny., 5
gyűrűspecsét.

4

ANRMMF-00294550-19

Nyáry
42/1

1626.04.13

Turócszentmárton

"Feria quinta
proxima post
festum
Gloriosissime
Ressurectioni
Dominini"
Zentmarthon

ANRMMF-00294550-20
ANRMMF-00294550-21
ANRMMF-00294550-22
ANRMMF-00294550-23
ANRMMF-00294550-24

ANRMMF-00294550-25
ANRMMF-00294550-26

1626.06.29

Orcy
Dgr

Litke

Bedegi Nyáry Zsigmond és neje, bribéri Mellith
Anna Mária, másrészről özvegy Forgách Istvánné
sz. Kapy Kata által kötött egyezség, mely szerint
kölcsönösen lemondanak egymás javára egyes Ung
vármegyei birtokokról
Diósgyőr és Újváros Nyáry uradalmak öröklésére
és igazgatására vonatkozó peres ügyek,
kimutatások, számadások, levelek.

1626-1755

1626.09.03
Lit. F.
fasc. 1
nr. 5/42
Nyáry
5/3

1630.07.24
1633.05.19

Turócszentmárton

"Feria quinta
proxima ante
Dominicam
Secundam
Trinitatis"
Szenth marthon

Nyáry
4/4

1633.05.19

Turócszentmárton

Szenthmarthon

Nyáry
31/7

1633.05.24

"feria tertia
proxima post
dominicam
Sanctae
Trinitatis"

Dósa Tamás ideiglenesen zálogba adja a Heves
vármegyei Örsön levő házhelyét Nagy Mátyásnak
egy ló áráért, 75 forintért.
A Szabolcs vármegyei Bezdéden lakó Péchy
Sándor tanúsítja, hogy követelése fejében bedegi
Nyáry Zsigmond egyik teleki jobbágyát elfogadta.
Turóc vármegye törvényszékének határozata
alsólendvai Bánffy Juditnak, Nyáry Miklós
özvegyének ifj. Plathy Mihály elleni követelése
ügyében.

Turóc vármegye törvényszékének tanúsítványa
Bánffy Juditnak, Nyáry Miklós özvegyének ifj.
Plathy Mihály elleni követelése ügyében.
Felsővadászi Rákóczi Pál (Paulus Rakoczi de
Felseo Wadasz) országbíró 1633. május 5-én kelt
parancsára a turóci konvent átírja bedegi Nyári
Miklós 1628. október 20-i, ugyanazon konvent
előtt tett, a Nyáry Pál után maradt javak elosztására
vonatkozó nyilatkozatát.

Eredeti, magyar
ny., restaurált,
pecsét.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti, magyar
ny., restaurált,
gyűrűspecsét.
Eredeti, magyar
ny.,
gyűrűspecsét.
Eredeti, latin
ny., restaurált, 5
papírfelzetes
pecsét.

42

Eredeti, latin
ny., restaurált,
pecsét.
Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

1
1
4

1

ANRMMF-00294550-27

1634.06.25

Turócszentmihály

Szentmihály

ANRMMF-00294550-28

1635.07.20

Lehnic

Lechnicz

1635.11.06

Pozsony

1636.02.17

Lelesz

"feria sexta
proxima post
festum
Omnium
Sanctorum"
Posony
"die dominico
Reminiscere"
Leles

ANRMMF-00294550-29

5/Nyár
y 29

ANRMMF-00294550-30

ANRMMF-00294550-31

Nyáry
43/13

1637.09.14

ANRMMF-00294550-32

244

1638.10.24

Homonna

Alsólendvai Bánffy Judit (Banffi Judith de Also
Lindva), bedegi Nyáry Miklós özvegye a
kölcsönvett 200 magyar forint fejében Keviczky
Menyhártnak ideiglenesen zálogba adja a kevicei
(Kevicze) erdő alatt fekvő pusztája egy részét.
Briberi Mellith Péter, Szatmár vármegye főispánja
feleségének, Szokoli Erzsébetnek (Elisabetha
Zokoly) kérésére felsővadászi Rákóczi Pál
országbíró tanúvallatás lefolytatására utasítja, a
leleszi konventet Zemplén, Abaúj, Ung és Torna
vármegyékben.
Felsővadászi Rákóczi Pál országbíró átirata a
Révay László és a Nyáry család Berencs uradalma
ügyében lefolytatott perének ítéletleveléről.

A leleszi konvent által kiadott adásvételi szerződés,
melynek értelmében bedegi Nyáry István
(Stephanus Niary de Bedegh), Szabolcs vármegye
főispánja Szekfű Erzsébetnek 200 magyar forintért
eladja a Szabolcs vármegyei Kisvárda határában
fekvő pusztáját.
Galántai Eszterházy Miklós (Nicolaus Esterhazi de
Galanta) alsólendvai Bánffy Juditnak, bedegi
Nyáry Miklós özvegyének követelési perében
tanúvallatás lefolytatására utasítja a turóci
konventet.
Homonnai Drugeth János országbíró és Pechy
Mária, a néhai ifj. Gyuricskó János özvegye közötti
egyezség utóbbinak a Zemplén vármegyei
Kisgézsény (Hasinna), Újszomotor (Salabina),
Petróc (Petrocze), Lácfalva (Laczffalva) és
Stefanóc (Stephanocz) településeken fekvő
birtokaielosztásáról.

Eredeti, latin
ny., restaurált,
pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét

1

Eredeti, latin
ny., restaurált,
pecsét nyomai.

3

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Eredeti, magyar
ny., 2 pecsét.

1

ANRMMF-00294550-33

Nyáry
47/11

1639.04.14

Turócszentmárton

ANRMMF-00294550-34

Nyáry
3/12

1640.01.27

Lelesz

ANRMMF-00294550-35
ANRMMF-00294550-36

Nyáry
36/2

1643.05.18

Diósgyőr

1643.10.20

Cseklész

ANRMMF-00294550-37

OrczySk.

1646-1834

ANRMMF-00294550-38
ANRMMF-00294550-39
ANRMMF-00294550-40

NCO

1650-1742

"Feria quinta
proxima ante
Dominicam
Ramis
Palmarum"
Szentmarton
"Feria sexta
proxima post
conversionis
Beati Pauli
Apostoli" Leles

Turóc vármegye határozata Révay László és
alsólendvai Bánffy Judit, bedegi Nyáry Miklós
özvegye határsértési perében.

Eredeti, latin
ny., restaurált,
pecsét.

6

A leleszi konvent által kiadott adásvételi szerződés,
melynek értelmében bedegi Nyáry István, Szabolcs
vármegye főispánja tiszttartójának, Kontsck, más
néven Medved Jánosnak (Ioannes Kontsck alias
Medwed de Dworecz) 200 magyar forintért elad
egy, a Turóc vármegyei Bodorfalván (Bodorffalwa)
fekvő jobbágytelket.
Hallerkői Haller Sámuel, Diósgyőr várának
kapitánya a Heves megyei Örsön levő házát 250
forintért Kisz Vince Mihálynak eladja.
Galántai Eszterházy Miklós nádor Csontos
Mártonnak és Ráczkevi Sámuelnek adományozza a
Solt széki Halásztelek, valamint Beöczön
(Bőszér?), Csábor és Aczi (Ács?) pusztákat.
A Heves vármegyei Sirok várának uradalmára
vonatkozó adomány és záloglevelek, adásvételi és
haszonbérleti szerződések. Kimutatások a vár és
uradalom ingó és ingatlanvagyonáról. A Nyáry és
később Orczy örökségek felosztásával kapcsolatos
perek, egyezségek.
A Vas vármegyei Nemescsó határában fekvő
birtokok adásvételi és záloglevelei.

Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét.

5

Korabeli
másolat,
magyar ny.
Eredeti, latin
ny.

2

Eredeti, magyar
és latin ny.
iratok.

331

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét
Fogalmazvány,
magyar ny.

5

Eredeti, magyar
és latin ny.,
restaurált.

5

1650 körül

Id. Mellith Péter végrendeletének részlete.

1650 körül

Jancsovics Miklós vallomása a Mellith család
javainak felosztási perérében.

1

2

ANRMMF-00294550-41
ANRMMF-00294550-42

1651 körül
K.
Nyáry
39

ANRMMF-00294550-43
ANRMMF-00294550-44

1652.06.05

Diósgyőr

1652.08.31
1653.04.18

Litke

Esztergom

ANRMMF-00294550-45

Nyáry
49

1653.06.11

ANRMMF-00294550-46
ANRMMF-00294550-47

10/Nyá
ry 50

1654.03.21

ANRMMF-00294550-48

23
Nyáry
52

1654.04.12

1654.07.07

"feria quarta
proxima post
Dominicam
S.S. et
individuae
Trinitatis"

A Nyáry családnak adott kötelezvények
nyilvántartása.

Fogalmazvány,
latin ny.

1

Nyáry Zsigmond, Diósgyőr vára parancsnokának
manumissionálisa, melyben a sári Pap Andrást
felszabadítja a jobbágyság alól és neki adja telkét,
melyért korábban 100 forintot kapott.
Bedegi Nyáry Miklós 56 magyar forintért
testvérének, Nyáry Zsigmondnak zálogba adja
egyik jobbágyát.
Nyáry Zsigmond és neje, Mellith Anna Mária 200
magyar forintért Barkóczy Lászlónak zálogba adja
az Ung vármegyei Kelecsényen fekvő birtokai egy
részét, jobbágyaival együtt.
Az esztergomi káptalan által kiadott egyezséglevél
a Nyáry család ingó és ingatlanvagyonának
felosztásáról Nyáry Lajos és fia, Imre között.

Másolat,
magyar ny.

1

Eredeti, magyar
ny.

1

Eredeti és
másolat,
magyar ny.,
gyűrűspecsét
Egyszerű
másolat, latin és
magyar ny.

2

Eredeti, magyar
ny.,
gyűrűspecsét
Másolat,
magyar ny.

1

Lenthe Dávid szoboszlói főkapitány Nyáry
Zsigmond jobbágyaira vonatkozó tanúsítványa.
Várda

Záloglevél, melynek értelmében Nyáry Zsigmond
Barakony Ferenc és neje, Sulyok Borbála részére
használatba adja fegyverneki uradalmának egyes
részeit 4 fegyverneki, 2 tarjai, 1 gajdani, 2 körüi, 2
kőteleki és 1 pelei jobbággyal addig, amíg a
kölcsönkapott 100 tallért vissza nem fizeti.
Turóc vármegye küldöttei előtt tett tanúvallomás a
Bánffy Judit, Nyáry Miklós özvegye által
Turóctölgyesen okozott károkról.

Eredeti, latin és
szlovák ny.

2

1

4

ANRMMF-00294550-49

1654.12.
(?)

ANRMMF-00294550-50

1656.04.21

ANRMMF-00294550-51

Nyáry
46

ANRMMF-00294550-52

Miskolc

1656.12.15

Treboszló

1658.03.20

Nagyugróc

ANRMMF-00294550-53

4
Nyáry

1658.06.24

Szabolcs

ANRMMF-00294550-54

Nyáry
30

1659.03.16

Bécs

1660.01.24

Turóc

ANRMMF-00294550-55

Naghi Ugrocz

"Sabbatho
proximo
/festum
beatarum/Fabia
ni et Sebastiani
martiris"
Turocz

A ványai Farkas Benedek és Kökény Mihály
tanúsítványa arról, hogy Nyáry Zsigmonddal
megegyeztek bizonyos Heves vármegyei
jobbágyok cseréje ugyében.
A garamszentbenedeki konvent írásba foglalja
Szeremy Lukács és nővére, Erzsébet birtokba
iktatását, akik Wesselényi Ferenc nádor 1656.
március 20-án kelt parancsára egyes Heves, KülsőSzolnok és Pest vármegyei birtokrészeket kapnak.
Révay László levele bedegi Nyáry Zsigmondhoz a
turóctölgyesi jobbágyok és utóbbinak
jószágigazgatója közötti, erdők használata miatt
felmerült konfliktus elsimítására ügyében.
Bossányi László és neje, bedegi Nyáry Krisztina
100 tallérért Draskoczi Györgynek zálogba adják
turóctölgyesi allodiális fél telküket. 1679. április
12-én az ingatlant Huszár György veszi
használatba.
Sőtér Ferenc tanúsítja, hogy a Heves vármegyei
Sirok uradalmát 12 évre zálogba vette a bedegi
Nyáry Zsigmondnak kölcsönzött 1200 magyar
forint fejében.
Gróf Nyáry Ferenc levele alsólendvai Bánffy
Judithoz, bedegi Nyáry Miklós özvegyéhez,
melyben kéri, az özvegy küldje el neki Nyáry Pál
berencsi birtokra vonatkozó záloglevelét.
A turóci konvent tanusítja, hogy Nyáry Zsigmond
150 magyar forintért Tarnovszky Miklósnak
zálogba adja a Turóc vármegyei Turóctölgyesen
levő jobbágytelkét, Gruspard Menyhért jobbággyal
együtt.

Eredeti, magyar
ny., restaurált,
gyűrűspecsétek.

1

Másolat, latin
ny.

5

Eredeti, magyar
ny., pecsét

2

Eredeti, magyar
ny., 2
gyűrűspecsét.

2

Egyszerű
másolat,
magyar ny.

1

Eredeti, magyar
ny., restaurált,
pecsét nyomai.

2

Eredeti és
másolat, latin
ny., restaurált,
pecsét.

2

ANRMMF-00294550-56

1661.06.02

Szerednye,
Ung
vármegye

ANRMMF-00294550-57

1661.06.13

Szerednye,
Ung
vármegye

ANRMMF-00294550-58

1661.12.07

Kassa

ANRMMF-00294550-59

12
Nyáry
9

1662.07.25

ANRMMF-00294550-60

1662.07.31

ANRMMF-00294550-61

1663.01.20

Csenger

Briberi Mellith Mária, Nyáry Zsigmond özvegye
400 magyar forintért szalai Barkóczy Sándornak
zálogba adja az Ung vármegyei Szenna faluban
levő birtokának használati jogát, 3
jobbágycsaláddal együtt.
Briberi Mellith Mária 60 magyar forintért Szilágyi
Andrásnak elad egy szőlőbirtokot.
"feria quarta
proxima ante
festum
Conceptionis
Beatae Mariae
Virginis"
Cassoviae

Hadadi Wesselényi Ferenc (Franciscus Wesseleny
de Hadad) Cserney Pál (Paulus Cherney)
országbírói ítélőmesternek megparancsolja a
briberi Mellith Pál után Bereg, Ugocsa, Szabolcs és
Szatmár vármegyékben maradt örökségek
felmérését és felosztását.

Bedegi Nyáry Miklós özvegye, Károli Judit a
Turóc vármegyei Mosócon lakó Gloz Illésnek 27
tallérért zálogba adja a Turóctölgyes határában levő
kaszálóját.
Nyáry Zsigmond özvegyének, Mellith Máriának
tanúsítványa, melyben elismeri és érvényesnek
nyilvánítja elhunyt férjének és gróf Nádasdi
Ferencnek a néhai Nyári Pál javaira vonatkozó
szerződését.
Briberi Mellith Zsigmond (Melit Sigmond de
Beriber) tanúsítványa jobbágya, Mozga Tamás
felszabadításáról 86 forint fejében és arról, hogy
további 100 forintért visszavásárlási joggal
átengedett neki egy házhelyet a Szabolcs
vármegyei Pátroha településen. 1765. október 17én a házhelyet Józsa Miklós váltotta meg, 1770.
április 19-én pedig az ingatlant 286 forintért
tulajdonosa újra zálogba adta Dankó Istvánnak,

Eredeti, magyar
ny.,
gyűrűspecsét.

2

Eredeti és
másolat,
magyar ny., 7
gyűrűspecsét.
Korabeli
másolat, latin
ny.

2

Korabeli
másolat,
magyar ny.

1

Másolat,
magyar ny.

1

Eredeti, magyar
ny., 2 pecsét.

1

Sámuelnek és Józsefnek.

ANRMMF-00294550-62

ANRMMF-00294550-63

6
Nyáry

1664.06.12

Gyöngyös

1664.12.06

Bécs

ANRMMF-00294550-64

1665.06.19

ANRMMF-00294550-65

1666.04.05

ANRMMF-00294550-66

1667.04.23

ANRMMF-00294550-67

1668.01.19

Kisvárda

Ungvár

A Heves vármegyei Sár községben lakó Pap
András özvegye gyöngyösi házhelyét, melyet néhai
férje bedegi Nyáry Zsigmondtól szerezett 1660ban, annak minden tartozékával 100 magyar
forintért Pettes Andrásnak és Sőtér Ferencnek
eladja.
Hadadi Wesselényi Ferenc (Franciscus Wesseleny
de Hadad) Cserney Pál országbírói ítélőmesternek
megparancsolja Mellith György vagyonának
felosztását az örökösök között.
Nyáry Zsigmond özvegye, Mellith Mária tanúsítja,
hogy Gönczi István prédikátornak bordézsma
fejében átengedte a Szerednye határán fekvő
szőlőbirtokát.
Bedegi Nyáry Zsigmond özvegyének, briberi
Mellith Anna Máriának tanúsítványa a Nemes
Istvánnak korábban zálogba adott kert újbóli
átengedéséről.
Nyáry Zsigmond feleségének adott, 200 forint
értékű kezeslevél szökött és elfogott jobbágyáért.
Gróf homonnai Drugeth György (Georgy Drugeth
de Homonna) özvegye, galántai Eszterházy Mária
tanúsítja, hogy Viszokay Andrásnak 100 magyar
forintért átengedett két, az Ung vármegyei
Felsődomonyán élő jobbágycsaládot.

Korabeli
másolat,
magyar ny.

1

Korabeli
másolat, latin
ny.

2

Eredeti, magyar
ny.,
gyűrűspecsét.

1

Eredeti, magyar
ny.

1

Eredeti, magyar
ny.,
papírfelzetes
pecsét.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

1

1

ANRMMF-00294550-68

Nyáry
2/5

1668.11.22

ANRMMF-00294550-69

1668.12.06

Lelesz

"feria quinta
proxima ante
Dominicam
secundam
Adventus
Domini" Leles

ANRMMF-00294550-70

1688.12.20

Lelesz

"feria quinta
proxima ante
festum Thomae
Apostoli" Leles

ANRMMF-00294550-71
ANRMMF-00294550-72

1671.09.28

Szerednye

OrczyBzo

ANRMMF-00294550-73
ANRMMF-00294550-74

1671-1833

1672-1793

OrczySte

1674-1797

Nyáry Krisztinának és Huszár Imrének, bedegi
Nyáry Miklós kiskorú lányai, Mária és Krisztina
meghatalmazottjának a Turócszentmihályon,
Szucsányon és Turóctölgyesen levő örökségek
felosztása ügyében kötött egyezséglevele.
A leleszi konvent által kiadott egyezséglevél az id.
briberi Mellith György után maradt, Zemplén
vármegyei Nagygéresen és Kohányon levő
birtokrészek felosztásáról az örökösök, egyrészről
Putnoky Ferenc, neje Inanczy Zsuzsanna és
Inanczy István, másrészről Pesthy András fia,
István között.
A leleszi konvent tanúsítványa id. briberi Mellith
György Zemplén vármegyei birtokai felosztásának
módjáról.

Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Mellith Anna Mária, bedegi Nyáry Zsigmond
özvegye 55 forintért Borbély Jánosnak eladja a
Szerednye határában fekvő szőlőjét.
A Pest-Pilis-Solt vármegyei Bőszér és Csábor
pusztákra vonatkozó adomány- és záloglevelek,
adásvételi szerződések, peres ügyek. Haszonbérleti
szerződések, valamint számadások, levelek a
birtokok igazgatásával kapcsolatban.
Az Orczy család tulajdonába került Pest-Pilis-Solt
vármegyei Bőszér és Csábor puszták ügyeivel
kapcsolatos meghatalmazás, adásvételi szerződés
és peres iratok.

Egyszerű
másolat,
magyar ny.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.

5

A Vas vármegyei Söptén levő birtokok
tulajdonjogával kapcsolatos adomány- és
záloglevelek, az Orczy család tagjai által kötött
adásvételi szerződések, egyezséglevelek.

230

65

74

ANRMMF-00294550-75
ANRMMF-00294550-76
ANRMMF-00294550-77

Nyáry
57

Szent Jánosd

1675.05.25
Nyáry
17/10

ANRMMF-00294550-78
ANRMMF-00294550-79

ANRMMF-00294550-80

1675.01.14

Nyáry
38,
fasc. 3,
nr. 14

1676.12.03

1677.01.
(?)

Ungvár

1677.02.01

Vasvár

1677.02.23

Bécs

"feria secunda
proxima post
Dominicam
quartam
Epiphaniae
Dominii" Vas
Castriferrei

Ostrosith Mátyás örökösödési ügyekkel
kapcsolatos levele sógornőjéhez, Mellith Máriához,
bedegi Nyáry Zsigmond özvegyéhez.
Bereg vármegye küldöttei előtt lefolytatott
tanúvallatás az ignéci vámszedés jogának ügyében,
melyet Nyáry Ferenc kérésére foglaltak írásba.
A turóci konvent tanúsítja ifj. Nyáry Ferenc
tiltakozását Berencs várának és uradalmának
kesselőkői Majtényi János (Ioannes Maytheny de
Kösülükeő) általi elidegenítése miatt.
Nyáry Zsigmond özvegye, Mellith Anna Mária
Nyáry Istvánnak adott meghatalmazása, hogy
képviselje őt a Mellith család örökösödési perében.
Hedlyfalvi Hedly Mátyás nejének, Borbálának,
bedegi Nyáry Miklós és Bánffy Judit
leszármazottjának kérésére I. Lipót magyar király
1676. augusztus 24-én elrendeli, hogy a vasvári
káptalan írja át a Nyáry család címeres
nemeslevelét, melyet 1457. december 25-én, Budán
V. László adományozott bedegi Nyáry Jánosnak. A
Nyáry család címeres nemeslevelének és
családfájának 1677. évi átirata.
I. Lipót magyar királynak a Nyáry és uzapanyiti
Dósa család egyezségére vonatkozó ítéletlevele,
melyet a Nyáry család Losonc, Tamási,
Gergelyfalva, Parlagos (Policzna), Budalehota,
Dobrocs, Vámosfalva, Lónyabánya (Lonina
Banya), Szinye (Szuinya Banya) és más, Sirok,
Oroszlánkő, Hollókő, Szécsény és Diósgyőr
váraihoz tartozó birtokok öröklése, valamint a
betáblázott hitelek kiegyenlítésének módja kapcsán
kötöttek.

