B/13 Jerney gyûjtemény   I-XXV. kötet                                                                   261. oldal
B/13 Jerney gyűjtemény 1535-1794
24 kötet=1,3 fm

Jerney János (1800-1855, ld. MÉL I. kötet 813.p.) nyelvész, magyar őstörténet kutató gyűjteménye, mely a magyar királyi kamara levéltárának a 19.század elején kiselejtezett irataiból állt össze. Kamarai hivatalos iratokat, adókirovásokat és adókimutatásokat, harmincad elszámolásokat, a kamarához írt magánleveleket, egyéb vegyes iratokat tartalmaz zömmel a 16-17. századból. Az 1944-es hadműveletek során a gyűjtemény több kötete megrongálódott (kötésüket letépték, lapjait kiszaggatták), egy kötet teljesen megsemmisült, egy másikból pedig csak egy töredék maradt meg.
	Az iratokat még Jerney rendezte: részben tárgyanként, részben megyénként csoportosította, a csoportokon belül időrendbe rakta, egységenként beköttette. A kötetekhez a levéltárban 1954/55-ben Csáji Pál részletes tartalmi kivonattal iratonkénti mutatót készített 420 gépelt oldal terjedelemben. Ezt a segédletet 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával számítógépre rögzítettük, ebben a formájában mintegy 3870 tételt tartalmaz.
	A gyűjteményt ismertette Thaly Kálmán a Századok-ban A Jerney kézirat gyűjtemény.címmel: 1877, 347-360.o.
	Segédlet: a Csáji Pál féle 420 gépelt oldal terjedelmű tartalommutatót mágneslemezre rögzítettük, ennek nyomtatott változata is a kutató rendelkezésére áll.
	A gyűjtemény terjedelme 23 kötet + 1 töredékes kötet, összesen 24 levéltári egység, 1,35 fm.
Az iratanyag a Kecskeméti Református Egyházközség tulajdona, 1952-től egyházkormányzati intézkedések nyomán volt a Ráday Levéltár őrizetében, 2008. decemberében visszakerült az egyházközség könyvtárába.

B/13 A Jerney gyűjtemény tartalomjegyzéke

kötet
tartalom
évkör
iratok száma
lapszám
régi (gépelt) segédlet
I. kötet
Magyarországi kincstári jövedelmeket és hadak tartását illető, továbbá erdélyi gazdasági iratok
1549-1698
123 db
622p
1-10
II. kötet
Magyarországi kincstári tiszti díjakat és kezelést illető iratok
1542-1598
251 db
660p
11-34
III. kötet
Magyarországi kincstári tiszti díjakat és kezelést illető iratok
1601-1767
225 db
598p
35-60
IV. kötet
az 1944-es hadműveletek idején megsemmisült
-
-
-
-
V. kötet
Vegyes levelezések és iratok a királyi kamarához
1560-1570
233 db
620p
61-87
VI. kötet
Vegyes levelezések és iratok a királyi kamarához
1558-1697
200 db
272p
88-99
VII. kötet
Pozsony vármegyére vonatkozó iratok
1536-1600
217 db
556p
100-121
VIII. kötet
Pozsony vármegyére vonatkozó iratok
1601-1753
131 db
396p
122-136
IX. kötet
Nyitra vármegyére vonatkozó iratok
1557-1598
217 db
520p
137-160
X. kötet
Nyitra vármegyére vonatkozó iratok
1604-1725
112 db
436p
161-175
XI. kötet
Trencsén vármegyére vonatkozó iratok
1535-1725
184 db
474p
177-197
XII. kötet
Árva, Liptó és Turóc vármegyére vonatkozó iratok
1551-1704
91+54+68 db
522p
199-220
XIII. kötet
Bars vármegyére vonatkozó iratok
1525-1717
165 db
446p
221-239
XIV. kötet
Hont és Zólyom vármegyére vonatkozó iratok
1542-1724
(hiányos)
210p
241-248
XV. kötet
Esztergom, Nógrád és Pest vármegyére vonatkozó iratok
1533-1795
(hiányos)
426p
249-267
XVI. kötet
Moson vármegyére vonatkozó iratok
1564-1712
116 db
322p
269-279
XVII. kötet
Sopron vármegyére vonatkozó iratok
1564-1712
267 db
456p
281-299
XVIII. kötet
Vas vármegyére vonatkozó iratok
1564-1782
267 db
701p
301-328
XIX. kötet
Baranya, Fejér, GYőr és Komárom vármegyére vonatkozó iratok
1556-1756
275 db
490p
329-346
XX. kötet
Zala, Somogy és Veszprém vármegyére vonatkozó iratok
1557-1749
179 db
552p
347-368
XXI. kötet
Zemplén vármegyére vonatkozó iratok
1552-1740
77 db
394p
369-379
XXII. kötet
A sárospataki uradalom összeírása
1619

296p
381 
XXIII. kötet
Abaúj, Bereg, Borsod, Gömör, Sáros, Szepes, Torna és Ung vármegyére vonatkozó iratok
1541-1794
147 db
522p
383-402
XXIV. kötet
Heves vármegyére vonatkozó iratok
1548-1708
40 db
530p
403-407
XXV. kötet
Máramaros, Bihar, Szabolcs és Szatmár vármegyére vonatkozó iratok (Békés, Csanád is)
1553-1792
73 db
542p
409-420
összesen
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B/13 Jerney gyűjtemény I-XXV. kötet

Készítette Csáji Pál 1954/55-ben.  Számítógépre írta Bartók Beáta, Nagy Miklós és Nagy Miklósné
2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma támogatásával.
(Pályázat száma: 4.3-07-0031/2000. Programszám: 464, részprogram: 695, magánlevéltárak)


Rövidítések: pny vp = papírba nyomott viaszpecsét

9 db táblázatban: 1-2, 3, 5-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-18, 19-20, 21-25. kötet



lap-szám
tartalom

dátum
meg-jegyzés
I. kötet
622p
Magyarországi kincstári jövedelmeket és hadak tartását illető, továbbá erdélyi gazdasági iratok.

1549-1698
123 db
I.k.
1-2
Címlap



I.k.
2-3
Az 1. kötet tartalma. I. szakasz: Magyarország kincstári jövedelmeit, adóit, kiadásait, tisztidíj költségeit, stb. illető oklevelek. 10 db. ügyekre vonatkozó nyilvános és magánirományok. 51. db. 1552-1706. III. szakasz: Magyarország hadtartási költségeit s rokonügyeket tárgyaló oklevelek. 62 db. 1541-1700. Összesen 123 db.



I.k.
5-20
A magyar kamara kiadásainak jegyzéke az 1549. évről. Papírba nyomott kir.  nagy pecséttel


latin ny  p. rongált
I.k.
21-32
Subsidium kivetésből befolyt összegek, vm.-kénti kimutatása 1559-ben.


latin ny.
I.k.
33-72
A magyar kamara összes bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás az 1583. év III. negyedéről.


latin ny. Pnyvp. Rongált.
I.k.
73-140
U. az 1583. IV. negyedéről


latin ny. Pnyvp.
I.k.
141-172
U.az 1584. III. negyedéről.


latin ny. Pny. vp.
I.k.
173-204
U.az az 1600 év. I. negyedéről 


latin ny. Pnyvp.
I.k.
205-224
Kimutatás Pozsony, Nyitra, Trencsén, Liptó és Árva megyék dicatorairól (név szerint) és hátrahagyott hátralékairól (összegszerűen), az 1582-1611. évekből.


latin ny. Pnyvp.
I.k.
225-280
Kimutatás Pozsony, Nyitra, Trencsén, Liptó, Árva, Turócz, Bars, Zólyom, Hont, Nógrád, Komárom, Moson, Sopron, Vas, Zala, Győr, Veszprém, Somogy, Varasd és Zágráb megyék dicatorainak elszámoltatásáról (név szerint), hátralékairól (összegszerűen) az 1582-1651. évekről.


latin ny. P.ny.kir. nagy vp.
I.k.
281-288
II. Ferdinánd utasítása a Felső Magyarországi Kamara bevételeinek igazgatására.

1624. okt.31.
latin ny. Kir. kis vp. 
I.k.
289-294
 A magyar kamara 1698. évi számadási mérlege. Váradi László főpénztárnok viaszpecsétjével.

1698. dec.31.
latin ny. vp
I.k.
295-296
Miksa főherceg utasítása Báthori András (?) erdélyi vajdához, hogy tárgyaljon Vas Lászlóval Temesvár provisoratusi tisztének elfogadásáról.

1552. jún.2.
latin ny.
I.k.
297-298
Castaldo János erdélyi katonai parancsnok hivatalos ügyek megbeszélésére magához hívatja Szentgyörgyi Péter első kamarást.

1552. szept.21.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
299-300
Bornemisza Péter erdélyi püspök utasítása Haller Péter erdélyi kincstárnokhoz, hogy fizesse ki Eödönffy László 140 ft-nyi egyhavi fizetését.

1553.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
301-302
Báthori András erdélyi vajda nyugtája 100 ft.-ról.

1553. máj.14.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
303-304
Csáki Pál nyugtája 133 ft. 30 dénárról, 80 lovas félhavi zsoldjáról.

1663. aug.21.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
305-306
Telegdy Mihály nyugtája 175 ft.-ról, 100 lovas félhavi zsoldjáról.

1553. szept.4.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
307-308
Csáki Pál nyugtája 315 ft. 50 dénárról, 100 lovas egyhavi szsoldjáról.

1553. okt.4.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
309-312
I. Ferdinánd király utasításai Haller Péterhez egy a török portára menő erdélyi követség ügyében.