Eredeti, magyar
ny.,
papírfelzetes
pecsét.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

1

Eredeti, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat,
magyar ny.
Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

6

4

ANRMMF-00294550-81

Nyáry
22 nr.
15/2

1677.04.01

ANRMMF-00294550-82

OrczySf

1677.04.30

ANRMMF-00294550-83

Nyáry
23/16

1677.05.17

ANRMMF-00294550-84

ANRMMF-00294550-85

Nyáry
48/4

Gerend

1677.08.06

Esztergom

1677.12.29

Szucsány

"ipso festo
Transfiguration
is Domini"

Lónyai Anna, Kemény János fejedelem
özvegyének manumissionálisa, melynek révén a
Heves vármegyei Pélyen lakó Kalmár Jakab nevű
jobbágyát felszabadítja, és telkét tulajdonába adja.
Adásvételi szerződés, melynek értelmében
Somogyi Kata 425 rajnai forintért a Vas vármegyei
Salfa faluban levő két birtokrészét Orczy
Gergelynek (Orczel Gergel) eladja. A köveskúti
Saal família családfája.
Hadadi Wesselényi Pál Kalmár Jakabnak, akit
korábban édesanyja, Lónyai Anna szabadított fel és
testvérének, Kalmár Illésnek adományoz egy Pély
községi puszta telket.
I. Lipót 1677. február 11-én kelt parancsára az
esztergomi káptalan átírja az 1602. június 8-án
általa kiadott záloglevelet, mely szerint bedegi
Nyáry Pál, Várad főkapitánya, Bihar, Kraszna és
Szolnok vármegyék ispánja Nyáry Sárának és
fiának, Pálffy Tamásnak zálogba adja a Nyitra
vármegyei birtokait 15.000, kölcsön jogcímen
felvett magyar forintért, amit a Bereg vármegyei
Szentmiklós várának megszerzése céljából kért.
Nyáry Sára végrendeletének kivonata, valamint
Nyáry István és Nyáry Miklós egyezségének
másolata, melyben a berencsi uradalomra felvett
hitelek visszafizetésének módját határozták meg.
Egyrészről budetini Szunyogh Gáspár, bedegi
Nyáry Ferenc, valamint Mocsáry Judit, Bossányi
Miklós özvegye, másrészről Hedly Mátyás, illetve
Huszár Imre, a Nyáry család meghatalmazottja
között létrejött szerződés Tamási, Rimabánya,
Szentjakab, Verpelét és Kompolt elzálogosításáról.

Hiteles másolat,
magyar és latin
ny., pecsét.

1

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Hiteles másolat,
magyar és latin
ny., pecsét.

1

Eredeti és
másolat,
magyar és latin
ny., pecsét.

6

Eredeti, magyar
ny., pecsét

2

ANRMMF-00294550-86

ANRMMF-00294550-87

1678.08.25

lit. B.,
fasc. 1,
nr. 1-2

Turócszentmárton

Szentmarton

1678

ANRMMF-00294550-88
ANRMMF-00294550-89
ANRMMF-00294550-90
ANRMMF-00294550-91
ANRMMF-00294550-92

1679.02.06

1682.04.15

Eger

ANRMMF-00294550-93

1682.06.06

Ungvár

1679.07.08

Jászárokszállás

1680 körül
1680 körül
"feria quarta
proxima ante
Dominicam
Iubilate" Agria

Turóc vármegye nemesi közgyűlésének és
törvényszékének tanúsítványa Huszár Imre,
Szelessényi Mihály (Michael Szelesseny) és
Kossuth János nagyjeszeni birtokosok
tiltakozásáról egy Likava nevű árendás nolcsói
(Nolcsva) és kerpelényi (Krpelyan) emberei ellen,
akik juhaikat a Jeszeny határában fekvő
birtokaikon legeltették.
Ifj. bedegi Nyáry Ferencnek az Udvari Kamarához
intézett emlékeztetője a Nyitra vármegyei Berencs
uradalmának visszaadásáról, mely zálogjogon
hedlyfalvi Hedly Mátyás kezén volt, rajta az udvari
tanács 1678. szeptember 3-i határozata. Utasítások
az uradalom visszaszerzése ügyében Bécsben
követendő eljárások tekintetében.
Kivonat a recski Barsi család javainak elosztására
vonatkozó, Heves és Külső-Szolnok vármegye
hatóságai előtt kötött egyezségből.
Ohodi Mosik János 45 magyar forintért Radits
Istvánnak zálogba adja a Heves vármegyei Örsön
levő házát és telkét.
Darnya (Darna) és Tiszaörs (Örs) uradalmakhoz
tartozó földek összeírása.

Eredeti, latin
ny., pecsét

1

Eredeti, latin és
magyar ny.

4

Eredeti, latin és
magyar ny., 2
gyűrűspecsét.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

1

Eredeti, magyar
ny.

2

A Nyáry família családfája az 1480. évtől
kezdődően.

Eredeti, latin
ny.

2

Az egri káptalan által kiadott egyezséglevél
homonnai Drugeth György hagyatékának
felosztásáról az örökösök, Bálint, Zsigmond és
Krisztina, Forgács Ádám neje között.

Korabeli
másolat, latin és
magyar ny.

4

Gróf homonnai Drugeth Zsigmond Jurasits
Györgynek 30 forintért elad egy, az Ung vármegyei
Kisdomonyán fekvő puszta telket.

Korabeli
másolat,
magyar ny.

1

2

ANRMMF-00294550-94

Orczy
Pvt

1682-1740

A Heves vármegyei Pétervásárán fekvő
birtokrészek záloglevelei.

ANRMMF-00294550-95

Orczy
Pdi

1682-1788

ANRMMF-00294550-96

Orczy
Poe

1682-1801

A Pest-Pilis-Solt vármegyei Péteri (Peder) pusztára
vonatkozó záloglevelek, adásvételi szerződések,
haszonbérleti szerződések, peres ügyek.
Számadások, levelek a birtok igazgatásával
kapcsolatban.
A Vas vármegyei Kispöse faluban fekvő birtokokra
vonatkozó záloglevelek, adásvételi szerződések,
levelek.

ANRMMF-00294550-97

1683.04.23

Ungvár

ANRMMF-00294550-98

1683.05.01

Ungvár

1686.12.20

Turócszentmárton

Szentmarthon

1686.01.12

Abasár

Saar, Heves
vármegye

ANRMMF-00294550-99

Nyáry
41/17

ANRMMF-00294550-100
ANRMMF-00294550-101

Nyáry
25/35

1688

Gróf homonnai Drugeth Zsigmond Göcz
Andrásnak 223 aranyért eladja ungvári házának
fele részét, valamint a város határán fekvő szőlőjét,
felmentve őt minden adófizetési kötelezettség alól.
Gróf homonnai Drugeth Zsigmond Vakot
Andrásnak 150 forintért eladja az ideiglenesen
Kezey Márton birtokában levő pusztát, felmentve
jobbágyát minden kötelezettség alól.
Turóc vármegye törvényszékének határozata az
egyrészről bedegi Nyáry Mária, id. regőci Huszár
Imre neje, másrészről a szentmártoni Jeszenczky
vagy Jakobowiczky Mihály és Berény Ferenc
közötti, határsértés miatt felmerült nézeteltérés
elsimításának módjáról.
Horváth Ilona, előbb Busa Péter, majd Turzai
Szabó Tamás neje Zazarho Györgynek és nejének,
Pintér Orsolyának átengedi a Heves vármegyei
Sáron levő malmának harmadrészét.
I. Lipót magyar király Nyitra vármegyének
megparancsolja a Berencs várához tartozó
uradalmak felosztását két egyenlő részre.

Eredeti és
másolat, latin és
magyar ny.,
pecsét.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Korabeli
másolat,
magyar ny.

4

253

24

1

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Eredeti, magyar
ny., 4 pecsét.

2

Korabeli
egyszerű
másolat, latin

1

ny.
ANRMMF-00294550-102

ANRMMF-00294550-103

1689.01.31

Orczy
Dma

Bécs

1689-1816

ANRMMF-00294550-104

1690.07.01

ANRMMF-00294550-105
ANRMMF-00294550-106
ANRMMF-00294550-107
ANRMMF-00294550-108
ANRMMF-00294550-109

1690 körül
1690 körül
1691.09.01

Bécs

1691 után
1693.06.12

Recsk

I. Lipót magyar király parancsa Jeszenszky Mihály
protonotáriushoz Baan Évának, garamszegi Peczy
István (Stephanus Peczy de Garamszeögi) nejének,
nádasfalvi Baan Sándor (Alexander Baan de
Nádasfalva) lányának, id. Nyáry Lőrinc
leszármazottjának szentmihályi Turóczy János
(Ioannes Turoczy de Szent Mihály) elleni, a Nyáry
örökségre vonatkozó követelése ügyében.
Egyes, a Borsod vármegyei Domaházán fekvő
birtokokkal kapcsolatos záloglevelek és adásvételi
szerződések, a birtokok igazgatására vonatkozó
számadások, levelek.
A pozsonyi Királyi Tábla I. Lipót magyar király
nevében a Nyáry család örökösödési perében
tanúvallatás lefolytatására ad parancsot, Szobotist
(Nyitra vm.) nemesi kúriájának és Berencs várához
tartozó uradalmaknak elzálogosítása ügyében.
A Nyáry család tagjainak beadványai a királyi
kamarához Berencs vára ügyében, melyet elődeik
elzálogosítottak.
Szunyogh Gáspár és Huszár Imre feljegyzése id.
Nyáry Pálnak a Nádasdy Ferenctől felvett 15.000
forint értékű kölcsöne ügyében.
A bécsi Udvari Kamara parancsa egyes Berencs
várához tartozó és Szunyogh Borbála, Csáky
László neje által követelt birtokok ügyében.
A Nyáry család birtokaira vonatkozó, 1613-1691
között keletkezett iratok regesztája.
Recski János és Recski György 120 magyar forint
kölcsön fejében 40 évre zálogba ad egy
malomhelyet Borsos Mihálynak és Török

Korabeli
egyszerű
másolat, latin
ny.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny. iratok.
Eredeti, latin
ny., pecsét

32

1

Eredeti, latin
ny.

3

Fogalmazvány,
latin ny.

2

Korabeli
másolat, latin
ny.
Eredeti, latin
ny.

2

Eredeti, magyar
ny., 2 pecsét.

2

1

Istvánnak.
ANRMMF-00294550-110

7/NNN/ 1693.06.20
O

ANRMMF-00294550-111
ANRMMF-00294550-112

1693.08.27

Turócszentmárton

Szentmarton

1695.01.30

Turóc

"ipsa Dominica
Septuagesima"
Thurocz

1695.08.16

Eger

ANRMMF-00294550-113

Nyáry
32/28

Gyöngyös

Az abasári Pap Gergely tanúsítja, hogy édesapja,
Pap András 1662-ben Tóth Berta részére 60 forint
ellenében átengedte fél házhelyét, mely korábban
bedegi Nyáry Zsigmond tulajdona volt és tanúsítja
a Tóth fivéreknek, Györgynek és Jánosnak a
telekhez való tulajdonjogát.
Turóc vármegye panasza az uralkodóhoz pásztói
Zolnay András (Andreas Zolnay de Pasztho)
visszaélései ellen.
Keresztszegi Csáky Istvánnak (Stephanus Csaky de
Keresztszeg), Szepes vármegye főispánjának és
Felső-Magyarország kerületi főkapitányának 1695.
január 12-én kelt parancsára a turóci konvent átírja
az általa 1628. október 20-án kiadott tanúsítványt
bedegi Nyáry Miklósnak testvére, Nyáry István
elleni tiltakozásáról, amiért az elzálogosította
Berencs várát, valamint egyes Bereg vármegyei,
Szentmiklóson fekvő birtokokat.
Göczi István özvegye Princzfalusi Jánosnak és
nejének, Kissevich Horváth Évának 200 magyar
forintért zálogba ad egy nemesi és két
jobbágybirtokot a Heves megyei Recsk község
határában.

Eredeti, magyar
ny., 4
gyűrűspecsét.

1

Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

5

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

ANRMMF-00294550-114

Nyáry
1/1

1696.06.27

Pozsony

ANRMMF-00294550-115

Nyáry
56/32

1696.07.29

Turóc

1696.09.27

Eger

1696.11.05

Bécs

ANRMMF-00294550-116

ANRMMF-00294550-117

Nyáry
61/21

"ipso festo
santi Ladislai
Regis
Hungariae"
Posony

"feria quinta
proxima post
Dominicam
decima quinta
Sanctissimae et
Individuae
Trinitatis"
Agria

I. Lipót magyar király 1696. március 18-án kelt
parancsára a pozsonyi káptalan átírja 1662. június
24-i transcriptionalisát azokról a
dokumentumokról, melyeket Szentke Bálint és
Nádasdi Ferenc országbíró mutatott be: Nyáry
Miklós 1628. április 13-án kelt levelét, melyben
elismeri a nádor színe előtt kötött, Berencs várára
vonatkozó egyezséget, a Nyáry Lajos által Nyáry
Istvánnak és Nyáry Miklósnak fizetett 4000, illetve
2000 forint összegre vonatkozó feljegyzéssel; az
1619. december 28-i, Nyáry István és Nyáry Lajos
közötti adásvételi szerződést, mely szerint utóbbi
12000 forintért megveszi a Berencs várához tartozó
birtokokat; gimesi Forgács Zsigmond nádor 1620.
január 15-i, Nyáry Lajossal kötött, Berencs várához
tartozó javak átengedésére vonatkozó egyezségét;
Nyáry Sára 1619. december 3-án kelt
végrendeletét.
A turóci konvent tanúsítja Huszár József, regőczi
Huszár Imre és Nyáry Mária fia tiltakozását a
Nyáry családból származó felmenői által kötött és a
Nyitra vármegyei Berencs várának tulajdonjogára
vonatkozó szerződés érvényesítése ellen.
Az egri káptalan tanúsítja, hogy Bagni Scipió
visszafizette a káptalantól felvett 320 forint
kölcsönt, így visszakapta a Sirok várához tartozó
Váralja pusztán fekvő birtokrészét.

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét

10

Eredeti, latin
ny., pecsét

1

Eredeti, latin
ny., pecsét

1

I. Lipót magyar király parancsa egyes Heves és
Borsod vármegyei települések Enczinger János
részére történő birtokba iktatásáról, melyekért az
11831 rajnai forintot fizetett.

Korebeli
másolat, latin
ny., pecsét.

2

ANRMMF-00294550-118

Nyáry
27/30

1696.11.06

Pozsony

ANRMMF-00294550-119

Nyáry
62/21

1697.02.14

Bécs

ANRMMF-00294550-120

28
Nyáry
54

1697.12.03

Bécs

ANRMMF-00294550-121

Orczy
Byo

1697-1762

ANRMMF-00294550-122

1697-1775

ANRMMF-00294550-123

1698.05.04

Sirok

"feria tertia
proxima post
festum Beati
Emericii"
Posony

Schyrok

A magyar királyi udvar I. Lipót nevében kiadott
idézőlevele, melyben a Nyáry Pál után maradt
javak ügyében egyrészt a Nyáry és a Szunyogh
család tagjait, valamint a velük rokon személyeket,
másrészt a Csáky családot törvényszék elé idézi.
I. Lipót magyar király parancsa Heves vármegye
elöljáróságához, melyben elrendeli enczingi
Enczinger János birtokba iktatásának elősegítését a
nemesség és a jobbágyság körében a kincstártól
vásárolt Heves vármegyei uradalmaiba.
Rosty Ádám udvari kamarai jegyző által készített
másolat I. Lipót magyar király 1696. június 20-án
kelt, enczingi Enczinger János részére kiadott
adományleveléről, mely révén az megszerzi egyes
Heves és Külső-Szolnok vármegyei, Verpelét,
Vécs, Nánavár, Szentmária, Domoszló, Markaz,
Visonta, Nagykörű, Fegyvernek településeken
fekvő, illetve a Borsod megyei Mónosbélen
található birtokok tulajdonjogát.
A Heves vármegyei Besenyő pusztára vonatkozó
zálog- és egyezséglevelek, adásvételi szerződések.

Turóc vármegye több falva között létrejött
egyezség a Turóc folyón való halászat jogának
ügyében. A leleszi konvent által kiadott adásvételi
szerződés másolata, melynek értelmében a Turóc
vármegyei Bodorfalva 1640-ben a Nyáry család
birtokába kerül.
Kristóf János (Ioannes Cristophorus) 200 magyar
forintért Bagni gróf részére átadja a Heves
vármegyei Recsken fekvő két jobbágy és egy
nemesi telkét.

Eredeti, latin
ny.

1

Másolat, latin
ny.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és szlovák
ny. iratok.

6

Eredeti, latin
ny., pecsét.

10

2

ANRMMF-00294550-124

Orczy
Oi

1698-1804

ANRMMF-00294550-125

1698 után

ANRMMF-00294550-126
ANRMMF-00294550-127

1699.04.15

Ungvár

1699.06.22

Szendrő

ANRMMF-00294550-128

1699.06.26

Jászó

ANRMMF-00294550-129

1699.07.28

Szabadszállás

ANRMMF-00294550-130

1699.11.20

Bécs

A Somogy vármegyei Orci település birtokainak
megszerzésére és megtartására vonatkozó
adomány- és záloglevelek, birtokbaiktatók, perek
ügyiratai. A birtokok igazgatásával kapcsolatos
számadások, kimutatások.
Kivonat a Magyar Királyi Kamara
nyilvántartásaiból azokról a falvakról és
birtokrészekről, melyek 1552-ben Guthi Országh
Kristóf (Cristophorus Orszagh de Gutth) kezén
voltak és később a Nyáry család tulajdonába
kerültek.
Tabodi Gábor tanúsítja, hogy Varró Ferencnek 40
magyar forintért eladott egy, az Ung vármegyei
Gerény falu határában fekvő szőlőt.
Recski János és Recski György Borsi Gábor
kérésére tanúsítják, hogy 4-5 évvel korábban Vai
Ádámnak eladtak egy recski birtokrészt, melyet
Recski Györgytől örököltek.
Barsi István, Barsi Gábor és Gyöngyösi András
tanúsítványa két, a Heves vármegyei Recsk határán
fekvő üres házhely eladásáról Bagni gróf részére,
melyet Abaúj és Heves vármegye 2-2 esküdtje
hitelesített.
Korenich Mihálynak, Bossányi László gyámjának
záloglevele, melynek értelmében Nagy Ádámnak
és Szabó Mihálynak a kölcsönzött összeg fejében 3
évre szántót és kaszálót ad használatba.
I. Lipót magyar király rudnai Regőczi Huszár
Imrének, Turócz vármegye törvényszéke
ülnökének megparancsolja, hogy az 1700. január
26-án összeülő fellebbviteli bizottságnak mutassa
be mindazokat a személyeket, akik ellenkeznek a
Heves vármegyei Sirok faluban fekvő királyi
birtokok eladása ügyében.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Kivonatos
másolat, latin
ny.

Eredeti, magyar
ny.,
gyűrűspecsét.
Eredeti, magyar
ny., 3
gyűrűspecsét.

218

1

1
2

Eredeti, magyar
ny., 7
gyűrűspecsét.

2

Eredeti, magyar
ny., 5 pecsét.

2

Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét.

2

ANRMMF-00294550-131
ANRMMF-00294550-132

1699 után

ANRMMF-00294550-133

1700.07.12

ANRMMF-00294550-134

1700 körül

1700.05.29

ANRMMF-00294550-135

Nyáry
24/27

1700 körül

ANRMMF-00294550-136

Nyáry
28/7

1700 körül

ANRMMF-00294550-137

Nyáry
13

1700 körül

Apáti

Gyöngyös

A Török és Nyáry családok egyes Heves, Nógrád,
Hont és Pest vármegyei birtokaira vonatkozó iratok
kivonatai.
Az Eger városában lakó Vincze Mihály Balasi
Tamásnak, Pálnak, Istvánnak, Benedeknek és
Gáspárnak 250 magyar forintért 5 évre zálogba ad
egy, a Heves megyei Örsön, a templom közelében
levő házhelyet.
Koós Panka és fia, ifj. Molik János
manumissionálisának Heves és Külső-Szolnok
vármegye jegyzője által kiadott hiteles másolata,
mely tanúsítja, hogy id. Molik János 235 magyar
forint ellenében már 1688-ban felszabadította a
Heves vármegyei Örsön élő Radics Gergely, János
és István jobbágyokat családjaikkal és a
jobbágytelkeikkel együtt.
Az egri káptalan tanúsítja nagyugróci Bossányi
Gáspár, Orczy Lőrinc és a bedegi Nyáry család
tiltakozását Haller Sámuel bárónak a Külsőszolnoki Nádudvar uradalmába való beiktatása
ellen.
Az egri káptalan által 1698. március 5-én, I. Lipót
magyar király 1697. november 23-án kelt
parancsára felvett, a török hódoltság korában a
Nyáry család tulajdonában levő Sirok várának és a
vár falvainak tulajdonjogi helyzetére vonatkozó
tanúvallatási jegyzőkönyv.
Németújvár várának birtoklása ügyében az Újlaky
(Uylak) és Batthány (Battian) családok közötti
ellentétek elsimítására vonatkozó királyi határozat
kivonata, a Nyáry család 1650. évi érintettségével.
Az 1405-1539 között keletkezett, a szentmihályi
Thuróczy és a Nyáry családok genealógiájára
vonatkozó iratok regesztái.

Kivonatos
másolat, latin
ny.
Korabeli
egyszerű
másolat,
magyar ny.

2

Hiteles másolat.

1

Fogalmazvány,
latin ny.

2

1

Másolat, latin és 13
magyar ny.

Másolat, latin
ny.

1

Eredeti, latin
ny.

3

ANRMMF-00294550-138
ANRMMF-00294550-139
ANRMMF-00294550-140

Nyáry
16/31

1700 körül

Nyáry
12/4

1700 körül

ANRMMF-00294550-141
ANRMMF-00294550-142

Nyáry
37/20

ANRMMF-00294550-143
ANRMMF-00294550-144

Orczy
Mó

1700 körül

1700 után
1701.02.28

Bécs

1701.07.16

Komárom

1701 után

I. Lipót magyar király parancsának másolata,
melyben Tolvay Gábor főjegyzőt a Nyáry Pál után
maradt javak elosztására utasítja.
A Nyáry család genealógiával és a néhai Nyáry
Lőrinc hagyatéki ügye költségeinek elosztásával
kapcsolatos feljegyzések.
Szapolyai János 1536. szeptember 30-án, Váradon
kelt, Debrecen városának enyingi Török Bálint
részére 16.000 forint értékben való elzálogosítását
rögzítő oklevelének, illetve I. Ferdinánd magyar
király 1557. augusztus 26-án Bécsben, kapitánya,
enyingi Török Ferenc részére kiadott, az annak
testvérétől, Török Jánostól korábban hűtlenség
miatt elvett Debrecen városának ajándékozására
vonatkozó oklevelének másolatai.
Kivonat a Nyáry család tagjainak egyezségéből a
Turóc vármegyei örökségük felosztásával
kapcsolatban.
I. Lipót magyar király parancsa, melynek
értelmében Huszár Józsefet és a Nyáry örökösöket
a Heves vármegyei Sirok vára és a vár uradalmai
ügyében törvényszék elé idézi.
Bizonylat arról, hogy Orczy János megfizette a
korábban vásárolt ökrök vételárát, 23 forintot, 57
dénárt.
A Nyitra vármegyei Berencs uradalma
tulajdonjogának megállapításával kapcsolatos
iratok: I. Lipót 1700. október 22-én kelt parancsa,
valamint a Hétszemélyes Táblához, illetve az
Udvari Kamarához küldött folyamodványok.

Egyszerű
másolat, latin
ny.
Eredeti, latin
ny.

2

Egyszerű
másolatok, latin
ny.

1

Másolat, latin
ny.

1

Eredeti és
másolat, latin
ny., pecsét.

4

Eredeti, magyar
ny.

1

Egyszerű
másolatok, latin
ny.

6

2

ANRMMF-00294550-145

ANRMMF-00294550-146

1702.03.13

Orczy
Bka

Bécs

Hunyadi Lászlónak, a magyar udvari kancellária
titkárának másolata I. Lipót 1701. július 28-án kelt
transscriptionalisáról, mely a Török és Nyáry
családok Debrecenhez fűződő tulajdonjogával
kapcsolatos négy korábbi oklevél szövegét
tartalmazza: Hunyadi János herceg 1798. október
31-én, Varasdon, I. Ferdinánd 1557. augusztus 26án Bécsben, Kutassy János esztergomi érsek 1601.
március 23-án Pozsonyban és az országgyűlés
1619. július 3-án Pozsonyban kiadott okleveleinek
szövegét.
Egyes Vas vármegyei, Benkeháza településen
fekvő birtokokra vonatkozó adomány- és
záloglevelek, adásvételi szerződések.

1702-1724

ANRMMF-00294550-147

1703.03.17

Bécs

ANRMMF-00294550-148

1703.05.12

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-149
ANRMMF-00294550-150

1703.07.15

Jászárokszállás

1703.08.19

Esztergom

"ipsa Dominica
Duodecima
Sanctissimae et
Individuae
Trinitatis"

I. Lipót magyar király parancsa Heves és KülsőSzolnok vármegye elöljáróságához, melyben
elrendeli, hogy 1703. május 10-én minden siroki
földbirtokos, aki tiltakozott Bagni birtokbaiktatása
ellen, jelenjen meg a Neoacquistica Commissio
(Újszerzeményi Bizottság) előtt.
Slerenicz Mihály Bossányi László nevében kiadott,
a Heves vármegyei Örs határában fekvő pusztára
vonatkozó záloglevele, melyet 120 rajnai forintért
Majtényi György és Csizmadia Albert részére átad.
Radics Mihály és Radics Péter Truppoly Jánosnak
24 rajnai forintért zálogba adja a Heves vármegyei
Örsön található fél házhelyüket.
I. Lipót magyar király parancsára és hallerkői
Haller Sámuel kérésére az esztergomi káptalan
átírja 1570. január 31-i oklevelét Diósgyőr várának,
városának és az ezekhez tartozó falvaknak enyingi
Török Ferenc és neje, guthi Országh Heléna részére
történő birtokba iktatásáról, mely tartalmazta Mérei

Másolat, latin és 6
magyar ny.,
gyűrűspecsét

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, latin
ny., pecsét.

6

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

1

Eredeti, magyar
ny.

1

Eredeti, latin
ny.,
papírfelzetes
pecsét.

8

2

Mihály, a nádor helyettese 1569. december 19-i
parancsának szövegét is.

ANRMMF-00294550-151

Orczy
Pti

1703-1771

A Vas vármegyei Kis-Patyon (ma: Kőszegpaty)
fekvő birtokokra vonatkozó zálog- és
egyezséglevelek.

ANRMMF-00294550-152

Orczy
Aa

1703-1839

Adomány- és záloglevelek, adásvételi szerződések,
peres ügyiratok az Orczy család egri javaival
kapcsolatban.

ANRMMF-00294550-153

1704.01.14

ANRMMF-00294550-154

1705.08.24

Buda

Pest-Pilis-Solt vármegye törvényszékének
ítéletlevele Huszár János, Czauer István és Bencsik
Mihály felperes, illetve Tegzes János alperes
ügyében, melynek értelmében a törvényszék a
felpereseknek ítéli a korábban Solt vármegyében
fekvő Csábor és Bőszér pusztákat, melyeket
adományként szereztek Szentlőrinc, Halas és
Halastelek pusztákkal együtt, amint azt az
ügyirathoz mellékelt, átiratban fennmaradt
adománylevelek tanúsítják.
Liszkóczi Ferenc és Rátkai Balázs, a Heves
vármegyei Sár település lakosai zálogba adják
malombéli jövedelmük negyedrészét Dér Jánosnak,
az általa adott 100 forintnyi kölcsön kamata
fejében, melyet előbbiek a malom javítására kértek.
A záloglevelet Koczka Pál iskolamester és a
helység jegyzője írta alá.

Eredeti és
8
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
77
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Egyszerű
16
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.

Eredeti, magyar
ny., 2
gyűrűspecsét.

1

ANRMMF-00294550-155

1708.07.12

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-156
ANRMMF-00294550-157
ANRMMF-00294550-158

1708.12.28

Császlóc

1709.04.06

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-159

1709.10.03

Gyöngyöspata

ANRMMF-00294550-160

1709.12.14

Bécs

ANRMMF-00294550-161

1708.

Orczy
Os

1709-1833

Pata

Liszkóczi Ferenc és neje, valamint két fia a kölcsön
kapott 66 forint fejében zálogba adják a Heves
megyei Sár falu határában levő malmuk felét Jenei
Györgynek.
Petrovay Ferenc levele Orczy Istvánhoz Egerbe
családi, katonai, valamint az Ung vármegyei
Mocsár falu adóinak ügyében.
Rátkai Balázs és neje, Komlós Panna 70 rajnai
forintért eladják a Heves vármegyei Sár határában,
a Bene patakon levő malom nyolcad részét.
Heves és Külső-Szolnok vármegye illétékesei
hitelesen tanúsítják, hogy Orczy István, a Nyáry
család megbízottja Mihályi Pál özvegyének,
Almási Ágnesnek megfizette a Heves vármegyei
Örsön és Karácsondon levő birtokok fejében
kölcsönvett 271 magyar forintot és a 80 dénárt.
Orczy Lőrinc 1743. június 15-i feljegyzése arról,
hogy a Nyáry örökösök, Bossányi grófot kivéve,
megfizették az adósságot és használatba vették a
birtokokat.
Heves és Külső-Szolnok vármegye közgyűlésének
ítéletlevele Orczy István perében, melyben az
magának követeli a Heves vármegyei Örs falut,
valamint másolatban mellékelt periratok, idézések,
záloglevelek, adásvételi szerződések.
Eszterházy Pál nádor hitelesíti Johann Heinrich
Dietrich de Glökelsberg neje, Heufnagh Zsófia
okiratát, melyben az tanúsítja, hogy Popovich
János Ferencnek 20.000 forint ellenében minden
Heves vármegyében fekvő birtokát átadta.
Tarnaörs uradalmának az örökösök közötti
felosztásával kapcsolatos adomány-, zálog- és
egyezséglevelek. Az uradalomhoz tartozó ingó és
ingatlanvagyon kimutatása, a tarnaörsi kastély
bútoraival és egyéb háztartási eszközeivel. A birtok

Eredeti, magyar
ny., 4
gyűrűspecsét.

1

Eredeti, magyar
ny.,
gyűrűspecsét.
Eredeti, magyar
ny., 2
gyűrűspecsét.
Eredeti, magyar
ny., 4
gyűrűspecsét.

2
2
2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin ny. iratok.

13

Egyszerű
másolat, latin
ny.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.

338

ANRMMF-00294550-162

1710.02.28

Eger

ANRMMF-00294550-163

1710.06.26

Eger

ANRMMF-00294550-164

1710.06.30

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-165
ANRMMF-00294550-166

1710.10.16

Szarvaskő

1710.10.18

Eger

ANRMMF-00294550-167

Orczy
Rk

1710-1789

igazgatásával kapcsolatos számadások, levelezés.

iratok.

Az egri káptalan tanúsítja Orczy Istvánnak, aki
Telekessy István egri püspöknek, Heves és KülsőSzolnok vármegye főispánjának jószágigazgatója
volt 15 éven át, mindennemű pénzügyi vagy anyagi
követeléssel szembeni mentességét.
Heves és Külső-Szolnok vármegye közgyűlése
tanúsítja Orczy István tiltakozását, amiért neje,
Petrovay Zsuzsanna haszonbérbe adta az Örsön
található legelőit.
Heves és Külső-Szolnok vármegye esküdjei előtt
tett tanúvallomás egyes, Sár faluban fekvő szőlők
tulajdonjoga ügyében, melyeket elhunyt jobbágya
után Szemere György özvegye, Bossányi Krisztina
követelt Orczy István jobbágyával, Lónyi Pállal
szemben.
Telekessy István egri püspök meghatalmazza
Orczy István a Gyöngyös környéki szőlők utáni
királyi dézsma beszedésével.
Az egri káptalan megbízólevele Kondor János, Kis
János és Árokszállási József részére, hogy a
káptalant képviselve a hűségesküt a király előtt
tegyék le.
A Heves vármegyei Rozsnakon fekvő
birtokrészeknek a Nyáry örökösök közötti
felosztásával kapcsolatos peres iratok,
tanúsítványok, a birtokok felértékelésére vonatkozó
levelezés.

Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., a vármegye
papírfelzetes
pecsétje.
Egyszerű
másolat

1

4

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

1

Eredeti, latin,
papírfelzetes
pecsét

1

Eredeti, latin,
magyar és
német ny.
iratok.

1

ANRMMF-00294550-168

Orczy
Bf

ANRMMF-00294550-169
ANRMMF-00294550-170

ANRMMF-00294550-171
ANRMMF-00294550-172
ANRMMF-00294550-173

1710-1814

1711.12.02

Orczy
Mlz

Bécs

1711-1828

1711 körül
Nyáry
18

1712.04.15

Bécs

Nyáry
35/24

1712.07.10

Pozsony

A Borsod, Heves, Gömör és Zemplén vármegyei
kincstári birtokok, illetve a felkelő kurucoktól
elkobzott javak összeírása. Az Orczy család
levelezése a Temesi bánságban vásárolt birtokok
ügyében. A kincstár által értékesített
magyarországi és erdélyi uradalmak értékére
vonatkozó kimutatások.
A Magyar Királyi Kancellária parancsa Heves
vármegyéhez Sirok uradalmának a régi birtokosai
részére való visszaiktatása ügyében, melyet az
Újszerzeményi Bizottság korábban Bagni
tábornoknak és Enczinger Jánosnak adományozott.
Miskolc határán fekvő szőlők elzálogosítására és
adásvételére vonatkozó okiratok. A szőlők
igazgatásával kapcsolatos vizsgálatok, beszámolók,
levelezés. A Berényi család Miskolc határában
fekvő javainak kimutatásai.
A Nyáry örökösök panasza gróf Sahn Theodorhoz
egyes Heves vármegyei birtokok tulajdonjogának
ügyében.
III. Károly magyar király Heves és Külső-Szolnok
vármegyének megparancsolja, hogy enczingi
Enczinger Jánost helyezzék vissza az 1696-ban
neki adott verpeléti, vécsi, nánavári, nagykörűi és
fegyverneki birtokaiba.
III. Károly magyar király Heves és Külső-Szolnok
vármegyének megparancsolja, hogy Bagni Scipiót
helyezzék vissza az 1694-ben a kamarától
megvásárolt Sirok várának birtokába.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.

284

Másolat, latin
ny.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
magyar és latin
ny., részben
sérült iratok.
Eredeti, latin
ny.

93

2

Másolat, latin
ny.

1

Eredeti, latin
ny. és két
másolat. Egyik
másolatot
Sigray János
püspöki titkár, a
másikat Szalay
István, a királyi
tábla jegyzője

6

készítette 1727.
június 14-én.
Mindkét
másolat latin
nyelvű,
megpecsételt.

ANRMMF-00294550-174

Orczy
Ad. 1100

1712-1769

ANRMMF-00294550-175

1712 után

ANRMMF-00294550-176

1714.01.23

Bécs

ANRMMF-00294550-177

1714.06.21

Gyöngyös

A Heves és Külső-Szolnok vármegyei Abád
uradalmának adománylevelei, birtokba iktatások,
adásvételi szerződések, záloglevelek,
birtokigazgatásra vonatkozó határozatok, levelezés
korábbi, az 1261. évtől kiadott oklevelek
átirataival. Abád 1730. évi urbáriuma.
I. Lipót magyar király 1703. március 17-én kelt,
Heves és Külső-Szolnok vármegye elöljáróságához
intézett parancsának másolata, melyben elrendeli,
hogy 1703. május 10-én minden siroki
földbirtokos, aki tiltakozott Bagni gróf birtokba
iktatása ellen, jelenjen meg a Neoacquistica
Commissio előtt. III. Károly magyar király 1712.
április 15-én kelt parancsának másolata, melyben
Heves és Külső-Szolnok vármegyének meghagyja,
hogy Enczinger Jánost helyezzék vissza egyes
Heves vármegyei birtokaiba.
Tarnóczy János, a Magyar Királyi Kancellária
fogalmazója által készített másolat gróf Haller
Sámuel zálogleveléről, mely szerint az 1000 rajnai
forint kölcsön fejében Haller zálogba adja enczingi
Enczinger Jánosnak egyes Heves vármegyei
birtokait.
A Nyáry örökösök egyezséglevele a Nógrád és
Heves vármegyei jószágaik felosztása ügyében.

Eredeti, latin és
magyar ny.
iratok.

226

Hiteles
másolatok, latin
ny.

2

Másolat, latin
ny.

2

Korabeli
egyszerű
másolat,

4

magyar ny.
ANRMMF-00294550-178

Orczy
Aj

1714-1766

ANRMMF-00294550-179
ANRMMF-00294550-180

Orczy
Pt

1715.10.22

Orczy
Faef

1715-1795

ANRMMF-00294550-181

Orczy
Pa

1715-1814

ANRMMF-00294550-182

Orczy
Do

1715-1839

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-183

1716.01.30

Nyustya

ANRMMF-00294550-184

1716.09.29

Minaj

Orczy István báró egyes, a Heves és Külső-Szolnok
vármegyei Fegyverneken fekvő pusztáinak
tulajdonjogával kapcsolatos záloglevelek,
adásvételi szerződések, törvényszéki vizsgálatok.
Gányi István bizonylata az Orczy Istvántól kapott
300 rajnai forintról annak fejében, hogy eleget tett
Horváth István árvái követelésének.
Igazoló iratok a kincstárnak eladott gabona
mennyiségéről.
A Heves vármegyei Gyöngyöspatán fekvő
birtokrészek adásvételi szerződései és záloglevelei.
A település határára vonatkozó kimutatások,
jelentések, helyszínrajzok. Az úriszék határozata
azzal kapcsolatban, hogy az igavonó állatokkal
rendelkező zsellérek jobbágyok legyenek.
A Heves vármegyei Domoszló uradalmára
vonatkozó adásvételi szerződések, záloglevelek. A
uradalom ingó és ingatlan vagyonának kimutatásai,
összeírásai. Domoszló határának megállapításával
kapcsolatos helyszín- és vázrajzok, valamint peres
ügyek iratai.
Kubinyi Pál tanúsítja, hogy Veréb János számára
átengedi Krizsó Mihók és Krizsó Tamás nevű
jobbágyait, akik a Hont vármegyéi Nyustyán fekvő
birtokáról a Heves vármegyei Terpesre szöktek.
Szentléleky Borbála, Klára és József 38 magyar
forintért Udvarhelyi Istvánnak és nejének, Csuda
Borbálának eladják az Ung vármegyei Minaj falu
beltelkén levő ingatlanukat.

Eredeti, latin és
magyar nyelvű
iratok.

25

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

1

Eredeti, latin,
magyar és
német nyelvű
iratok, pecsét.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
nyelvű iratok.

7

55

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
nyelvű iratok.

193

Másolat,
magyar ny.

1

Eredeti, magyar
ny., két
gyűrűspecsét.

1

ANRMMF-00294550-185
ANRMMF-00294550-186
ANRMMF-00294550-187

1716. 10.
31
Nyáry
10

1716.11.08

Orczy
Erk

1716-1808

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-188

1717.07.15

Örs

ANRMMF-00294550-189

1717.09.20

Eger

ANRMMF-00294550-190

Orczy
Pst

1717-1829

ANRMMF-00294550-191

Orczy
Rsk

1717-1778

ANRMMF-00294-

1718.03.31

A gyöngyösi ferences rendház és a plébánia
elismerik, hogy 200-200 rajnai forintot kaptak
Orczy István megbízottjától a néhai Szilvássy Pál
gyöngyösi házáért.
A Nyáry örökségek felosztása ügyében kötött
egyezséglevél Haller családra vonatkozó kivonata.
A Heves vármegyei Erkre vonatkozó adomány- és
záloglevelek, birtokba iktatások. A település
tulajdonjogának megállapításával kapcsolatos peres
iratok. Az uradalom javainak és jobbágytelkeinek
összeírása.
Heves és Külső-Szolnok vármegye jegyzője és
esküdtje hitelesíti Horvát Ádám 1715. július 24-én,
Ungváron kelt tanúsítványát az 1000 rajnai
forintnyi adósságáról, mely összeg fejében Orczy
Istvántól megvásárolta az Ung vármegyei Mocsár
(Krajnyán Mocsár) elhagyott falut.
Szendrei Gőcze Gábor záloglevele, mely szerint a
kölcsönkapott 100 rajnai forintért Antal János és
Antal István nevű recski jobbágyait 20 évre
átengedi Orczy Istvánnak.
A pesti kert és palota fenntartásának beszámolói,
pénzügyi iratai, nyugták az adók megfizetéséről. A
kert és a palota igazgatására, valamint a Ludovika
katonai akadémia részére történő átengedése
vonatkozó levelezés.
A Heves vármegyei Recsken fekvő birtokok
tulajdonjogával kapcsolatos záloglevelek,
kötelezvények, peres ügyek.

Kolozsvár

Claudiopolis

Bánffy György elismervénye a Máramarostól
kapott 4000 magyar forintról, melyet a vármegye

Egyszerű
másolat,
magyar ny.

1

Egyszerű
másolat, latin és
magyar ny.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, magyar
ny., két
gyűrűspecsét.

1
181

1

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
német, latin és
magyar ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

121

28

1

550-192
ANRMMF-00294550-193

az erdélyi gubernátortól kölcsönzött.
Orczy
Po

1718-1821

ANRMMF-00294550-194

1719.07.15

Abasár

ANRMMF-00294550-195

1720. 03.02

Ungvár

ANRMMF-00294550-196

1721.09.01

Ónod

ANRMMF-00294550-197

1721.10.09

Gács

ANRMMF-00294550-198

1721.12.03

Pozsony

Saar

Gach

A Heves vármegyei Pásztón fekvő birtokokra
vonatkozó záloglevelek, adásvételi és
haszonbérszerződések. A település
jobbágytelkeinek nagyságával és helyével
kapcsolatos vázrajzok és kimutatások, a
haszonbérek összegével.
Sár község elöljárói által kiadott adásvételi
szerződés, melynek értelmében Veréb János 90
magyar forintért és 40 tallér értékű 2 ökörért
megvette a falu határán levő Janicska malom fél,
illetve hatodrészét. A szerződést Nagy István eladó
és két tanú írta alá, közöttük Ola Márton tanító,
iskolamester (ludimagister).
Szentiványi Zsigmond, Ung vármegye szolgabírája
által kiadott másolat Homonnai Drugeth Bálint
adományleveléről, melyben Thuróczi Ferencnek
adományoz Ungvár város határában két házhelyet
és egy szőlőt.
Aspremont Johanna Gobertina, felsővadászi
Rákóczi Julianna Borbála lánya Borbély Mihálynak
900 forintért zálogba adja a Heves és KülsőSzolnok vármegyei Roff falu felét.
Gimesi Forgách Jánosnak, Nógrád vármegye
főispánjának Almássy Ferenc részére adott
kötelezvénye a Heves és Külső-Szolnok vármegyei
Abád, Tomaj és Bánhalma elzálogosítása ügyében.
Almássy Ferenc és Prónay Pál, Forgách János
megbízottja között létrejött szerződés, melynek
értelmében Almássy Ferenc 1150 forintért zálogba
kapja Abád, Tomaj és Bánhalma néptelen birtokait.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
nyelvű, részben
sérült iratok.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

112

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Korabeli
másolat, latin
ny.