1553. okt.4.
latin ny. Pecsét töredék
I.k.
313-314
Kendi Ferenc levele Haller Péter erdélyi kincstárnokhoz, melyben pénz kér darabontok fogadására a maga és a karánsebesi bíró számár (a város kapuinak a török elleni őrzésére). Kéri Radul vajda és bojárjai marháinak a jegyzékét.

1553. okt.23.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
315-316
Karánsebesi Bokosnyithai Miklós nyugtája 6 ft.-ról,mely összeget Haller Péter kincstárnoktól vett fel.

1553. okt.27.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
317-318
Pelio Gáspár besztercei városbíró nyugtája 316 ft. 75 dénárról, melyet Báthori András vajda szükségletére szállítnadó bor és szalonna árára vett fel Haller Péter kincstárnoktól.

1553. nov.23.
latin ny.
I.k.
319-320
Megyereszky János elismervénye egyhavi fizetéséről, 32 ft.-ról.

1553. nov.17.
latin ny.
I.k.
321-322
Horváth Márton, Csáky Pál kapitányának nyugtája 175 ft.-ról, melyet 150 lovas félhavi zsoldja fejében vett fel Haller Péter kincstárnoktól.

1553. dec.1.
latin ny.
I.k.
323-324
Telegdi Miklós nyugtája 87 ft. 50 dénárról, amelyet 50 lovas szoldja fejében vett fel Haller Péter kincstárnoktól.

1553. dec.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
325-326
Pandi Gábor, Báthori András kapitányának nyugtája 175 ft.-ról, amelyet 100 lovas félhavi zsoldja fejében vett Haller Péter kincstárnoktól.

1553. dec.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
327-328
Zeleméri Miklós nyugtája 175 ft.-ról, melyet Haller Péter kincstárnoktól vett fel 100 lovas zsoldjaként.

1553. dec.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
329-332
Dobó István számadása 100 ft.-ról, Vizkelety György részletes elszámolása szerint. 

1553
latin ny.
I.k.
333-334
Vadai János, a Kamara tordai megbízottjának nyugtája 300 ft-ról, melyet kamarai szükségeltekre vett fel Haller Péter kincstárnoktól.

1555. márc.2.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
335-338
Dessewffy János kamarai tanácsos levele Kiss Péter és Bachy Bácsi Benedek nagyszombati harmincadosokhoz, hogy az uralkodó meghagyásából fizessenek ki János kolozsmonostori apátnak 10 ft-ot

1557. júl.15.
latin ny. 4 Pnyvp.
I.k.
339-340
Várdai Balázs püspök, kamrai tanácsos levele Kiss Péter és Bachi Benedek nagyszombati harmincadosokhoz, hogy az uralkodó meghagyásából fizessenek ki János kolozsmonostori apátnak 10 ft.-ot

1557. aug.17.
latin ny. 4 p.ny.vp.
I.k.
341-342
Körmendy Gáspár, János kolozsmonostori apát megbízottjának nyugtája a Kiss Péter nagyszombati harmincados által kezeihez lefizetett 30 ft-ról.

1557. aug.18.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
343-346
Bocskai István választott magyar király levele Bellavári Dávid szentkereszti uradalma tisztjéhez, hogy Ivani Jánossal jöjjön el hozzá Kassára, és hozza magával a "dupla arany verő bélyeg vasat". és az erre a formára vert aranyakat.

1606. jan.27.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
347-350
Bocskai István, választott magyar király levele Rákóczi Lajos generálishoz, hogy védje meg a máramarosiakat a hajduk erőszakoskodásaival szemben.

1606. szept.13.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
351-354
Chernel György jószágkormányzó levele I. Rákóczi György erdélyi fejedelemhez, hogy utasítása szerint elindul a pozsonyi országgyűlésre

1634. febr.19.
magyar ny. vp
I.k.
355-358
Toroczkai Imre levele Lórántffy Zsuzsánna Erdélyi fejedelemasszonyhoz, a Botzay házépítésre fejtendő és szállítandó terméskövekről, borvételről.

1644. febr.30.
magyar ny. vp. rongált
I.k.
359-362
Forgács Zsigmond levele..... Urbánhoz. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem..... hoz, melyben kéri, írjon ő is a fejedelemnek,hogy az Aszaló (Abaúj vm.) felégetése után odaküldött, de elfogott és Patakon fogvatartott Bogdányi Mihály tiszttartóját bocsátassa szabadon s értékes lovát, jobbágyai elhajtott marháit adassa vissza akkor ő is szabadon bocsátja a fejedelem íírás nélkül elszökött két katonáját.

1644. máj.23.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
363-366
Forgács Zsigmond levele Serédi István Kraszna vm. főispánjához, szerdélyi fejedelem tanácsosához. Mikos lövette Szalánczi (Abaúj vm.) várát juhait elhajtatta, kevés váltságot adott értük. Kéri, hasson oda, hogy megkaphassa a teljes váltságot, valamint a szentmártoni tiszttartójától elvett néhány száz forintot is. Szóljon Rákóczi Zsigmondnál trobitása, asazalói tiszttartója és több szolgája szabadonbocsátása érdekében. Írt a fejedelemnek is, hogy német sógorával együtt megy a fejedelem szolgálatára.