1

Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., részben
sérült, pecsét.

2

2

ANRMMF-00294550-199

ANRMMF-00294550-200

1722.12.26

Orczy
Na

Esztergom

1722-1830

ANRMMF-00294550-201

1723.02.16

Eger

ANRMMF-00294550-202

1723.06.13

Pest

ANRMMF-00294550-203

1723.06.29

Őr

ANRMMF-00294-

1723.12.17

Eger

"ipso festo
sancti Stephani
Proto Martiris"

Az esztergomi káptalan átírja az egri káptalan
1570. évi feljegyzését Török Ferenc (Franciscus
Theöreök) és neje, guti Országh Borbála (Barbara
Orszagh de Gutth) Heves, Nógrád és Pest
vármegyei uradalmakba való beiktatásáról, melyek
Országh Kristóf után maradtak és Miksa magyar
király adományozott részükre.
A Heves vármegyei Felsőnánán fekvő birtokokra
vonatkozó záloglevelek, adásvételi szerződések,
egyezséglevelek, peres ügyek. Az Orczy család
tulajdonában levő birtokokkal, jobbágy és
zsellércsaládokkal kapcsolatos kimutatások,
vázrajz.
Csábrági és szitnyai Koháry István (Stephanus
Kohary de Csábrágh et Szitnya) országbíró 1723.
január 22-i parancsára és Orczy István, illetve neje,
Petrovay Zsuzsanna, Petrovay János és Nyáry
Zsuzsanna lánya kérésére az egri káptalan átírja
Felsőnána vagy Nánavára uradalma
tulajdonjogának, valamint a jobbágyok Enczinger
János és Orczy István birtokosok felé való
kötelezettségeinek ügyében 1722. december 15-én
keletkezett tanúvallatási jegyzőkönyvét.
Szalay István, a királyi tábla jegyzője másolatot ad
ki a turóci konvent 1694. szeptember 12-én kelt
tanúsítványáról, mely szerint a Nyáry család tagjai
tiltakoztak a Heves vármegyei Sirok vára Bagni
Scipió részére történő birtokba iktatásának.
Az Ung vármegyei hatóságok tanúvallatási
jegyzőkönyve Őr település határán fekvő birtokok
tulajdonjoga ügyében, amit egyrészről iványi
Fekete László, másrészről Sztankovics Márton és
Pap Mihály vitatott.
Tanadi István levele gróf Szunyogh Gáspárhoz,
Nánavára tulajdonjoga miatti vitás kérdések

Eredeti, latin
ny., pecsét

10

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
nyelvű iratok.

91

Átirat, latin és
magyar ny,
pecsét.

10

Másolat, latin
ny., pecsét.

2

Korabeli
másolat,
magyar ny.

2

Eredeti, magyar
ny.

6

550-204

megoldása ügyében.

ANRMMF-00294550-205

1724.03.02

Eger

ANRMMF-00294550-206

1724.04.04

Bécs

1724.06.13

Pest

1725.06.17

Pest

ANRMMF-00294550-207

Nyáry
63

ANRMMF-00294550-208

ANRMMF-00294550-209

Orczy
Sámson

1726.06.16

Az egri káptalan által kiadott protestatoria,
melyben Orczy István, mint a Pap család
képviselője, tiltakozik az ellen, hogy gimesi
Forgách János Almássy Ferenc részére
elzálogosította a Heves és Külső-Szolnok
vármegyei Abád falvát, valamint Bánhalma és
Tomaj pusztákat.
III. Károly magyar király átirata az 1712. november
19-i királyi parancsról, a Nyáry család örököseinek
Heves vármegyei birtokaikban való megtartása
ügyében.
Szalay Istvánnak, a királyi tábla jegyzőjének
másolata az egri káptalan 1698. május 4-én, Csáky
István országbíró 1698. április 13-i parancsára és
hallerkői Haller Sámuel kérésére átírt jelentéséről
enczingi Enczinger János birtokba iktatása
ügyében, mely által több Heves és Borsod megyei
falu Enczinger tulajdonába került, ami ellen több
személy is tiltakozott.
Szalay Istvánnak, Pest-Pilis-Solt vármegye
törvényszéke jegyzőjének hiteles másolata I. Lipót
1703.07.30-án kelt, Pest-Pilis-Solt vármegye
részére kiadott azon parancsáról, hogy mindenki,
aki a Heves vármegyei Sirok uradalmára igényt
tart, jelenjen meg az Újszerzeményi Bizottság előtt.
Bihar vármegye esküdtjei előtt tett tanúvallomás
Vékony Ferenc és Vékony Péter jobbágyok
szökéséről, akik Szunyogh Istvánnak a Bihar
vármegyei sámsoni birtokáról Kunhegyesre
szöktek.

Eredeti, latin
ny., pecsét.
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Eredeti, latin
ny., pecsét.
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ANRMMF-00294550-210

1727.06.12

Pest

ANRMMF-00294550-211

1727.06.15

Pest

ANRMMF-00294550-212
ANRMMF-00294550-213

1727.07.28

Pest

ANRMMF-00294550-214

Orczy
Pl

1727-1828

Orczy
Oi

1728-1777

Szalay Istvánnak, a királyi tábla jegyzőjének
másolata Kuthassy János helytartó 1601. március
3-án (feria secunda proxima post Dominicam
Letare) kelt okiratának egy 1676. június 23-i
másolatáról, mely az enyingi Török család
tagjainak egyezségét tartalmazza a Debrecen
uradalmához tartozó javak felosztása ügyében.
Szalay Istvánnak, a királyi tábla jegyzőjének
másolata az esztergomi káptalan 1688. szeptember
21-i (ipso festo sancti Mathiae Apostol), galántai
Eszterházy Pál (Paulus Eszterhazy de Galantha)
nádor 1688. szeptember 18-án, Pozsonyban kelt
parancsára átírt transscriptionalisról, mely az 1570.
július 14-én (sedecimo die diei executionis, feria
quinta in festo videlicet Beatorum Petri et Pauli
Apostolorum) kelt, ugyanannak a káptalannak a
beszámolójáról készített átirat. Az átirat enyingi
Török Ferencnek (Franciscus Teöreök de Ennigh),
Hunyad vármegye ispánjának, valamint nejének,
guti Országh Borbálának Rimaszombat
mezővárosa és más Hont vármegyei uradalmak
birtokba iktatására vonatkozik, melyet 1570. június
22-én Miksa magyar király rendelt el .
A királyi kamarának a királyi tábla előtt lefolytatott
perének iratai a Török és Nyáry családok
örököseinek Heves vármegyei birtokai ügyében.
A Heves vármegyei Pély településen fekvő
birtokokkal kapcsolatos peres ügyek, záloglevelek,
haszonbérszerződések. A jobbágytelkek és a
jobbágyok kötelezettségeinek kimutatásai, valamint
azok felosztása a karancsberényi Berényi család
örökösei között.
A Somogy vármegyei Orci településen fekvő
birtokokra vonatkozó záloglevelek, adásvételi és
haszonbérleti szerződések. A birtokok

Eredeti, latin
ny.
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ny., pecsét.

6
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ny.
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ANRMMF-00294550-215

1730.03.27

Kisvárda

ANRMMF-00294550-216

1730.05.04

Turócszentmárton

ANRMMF-00294550-217

1730.05.30

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-218

Orczy
Bb

1730

ANRMMF-00294550-219

Orczy
Szok

1730 körül

Szentmarton

igazgatásával kapcsolatos beszámolók, levelezés.

és magyar
nyelvű iratok.

Kossovics Márton a kölcsönkapott 55 rajnai
forintért Szögény János részére elzálogosítja a
Szabolcs vármegyei Kisvárdán és Pátrohán levő két
házhelyét.
Turóc vármegye erdődi Pálffy Miklós (Nicolaus
Palffy de Erdod) nádor parancsára és Raksány
Zsuzsanna, Okolicsányi Pál özvegye kérésére
transscriptionalist ad ki a vármegye levéltárában
őrzött, 1643. október 29-én kelt birtokfelosztó
levélről, melyben egyrészről késmárki Thököly
István (Stephanus Thököly de Késmárk) és
Ostrosics Miklós, másrészről hadadi Wesselényi
Ferenc (Franciscus Vesselenyi de Hadad) és
Wesselényi Anna, keresztszegi Csáky István
(Stephanus Csaky de Keresztszegh) özvegye
felosztják a Dóczy Pál (Paulus Doczy) után maradt
javakat.
A Haller, Bossányi, Orczy, Taródi és Török
családok képviselői, mint a Nyáry család örökösei,
Heves vármegye hatóságai előtt szerződést kötnek
a Heves vármegyei Abasár (Saar) és Kompolt
településeken, Tarnócza és Bab pusztákon fekvő
birtokok, valamint egyes Halászon és Bodon levő
birtokrészek visszavásárlásának
költségmegosztásáról.
A Nyáry család örökösei között kötött egyezség
Abasár (Saar), Kompolt, valamint Tarnócza és Bab
puszták visszavásárlásának költségmegosztásáról.

Másolatok 2
példányban,
magyar ny.
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Másolat, latin
ny.
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Eredeti, magyar
ny., pecsét.
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Részlet a Heves vármegyei Zaránk (Szarank)
puszta követelésének okfejtéséből.

3

ANRMMF-00294550-220
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1730 után
7/14/45

ANRMMF-00294550-222

1731.05.25

Pest

1731.11.29

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-223

Orczy
Bja

1731-1752

ANRMMF-00294550-224

Orczy
Bd

1732-1828

Kőtelek és Pély uradalmai 1549-1730 között
keletkezett iratanyagának jegyzéke.

Fogalmazvány,
latin ny.

3

Orczy István és Thordy István között kötött
egyezség a Heves vármegyei Abasáron, Kompolton
és Tarnóczán levő birtokrészek felosztása ügyében,
melyek a Nyáry örökségből a Haller családot
illették volna, de az nem fizette meg a kincstárnak
a rá háruló költségeket.
Czile Péter törvényszéki jegyző másolatot ad ki
regőci Huszár Erzsébet 1717. február 9-én kelt
zálogleveléről, melynek értelmében fent nevezett
300 rajnai forintért zálogba adja Papp Lászlónak
egyes gyöngyöspatai (Pata) és gyöngyöstarjáni
(Tarján) jobbágyait a telkükkel együtt. 1733.
november 23-án a jobbágyok és telkek fele 100
tallérért Orczy János és neje, Petrovay Zsuzsanna
birtokába kerül, 1735. február 1-én pedig Pap
Erzsébet 150 rajnai forint ellenében átadja a másik
felét is.
Báró Orczy Lőrinc bajai uradalmára felvett hitelek
kezeslevelei és elismervények a hitelek
törlesztéséről. Baja uradalmának igazgatására
vonatkozó beszámolók, számadások és
intézkedések a szökött jobbágyok visszavitelére.

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti és
másolat,
magyar ny,
pecsét.
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Adomány-, egyezség- és záloglevelek, birtokba
iktatások, adásvételi szerződések, peres ügyek a
Heves vármegyei Bod falvának megszerzésével és
megtartásával kapcsolatban. A település 1771. évi
urbáriumának kivonatai. A kompolti uradalom
nemesi és jobbágytelkeinek, a terménynek,
valamint az egyéni szolgáltatásoknak összeírása.
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ANRMMF-00294550-225

1733.10.22

ANRMMF-00294550-226

Orczy
Bcs

1733-1793

ANRMMF-00294550-227

Orczy
Sza

1733-1815

Pest

ANRMMF-00294550-228

1734.02.19

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-229

1734.03.19

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-230

Orczy
Psa

1734-1817

III. Károly magyar király transscriptionalisa
Báthori István országbíró 1521. február 3-i, a
Nagykun kerületi Hegyes területének
megállapítására vonatkozó határjáró okleveléről.
Adomány-, egyezség- és záloglevelek, birtokba
iktatások, adásvételi szerződések, peres ügyek a
Heves vármegyei Bocs falvának megszerzésével és
fenntartásával kapcsolatban. A település 1773. évi
urbáriumának kivonatai. A birtok igazgatására
vonatkozó beszámolók, számadások, levelek.
A Heves vármegyei Szajlán levő birtokrészek
felosztásával kapcsolatos adomány- és
egyezséglevelek. A Haller család szajlai és patai
birtokai jövedelmének kimutatásai, a jobbágytelkek
összeírása.
Heves és Külső-Szolnok vármegye hatóságai
másolatot adnak ki a váci káptalan 1728. május 20i tanúsítványáról, mely szerint Kereskényi László
és Vörös Klára megegyeznek a Heves vármegyei
Réde, Gyönyösoroszi, Szűcsi, Tarján és
Gyöngyöspata településeken levő birtokrészek
kölcsönös öröklése ügyében.
Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült
vármegyék hatóságai másolatot adnak ki az 1731.
március 15-én kelt adásvételi szerződésről,
melynek értelmében Nógrádi András 40 forintért
Kereskényi Lászlónak és nejének, Veress Klárának
eladja azt a fél malmot, melyet ifjabb Pap László
hajdan a gyöngyösi Szűz Műria kongregációnak
adományozott.
A királyi kincstár báró Orczy Istvánnak eladja a
Heves vármegyei Pósváralja pusztát. A puszta
igazgatásával, egy vízimalom építésével és
működtetésével kapcsolatos beszámolók és
levelezés.
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ANRMMF-00294550-231

Orczy
A Ea

ANRMMF-00294550-232

ANRMMF-00294550-233

ANRMMF-00294550-234

1735-1803

1737.09.09

Orczy
Az

Pest

1737-1834

1738.03.03

Pest

Adomány-, egyezség- és záloglevelek, birtokba
iktatások, adásvételi szerződések, peres ügyek a
Pest-Pilis-Solt vármegyei Ágasegyháza
uradalmának megszerzésével és fenntartásával
kapcsolatban. A birtok igazgatására vonatkozó
beszámolók, számadások, levelek.
Zay Mátyás, a királyi tábla jegyzője másolatot ad ki
Heves és Külső-Szolnok vármegye 1682. április
29-i, Vécsey Sándor és ináncsi Ebeczky Menyhért
(Melchior Eberszky de Inacs) birtokain való
legeltetés korlátozásáról szóló jegyzőkönyvi
kivonatáról Szentmiklós, Heves, Ivány, Roff és
Süly településeken.
Adomány-, egyezség- és záloglevelek, birtokba
iktatások, adásvételi szerződések, peres ügyek a
Heves és Külső-Szolnok vármegyei átányi
uradalom megszerzésével és fenntartásával
kapcsolatban. A birtokok igazgatására vonatkozó
beszámolók, számadások, levelek. Az uradalomhoz
tartozó jószágok összeírása, úrbéri összeírás,
szerződések regálé jog haszonbérbe adásáról.
Szentgyörgyi János, a királyi tábla jegyzője
másolatot ad ki I. Lipót 1657. június 9-i, Cserny
Pál protonotáriushoz intézett parancsáról, melynek
értemében a magyar király elrendeli Újváros,
Aranyosmeggyes (Aranyas Medgyes), Apa,
Krassó, Borhíd, Józsefháza (Jósepháza), Udvari és
más Szatmár, Szabolcs, Heves, Bereg és Zemplén
vármegyei birtokok Becsky Zsuzsanna és György
közötti, a nagylónyai Lónyay Zsigmond lánya,
Margit által kifogásolt felosztásának
felfüggesztését.

Eredeti és
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és magyar ny.
iratok.
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3/26
Nyáry
21

1738.03.04

ANRMMF-00294550-236

1738.03.06

ANRMMF-00294550-237

1738.03.06

ANRMMF-00294550-238

1738.04.14

ANRMMF-00294550-239

1738.11.07

Pest

Mád

A pesti királyi tábla III. Károly magyar király
nevében Heves és Külső-Szolnok egyesült
vármegyéknek kiadott paracsa, hogy egyes Kürt
településen fekvő birtokokat és Fegyvernek pusztát
a hallerkői Haller testvérek, Zsigmond, Sámuel és
Mihály között egyenlő részben osszák fel.
Szegedy József, a királyi tábla jegyzője másolatot
ad ki az 1719. május 26-án, III. Károly magyar
király nevében hozott határozatról az egyrészről
Popovich Ferenc János, Glöckelsberg Ditrich János
Henrik örököse, másrészről Mocsáry Anna,
Döröghy István özvegye, illetve Csala György és
Sándor között, a Heves vármegyei Poroszló, Átány,
Erdőkövesd, Pély és Kőtelek uradalmai
tulajdonjogának ügyében lefolytatott perében.
Szegedy József jegyző hitelesítő záradékkal ellátott
másolatot ad ki az egri káptalan 1699. november
19-én kelt, egyes Heves vármegyei birtokok
beiktatása körüli ellentmondásokra vonatkozó
jelentéséről, melyeket a királyi kamara
Glöckelsberg Ditrich János Henriknek adott el
20000 rajnai forintért. A másolat tartalmazza I.
Lipót 1698. november 15-én kelt, az egri
káptalannak adott parancsát a birtokok beiktatása
ügyében.
Györffi Sándor, a királyi tábla jegyzője másolatot
ad ki Szeleczky Márton és Orczy István egyes
Heves vármegyei birtokok elosztása ügyében kötött
egyezségéről, mely magában foglalta a Nyáry
család által a birtokokra felvett hiteleket is.
A Recsky család nevében kötött szerződés egyes,
Recsk faluban fekvő birtokok Orczy István részére
történő átadása ügyében, 300 rajnai forint
ellenében.
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1739.01.31

Gyöngyös

1740 körül
Fasc. A
nr. 15

1741.03.03

Alsó Eörs

1741.03.05

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-244
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1742.02.16

Örs

1742.02.16

Örs

ANRMMF-00294550-246

1742.11.23

Pest

ANRMMF-00294550-247
ANRMMF-00294550-248

1744.03.04
1744.04.10

Eszeny

A Nyáry örökösök között kötött újabb egyezség a
család birtokainak felosztása ügyében.

Eredeti, latin
ny.

2

A Nyáry és a Haller örökösök beadványa a királyi
táblához a Nyáry család Heves vármegyei
jószágainak felosztása ügyében.
Bencsik Miklós megvételre felajánlja báró Orczy
Istvánnak Csábor és Bözér pusztákat.

Egyszerű
másolat, latin
ny.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

8

Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék
hatóságainak tanúsítványa Hodos János
törvényszék elé idézéséről, Orczy Lőrinc nevében,
egyes Fegyvernek pusztai birtokrészek
követelésének ügyében.
Nyáry Zsigmond 1654. június 3-i
manumissionálisának hiteles másolata a
fegyverneki Zolnay Pál jobbágy felszabadításáról.
Az 1702. április 15-én, Derzsen kötött adásvételi
szerződés másolata, mely szerint Zolnay György
özvegye, Péntek Ilona egy tehénért és borjáért
eladja a Heves és Külső-Szolnok vármegyei
Fegyvernek pusztán levő házhelyét, melyet elhunyt
férje után örökölt.
Mária Terézia nevében kiadott transscriptionalis,
melyben a királyi tábla átírja Petrovay
Zsuzsannának, Orczy István nejének a TörökNyáry örökségek 1734. augusztus 21-én kezdődött
Szeleczy Márton elleni perét.
Az Orczy és Haller családok egyezsége a Heves és
Külső-Szolnok vármegyei Fegyvernek
uradalmának felosztása ügyében.
Eszenyi János, Egri Ferenc és Kertész András
tanúsítják, hogy egy telekrészt Eszeny határában, a
temetőben évekkel korábban Sós Zsigmond
használta.
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ANRMMF-00294550-251
ANRMMF-00294550-252
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1744.06.17

Orczy
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1745-1782

1746.06.15

Fegyvernek

1746.07.20

Tarnaörs

Orczy
DD

1747-1850

ANRMMF-00294550-254

Orczy
Ond 116

1748-1806

ANRMMF-00294550-255

Orczy
Réde

1749

ANRMMF-00294550-256

Pest

1750.02.15

Lobay Zsigmond, a királyi kúria protonotáriusa
másolatot ad ki egy 1602. évi okiratról, mely
elrendeli Somogykő várának és uradalmának
Forgách Zsigmond részére történő birtokba
iktatását.
A Heves vármegyei Poroszlón fekvő egyes
birtokrészek tulajdonjogával, Poroszló és Valka
határának megállapításával kapcsolatos peres
iratok, valamint tizedszedésre és egyes birtokrészek
használatára vonatkozó vitás ügyek iratai.
A Nyáry örökösök egyezsége a Heves és KülsőSzolnok vármegyei Fegyvernek puszta felosztása
ügyében.
Orczy István és Tarródy Apollónia megegyeznek
egyes Detk és Verpelét határában fekvő
birtokrészek cseréjéről.
Pénzügyi bizonylatok, kimutatások és beszámolók
az Orczy családdal szemben fennálló tartozások
kiegyenlítésének módjáról.
Az Orczy család tulajdonában levő, Zemplén
vármegyei Ond falvában fekvő uradalmi javak és a
jobbágytelkek összeírása, tanúvallatások és
haszonbérszerződések.
A Heves vármegyei Nagyréde szőlőhegye
felosztásának peres iratai, levelezés.

Tarnaörs

A Jósa István-féle örökségek után maradt
adósságok összeírása.

Másolat, latin
ny.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Fogalmazvány,
magyar ny.

324

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, magyar
és latin ny.

58

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, magyar
ny., pecsét

8

4

38

2

ANRMMF-00294550-257

Orczy
Sks

1750-1782,
1789

ANRMMF-00294550-258

1750 körül

ANRMMF-00294550-259

1750 körül

ANRMMF-00294550-260

1750 körül

Tanúvallatás a Heves és Külső-Szolnok vármegyei
Törökszentmiklós és Szakállas határainak
megállapítása ügyében. Homonnai János
beszámolója kukoricahéj eladásáról.
Másolat a leleszi konvent 1504.január 26-i (feria
sexta proxima post festum conversionis Beati Pauli
Apostoli) zálogleveléről, melynek értelmében
Kemetsei Mátyás fia, Miklós a kölcsönkapott 100
aranyforint fejében Komótzi Péternek zálogba adja
a Szabolcs vármegyei Petri, Balkány, Tara,
Beszterec és Nádudvar településeken fekvő
birtokait.
Miksa magyar király 1569. november 4-én kiadott
oklevelének másolata, melyben enyingi Török
Ferencnek (Franciscus Török de Ennigh) és
nejének, gúti Országh Borbálának (Barbara
Országh de Guth) adja a Heves és Trencsén
vármegyékben levő Sirok, illetve Oroszlánkő
várak uradalmait, a Nógrád vármegyei Hollókő és
Somoskő kastélyokat, Rimaszombat mezőváros
felét és más, Hont, Nógrád, Heves és Pest
vármegyei településeket, melyeket azok 24.000
forintért vásároltak, valamint az esztergomi
káptalan 1570. július 14-i jelentése a Török
házaspárnak Rimaszombat és más Hont vármegyei
birtokokba való beiktatásáról.
Az egri káptalan 1570. február 6-án (16 diei
introductionis et statutionis, dominicam proxima
post festum Beatorum Fabianii et Sebastioni
Martyrum) keltezett jelentésének másolata enyingi
Török Ferencnek (Franciscus Török de Ennig) és
nejének, gúti Országh Borbálának (Barbara
Országh de Gutth) Miksa magyar király 1569.
november 5-i parancsára történő beiktatásáról a
Sirok, Oroszlánkő (Oroszlanykeő), Taht (?),

Eredeti, latin és
magyar ny,
pecsét.

17

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

4

Egyszerű
másolat két
példányban,
latin ny.

10

Szécsény (Szecsen) és Somoskő váraihoz tartozó
uradalmakba.

ANRMMF-00294550-261

Nyáry
40/2

1750 körül

ANRMMF-00294550-262

Nyáry
8/33

1750 körül

ANRMMF-00294550-263

1750 körül

A Nyáry család azon iratainak részletes jegyzéke,
melyek alapján felosztották a Berencs várához és
az ószombati (Szobotistya) kastélyhoz tartozó
uradalmakat.
A vasvári káptalan II. Ferdinánd magyar királyhoz
intézett, az 1622. december 22-i királyi parancsra
1623. július 20-án (decima sexto die diei
executionis praenotatae, feria quarta proxima post
festum Visitationis Beate Maria Virginus) kiadott
jelentésének másolata dienesfalvai Czyráki Mózes
(Czyraki de Dienesfalwa) és fia, Ádám
beiktatásáról a Vas vármegyei Kenyeri uradalmába,
Salamon puszta és Kemenes erdejének birtokába,
továbbá a Sopron vármegyei Széplak (Zeplak) és
Beled uradalmak, valamint Felszerfalu és
Magyarfalu puszták birtokába.
Thurzó Szaniszló nádor 1623. március 1-i (Sabatho
proximo ante Dominicam Invocavit) parancsának
másolata, melyben megerősíti a Veszprém
vármegyei Gesztes és Pápa váraihoz tartozó
birtokok, a Vas vármegyei Szécseny (Zecsen)
kastélya és más birtokok kincstári kezelésbe
vételét, melyet Keresztúri András protonotárius
rendelt el, miután enyingi Török István utód nélkül
hunyt el.

Másolat, latin
ny.

4

Egyszerű
másolat, latin
ny.

5

Másolat, latin
ny.

2

ANRMMF-00294550-264

Nyáry
11/2

1750 körül

ANRMMF-00294550-265

Nyáry
53/1

1750 körül

ANRMMF-00294550-266

1750 körül

ANRMMF-00294550-267
ANRMMF-00294550-268

1750 körül
Nyáry
6

ANRMMF-00294550-269
ANRMMF-00294550-270

1750 körül

1750 körül

Nyáry
14

1750 körül

Bedegi Nyáry Miklós adásvételi szerződésének
másolata, melynek értelmében Haray Borbálának
200 forintért elad egy, a Nyitra vármegyei Szenice
mezőváros határában fekvő puszta földterületet.
Galántai Eszterházy Miklós nádor 1626. március
19-i záloglevelének másolata, melynek értelmében
a 10000 forint kölcsön fejében bedegi Nyáry
Miklósnak ideiglenesen átengedi neje, Nyáry
Krisztina Turóc vármegyei birtokait.
Nyáry Zsigmond 1647. szeptember 26-án,
Kisvárdán kiadott záloglevelének másolata, mely
által a Borsod vármegyei jezsuitáknak a
kölcsönvett 25 arany ellenében ideiglenesen
zálogba adja a Borsod vármegyei Moki és Petri
falvak határában levő puszta birtokrészeit.
A Nyáry Ferenc után maradt javak elosztására
vonatkozó, 1679-1683 között keletkezett iratok
regesztái.
III. Károly magyar király parancsának másolata,
melyben Enczingi János örököseinek védelmet
biztosít a Heves és Borsod vármegyékben fekvő
Nánavár, Szentmária, Mónosbél uradalmak, illetve
a Verpeléten, Domoszlón, Markazon, Visontán és
Paszmar (?) településeken fekvő birtokrészek
megtartása érdekében.
Nyáry Zsigmondnak a Dunántúli Kerületi Táblához
a Nyáry örökség ügyében beadott, ifj. Török
Zsigmond és mások elleni panaszának másolata.
A Thuróczy és Nyáry família családfája, valamint
Thuróczy János, illetve Thuróczy Miklós
birtokainak nyilvántartása.

Egyszerű
másolat,
magyar ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat,
magyar ny.

1

Magyar ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

2

Egyszerű
másolat két
példányban,
latin ny.
Fogalmazvány,
latin ny.

4

1

ANRMMF-00294550-271

1750 körül

ANRMMF-00294550-272
ANRMMF-00294550-273

Nyáry
15

ANRMMF-00294550-274
ANRMMF-00294550-275

Nyáry
45/18

ANRMMF-00294550-276
ANRMMF-00294550-277

Orczy- 1750 körül
Somosk
ő
1750 után

ANRMMF-00294550-278

1750 körül
1750 körül

1750 körül
1750 körül

1750 után

Azon iratok jegyzéke, melyek értelmében a Török
és Nyáry családok egyes birtokokat elajándékoztak,
elzálogosítottak vagy eladtak, az iratok
keletkezésének feltüntetésével, az 1451. évtől
kezdődően.
Jegyzék a Nyáry család 1551-1738 közötti peres
iratairól Berencs vára uradalmával kapcsolatban.
III. Károly magyar király 1730. április 7-én, illetve
a királyi kamara 1730. május 19-én kiadott
oklevele egyrészről a királyi kamara, másrészről
Orczy István és Taródy István egyezségéről a
Heves vármegyei Sár és Kompolt községek, Bab és
Tarnóca puszták, illetve egyes Halászi és Bod
településeken fekvő birtokrészek ügyében.
Ügyvédi fogalmazvány Berencs várának a
Schlosberg és a Nyáry család nőági leszármazottai
közötti örökösödési perében.
A pozsonyi káptalan 1655. április 20-án kelt
záloglevelének másolata, mely szerint nagyjeszeni
Jeszenszky György Turóc vármegyei birtokait 606
tallérért és 1 forintért divékújfalusi Újfalusy
Andrásnak ideiglenesen zálogba adja.
Okfejtés Somoskő perében.
A Szabolcs vármegyei Nádudvarral, valamint a
nádudvari Komoróczy családdal kapcsolatos, 16211750 között keletkezett nemeslevelek, jobbágyfelszabadító levelek, adásvételi szerződések és
záloglevelek másolatai.
Petrovay Antal örökösei adósságainak
nyilvántartása.

Fogalmazvány,
latin ny.

1

Fogalmazvány,
latin ny.

1

Másolat, latin
ny.

3

Fogalmazvány,
latin ny.

8

Másolat, latin
ny.

1

Fogalmazvány,
pecsét.

1

Egyszerű, latin
és magyar
nyelvű
másolatok.

24

Eredeti, latin
ny.

2

ANRMMF-00294550-279
ANRMMF-00294550-280

1751.01.13

Orczy
Sr

Esztergom

1752-1831

ANRMMF-00294550-281

1753.04.03.

Örs

ANRMMF-00294550-282

1753.09.23.

Pest

ANRMMF-00294550-283

1753.11.27.

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-284

ANRMMF-00294-

Orczy
EFs

1753-1834

1753 után

Az esztergomi káptalan átírja Haller Zsigmond
1751. január 4-i tiltakozó levelét, mely testvére,
Haller Sámuel által eladott két fegyverneki
jobbágytelek ügyében keletkezett.
Záloglevelek, haszonbérszerződések, peres ügyek
és egyezséglevelek egyes, a Heves vármegyei Sár
községben fekvő birtokrészek tulajdonjogával
kapcsolatban. Sár uradalma ingó és ingatlan
vagyonának kimutatásai.
Orczy Lőrinc, Orczy Sándor és Sághy Mihály
csereszerződése egyes, a Heves és Külső-Szolnok
vármegyei Fegyvernek, Szentivány, Karácsond és
Tarján településeken fekvő telkek ügyében.
Tarródy Gábor, a királyi tábla jegyzője másolatot
ad ki Miksa magyar király 1611. február 23-i,
briberi Mellith Péter és neje, Zokolyi Erzsébet
Kisvárda várának és uradalmának felerészben
történő birtokba iktatására vonatkozó parancsáról.
Orcy Lőrinc kérésére és a nádor parancsára
elrendelt, Heves és Külső-Szolnok egyesült
vármegyék hatóságai által 1753. november 20. és
27. között Farmoson, Hídvégen, Egerben és
Kompolton lefolytatott tanúvallatás farmosi Szalai
József végrendelkezésének körülményeiről.
A Heves vármegyei Egerfarmos uradalmára
vonatkozó adománylevelek, birtokbaiktatók. Az
uradalom igazgatásával kapcsolatos beszámolók és
levelezés, haszonbérszerződések, regálé jogok,
ingó és ingatlan javak összeírásai. Az Eger patak
szabályozásának és malom építésének
költségelőirányzata, valamit az ezzel kapcsolatos
levelezés.
A Heves vármegyei Zaránk és Zsadány
településeken, valamint Cselőháza pusztán levő

Egyszerű
másolat, latin
ny.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti, magyar
ny.

174

Másolat

1

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét.

17

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
papírra és
pergamenre írt,
magyar és latin
nyelvű iratok.

221

Latin ny.

3

2

550-285
ANRMMF-00294550-286

birtokok perében keletkezett iratok jegyzéke.
Orczy
Rba

1754-1805

A Hont vármegyei Rimabánya helyiség határainak
megállapítására és a nemesek, illetve a jobbágyok
közötti felosztására vonatkozó folyamodványok,
beszámolók, határozatok, egyezségek.

ANRMMF-00294550-287

1756.
06.19. után

ANRMMF-00294550-288

1756.08.05

Felsővadászi Aspremont Johanna Gobertina 1721.
szeptember 1-én, illetve 1725. november 11-én kelt
zálogleveleinek másolatai, melyekben a Heves és
Külső-Szolnok vármegyei Roffon levő birtokait
Borbély Mihálynak és nejének, Szarka Ilonának
ideiglenesen zálogba adja, valamint Heves és
Külső-Szolnok vármegye törvényszékének
határozata Pély és Roff helyiségek tulajdonjoga
ügyében.
A Huszár, Petrovay, Bossányi és Szúnyog családok
között kötött egyezség Sámsonháza, Tar, Halász,
Örs, Ecseg, Lóc (Lotz), Rimóc (Rimotz), Batka,
Hollókő, Farkasalmás és Jobbágyi településeken
fekvő birtokok felosztása ügyében.
Egyes, a Nógrád vármegyei Rimócon fekvő
birtokok tulajdonjoga ügyében lefolytatott
tanúvallomások, tiltakozó nyilatkozatok. A
templom építésére és javítására vonatkozó levelek.

ANRMMF-00294550-289

Orczy
Rcz

1758-1787

ANRMMF-00294550-290

Orczy
Ecg. 048. sz.

1758-1804

Losonc

A Nógrád vármegyei Ecseg jobbágyainak és
jobbágytelkeinek összeírása és felosztása a Haller
örökösök, a Forgács, Haller, Vataj és Bossányi
családok között. Az örökség felosztásával
kapcsolatos kimutatások, levelezés.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
szlovák nyelvű
iratok.
Másolat, latin
ny.

39

2

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.

8
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ANRMMF-00294550-291

Orczy
Dbs

1758-1822

ANRMMF-00294550-292

1759.06.19

ANRMMF-00294550-293
ANRMMF-00294550-294

1759 után

ANRMMF-00294550-295

Orczy
Bza

1762-1818

1763.01.10

A Nógrád vármegyei Dobrocs határában fekvő
uradalom jobbágyai kötelezettségeinek kimutatásai,
a telkek használatával kapcsolatos szerződések.

Pest

A Magyar Királyi Helytartótanács Mária Terézia
nevében kiadott parancsa minden olyan személy
törvényszék elé idézésére, aki a Rozgonyi és
Báthory család Borsod és Heves vármegyékben
fekvő Cserépvára és uradalma javaiból részesült.
A szerednyei Orczy uradalom tulajdonjogára és
peres ügyeire vonatkozó iratok jegyzékének
részlete.
A Nógrád vármegyei Budalehota uradalmának
igazgatásával kapcsolatos kimutatások és
beszámolók. A falu lakosainak beadványa segély
megítélése és a jobbágytelkek méretének növelése
ügyében.
Figei Csathó János, Ung vármegye aljegyzője által
kiadott másolat Homonnai Drugeth György
özvegye, galántai Eszterházy Mária 1679. március
21-én kelt adásvételi szerződéséről, melynek
értelmében Vitalis Mihálynak 150 forintért eladja
kisvárdai házhelyét, amely 1700. április 29-én
Kornis Márton tulajdonába kerül.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
szlovák nyelvű
iratok.
Egyszerű
másolat.
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1

Fogalmazvány,
magyar ny.

1

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
szlovák nyelvű
iratok.
Eredeti, magyar
és latin ny.,
pecsét.
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2

ANRMMF-00294550-296

1763.01.10

Ungvár

Vajkóc

Figei Csathó János, Ung vármegye aljegyzője által
kiadott másolat briberi Mellith Pál 1688. október
14-én kelt és a Szabolcs vármegyei Kisvárdán levő
házhely ügyében kiadott zálogleveléről, amely
korábban 60 forintért lett zálogba adva és amelyért
Csabay Ferenc és neje további 140 forintot fizetett.
1700. április 29-én a telek Kozovics Márton és
neje, Mária Krisztina tulajdonába került. Bernát
Pálnak, Ung vármegye szolgabírájának kivonata a
szerződésről, illetve gróf Bercsényi Miklós
adásvételi szerződéséről, melynek értelmében
Csabay Ferencnek 250 forintért elad egy kisvárdai
jobbágytelket.
Ung vármegye hatóságai által felvett tanúvallomás
Bező és Zahar falvak templomának ügyében.

ANRMMF-00294550-297
ANRMMF-00294550-298
ANRMMF-00294550-299

Orczy
Bzo

1763.02.26

Orczy
Erk

1764 után

A Heves vármegyei Erk uradalmára vonatkozó
iratok elenchusa.

Orczy
Fdu

1766.08.15

ANRMMF-00294550-300

Orczy
Pgy

1766-1768

A nyitrai káptalan tanúsítványa karancsberényi
Berényi Ferenc tiltakozásáról a Nyitra vármegyei
Farkasudvar (Falkasdovoran) uradalmának
felosztása ügyében.
Az Ung vármegyei Palágykomoróc (Palagy) egyes
művelhető területeire, valamint a községben lakó
jobbágycsaládokra vonatkozó záloglevelek és
adásvételi szerződések, levelek.

ANRMMF-00294550-301
ANRMMF-00294550-302

1767.03.09

Kisvárda

A Szabolcs vármegyei Kisvárdán levő úriszék
jegyzőkönyve.

1767.04.06

Kenderes

Gimesi Forgács János, Csongrád vármegye
főispánja örsi Orczy Lőrincnek 70.000 rajnai
forintért zálogba adja a testvérétől, Forgács
Zsigmondtól örökölt birtokokat.
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magyar és latin
ny.
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Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét.
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latin ny.
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Orczy
Ad.
101200.

1767-1787

ANRMMF-00294550-304

Orczy
Dg

1767-1813

ANRMMF-00294550-305
ANRMMF-00294550-306

Orczy

1768.08.06

Orczy
Eny

1768-1769

ANRMMF-00294550-307

Orczy
Böd

1768-1770

ANRMMF-00294550-308

ANRMMF-00294550-309

1769.01.12

Orczy
Nvr

1769 (?)

Tarnaörs

Az Orczy család tagjai közötti egyezségek és peres
ügyek iratai a Heves vármegyei Abád uradalmának
tulajdonjogával kapcsolatban. Az uradalom leltára
és a jobbágyok javainak összeírása. Az uradalom
megszerzésére és igazgatására vonatkozó levelezés.
II. csomó.
Kökényes és Dengeleg uradalmainak felosztásával
és jószágigazgatással kapcsolatos kimutatások,
összeírások, beszámolók, a meglévő ingó és
ingatlan javak kimutatásával, illetve a jobbágyok és
zsellérek vagyoni állapotának és kötelezettségeinek
feltüntetésével. Úriszéki jegyzőkönyvek.
Az Orczy család tagjai között, választott bírák előtt
kötött egyezség az örökség felosztásáról.
Orczy Lőrinc báró eszenyi jobbágyainak
összeírása. A jobbágyokkal kötött örökváltsági
szerződések. Névjegyzék a jobbágycsaládoknak és
jobbágytelkeknek a Nyáry család örökösei közötti
felosztásáról.
Orczy Lőrinc báróhoz intézett jelentések a Vas
vármegyei Böd település határában fekvő
termőföldek és erdők vitás ügyei elintézésének
módjáról.
Orczy Lőrinc, Borbély Sámuel, Borbély Márton és
Borbély József, a Heves megyei Abádon fekvő
birtokrészek, illetve Tomaj és Bánhalma puszták
birtokosainak megbízólevele, mely által Hellebront
Ferenc, Grófy Imre és Radics György választott
bírákat megbízzák a birtokok határainak
megállapításával.
Az Orczy család beadványa a Magyar Királyi
Kamarához a Szabolcs vármegyei Nádudvar
uradalma ügyében.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.

227

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.

82

Eredeti, latin
ny., pecsét.

5

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét.

31

4

Eredeti, latin
ny., pecsét.

4

Fogalmazvány,
latin ny.

3

ANRMMF-00294550-310

1771.08.05

Gyöngyös

ANRMMF-00294550-311

1771.09.29

Roff

ANRMMF-00294550-312
ANRMMF-00294550-313

Orczy
Kfd

1771-1817

Orczy
Bra

1772-1835

ANRMMF-00294550-314

ANRMMF-00294550-315

1773.10.24

Orczy
Fets

1773.12.26;
1797.04.28

Nyáry Zsuzsanna és Nyáry Erzsébet örökösei
közötti egyezség hagyatéki tárgyalási időpont
kitűzéséről egyes gyöngyösi birtokrészek, valamint
Heves és Külső-Szolnok, Nógrád és Kishont
vármegyékben levő javak felosztása kapcsán
előterjesztett követelés ügyében.
Nagymagyari Kósa Mihály levele Borbély
Mihályhoz a Fegyverneken és Bánhalmán fekvő
birtokok használata miatt közöttük felmerült vita
elsimítása ügyében.
A Nógrád vármegyei Kisfaludon fekvő birtokokra
vonatkozó záloglevelek, adásvételi szerződések és
levelek.
A Heves és Külső-Szolnok vármegyei Bura
községben fekvő birtokokkal kapcsolatos
határmegállapító és ítéletlevelek. Beszámolók az
uradalom igazgatása ügyében, szőlők és kaszálók
haszonbérleti szerződései.
Tarródy József, Heves és Külső-Szolnok egyesült
vármegyék alispánja idézőlevele, melynek
értelmében Jávorka Pált, Orczy László
uradalmainak jószágigazgatóját Sághy Mihály és
neje, Józsa Krisztina fegyverneki birtokainak
háborításáért törvényszék elé idézi.
Saarga Mátyás kérelme Orczy (Lőrinchez),
melyben kéri a bárót, hogy Farkasalmás térképét
bocsássa a rendelkezésére és elismervény a
helyiségben lefolytatott vizsgálat költségeinek
megfizetéséről.

Másolat,
magyar ny.

2

Eredeti, magyar
ny.

5

Eredeti, latin és
magyar ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Fogalmazvány,
latin ny.

54

Eredeti, latin és
magyar ny.