1644. júl.5.
magyar ny.  vp. nyoma.
I.k.
367-368
Mosdosy Imre a felsőmagyarországi bevételek adminisztrátorának, a szepesi Kamara tanácsosának az öt vm. visszacsatolására kiküldött komisszáriusnak nyugtája 120 ft-ról, amelyet napidíj címén Sándor Miklós Homonnai harmincadostól felvett. vp. 

1649. febr.26.
latin ny.  vp
I.k.
369-370
Szemere Pál levele Lórántffy Zsuzsánna erdélyi fejedelemasszonyhoz, hogy parancsa értelmében elmegy hozzá Tokajba a rendelt időre. vp. 

1650. okt.26.
magyar ny. vp
I.k.
371-374
a) Kivonat a fogarasi Uriszék 1656. évi jegyzőkönyvéből. Ítélet Lucsai Boer István uradalmiavatás fölött, szolgálati mulasztásai, visszaélései a jobbágyokkal szembeni kihágásai miatt.

1556.
magyar ny.
I.k.
b)
Kivonat fogarasi Uriszék 1556. évi jegyzőkönyvéből. Ítélet Lucsai Székely János felett, amelyben 66 ft. bűntetéssel sújtja a jobbágyokkal való visszaélései miatt.

1556.
magyar ny.
I.k.
c)
A fogarasi Uriszék 1556. máj.31.-én tartott ülésének határozata, mellyel megfosztotta Lucsai Boér Andrást a brázai donációtól a jobbágyokkal szembeni visszaélései miatt, akiket köteles kárpótolni.

1556.
magyar ny.
I.k.
375-378
Medgyes város elöljáróságának levele I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelemhez, melyben védekeznek ama vádjaival szemben, hogy késelkednek a summa szedésben és hogy a nemességet kibocsátották a városból. Küldik a borbélyt, de mielőbb küldje vissza. Kérik, bocsássa haza Görgény várában levő gyalogosaikat.

1661. szept.30.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
379-382
Milit Klára, Zólyomi Miklósné levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz. Megérkezett Telcsre, de elmegy a fejedelemné szolgálatára. A jószágai felől tett rendelkezésekért élete végéig hálás.

1662. okt.31.
magyar ny. Pecsétmaradvány.
I.k.
383-386
Nagyszeben város elöljáróságának levele I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelemhez. A kereszturi messei és miklóstelki (Nagy-Küküllő vm.) gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseihez tartják magukat, de kéri, a kivetés könnyítését.

1662. jan.13.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
387-388
Fogaras vára vicekapitányának levele Apaffy Mihály erdélyi fejedelemhez, kinek felszólítására hűségnyilatkozatot tesz, de köti még őket az előbbi fejedelemnek tett eskű 

1661. szept.22.
magyar ny. vp
I.k.
391-392
Baló László portai követ levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz. Törekedik a nagyvezér anyjával beszélni, de nem fér hozzá. Vet drágán skófiumot és más egyebet. Citrom, pomagránát nincs. Panajoti ezüstöt fog általa küldeni. Vett a fejedelem számára ... szerszámot. Várja Asszonyi Mihály érdekes hireit. Hazaérkeztekor mondja el. Van válasza Haszán pasának. 

1665. ápr.15.
magyar ny.
I.k.
393-396
Buza László levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz. Tájékoztatja az apróbb uradalmi teendőkről.

1662.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
397-400
Vas Mihálynak az alvinczi uradalom udvarbírájának levele Bornemissza Anna erdélyi fejdelem asszonyhoz. Közli, hogy sem aratni, sem vetni nem tud, mert a sok futás miatt nincs elég jobbágy és állat. A pasa ma takarodott el táborával. Máláczi ott hált, busul.

1663. aug.16.
magyar ny.
I.k.
401-402
Béldi Pálné vitéz Zsuzsanna levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz. Boldog új évet kíván. Főkötőt és más ajándékot küld

1663. jan.23.
magyar ny. vp
I.k.
403-404
Gerőffi György levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz. Közbenjárástá kéri, hogy visszakaphassa Gyulaffy Lászlónál levő ékszereit.

1663. júl.3.
magyar ny. vp
I.k.
405-408
Wesselényi Ferenc özv. II. Rákóczi Györgyné Báthori Zsófia erdélyi fejedelemasszonyhoz írt levele. Értesíti, hogy egyidejűleg intézkedik a Dorogra szökött jobbágyai kiadása felől.

1666. máj.15.
magyar ny. vp
I.k.
409-412
Szathmári István levele az erdélyi fejedelemasszonyhoz (Bornemissza Anna), egy Bethelni lakos sváb házaspár összebékítése ügyében kiket az egyházi consistorium már előbb összebékített, de újabban megint elváltak.