58

2

2

ANRMMF-00294550-316

ANRMMF-00294550-317
ANRMMF-00294550-318

1774.06.30

Orczy
KBy

1774.07.11

Karancsberény

1774.09.26.
után

Gyöngyös

Karacs Berény

A garamszentbenedeki konvent transcriptionálisa,
melyben Orczy Lőrinc kérésére és Galántai Fekete
György országbíró 1774. június 13-i parancsára az
alábbi okiratokat írja át: a.) Tanúsítvány Komjáthy
Ábrahám 1638. május 5-i beiktatásáról erki
birtokaiba, melyek korábban az örökös nélkül
elhunyt Saary, más néven Zeölleössy Márton
tulajdonában voltak, továbbá a Heves vármegyei
Födémes és Bakta települések, illetve a Nógrád
vármegyei Mákháza nemesi uradalma egy részének
birtokába, melyek hajdan az ugyancsak örökös
nélkül elhunyt Horváth, más néven Literátus
Mihály birtokában voltak, adományok, melyek
ellen Lippay György egri püspök, Heves vármegye
főispánja és mások is tiltakoztak; b.) 1699. április
5-i tanúsítvány Komjáthy Borbála és lányai,
Borbála és Zsófia, valamint Komjáthy Ábrahám
tiltakozásáról Erk és Agyar puszták átadásáról a
Baratnaky család részére; c.) Ebeczky Évának,
Majtényi Márton nejének vallomása arról, hogy
Jankovics Miklós főjegyző pontatlan adatokat
rögzített a Heves vármegyei Erk és Gej pusztáknak
Tersztyánszky János részére történő végleges
átadására vonatkozó nyilatkozatában.
Horváth Gábor esküdt által lejegyzett tanúvallomás
a Nógrád vármegyei Karancsberény uradalmának a
Lapujtő lakosai által törvénytelenül elfoglalt
földekről betakarított termény utáni
dézsmaszedéséről
Heves vármegye hatóságai felszólítják Orczy
Lőrincet, hogy adja vissza baromlaki Akáts
Magdolnának az Örsön, Fegyverneken és
Szentiványon haszonbérbe vett birtokrészeket.

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét

4

Eredeti, latin és
magyar ny.

2

Eredeti, magyar
ny., pecsét

2

ANRMMF-00294550-319

Orczy
Falf
3-114.

1774-1809

Az Orczy család uradalmain termő gabona
árusítására vonatkozó szerződések, kötelezvények,
levelezés.

ANRMMF-00294550-320

Orczy
Pz

1774-1809

A Nógrád vármegyei Penc községben fekvő
birtokrészekre vonatkozó zálog és egyezséglevelek,
számadások, feljegyzések (a szőlő dézsmájával
kapcsolatban is).

ANRMMF-00294550-321

Orczy
Ebe
1-61.

1774-1810

A Kállayak által az Orczy családnak elzálogosított
Zemplén vármegyei Erdőbénye uradalmára
vonatkozó kimutatások, beszámolók, számadások.

ANRMMF-00294550-322

Orczy
Tszk

1774-1824

ANRMMF-00294550-323

Orczy
Dbo

1775-1780

A Heves és Külső-Szolnok vármegyei Tiszaszalók
uradalma jószágigazgatójának beszámolói a
mezőgazdasági munkák állapotáról, és a helyi pap
körüli vita elsimításáról. A jobbágyok beadványai,
valamint haszonbérleti szerződések legelők
ügyében. A környező településekkel folytatott
határviták peres iratai.
Grassalkovich (Antal) és Orczy József báró között
kötött haszonbérleti szerződés a Heves vármegyei
Debrő uradalmának haszonbérbe adásáról. Az ingó
és ingatlan javak, valamint a jobbágytelkek
összeírása, kimutatások a jövedelmekről és az
uradalom igazgatásával kapcsolatos levelezés.
Ambrosy György jelentése a főispánnak (?) a
Török család örökösödési ügyében.

ANRMMF-00294550-324

1776.01.12

Pest

Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti, latin
ny.

204

48

105

88

192

2

ANRMMF-00294550-325

Orczy
DIL

1776-1805

Az Orczy család által különböző hitelezőktől
felvett összegek felhasználását és visszafizetését
igazoló iratok.

ANRMMF-00294550-326

Orczy
Pla

1776-1810

A Nógrád vármegyei Parlagos (Polychnya) község
határában fekvő birtokrészek ügyében keletkezett
tanúvallomás, beszámolók, levelek.

ANRMMF-00294550-327

1776-1822

ANRMMF-00294550-328

1777.02.08

Miskolc

1777.02.26

Pest

Gyaraki Grassalkovich Antal és Orczy József báró
között kötött haszonbérleti szerződés a Heves
vármegyei Debrő uradalmának haszonbérbe
adásáról az 1777-1791 közötti időszakra, melyet
később meghosszabbítottak. A szerződés
előkészítésével kapcsolatos levelezés, az uradalom
177-1775 közötti jövedelmeinek összeírása,
Feldebrő (Felső Debrő) jobbágyainak 1777. évi
összeírása. Levelezés a Divényből megszökött
jobbágyok visszaadása ügyében keletkezett viták
kapcsán.
Metzner Károly jelentése Ónod uradalmának
jövedelmeiről az 1772. évből, melyek több, mint
60.000 rajnai forintra rúgtak: kb. 2000 köböl
gabonát vetettek, a kaszálókon 2000 szekérnyi
szénát gyűjtöttek be, a bortermelés mennyisége a
dézsma fejében beszedett 150 hordóval és az
allodiális szőlőkkel együtt 450 hordó stb.
A Pesti Királyi Ítélőtábla periratának másolata
hallerkői Haller Sámuel és Kelemen Ádám
örökösödési perében.

ANRMMF-00294550-329

Orczy
AJ

Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
szlovák ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt
latin, magyar,
német és
szlovák ny.
iratok.

218

Eredeti, magyar
ny.

2

Hiteles másolat,
latin és magyar
ny.,
papírfelzetes
pecsét

200

20

42

ANRMMF-00294550-330

Orczy
Pro

ANRMMF-00294550-331

ANRMMF-00294550-332

1777.06.10

Jászó

1777.06.16

Orczy
Erk

1777.09.01

Pozsony

Orczy Lőrinc kérésére és Mária Terézia 1777.
február 2-i parancsára a jászói konvent átírja saját,
1521 január 21-én, II. Lajos parancsára kiadott
oklevelét az egri káptalan beiktatásáról a Heves
vármegyei Poroszlón fekvő birtokrészekbe,
melyeket korábban Egerszalóki Demeter és Péter
nemesek bírtak.
Orczy Lőrinc kérésére és Mária Terézia parancsára
a jászói konvent átírja négy korábban kiadott
oklevelét: a.) az 1628. február 26-án kelt
záloglevelet, melynek értelmében a bothfalvi
Bottha fivérek, Gábor és György Török Bálintnak
200 magyar forintért zálogba adják a Heves
vármegyei Bura és Köre helyiségekben levő összes
birtokokat; b.) az 1663. május 9-én kelt okiratot,
mely tanúsítja, hogy Káthay Ferenc eladja a Pest
vármegyei birtokait buzinyi Keglevics Miklósnak,
Nógrád vármegye főispánjának és nejének,
czoborszentmihályi Czobor Évának; c.) buzinyi
Keglevics Miklós 1663. május 9-i záloglevelét,
mely szerint az Abaúj vármegyei Vizsoly, illetve a
Torna vármegyei Tornaújfalu községekben fekvő
birtokait 4000 forintért zálogba adja csegekátai
Káthay Ferencnek; d.) az 1666. szeptember 29-én
kelt okiratot buzinyi Keglevics Miklósnak a b.
pontban leírt birtokba iktatásáról, amit I. Lipót is
megerősített.
Az egri káptalan 1433. augusztus 31-én kelt
tanúsítványának Lendvay Márton, a királyi kamara
allevéltárnoka által hitelesített másolata a nánai
Kompolth János, illetve berzevici Pohárnok István
birtokában levő Heves vármegyei Zaránk és Erk
uradalmai határainak megállapításáról.

Eredeti, latin
ny., pecsét.

4

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét

14

Hiteles másolat,
latin ny. pecsét.

3

ANRMMF-00294550-333

Orczy
Dtek

1777

Az Abaúj vármegyei Detek községben fekvő
birtokok igazgatására vonatkozó számadások,
levelek.

ANRMMF-00294550-334
ANRMMF-00294550-335

Orczy
Od

1777-1779

A Borsod vármegyei Ónod uradalma
jövedelmeinek összeírásai.

Orczy
Oi

1777-1808

A Somogy vármegyei Orci településen fekvő
birtokokra vonatkozó záloglevelek, adásvételi és
haszonbérleti szerződések, peres ügyek iratai.

ANRMMF-00294550-336

Orczy
Prd

1777-1820

Parád uradalmának Pötzer Sámuel birtokos és
Orczy József által kötött haszonbérleti szerződése.
Az uradalom igazgatására vonatkozó számadások,
levelek. A jobbágyok panaszai terheik emelése
miatt, illetve az úrbéri legelők ügyében, melyeken a
timsógyár igavonó állatainak és a svájci
szarvasmarháknak a legeltetését engedélyezték.
Erdőgazdálkodásra vonatkozó jegyzőkönyvek.
Kelemen Ádám és Dévay János, karancsberényi
Berényi Tamás neje, Haller Zsófia fegyverneki
uradalmának jószágigazgatója között a Büdöstó
melletti szántó törvénytelen használata ügyében
Heves vármegye törvényszéke előtt lefolytatott
perének iratai.
Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék
alispánjának a Haller örökösöknek és Orczy
Lőrincnek a fegyverneki uradalom borai ügyében
folytatott perébe szólító idézőlevele.

ANRMMF-00294550-337

1778.02.03

Eger

ANRMMF-00294550-338

1778.02.20.

Eger

Eredeti és
8
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti, latin
16
ny.
Eredeti és
371
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti és
60
másolatban
fennmaradt
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti, latin és
magyar ny.
iratok.

85

Eredeti és
másolat, latin
ny.

4

ANRMMF-00294550-339

1778.03.09

Pest

ANRMMF-00294550-340
ANRMMF-00294550-341

1778.04.11

Bécs

1778.06.01

Lelesz

ANRMMF-00294550-342

1778.06.01

Lelesz

ANRMMF-00294550-343

1778.06.23
után

ANRMMF-00294550-344

1778. 10.27
után

Albert magyar királyi helytartó parancsa Heves és
Külső-Szolnok egyesült vármegyékhez tanúvallatás
lefolytatására a Haller Erzsébet és Haller Antónia
(Hunyadi János, illetve Bruder József neje) közötti
perben, Fegyvernek uradalma ügyében
Mária Terézia parancsa, melyben a Hétszemélyes
Táblát perújrafelvételre utasítja a Haller örökösök
fegyverneki uradalma ügyében.
A leleszi konvent transcriptionálisa két, általa
órzött okiratról: a.) az 1640. január 27-i, a leleszi
konvent által kiadott adásvételi szerződésről, mely
szerint Eszterházy Miklós és neje, Nyáry Krisztina
bedegi Nyáry Istvánnak és nejének, Kapy Klárának
15.000 magyar forintért eladják Kisvárda
uradalmát; b.) a konvent tanúsítványát bedegi
Nyáry Ferenc tiltakozásáról egyes Borsod
vármegyei birtokok elzálogosításának ügyében.
Vécsey István kérésére és Albert magyar királyi
helytartó 1776. december 22-i parancsára a leleszi
konvent átírja az 1506. március 15-én általa kiadott
adománylevelet, melynek értelmében Rozgonyi
István Jász Jánosnak adományoz egy, a Heves
vármegyei Erken levő házat és két pusztát.
A Haller nővéreknek (Erzsébet, kéthelyi Hunyadi
János neje, Antónia, Bruder István neje, valamint
Jozefa, Berényi Tamás neje) a Heves vármegyei
Fegyvernek pusztára vonatkozó, a királyi ítélőtábla
előtt lefolyt perében keletkezett iratainak átirata.
Török Ferenc, Heves és Külső-Szolnok vármegye
alispánjának idézőlevele 1778. november 20-ra
Fegyvernek puszta ügyében.

Eredeti, latin
ny., pecsét.

1

Eredeti, latin
ny.

1

Másolat, latin
ny.

7

Eredeti, latin
ny., pecsét

4

Hiányos
másolat, latin és
magyar ny.

30

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

ANRMMF-00294550-345

Orczy
Ba

1778-1805

ANRMMF-00294550-346

Orczy
Oi

1778-1792

ANRMMF-00294550-347

ANRMMF-00294550-348

1779.09.04

Orczy
Pro

ANRMMF-00294550-349

ANRMMF-00294550-350

Orczy
Aj

Az Orczy család tagjai és a Heves vármegyei Balla
község lakosai között kötött, a jobbágyterhek
megváltására, regálék használatára vonatkozó
szerződések. Balla község és Pétervására
képviselői közötti egyezség határsértéssel
kapcsolatos vitáik elsimítása ügyében.
A báró Orczy családnak a Somogy vármegyei Orci
településen fekvő birtokai igazgatásával
kapcsolatos számadások, levelezés.

Pest

1779-1830

1780.04.12

Eger

1780.05.02

Gyöngyös

A Pesti Királyi Ítélőtábla Mária Terézia nevében
megerősíti a Haller örökösök egyezséglevelét,
melynek értelmében Berényi Tamás, Haller Jozefa
férje és megbízottja 25.000 rajnai forint értékben
kártalanítja Haller Erzsébetet, kéthelyi Hunyadi
János nejét és Haller Antóniát, Bruder István nejét,
a Heves vármegyei fegyverneki uradalomért.
Poroszló uradalmának igazgatására vonatkozó
számadások, levelek. Az uradalom ingó és ingatlan
javainak kimutatásai. Regálé jogok haszonbérbe
adására és egyes úrbéres terhek pénzbeli
megváltására vonatkozó szerződések.
Heves és Külső-Szolnok vármegye hatóságai által
kiadott protestatoria (tiltakozó) Haller Jozefa,
Berényi Tamás neje ellenállásáról a Nyáry
örökségből származó, Fegyvernek és Pély
határában fekvő földeknek Borbély Márton részére
történő használatba adása ellen.
Karancsberényi Berényi Tamás nejének, Haller
Jozefának a tanúsítványa, melynek értelmében a
férjétől különböző célokra kapott 39600 forint
fejében lemond a Fegyverneki uradalom saját

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolat, latin és
magyar ny.,
pecsét.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti, latin
ny.

Eredeti és
másolat,
magyar ny.,
pecsét.

21

228

5

199

2

3

tulajdonában levő fele részéről.

ANRMMF-00294550-351

Orczy
Dbő

1780-1788

A Heves vármegyei Debrő uradalmának
igazgatására vonatkozó számadások, kimutatások,
levelek.

ANRMMF-00294550-352

Orczy
Bdn

1780-1807

ANRMMF-00294550-353

Orczy
Nmi 137

1780-1816

Az Orczy uradalmak jószágigazgatója és a Heves
vármegyei Bodony község lakosai között kötött, a
jobbágyterhek mértékének megállapítására,
megváltására és a tartozások lerovására vonatkozó
szerződés.
Az Orczy család Nógrád vármegyei Nemti
uradalmának igazgatására vonatkozó számadások,
levelek. Kimutatások a település földjeinek
időszakos felosztására telkekre és táblákra.
Selmecbánya, Körmöcbánya és Besztercebánya
bányavárosok átnézeti térképe, a magán
bányabirtokok feltüntetésével.
A Nógrád vármegyei Bolyk községben fekvő
birtokok igazgatására vonatkozó számadások,
levelek, valamint úrbéri összeírások kivonatai.

ANRMMF-00294550-354
ANRMMF-00294550-355

1780 körül
Orczy
Blk

1781-1818

ANRMMF-00294550-356

Orczy
Bha

1781-1832

ANRMMF-00294550-357

Orczy
Dtk

1781-1834

Bánhalma uradalmára vonatkozó adománylevelek,
határjárók. Az Orczy családtagok és örökösök
között kötött, az uradalom felosztásával és
igazgatásával kapcsolatos szerződések,
egyezséglevelek.
A Heves vármegyei Detk községben fekvő
birtokokra vonatkozó számadások és a birtokok
igazgatásával, illetve tulajdonjogával kapcsolatos
levelek

Eredeti latin,
magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolat, latin és
magyar ny.,
pecsét.

174

Eredeti latin és
magyar ny.
iratok.

72

Másolat, német
és latin ny.

6

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.

29

11

71

45

ANRMMF-00294550-358
ANRMMF-00294550-359
ANRMMF-00294550-360

Orczy
Esa

1782.09.09

Orczy
Nba

1782.11.06

Orczy
Vsz

1782-1799

ANRMMF-00294550-361

Orczy
Sko

1782-1792,
1815

ANRMMF-00294550-362

Saar

1783.01.28

Kolozsmonostor

1783.06.08

Dormánd

ANRMMF-00294550-363
ANRMMF-00294550-364
ANRMMF-00294550-365

Orczy
105

Gyöngyös

1783.02.18
után
1783.09.15

Pest

Willidiener József, karancsberényi Berényi Tamás
jószágigazgatója elismervénye az Erdőszádáért
kapott 11200 forintról.
Killig Konrád javainak összeírásai, kimutatásai, aki
a Pest-Pilis-Solt vármegyei Nagy-Bocsa uradalmát
adta haszonbérbe.
Szapáry (?) főispán szerződései és kötelezvényei az
Orczy családtól felvett kölcsönre, melyek
értelmében jelzáloggal terhel egyes Tokaj hegyaljai
szőlőket, valamint elismervények az adósság
megfizetéséről. A szőlők művelésével kapcsolatos
számadások.
A Zemplén megyei Sztropkó községben fekvő
birtokok tulajdonjogára vonatkozó peres iratok.
Poroszló uradalmának az 1815. évi júliusszeptember havi számadásai.
Berényi Teréz, Orczy József neje kérésére és II.
József 1782. november 2-i parancsára a
kolozsmonostori konvent átírja Luxemburgi
Zsigmond 1435. március 24-én kelt, a KülsőSzolnok vármegyei Saar településre vonatkozó
határmegállapító oklevelét, melyet a király Saari
András, más néven Farkas fiának, Dávidnak adott.
Sághy Mihály levele Orczy József báróhoz egy, a
Heves és Külső-Szolnok vármegyei Fegyvernek
határában fekvő telek ügyében.
Dévay (Pál?) ezredes adósságainak kimutatása
Orczy (?) báró felé.
II. József parancsa a királyi táblához, melyben
kitűzi a Haller örökösök perének tárgyalási napját a
Somoskő várához tartozó birtokok ügyében.

Eredeti, latin
ny., pecsét

1

Eredeti, latin
ny., pecsét

3

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar,
német és francia
ny. iratok.
Eredeti és
másolat, latin és
magyar ny.,
pecsét.
Átirat, latin ny.,
pecsét.

106

Eredeti, latin
ny.

2

Eredeti, latin
ny.

2

Másolat, latin
ny.

2

12

7

ANRMMF-00294550-366

Orczy
Pba

1783-1797

ANRMMF-00294550-367

Orczy
Bda

1784-1800

ANRMMF-00294550-368
ANRMMF-00294550-369

A Koller Ferenc birtokában levő és Orczy Lőrinc
bárónak haszonbérbe adott Heves vármegyei Balla
puszta bérbeadásával és igazgatásával kapcsolatos
beszámolók, levelek.
Adásvételi szerződés egy Orczy József báró által
megvásárolt budai ingatlanról. Az ingatlan
fenntartásának pénzügyi iratai.

1784. 03
után
Orczy
159

ANRMMF-00294550-370

1785.10.30

Nyitra

1786.02.22

Buda

Buda

ANRMMF-00294550-371

Rof

1786.10.08

ANRMMF-00294550-372

Orczy
Phi 1-6

1787-1795

A Török és Nyáry családok tulajdonában levő,
szécsényi kastélyhoz tartozó birtokokra vonatkozó
adománylevelek és határmegállapítók jegyzéke.
Szalóki Nepomuk János kérésére a nyitrai káptalan
átírja Hunyadi Mátyás 1483. február 12-i oklevelét,
melyben elrendeli Haraszthy Ferenc (Franciscus de
Harazthy) és neje bevezetését Belsewchallya
kastélya, valamint a Szabolcs és Heves
vármegyékben fekvő ingatlanok birtokába,
melyeket guti Országh János fiától, Sebestyéntől
vásároltak 12000 forintért.
A királyi kamara tanácsosának beadványa, 17191728 között keletkezett mellékletekkel a Magyar
Királyi Helytartótanácshoz, a kamarának és a
Csernyánszky családnak a Heves vármegyei Roff
és Kisköre tulajdonjogára vonatkozó perének
ügyében.
Lányi József kamaraigazgató beszámolója egy, a
Heves vármegyei Roffon levő birtokrész
tulajdonjoga ügyében, melyre a Csernyászky
örökösök és Orczy (?) báró egyaránt igényt
tartanak.
A Pest-Pilis vármegyei Páhi községben levő
birtokok jószágigazgatójának beszámolói Orczy
Lőrinc báróhoz, illetve vármegyei határozatok azok
birtoklásával és igazgatásával kapcsolatban.

Eredeti, latin és
magyar ny.

27

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Másolat, latin
ny., pecsét.

24

8

Eredeti, latin
ny., pecsét.

3

Másolat két
példányban,
latin ny.

16

Másolat, latin
ny.

1

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar

22

ny. iratok.

ANRMMF-00294550-373
ANRMMF-00294550-374
ANRMMF-00294550-375

1788.08.25

Gyöngyös

Kelemen Ádám 8174 forintért eladja a Fegyvernek
határában fekvő örökségét karancsberényi Berényi
Tamásnak.
Igazoló iratok karancsberényi Berényi Tamás által
a Nyitra vármegyei Pusztabodok uradalma
megvétele után kifizetett illetékekről
A Pest-Pilis-Solt vármegyei Péteri (Peder) pusztára
vonatkozó záloglevelek, adásvételi és haszonbérleti
szerződések. A birtokok igazgatásával kapcsolatos
számadások, levelek.