1666. júl.11.
magyar ny. vp
I.k.
413-414
Veres János levele Serédi Benedekhez. A fejedelem aug.22-én Szamosújvárra majd Kővárra jön, értesíti, hogy jószágát el akarják foglalni, ezért személyesen jöjjön a fejedelemhez, vagy bízza meg képviseletével Horváth Miklóst, egyben a dézsma beszedésével is.

1666. aug.20.
magyar ny. P. nyomai
I.k.
415-418
Peley Ferenc levele erdélyi fejedelemasszonyhoz Székelyhidi adóban 240 ft.-nál többet nem küldhet. A hadak elfogyasztották a görög dinnyét, de ha talál jókat, elküldi.

1681. dec.20.
magyar ny. vp
I.k.
419-422
Lónyay Anna levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz, amelyben közbenjárását kéri a fejedelemnél, hogy mielőbb medgyesi birtokába juthasson, s a terményt betakaríthassa a mezőkről. Itt akar megtelepedni.

1684. aug.2.
magyar ny. P. nyoma.
I.k.
423-424
Batizi János levele Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz. Utasítása szerint abbahagyja az arany és a kéneső beváltását. De így a bányászok másoknak adják el azt, vagy elszélednek. A kénesőt a fehérvári zsidók sem vásárolják. Küldött két hiúzbőrt és zöldségeket. Elveteményezett. A kapniki gondviselőn Stribicz Jánoson nincs mit lefoglalni. Vp.

1686. ápr.2.
magyar ny. vp
I.k.
425-426
Olasz Ferencnek Gr. Csáky István országbíró titkárának levele az erdélyi fejedelemhez, kinek rendelkezését kéri, hogy megkaphassa 400 ft. megítélt követelését a segesvári nótárius fiától a Nagybányán lakó Krempes (?) János görögtől.

1689. szept.29.
magyar ny.  P. nyoma.
I.k.
427-438
Javaslat erdélyi kincstári javak, főleg az aranybányászás az aranybeváltás és pénzverés hasznosabb kezelésére.

1706. (?)
magyar ny.
I.k.
439-440
Mál Illyés folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez, hogy adassa vissza a Boér Ferenc főispán által erőszakosan elfoglalt győrteleki szőllőjét. Hátirat: Fejedelem információt kér a somlyói udvarbírótól.

1704.  szept.3.
magyar ny.
I.k.
441-442
Rácz István kolozsvárról katonáival kijött hadnagy e rendfokozatában megerősítő pátensért folyamodik. Hátirat: A fejedelem utasítása a pátens kiadására.

1704. febr.3.
magyar ny.
I.k.
443-448
Széchenyi Pál kalocsai érsek levele Szirmai Istvánhoz, amelyben kifejti, hogy a II. Rákóczi FErenccel való béketárgyalásnál miért nem teljesíthető Erdély önállósága és a fejedelem szabad választása.

1706. júl.26.
magyar ny.
I.k.
449-450
Berédi Gáspárnak Felsőmagyarország főkapitányának nyugtája 851 ft.-ról, mely összeget lovasai zsoldjába vett fel Vér György kir. tanácsostól.		

1541. máj.8.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
451-454
Nádasdy Tamás nádor nyugtája összesen 2375 ft.-ról, melyet nemzeti célokra vett fel a Sopron vm.-i dieatortól.

1557. júl.5.
latin ny. P. nyomai.
I.k.
455-456
Illésházy István nyugtája 200 ft.-ról, amelyet követelései és a katonák zsoldja fejében vett fel Mossóczy Lászlótól a magyar Kamara pénztárnokától.

1569. aug.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
457-460
Illésházy Istvá nyugtája 333 ft.-ról 1/3 dénárról, mely összeget a kapitánysága alatt levő katonák zsoldjaként vett fel Mossóczy László magyar katonai pénztárnoktól.

1569. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
461-462
Pálfy Tamás nyugtája 200 ft.-ról, melyet saját zsoldjaként vett fel Mossóczy László magyar kamarai pénztárnoktól.

1569. okt.19.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
463-464
Illésházy István nyugtája 333 ft. 33 egyharmad dénárról, mely összeget a saját és kapitánysága alatt levő katonák zsoldjában vett fel Mossóczy László m. kamarai pénztárnoktól.

1670. nov.6.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
465-466
Pálfi Tamás nyugtája 333 ft. 33 egyharmad dénárról, mely összeget a kapitánysága alatt levő katonák zsoldjára vett fel Mossóczy László m. kamarai pénztárnoktól.

1570. nov.6.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
467-470
Forgács Simon dunántúli főkapitány nyugtája 1010 ft.-ról, melyeket küldetése költségeire vett fel Jeszerniczky Kristóf szempezi harmincadostól.

1577. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
471-472
Pálfy Katalin özv. Krusith Jánosné nyugtája 500 ft-ról, melyet néhai férje katonai zsoldja fejében vett fel Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól.

1581. ?31.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
473-474
Pálfy Katalin özv. Krusith Jánosné nyugtája 821 ft. 50 dénárról, melyet férje katonai zsoldja fejében vett fel Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól.