Orczy
Bdh

1788-1789

Orczy
Pdi

1788-1792

ANRMMF-00294550-376

Orczy
Dbő

1788-1793

A Heves vármegyei Debrő uradalmának
igazgatására vonatkozó számadások, kimutatások,
levelek. Egy malom vázrajzai, építési tervei. Nemti
község lelkésze elleni panaszok és vizsgálatok.

ANRMMF-00294550-377

Orczy
Ad
201266

1788-1815

Az Orczy családtagok és örökösök közötti peres
ügyek iratai, valamint egyezséglevelek a Heves
vármegyei Abád tulajdonjoga ügyében. Az
uradalom vagyonleltára, a jobbágyok javainak
összeírásai. A malomtartási, kocsmáztatási,
halászati jogok haszonbérleti szerződései. Az
uradalom megszerzésével és igazgatásával
kapcsolatos levelek.
Bertosi Gábor, László és Mátyás levele Orczy
Józsefhez egy Bertosi-birtok eladása ügyében 2000
forintnyi összegért.
Az egri káptalan tanúsítványa Szombathelyi János,
karancsberényi Berényi Tamás birtokai
jószágigazgatójának tiltakozásáról, amiért egyes

ANRMMF-00294550-378
ANRMMF-00294550-379

1789.07.23
7/135
AI

1790.09.09

Eger

Eredeti, magyar
ny., pecsét

2

Eredeti latin és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.

11

Másolat,
magyar ny.,
pecsét.
Eredeti, latin
ny., pecsét.

217

186

188

2
1

szakállasi lakosok háborították a Fegyverneki
birtokot.
ANRMMF-00294550-380

OrczyAlt

1790.10.07

Eger

ANRMMF-00294550-381

Orczy
AI

1792.08.30

Pest

1792.09.24

Pest

1792.10.31

Eger

1792.10.13

Győr

ANRMMF-00294550-382
ANRMMF-00294550-383
ANRMMF-00294550-384

Orczy
Acz

Iauriensis

Heves és Külső-Szolnok vármegye hatóságainak
tanúsítványa Borbély József tiltakozásáról
karancsberényi Berényi Tamás ellen, a
tulajdonában levő Akolhát birtokának háborítása
miatt.
Simonyi Simonyi Ferenc záloglevele, melynek
értelmében az Orczy Józseftől kapott 1000 forintért
32 évre meghosszabbítja a Török-féle örökségből
származó Heves megyei Fegyvernek,
Pusztaszentivány és Rozsnok településeken fekvő
birtokainak zálogba adását.
Orczy József báró kérésére Pest-Pilis-Solt
vármegye hatóságai átírnak egy 1662. október 26án felvett, Csornay Benedeknek a Bőszér és Csábor
puszták tulajdonjogára vonatkozó tanúvallatási
jegyzőkönyvet.
Eszterházy püspök levele Orczy Józsefhez,
Zemplén vármegye főispánjához, melyben római
katolikus vallású személyeket javasol jegyzői,
levéltárnoki és adószedői állások betöltésére.
Orczy József báró kérésére és I. Ferenc magyar
király 1792. október 30-i parancsára a győri
káptalan átírja Csontos György 1689. február 16-i,
I. Lipóttól nyert címeres nemeslevelét, Komárom
vármegye hatóságainak 1722. május 28-i
tanúsítványát arról, hogy Csontos Mihály Csontos
György leszármazottja, illetve Pálffy János magyar
királyi helytartó 1750. március 17-i parancsát
Csontos János beiktatásáról a Komárom vármegyei
Ölbő puszta birtokába.

Eredeti, latin
ny., pecsét.

2

Eredeti és
másolat,
magyar ny.
pecsét.

7

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét.

3

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

12

ANRMMF-00294550-385
ANRMMF-00294550-386

Orczy
Olbo

1792.11.13

1792.11.14

A győri káptalan átirata Erdődi Pálffy János nádor
1750. március 7-i parancsáról Csontos János és a
Lener fivérek, György és Mihály beiktatásáról a
Komárom vármegyei Ölbő puszta birtokába.
Orczy József báró kérésére és I. Ferenc magyar
király 1792. október 30-i parancsára a győri
káptalan átírja a korábban általa kiadott következő
okiratokat: az 1726. február 8-i protestatoriát
(tiltakozó), melyben Csontos Imre és Egerszegi
Erzsébet fiának, Imrének Judit nevű lánya
tiltakozik a Komárom vármegyei Révkomáromban
található elhagyott nemesi kúria Zido, más néven
Martony Mihály neje, Egerzeghi Judit általi
elidegenítéséről; az 1727. október 27-i
protestatoriát, melyben Csontos Gábor fia, Gyögy
tiltakozik örökségének anyja, Koroknai, más néven
Szőcs Erzsébet általi törvénytelen felosztása és
elidegenítése miatt; Csontos Jánosnak neje,
Győrödy Rozina nevében tett nyilatkozatáról a
Komárom és Veszprém vármegyei birtokaik
haszonbérbe adásának visszavonásáról; Csontos
János és Győrödy Rozina fia, József 1747.
szeptember 17-i protestatoriáját, melyben tiltakozik
egyes Komárom és Veszprém vármegyei birtokok
anyja általi elidegenítéséről a kincstár részére; az
1748. július 11-én kelt tanúsítványról, melynek
értelmében a Sopron vármegyei Répceszemerén
lakó Csontos Ferenc és neje, Szemerei Rozina
semmisnek nyilvánítják a saját javaikra vonatkozó,
egy évvel korábbi nyilatkozataikat; Csontos Ferenc
és Szemerei Rozina lányának, Csontos Borbálának
1748. július 11-i protestatoriáját szülei és Sághy
Dániel, valamint neje, Szemerei Magdolna közötti
egyezségről bizonyos javak elosztása ügyében;
Csontos Juditnak, Szigeti János nejének, illetve

Átirat, latin ny,
pecsét.

2

Eredeti, latin
ny., pecsét.

14

Egerszegi Dániel nővérének és gyermekeinek
1765. március 18-i protestatoriáját, melyben az
egerszegi kúria egy részének Egerszegi Judit általi
eladása ellen tiltakoznak.

ANRMMF-00294550-387
ANRMMF-00294550-388

Orczy
Acz

1792.11.26;
1793.02.18

Bécs

1792.11.28

Nyitra

I. Ferenc magyar király parancsa és Pálffy Károly
nádor levele Orczy Józsefhez, Zemplén vármegye
főispánjához 5000 honvéd toborzása ügyében.
Orczy László báró kérésére és I. Ferenc magyar
király parancsára a nyitrai káptalan kilenc, a saját
őrizetében levő, 1644-1656 közötti, a Pest
vármegyei Varsányra, a Solt vármegyei
Halásztelekre, Bőszér, Csábor és Ács pusztákra és
a Nyitra vármegyei Komjátra (Komiatty)

Eredeti és
másolat, latin
ny.
Eredeti, latin
ny., pecsét.

3
16

vonatkozó oklevelet (birtokbaiktatók,
tanúsítványok) ír át.

ANRMMF-00294550-389

1792.12.03

Garamszent
-benedek

ANRMMF-00294550-390

1792.12.12

Kalocsa

ANRMMF-00294550-391

Orczy
Sha

1792

Orczy József báró kérésére és I. Ferenc magyar
király 1792. november 7-i parancsára a
garamszentbenedeki konvent átírja a következő
okiratokat: az 1672. július 16-i adásvételi
szerződést, melynek értelmében Somogyi
Zsuzsanna, Csontos Márton özvegye Chuzy
Mátyásnak eladja összes, Halásztelken, illetve
Bőszér, Csábor és Ács pusztákon fekvő birtokait;
Korponay Zsuzsanna, Lészay Péter özvegye 1678.
augusztus 30-i végrendeletét, melyben javait
Korponay Judit utódaira hagyja; Korponay
Zsuzsanna nyilatkozatát arról, hogy id. Füstössy
Mihályt kizárja örökségéből; Zbisko Anna, Nyáry
János neje (előző férje Ráczkay Sámuel) 1681.
február 21-i végrendeletét és a Hont vármegyei
Kiskér tulajdonjogára vonatkozó, 1682. március 7-i
tanúvallomást.
Orczy József báró kérésére és I. Ferenc magyar
király 1792. december 1-i parancsára a kalocsai
káptalan átírja a Csontos Imre 1672. évi
nyilatkozatának 1788. február 8-án kelt hiteles
másolatát, melyben nevezett elismeri Csontos
Márton özvegyének, Somogyi Zsuzsannának a
Pest-Pilis-Solt vármegyei Csábor, Bőszér,
Halásztelek és Ács pusztákra vonatkozó
szerződésébe foglalt adásvétel érvényét.
A Nógrád vármegyei Sámsonháza erdőinek
határjárási iratai.

Átirat, latin és
magyar ny.,
pecsét.

18

Átirat, latin és
magyar ny.,
pecsét.

4

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,

14

latin és magyar
ny. iratok.
ANRMMF-00294550-392

Orczy
Pdi

1792-1806

A Pest-Pilis-Solt vármegyi Péteri (Peder) pusztára
vonatkozó záloglevelek, adásvételi és haszonbérleti
szerződések. A birtokok igazgatásával kapcsolatos
számadások, levelek.

ANRMMF-00294550-393

Orczy
Oi

1792-1808

Az Orczy család Somogy vármegyei Orci
településen fekvő birtokainak igazgatásával
kapcsolatos számadások, levelezés.

ANRMMF-00294550-394

Orczy
Oi

1793.07.30

ANRMMF-00294550-395

Orczy
Ppa

1793-1798

Haszonbérleti szerződés, mely szerint Pongrátz
Boldizsár és neje, Datsó Apollónia Orczy József
részére egy bála Debrői dohányért ideiglenesen
bérbe adják az 1380 négyszögölnyi erdőrészüket,
hogy az a Heves vármegyei Gyöngyösoroszi
határában fekvő bányáiból kinyert ércek
feldolgozására zúzómalmot építsen.
A Veszprém vármegyei Pápa uradalmának a Nyáry
család örökösei közötti felosztására vonatkozó
peres iratok, levelek.

ANRMMF-00294550-396

Orczy
Dbő

1793-1801

Debrő uradalmának igazgatására vonatkozó
számadások, kimutatások, levelek, melyet Orczy
József vett haszonbérbe Grassalkovics hercegtől.
Panaszok, vizsgálatok az erdők jobbágyok által
való használata ügyében. Építményekkel
kapcsolatos költségelőirányzatok, számadások.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny., részben
sérült iratok.
Eredeti, magyar
ny.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny., részben
sérült iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.

207

170

1

29

288

ANRMMF-00294550-397

Orczy
G

1794.01.27

ANRMMF-00294550-398

Orczy
DJL

1795-1821

ANRMMF-00294550-399

Orczy
DJL

1798-1816

Pest

I. Ferenc magyar király nevében kiadott
transcriptionalis 10, az Orczy család tulajdonában
levő Gyöngyös, Ivánka, Bőszér, Filimes, Pély,
Kötelek, Erk és Egerfarmos településekre és
pusztákra vonatkozó birtoklevélről.
Az Orczy család által különböző hitelezőktől
felvett összegek felhasználását és visszafizetését
igazoló iratok. Egyes pénzbeli követelések peres
iratai.
Az Orczy család által magánszemélyektől és
intézetektől felvett összegek felhasználását és
visszafizetését igazoló iratok. Egyes pénzbeli
követelések peres iratai.

ANRMMF-00294550-400
ANRMMF-00294550-401

1800.01.01

Abád

1800.07.07

Kozárd

ANRMMF-00294550-402

1800 körül

Haszonbérleti szerződés Abád és Szalók
kocsmáltatási jogának, valamint az abádi rév
vámjövedelmének 3 évre történő bérbeadásáról.
A Nógrád vármegyei Ecseg és Kozárd
közbirtokosainak egyezséglevele a települések
határainak megállapításáról, melyet Eszterházy
Miklós, Forgács József és Berényi György
birtokosok is megerősítettek.
Másolat a sági konvent által 1319. március 15-én
kiadott, Pyr uradalma határainak megállapítására
vonatkozó határjáró oklevélről, melyet Sypig Imre
utódai folytattak le.

Átirat, latin és
magyar ny.,
pecsét.

13

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

242

Eredeti, latin
ny., pecsét.

3

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

174

2

ANRMMF-00294550-403

1800 körül

ANRMMF-00294550-404

1800 körül

ANRMMF-00294550-405

1800 körül

ANRMMF-00294550-406

1800 körül

ANRMMF-00294550-407

1800 körül

A felhévízi Szentháromság konvent ("Eclesie
Domus Hospitalis Sancte Trinitatis de Calidis
Aquis") 1346. április 8-i bizonyságlevelének,
valamint a váci püspök 1381. május 6-i ("sexta die
diei ipsarum reambulationis, ipsi in octavis festi
beatorum Georgy Martiris") határjáró oklevelének
másolata az egri püspökség Gemelch és Fekes,
illetve poroszlói Hankovics Miklós Senke és Iván
nevű birtokai határainak megállapításáról.
(Bebek) István országbíró 1368. október 24-i ("26
die octavarum festi beati Michaelis Archeangelis")
ítéletlevelének másolata a Borsod vármegyei Petry,
Beta és Korh birtokok felosztása ügyében Petri
László fia, János örökösei között.
A budai káptalan 1396. június 14-i ("vigesima die
terminii, in festo Urbanii Episcopii et Martyris")
határmegállapító oklevelének másolata a Borsod
vármegyei Monte és Babona birtokok határai
ügyében, mely magába foglalja Luxemburgi
Zsigmond 1396. április 28-i parancsát is.
Garai Miklós nádor turóci konventhez intézett
1411. évi parancsának másolata tanúvallatás
lefolytatásáról a Nadaser-i Bertalan fia, András
által Zorkfalva-i János fia, István elleni, egyes
Turóc vármegyei határjelek megsemmisítése miatt
indított perében.
Az esztergomi káptalan 1417. augusztus 15-i
tanúsítványának másolata, mely szerint Anna,
Daras-i Leukus fiának, Demeternek felesége, aki
Sypyth Iwanka fiának, Jánosnak lánya elismeri
Kynga, az elhunyt Felsőpyr-i Péter fia, Pál
özvegyének adományát.

Egyszerű
másolat, latin
ny.

5

Egyszerű
másolat, latin
ny.

4

Egyszerű
másolat, latin
ny.

2

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

ANRMMF-00294550-408

1800 körül

ANRMMF-00294550-409

1800 körül

ANRMMF-00294550-410

1800 körül

ANRMMF-00294550-411

1800 körül

ANRMMF-00294550-412

1800 körül

A leleszi konvent őrizetében levő, Eszenyi család
birtokaira vonatkozó adománylevelek, birtokba
iktatók kivonatai: Zsigmond 1419. évi parancsa és
a család beiktatása a Zemplén vármegyei Eszeny,
Besenyő és Csapóháza településeken fekvő
birtokokba, Hunyadi Mátyás 1458. évi parancsa
Eszenyi Mátyás és László visszaiktatásáról az
Abaúj vármegyei Pányokon levő birtokaik fele
részébe, ami ellen Czakó István és fiai tiltakoztak.
Perényi Péter országbíró tanúsítványa 1423-ból
Chehy Pál fiának, Blasiusnak nyilatkozatáról,
melynek értelmében Pyr-i Petrach és fiai
megfizették a közöttük lezajlott perben kiszabott
bírságot.
Guti Ország Mihály nádor 1466. szeptember 24-i, a
sági konventhez intézett parancsának másolata,
melyben a Pyr-i szentmihályi Thuróczy Pétert a
Sypyth István elleni perben törvényszék elé idézi.
Az egri káptalan Guti Ország Mihály nádorhoz
intézett 1468. április 13-i ("in sexto die diei
executionis, feria sexta proxima ante Dominicam
Ramis Palmarum proxima preteritum")
jelentésének másolata Gyögynek és Péternek, János
fiainak, aki Zechy Loránd fia a nánai Kompolthy
Miklós elleni, több Heves vármegyei birtok
ügyében lefolytatandó perbe idézésükről.
Kivonatos másolat Szapolyai János 1536.
szeptember 30-án, Váradon kelt okleveléről,
melynek értelmében 16.000 forintért enyingi Török
Bálintnak zálogba adja Debrecen mezővárosát,
valamint Izabella királyné 1557. március 15-i
okleveléről, melyben enyingi Török Jánost,
Hunyad vármegye ispánját megerősíti Debrecen
mezőváros birtokában.

Másolat,
magyar ny.

2

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

3

ANRMMF-00294550-413

1800 körül

ANRMMF-00294550-414

1800 körül

ANRMMF-00294550-415
ANRMMF-00294550-416

1800 körül

ANRMMF-00294550-417
ANRMMF-00294550-418

1800 körül

ANRMMF-00294550-419
ANRMMF-00294550-420

1800 körül

Orczy
Bra

1800 körül

Orczy
Boy

1800 körül

Orczy
Ctr

1800 körül

Enyingi Török István 1613. április 6-i
záloglevelének másolata, melyben 5700 magyar
forintért Dósa Tamásnak zálogba adja siroki, nánai,
oroszlánkői, hollómezői és szécsényi birtokait.
A Bars vármegye által 1714. évi másolatban őrzött,
Bedegi Nyáry Mária 1650-ben kiadott
záloglevelének másolata, mely szerint Diósgyőr
uradalmának rá eső részét a kölcsönkapott 1000
magyar forintért Bossányi Lászlónak és nejének,
bedegi Nyáry Krisztinának ideiglenesen átadja.
A Haller család által birtokolt uradalmak
birtokleveleinek jegyzéke.
A Haller család és az örökösök birtokában levő
Heves, Pély, Kőtelek, Átány, Fegyvernek,
Nagykörü, Visonta, Verpelét, Jobbányi, Sár, Örs,
Halász, Ványa, Vámosgyörk településekkel
kapcsolatos birtoklevelek és peres ügyek iratainak
elenchusa.
Poroszló, Tiszanána, Szalók és Abád településekre
vonatkozó határjáró levél kivonatos másolata
A Keglevics Gábor és Forgács János közötti, a
korábban a Szeleczki család birtokában levő Bura
puszta fele részéért folytatott per iratainak
elenchusa.
Az Orczy család által 1708-1789 között
megszerzett uradalmak és birtokrészek jegyzéke.
Berényi András és Tamás kérelme a királyi
táblához a csitári birtok miatt keletkezett per
iratainak kiadása ügyében.

Egyszerű
másolat, latin
ny.

1

Egyszerű
másolat, latin
ny.

2

Eredeti, latin
ny.

3

Fogalmazvány,
latin ny.

8

Egyszerű
másolat, latin
ny.
Eredeti, latin
ny.

2

Fogalmazvány,
latin ny.

12

Fogalmyazvány
, latin ny.

2

2

ANRMMF-00294550-421

1800 után

ANRMMF-00294550-422

1801.01.05

ANRMMF-00294550-423
ANRMMF-00294550-424
ANRMMF-00294550-425

3/36/24
2

1801.02.27

Orczy
Pad

1801.04.30

Orczy
Dbő

1801-1813

ANRMMF-00294550-426
ANRMMF-00294550-427

ANRMMF-00294-

1803.06.20

Orczy
DJL

Tiszaderzs

Tiszaabád

1803-1813

1804.03.01

Tiszaabád

Tisza-Ders

A Szabolcs vármegye hatóságai által 1638. május
18-án megállapított, a Mellith család örökösödési
rendjére vonatkozó okirat és a Mellithek családfája
1773. augusztus 4-i átiratának másolata.
Losonczy Mátyás jegyző által kiadott másolat az
egri káptalan 1284. évi divisionalisáról
(birtokfelosztó), melyet a jászóvári konvent őrzött,
a Berefok, Sarud és Heves településeken fekvő
birtokok felosztásáról a Tomory és Zalouk
családok között.
Haszonbérleti szerződés, mely szerint Borbély Imre
3 évre bérbe veszi az Orczy báró által birtokolt
tiszaabádi halászati jogot.
Dézsmaszedési jog bérbeadására vonatkozó
szerződés az egri püspökséghez tartozó Heves
vármegyei Bodony községgel kapcsolatban.
A Grassalkovics hercegi tulajdonban levő, Orczy
család által haszonbérbe vett Debrő uradalmának
igazgatásával kapcsolatos számadások,
kimutatások. Az ingóságok, illetve a debrői
uradalom, valamint Gyögyös, Nemti,
Szentdomokos és más települések adóinak
összeírásai.
Orczy József báró megbízottja és a Borbély család
tagjai között kötött szerződés kocsmáltatási jogok,
illetve a tiszaabádi rév vámszedési jogának
haszonbérbe adásáról.
Az Orczy család által magánszemélyektől és
intézetektől felvett összegek felhasználását és
visszafizetését igazoló iratok.

Roffi Borbély Imre haszonbérbe veszi a tiszai és a
Tiszaabád környéki halastavak halászati jogát.

Egyszerű
másolat, latin és
magyar ny.

3

Másolat, latin
ny.

2

Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti, magyar
ny.

1

Eredeti és
225
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

2

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

197

2

550-428
ANRMMF-00294550-429

Orczy
DJL

1805-1829

Az Orczy család által magánszemélyektől és
intézetektől felvett összegek felhasználását és
visszafizetését igazoló iratok.

ANRMMF-00294550-430

Orczy
DJL

1806-1815

Az Orczy család által magánszemélyektől és
intézetektől felvett összegek felhasználását és
visszafizetését igazoló iratok.

ANRMMF-00294550-431

Orczy
DJL

1806-1816

Az Orczy család által magánszemélyektől és
intézetektől felvett összegek felhasználását és
visszafizetését igazoló iratok.