1581. okt.6.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
475-478
Gettermair Egyed hadipénztáros nyugtája 648 ft.-ról, melyet a besztercebányai subsidium (hadisegély) fejében vett fel a pozsonyi Kamarától.

1590. márc.18.
német ny. vp.P.ny.
I.k.
479-482
Pálfi Miklós dunántúli fő-és újvári kapitány elszámolása két év és hét hónapi járandóságáról, amelynek kiegyenlítésére felvett 336 ft. 60 egyharmad dénárt Csutor Jánostól, az esztergomi érseki javak adminisztrátorától.

1953. jan.13.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
483-484
Bornemissza István nyugtája 467 ft.-ról, melyet apja B. János katonai zsoldja fejében vett fel a szempczi harmincadostól.

1693. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
485-486
Pálfi Miklós dunántúli főkapitány, főkamarás nyugtája 200 ft.-ról, melyet katonai zsoldra vett fel Cseri Mihály esztergomi adószedőtől.

1594. jan.8.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
487-490
Pálfi Miklós alsómagyarország főkapitányának nyugtája 2000 forintról, mleyet küldetése céljaira vett fel Tuczentaller Márton (szempczi) harmincadostól.

1597. okt.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
491-494
Thurzó György dunáninneni generális és újvári főkapitány elismervénye, melyben igazolja, hogy Bossányi Boldizsár generáli perceptor kifizette a katonaság zsoldját a szept. 15- okt.15-ig terjedő időre.

1603. okt.24.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
495-498
Thurzó György dunáninneni főkapitány levele Bossányi Boldizsár szempczi harmincadoshoz, hogy azonnal fizesse ki a katonaság zsoldját.

1604. febr.3.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
499-500
Kamarai utasítás Oroszlányi Mihály perceptor számára, hogy Bornemissza János felsőmagyarországi vicegenerálisnak Schardt Miklós nyugtájára fizessen ki 80 ft.-ot. 25 lovas zsoldjaként.

1639. ápr.9.
latin ny.
I.k.
501-502
Kamarai utasítás Oroszlányi Mihály perceptor részére, hogy Schardt János felsőmagyarországi hadipénztárnok nyugtájára fizessen ki 1000 ft.-ot. Bedegi Máry István felsőmagyarországi generális fizetésébe. 

1641. febr.8.
latin ny.
I.k.
503-504
Ugyanannak utasítása ugyanaz számára 1360 ft. kifizetése végett.

1641. ápr.8.
latin ny.
I.k.
505-506
Bornemissza János nyugtája 200 ft.-ról, melyet Pdbellany Mihálytól a szepesi Kamara percebrotáról vett fel fizetéseként.

1649. ápr.13.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
507-508
Szendrei Bornemissza János nyugtája 10 tallérról, melyet felvett Podbellány Mihály a szepesi Kamara perceptorától.

1649. júl.7.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
509-510
Szendrei Bornemissza János felsőmagyarországi  visegenerális nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetése részlege fejében vett fel Podbellányi Mihálytól, a szepesi Kamara perceotorától.

1649. júl.28.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
511-512
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 1000 ft.-ról, melyet fizetése részlege fejében vett fel Podbellány Mihály szepesi Kamarai perceptorától.

1649. júl.30.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
513-514
Wesselényi Ferenc gr. nyugtája 1000 ft.-ról, melyet Podbellány Mihály perceptor fizetett ki Czimermann Ádámnak

1649. aug.13.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
515-516
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 3000 ft.-ról, melyet fizetése részlege fejében vett fel Podbellány Mihály szepesi Kamarai perceptortól.

1649. aug.21.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
517-518
Bornemissza János felsőmagyarországi vicegenerális nyugtája 200 ft.-ról, melyet Podbellány Mihálytól a szepesi Kamara perceptorától vett fel fizetésében.

1649. szept.2.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
519-520
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 200 ft.-ról, melyet szükségleteire vett fel Deblinger tokiaji harmincadostól, hogy majd beszámíttatja fizetésébe Podbellány perceptor által, vagy visszafizeti.

1649. szept.12.
latin-magyar ny. Pnyvp.
I.k.
521-522
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Podbellány Mihály perceptortól.

1649. okt.9.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
523-524
Bornemissza János (felsőmagyarországi vicegenerális) nyugtája 280 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Podbellány Mihálytól a szepesi Kamara perceptorától.

1649. okt.11.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
525-526
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 1000 magyar forintról, melyet de. havi fizetése részlegeként vett fel Podbellány Mihálytól, a szepesi Kamara perceptorától.

1649. dec.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
527-528
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 500 forintról (magyar), melyet fizetésébe vett fel, a magyar Szepesi Kamara perceptorától.

1649. dec.13.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
529-530
Ugyanaz 100 imperiális tallérról, azaz 180 ft.-ról. 