ANRMMF-00294550-432

Orczy
DJL

1806-1815

Az Orczy család által magánszemélyektől és
intézetektől felvett összegek felhasználását és
visszafizetését igazoló iratok.

ANRMMF-00294550-433

Orczy
Pdi

1806-1825

A Pest-Pilis-Solt vármegyei Péteri (Peder) pusztára
vonatkozó egyezséglevelek, haszonbérleti
szerződések, peres ügyek. Számadások, levelek a
birtok igazgatásával kapcsolatban.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.

149

258

228

168

188

ANRMMF-00294550-434

Orczy
Oi

1808-1829

ANRMMF-00294550-435
ANRMMF-00294550-436

1807.12.12

ANRMMF-00294550-437

1810-1815

ANRMMF-00294550-438
ANRMMF-00294550-439
ANRMMF-00294550-440
ANRMMF-00294550-441

Az Orczy család Somogy vármegyei Orci
településen fekvő birtokainak igazgatásával
kapcsolatos számadások, levelezés, építmények
vázrajzai és tervei.
Lelesz

1807.12.31

Orczy
Dke

1810-1823

1811.08.24
Orczy
R.M.

Tiszaabád

1811-1817

1814.04.16

Abád

A bedegi Nyáry családnak a leleszi konvent
hiteleshelyi levéltárában őrzött okleveleinek és
birtokleveleinek jegyzéke.
A briberi Mellith családnak a leleszi konvent
hiteleshelyi levéltárában őrzött okleveleinek és
birtokleveleinek buzitai Feldmayer József által
összeállított jegyzéke, illetve néhány családfa.
Báró Orczy Lőrinc Novák Mártonnal, Bánhalma
haszonbérlőjével szembeni pénzbeli követelési
perének iratai
Segély iránti kérelem a Heves vármegyei Derecske
temploma részére, illetve folyamodvány a
kocsmáltatási jog kapcsán felmerült vitás kérdések
elsimítása ügyében.
Povolni Ferenc építőmester tanúsítja, hogy az
Orczy báró tulajdonában levő abádi uradalmon
levő pajta javíthatatlanul tönkrement.
A Heves vármegyei Túrpásztó puszta haszonbérbe
adása Demeter Konstantin törökszentmiklósi görög
marhakereskedőnek, Öttvös Mihálynak és
Markovics Bogdánnak. Szerződésszegés ügyében
keletkezett peres iratok.
Elek Istvánnak, Heves és Külső-Szolnok vármegye
szolgabírájának levele Berényi Borbálához, Orczy
József özvegyéhez egy, a gimesi Forgács család,
mint tulajdonos és Orczy Lőrinc, mint haszonbérlő
által a Heves és Külső-Szolnok vármegyei Abád,
Tiszaszalók és Taskony uradalmainak bérlésére

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti, latin
ny.
Eredeti, latin
ny.

190

31
116

Eredeti és
129
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti, magyar 7
ny., pecsét.
Eredeti, magyar
ny., pecsét.

1

Eredeti és
168
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti, latin
2
ny., pecsét.

vonatkozó haszonbérleti szerződés tartalmával
kapcsolatban.

ANRMMF-00294550-442

Orczy
DLO

1815-1825

Ifj. Orczy László báró adósságaival kapcsolatos
követelések peres iratai és azok mellékletei.

ANRMMF-00294550-443

Orczy
Etk

1815-1828

A Heves és Külső-Szolnok vármegyei Erdőtelek
határjáró levele és annak mellékletei.

ANRMMF-00294550-444

Orczy
Ad 267

1815-1836

Az Orczy családtagok és örökösök közötti peres
ügyek iratai, valamint egyezséglevelek a Heves
vármegyei Abád tulajdonjoga ügyében. Az
uradalom vagyonleltára, a jobbágyok javainak
összeírásai. Regálé jogok haszonbérleti
szerződései. Az uradalom megszerzésével és
igazgatásával kapcsolatos levelek.
A Sághy és a Jósa családok között lefolyt
követelési per iratainak elenchusa.

ANRMMF-00294550-445
ANRMMF-00294550-446
ANRMMF-00294550-447

1815 után

Eredeti és
128
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Eredeti és
10
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Eredeti és
152
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Latin és magyar
ny.

1

1816.04.22

Sirok

Sirok úriszékének határozatai regálé jogok
haszonbérbe adása és a pap tűzifája ügyében.

Eredeti, magyar
ny. pecsét.

5

1816.07.29

Pest

A Haller örökösök egyezsége a Simonyi-féle
örökségek felosztása ügyében.

Másolat,
magyar ny.

1

ANRMMF-00294550-448

Orczy
Dbő

1816-1825

Debrő uradalmának igazgatására vonatkozó
számadások, kimutatások, levelek. Anyagi javak és
adók összeírásai.

ANRMMF-00294550-449

1819.01.10

Eger

ANRMMF-00294550-450

1819.03.16

Eger

ANRMMF-00294550-451

1820 körül

ANRMMF-00294550-452

1821.01.16

Eger

1824.09.16

Eger

ANRMMF-00294550-453

Orczy
Aj

Az Orczy család ügyvédje, Sávoly Sámuel kérésére
az egri káptalan átírja Heves vármegye
törvényszékének 1557. december 13-i, az abádi
szántók és erdők birtoklására vonatkozó
határozatát.
Az egri káptalan által kiadott adásvételi szerződés,
melynek értelmében Radics Pál és testvérei Orczy
Lőrincnek 300 forintért eladják a Fegyvernek,
Szentivány és Pély településeken fekvő
örökségüket.
A Nyáry család 1554-1756 között keletkezett,
Szabolcs vármegye levéltárában őrzött személyes
iratainak Vályi Sándor levéltárnok által
összeállított jegyzéke.
Az Orczy család ügyvédje, Sávoly Sámuel kérésére
az egri káptalan átírja galántai Eszterházy Miklós
1634. március 8-i adománylevelét, melyben a
nádor Batik György és Aszalay István nádori
titkároknak adományozza Csereköz (Cherokoz)
uradalmának fele részét, illetve egyes, a Heves és
Külső-Szolnok vármegyei Abádon és
Szenttamáson fekvő birtokrészeket 32 jobbággyal,
melyek az utód nélkül elhunyt Budy Menyhért fia,
Gáspár birtokában voltak.
Heves és Külső-Szolnok vármegye alispánjának
Venkheim József báró nejéhez, Orczy Terézhez
intézett idézőlevele a Szakállas és Fegyvernek
pusztákon fekvő öröklött földjei ügyében.

Eredeti és
200
másolatban
fennmaradt latin
és magyar ny.
iratok.
Átirat, latin ny., 4
pecsét.

Eredeti, latin és
magyar ny.,
pecsét.

4

Eredeti, latin
ny.

12

Átirat, latin ny.,
pecsét.

2

Eredeti, latin
ny, pecsét.

2

ANRMMF-00294550-454

Orczy
Pdi

1825-1827

Az Orczy család örököseinek Kecskemét városával
és más, a Pest-Pilis-Solt vármegyei Péderi (Peteri)
puszta haszonbérlőivel folytatott perének iratai és
azok mellékletei.

ANRMMF-00294550-455

Orczy
Pdi

1827-1841

Az Orczy család örököseinek Kecskemét városával
és más, a Pest-Pilis-Solt vármegyei Péderi (Peteri)
puszta haszonbérlőivel folytatott perének iratai és
azok mellékletei. Családfák.

1830 körül

Másolat az 1635. október 17-én elhunyt Telegdy
Anna, Nyáry István özvegye sírjának feliratáról.

Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin és magyar
ny. iratok.
Eredeti és
másolatban
fennmaradt,
latin, magyar és
német ny.
iratok.
Másolat, latin
ny.

Orczy
NBrk

1830 körül

Kőkút, Rozsnok és Nagyberek puszták birtokosaira
vonatkozó feljegyzések.

Fogalmazvány,
magyar ny.

Orczy
Solymo
s
Nyáry
51

1838.03.16

Gyöngyös

1847.05.27

Sátoraljaújhely

Györfy Anna örökösei Reinprecht Józsefnek 2209
forintért zálogba adják a Gyöngyös határában
fekvő Solymos birtokukat.
Kossay Sámuel, Zemplén vármegye levéltárnoka
által kiadott másolat a leleszi konvent 1625.
szeptember 20-i ("sabatho proximo ante festum
Beati Mathe Evanghelistae") zálogleveléről,
melynek értelmében bedegi Nyáry István, Szabolcs
vármegye főispánja csebi Pogány Györgytől
10000 magyar forintért zálogba veszi a Csicsva
várában, illetve Varannó mezővárosában és
Mogyoróson lévő kúriákban bírt részt minden
tartozékával.

Másolat,
1
magyar ny.,
pecsét.
Másolat, latin és 2
magyar ny.

ANRMMF-00294550-456
ANRMMF-00294550-457
ANRMMF-00294550-458
ANRMMF-00294550-459

295

257

1
2

Az Orczy család iratai.
A család tagjainak a közigazgatási, jogi és katonai pályafutása során keletkezett iratai.
Jelzet

Régi
jelzet

Keltezés
ideje

Keltezés
helye

Irat/tétel tárgya

Fennmaradási forma

Lapszám Megjegyzés

ANRMMF-00294551-1

1711.09.19 Kassa

Pálffy János parancsa Heves vármegye alispánjához,
Orczy Istvánhoz, melyben utasítja, hogy vessen véget a
kurucok elleni megtorló intézkedéseknek, akik a szatmári
béke értelmében amnesztiában részesültek.

Egyszerű másolat,
magyar ny.

1

ANRMM- E.F.
F-00294551-2

1718-1798

Orczy István, Orczy Lőrinc és Orczy József bárók családi
és irodalmi levelei, Barcsay Ábrahám versei, valamint
írók, nyelvészek, többek között Kazinczy Ferenc,
Szentjóbi Szabó Dávid és Révay Miklós levelei.

Eredeti és másolatban
fennmaradt magyar,
latin, német és francia
nyelvű iratok.

303

ANRMM- A.C.B.O. 1723-1786
F-00294- 0-166
551-3

Borsod vármegye nemesi közgyűlésének Orczy Istvánhoz
és Orczy Lőrinchez, mint vármegyei katonai
parancsnokhoz, főispánhoz és királyi megbízotthoz intézett
beadványai, beszámolói, jegyzőkönyvei

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német nyelvű
iratok.

482

ANRMM- S.H.C. 1- 1733-1794
F-00294- 52
551-4

Orczy Józsefhez, a református egyházközségek és iskolák
szuperintendenséhez intézett beadványok és a debreceni,
máramarosszigeti, szatmárnémeti és más
szuperintendenciák ülésjegyzőkönyvi kivonatai az
egyházközségek és iskolák igazgatásával kapcsolatban.
Másolatok a Magyar Királyi Helytartótanács
körrendeleteiről, utasításairól.

Eredeti és másolatban
fennmaradt magyar és
latin ny. iratok.

138

Másolatok, latin és
magyar ny.

242

Másolatok, latin és
német ny.

87

ANRMMF-00294551-5

1740-1754

ANRMM- Orczy
F-00294- RD
551-6

1747-1811

Néhány vármegye közügyekre, mint pl. a reformátusok
vallásgyakorlásának elismerése, adófizetés stb. vonatkozó
beadványai a bécsi udvarhoz, a nádorhoz és a Magyar
Királyi Helytartótanácshoz.

ANRMMF-00294551-7

1755-1756

Másolatok a Magyar Királyi Helytartótanács
körrendeleteiről, utasításairól.

Másolatok, latin és
magyar ny.

165

ANRMM- Orczy L
F-00294- Cz
551-8

1764-1769

Orczy Lőrinc báróhoz, mint Czóbel tábornok
gyermekeinek gyámjához intézett levelek.

Eredeti latin, magyar és
német nyelvű iratok.

36

ANRMMF-00294551-9

1773-1783

II. József rendeletei. Vármegyék beadványai a császári
udvarhoz és a Magyar Királyi Helytartótanácshoz.
Beszámolók Orczy Lőrinchez egyes bánsági kincstári
birtokok eladása ügyében.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar, német, horvát
és olasz nyelvű iratok.

225

ANRMM- Orczy Sc
F-00294- 1-97
551-10

1774-1787

Báró Orczy József császári biztoshoz intézett beszámolók,
tájékoztatások a karlócai görögkeleti zsinaton felmerült
vitás kérdések ügyében.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
német ny. iratok.

322

ANRMM- Orczy 1F-00294- 48 Va G
551-11

1775-1785

1777-1788

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.
Eredeti, magyar ny.

160

ANRMM- Orczy M
F-00294- Ls
551-12

Báró Orczy József császári biztoshoz érkezett és általa
kiadott beszámolók, beadványok a Nógrád vármegyéből
Galíciába vezető közutak építése ügyében, a mellékelt
vázrajzokkal, térképekkel.
Báró Orczy Lőrinc levelei fiához, Józsefhez pénzügyi,
etikai és magatartásbeli ügyekben.

ANRMM- Orczy
F-00294- ACHe 1551-13
83

1780-1792

Heves és Külső-Szolnok vármegye népesség és
vagyonösszeírása adókivetés céljából. A kamarai és
közigazgatási szervektől kapott utasítások, illetve Heves
vármegye nemesi közgyűlésének Orczy József
kamaraigazgatóhoz küldött jegyzőkönyvi kivonatai.
Másolat Heves és Külső-Szolnok vármegye adófizetőinek
összeírásairól az 1549-1765 közötti időszakból.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

220

ANRMM- Orczy
F-00294- OJ
551-14

1783-1784

II. József rendeletei. Vármegyék beadványai a császári
udvarhoz.

Német és latin ny.
másolatok,
nyomtatványok.

288

32

ANRMM- Orczy
F-00294- OJ
551-15

1784-1785

II. József rendeletei. Vármegyék beadványai a császári
udvarhoz.

Német és latin ny.
másolatok,
nyomtatványok.

214

ANRMM- Orczy
F-00294- OJ
551-16

1785-1787

II. József rendeletei. Vármegyék beadványai a császári
udvarhoz. Báró Orczy Lőrinc főispánhoz intézett
beszámolók, levelek a kataszteri felmérések ügyében.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

305

ANRMM- Orczy
F-00294- OJ
551-17

1787-1788

II. József rendeletei. Vármegyék beadványai a császári
udvarhoz. Báró Orczy Lőrinc főispánhoz intézett
beszámolók, levelek a család birtokainak kataszteri
felmérése ügyében.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

166

ANRMMF-00294551-18

1787.09.17 Pelsőc

Eredeti, magyar ny.,
pecsét.

5

ANRMM- Orczy
F-00294- HaA
551-19

1787-1796

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

139

ANRMM- Orczy
F-00294- ACZ 1551-20
69

1788-1792

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

197

ANRMMF-00294551-21

1789.11.25 Veresmart

Gömör és Kishont vármegyék Orczy Józsefnek küldött
meghívója, melyben a bárót meghívják, hogy vegyen részt
az 1787. szeptember 27-i vármegyei közgyűlésen.
Feljegyzések a Ketskés família családfájával kapcsolatban.
Báró Orczy József császári biztosi tisztsége alatt
keletkezett beszámolók, helyszínelési jegyzőkönyvek,
levelek a Hajdú kerületben fekvő városok árvízvédelme
ügyben, melyeket az Újváros határán épített gát
veszélyeztetett.
Báró Orczy István főispánnak küldött, a Magyar Királyi
Helytartótanács és az Udvari Kancellária által kiadott
körlevelek és utasítások, Zemplén vármegye nemesi
közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonatai, beszámolók,
illetve a szomszédos vármegyéktől kapott levelek.
Vármegyei határozatok és régebbi vizsgálatok másolatai.
Orczy József báróhoz intézett kérelem egy, a Mátrában
balesetet szenvedett favágó segélye ügyében.

Eredeti, magyar ny.

1

ANRMM- Orczy
F-00294- OJ
551-22

1789-1790

II. József rendeletei. Vármegyék beadványai a császári
udvarhoz. Báró Orczy Lőrinc főispánhoz intézett
beszámolók, levelek a család birtokainak kataszteri
felmérése ügyében.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

156

ANRMM- Orczy
F-00294- ACBe 1551-23
101

1790-1792

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

304

ANRMM- Orczy
F-00294- ACP
551-24

1790-1810

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

12

ANRMMF-00294551-25

1791.12.05 Pusztaszállás

Báró Orczy Józsefnek, Békés vármegye főispánnak
küldött, a Magyar Királyi Helytartótanács és az Udvari
Kancellária által kiadott körlevelek és utasítások, valamint
a szomszédos vármegyéktől kapott levelek és a
válaszlevelek fogalmazványai. Kimutatások a vármegyei
személyzet pénzbeli juttatásairól. A vármegyei közgyűlés
jegyzőkönyvei és a vármegyei hatóságok közügyekre
vonatkozó beszámolói.
Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlése Orczy Józsefnek és
nejének megküldi a közgyűlés összehívására, jótékonysági
célokra kért ajánlatokra, a Nemzeti Színház létrehozására
és más ügyekre vonatkozó határozatainak kivonatait.
Benesoczky Mihály jelentései Orczy báróhoz egy
rablókkal kapcsolatos büntetőügy stádiumáról, illetve
takarmány beszerzése ügyében.

Eredeti, magyar ny.

2

ANRMMF-00294551-26

1792.04.03 Pest

Pest-Pilis-Solt vármegye levele Orczy báróhoz egy, a
rablások visszaszorítása tárgyában tartandó tanácskozás
megszervezése ügyében.

Eredeti, magyar ny.

1

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz
551-27

1792-1795

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

63

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 7551-28
100

1792-1793

Orczy József bárónak küldött üdvözletek, jókívánságok
Zemplén vármegye főispáni tisztségébe való kinevezése
alkalmából. Jegyzék azokról a személyekről, akik jelen
voltak az új főispán beiktatásán, a fogadás költségeinek
kimutatása. A vármegye hatóságainak beszámolói
Zemplén vármegye belső ügyeiről.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

187

ANRMM- Orczy
F-00294- CMC
551-29

1792-1797

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 101551-30
125

1793

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 126551-31
165

1793

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 166551-32
200

1793-1794

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 166551-32.a
201-225

1794

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 226551-33
265

1794

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 166551-34
275

1794

A Magyar Királyi Helytartótanács és a nádor parancsai,
Csanád, Temes, Torontál és Arad vármegyék hatóságainak
beszámolói Orczy József báróhoz, mint a Csanád
vármegye korábbi területeinek visszaszerzése ügyében
eljáró birodalmi tanács elnökéhez.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

28

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

228

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

200

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

143

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

199

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

192

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

220

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 276551-35
310

1794-1795

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 311551-36
329

1795

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 330551-37
350

1795

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 351551-38
385

1795-1796

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 386551-39
405

1796

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 406551-40
430

1796

Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek, utóbbiak között
Szirmay Antal kérelme, melyben ajánlást kér a
cenzúrahivatalhoz kéziratának, Zemplén vármegye
monográfiájának felülvizsgálata ügyében.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács katonai, közegészségügyi és más
ügyekben kiadott körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

155

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

157

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

199

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

226

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

257

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

227

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 431551-41
460

1796

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 461551-42
500

1796-1797

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 501551-43
570

1797

ANRMM- Orczy
F-00294- Acz 571
551-44

1797-1799

ANRMM- Orczy Fh
F-00294551-45

1710-1794

ANRMM- Orczy
F-00294- Ctj
551-46

1715-1820

ANRMM- Orczy
F-00294- Vp

1739-1794

Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek, utasításainak másolatai és
katonaszökevények ügyében folytatott vizsgálatok iratai.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai,
közöttük a monarchiaellenes titkos társaság tagjainak
fogva tartására vonatkozó iratok.
Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének báró Orczy
József főispán részére küldött jegyzőkönyvi kivonatai és
jegyzőkönyvmásolatai, a vármegyei hatóságok
beszámolói, beadványok, kérelmek. A Magyar Királyi
Helytartótanács körleveleinek és utasításainak másolatai.
A vármegyei tisztújítások előkészítésére és lebonyolítására
vonatkozó főispáni utasítások fogalmazványai.
Az Orczy család tagjainak nevére szóló meghatalmazások,
kinevezések különböző tisztségek betöltésére.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

237

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

196

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

134

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

278

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin és
magyar ny. iratok.

56

A Magyar Királyi Helytartótanács, a Királyi Kamara és a
Haditanács rendeletei és utasításai, az Orczy család
tagjaihoz tudomásulvétel céljából küldött vármegyei
beadványok.

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,
magyar és német ny.
iratok.

27

Az Orczy család tagjaihoz küldött vagy általuk írt és
másolt, Magyarország gazdasági, politikai, katonai és

Eredeti és másolatban
fennmaradt latin,

219

551-47

(Varie
politica)

ANRMM- Orczy
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1792-1793

ANRMMF-00294551-49

1795

kulturális életére vonatkozó beadványok, tanulmányok,
törvénytervezetek, kiáltványok, országgyűlési beszédek,
beszámolók (közöttük a Magyar Nemzeti Színház és az
Akadémia felállítására vonatkozó tervek, illetve egy
jelentés az 1784-es parasztlázadás pusztításairól a Hunyad
vármegyei Marosillyén.)
Báró Orczy József császári és királyi kamaráshoz intézett
jelentések és beszámolók a máramarosi só szállítása és
elosztása ügyében, Bereg, Máramaros, Szatmár és Ugocsa
vármegyék szükségleteinek kielégítése céljából, a
mellékelt kimutatásokkal.
Bernátfalvi Bernáth László főjegyző másolata Zemplén
vármegye nemesi közgyűlésének 1795. november 4-én
tartott ülésének jegyzőkönyvéről.

magyar, német és
francia ny. iratok.

Eredeti, latin és német
ny. iratok.

42

Másolat, magyar ny.

3

A
segédletben
nem
szerepel