1649. dec.15.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
531-532
Pálfi Pál gr. (nádor) utasítása Ordody Imre perceptortól, hogy a végvárak kapitányai számára fizessen ki három havi zsoldot.

1650. ápr.9.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
533-534
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyugtája 1000 magyar forintról, melyet fizetése fejében vett fel Bellaváry Miklóstól, a szepesi Kamara perceptorától.

1651. jan.10.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
535-536
Ugyanaz 1000 ft-ról, (febr. havi fizetés).

1651. febr.4.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
537-538
Ugyanaz 1000 ft-ról.

1651. márc.19.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
539-540
Ugyanaz 1000 ft-ról.

1651. ápr.15.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
541-542
Ugyanaz 1000 ft-ról. (jún.hóra)

1651. jún.10.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
543-544
Ugyanaz 1000 ft-ról.

1651. júl.12.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
545-546
Ugyanaz 1000 ft-ról.

1651. nov.24.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
547-548
A Haditanács utasítása felsőmagyarországi megbízottjához 100 darabont felfogadására.

11652. júl.9.
német ny. Pnyvp.
I.k.
549-550
Kamarai meghagyás Bellaváry Miklós perceptornak, hogy fizessen ki 50 tallért (90 m. fit.) Lüders Hermann kassai ágyúöntőnek évi fizetése részleteként.

1652. okt.10.
latin ny.
I.k.
551-552
Lüders Hermann kassai ágyúöntő nyugtája 50 tallérról, melyet fizetése részleteként vett fel Bellaváry Miklóstól a szepesi Kamara perceptorátó.

1652. okt.10.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
553-554
Wesselényi Ferenc gr. felsőmagyarországi főgenerális nyilatkozata, hogy a generalatusnak Aszalay István kamarai tanácsos által végzett pénztári felülvizsgálata folytán a kifizetésre rendelt összegekből 1000 ft. Kutz Jakab perceptornak fizettessék ki.

1653. márc.15.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
555-556
Wesselényi Ferenc gr. nyugtája 1000 ft.-ról, melyet a kassai generalatusság céljaira vett fel dec. hóra Bellaváry Miklós szepesi kamarai perceptortól.

1655. dec.1.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
557-560
Batthányi Ferenc (a dunántúli hadak fővezére) nyugtája 1531. ft. 20 dénárról, melyet 50 lovasra vett fel 1593. okt.1. - 1594. máj.31-ig terjedő időre Illésházy Istvántól "az ország pénzéből"

1602. márc.19.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
561-562
Wesselényi Ferenc felsőmagyarországi főkapitány nyugtája, hogy megkeresésére a szepesi Kamara kifizetett 100 ft.-ot Soós Gábornak

1664. ápr.10.
magyar ny. Pnyvp.
I.k.
563-564
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Pethő Zsigmond (felsőmagyarországi) vicegenerálisnak két havi fizetése fejében 280-280 összesen 560 ft.-ot levonva belőle 49 hordó bor árát 147 ft. (nyugta 413 ft.-ról).

1664. jan.10.
latin ny.
I.k.
565-566
Ugyanaz három havi fizetés 840 ft. kifizetésére. 

1664. júl.29.

I.k.
567-568
Wesselényi Ferenc gr. nyugtája 13 ft. 50 dénárról, melyet a felsőmagyarországi generalatus céljaira vett fel Denetzi Györgytől a szepesi Kamara perceptorától.

1669. okt.22.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
569-570
Ugyanaz 300 ft-ról.

1664. okt.23.
latin ny. Pnyvp.
I.k.
571-590
Bálintffy  Ferenc tokaji alkapitány elleni tábori per töredéke.

1664
latin ny.
I.k.
591-592
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy gr. Csáky Ferenc felsőmagyarországi főkapitánynak fizetése fejében fizessen ki 631 ft.-ot.

1665. ápr.17.
latin ny.
I.k.
593-596
Csáky Ferenc gr. felsőmagyarországi főkapitány nyugtája 631 ft.-ról, melyet fizetése fejében felvett Danczi György szepesi kamarai perceptortól. vp.

1665. ápr.17.
latin ny. vp
I.k.
596-600
Wernicke András keresztélynek a hadipénztár alsómagyarországi pénzbeszedőjének nyugtája félévi fizetéséről 600 ft-ról. vp.

1664. szept.4.
német ny. vp
I.k.
601-602
Frey Ferdinánd (?) a hadipénztár alsómagyarországi pénzbeszedőjének nyugtája 500 ft.-ról, félévi fizetéséről.

1680. jún.20.
német ny.
I.k.
603-604
von Görlitz Frigyes nyugtája 6 ft.-ról, melyet a hadipénztárból porciópénzként felvett. vp.

1680. nov.30.
német ny. vp
I.k.
605-606
Katonai kifizetések jegyzéke (Kir.várak, pénzfelvevők: Gelasy Engel pater, Biancatelli testvérek. Ferkerl Ézsaiás).

1707-1709.
latin ny.
v
607-610
(II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem) levele tanácsosaihoz, kiket udvarába hív: vélemnyüket kéri a mellékelt iratokra s a felküldendő (béke) követség ügyében. Bár Eszterházy Pál nádor hallgat az útlevelektől. 

Dátum és aláírás nélkül töredék
magyar ny.
I.k.
b)
Kassán és Eperjesen levő tanácsosok nevei, kihez a fejedelem az előbb említett levelet küldte gr. Eszterházy Pál, Ábele és ifj. Holló Zsigmond leveleinek másolatával.

Dn
magyar-latin ny.
I.k.
611-622
Hajdu katonák névsora.

1612. febr.27.
magyar ny.
II.k.
660p
Magyarországi kincstári tiszti díjakat és kezelést illető iratok

1542-1598
 251 darab
II.k.
1-2
Címlap



II.k.
3-4
Tartalommutató: "Magyar kincstári egyveleg dolgokat, főleg tiszti dolgokat tárgyaló különféle oklevelek első füzete. Áll 251 darabból. Terjed 1542-1598-ig."



II.k.
5-6
Péterváradi Balázs nyugtája 1659. ft. 50 dénárról, melyet részint szükségleteire, részint az elhajtott ökrök s más egyebek ára fejében vett fel a szenpczi harmincadostól az uralkodó rendelete alapján.

1542. nov.15.
latin ny. vp. nyoma.
II.k.
7-10
I. Ferdinánd rendelete, hogy a Buda alatt elesett Váchi Ferenc özvegyének és tanuló fiának évenként 100 ft-ot fizessenek ki a harmincadok jövedelméből.

1550. febr.10.
latin ny.
II.k.
11-12
Viskeleti Tamás nyugtája 21 ft.-ról, melyet különböző kiadásokra vett fel Mossóczy László és Armbruster Kristóf kamarai perceptoroktól.

1557. márc.18.
latin ny. vp. nyoma
II.k.
13-14
Dessőfi János magyar kamarai elnök és tanácsos utasítása Palásthy Márton és Székely Erasmus sellyei harmincadosokhoz, hogy fizessenek ki irodai munkáiért Szentpáli Péternek 40 és Váraljai Ferencnek 10 ft.-ot.

1557. jún.30.
latin ny. P. nyoma.
II.k.
15-18
Dessőfi János m. kamarai elnök és tanácsos utasítása Sáfár János szempczi harmincadoshoz, hogy segély (30) és fizetés (10) címén fizessen ki Jakab budai deáknak 40 ft.-ot. 

1557. okt.10.
latin ny. Papírba nyomott viaszpecsétek nyomai.
II.k.
19-20
Pesti Bornemissza Ferenc nyugtája 25 ft.-ról, melyet a vértes katonáktól elszenvedett kára visszatérítésére és két lova elvesztése fejében vett fel a kamarai elnöktől. Papírba nyomott viaszpecsét.

1557. dec.2.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
21-24
Dessőfi János magyar kamarai elnök nyugtája 50 ft.-ról, melyet fizetése fejében vett fel.

1557. dec.31.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
25-26
Péterváradi Balázs váci püspök, kamarai tanácsos nyugtája 600 ft.-ról, melyet 1557 évi fizetése fejében vett fel.

1557. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
27-28
Zermegh János magyar kamarai tanácsos nyugtája 300 ft.-ról, melyet fizetése fejében vett fel.

1557. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
29-30
Dessőffi János magyar kamarai elnök és tanácsos levele Kiss Péter és Bachi Benedek nagyszombati hamicadosokhoz, hogy március havi kiadásaira küldjenek neki Bécsbe 600 forintot német pénzben.

1558. febr.23.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
31-34
Desseffi János m. kamarai elnök utasítása Mossóczy László és Armbruster Kristóf m. kamarai perceptorokhoz (pénzbeszedőkhöz), hogy az uralkodó rendelete alapján fizessenek ki Suhó Jakabnak, néhai Szondy György testvérének 10-12 forintot

1558. ápr.26.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
35-38
Kamarai utasítás Kiss Péter nagyszombati harmincadoshoz, hogy Szirmay Sebestyén özvegyének fizessen ki megélhetésére 40 ft.-ot.

1561. jan.18.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
39-40
Sonnerbrodt Gallas magyar kamarai írnok nyugtája 5 ft.-ról, melyet Arbbruster Kristóf perceptornról vett fel fizetése fejében.

1561. ápr.24.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
41-42
Kutassy Lőrinc nyugtája 8 ft.-ról, melyet Kiss Péter nagyszombati harmincadostól vett fel megélhetésére.

1561. ápr.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
43-46
Ujlaky János váczi püspök kir. tanácsos és a magyar kamara prefectusa (elnöke) nyugtája 100 ft.-ról, mely 1560-ik évre eső tanácsosi fizetése részleteként vett fel.

1561. szept.1.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
47-50
Draskovics György pécsi püspök, pozsonyi prépost, kir. tanácsos és kancellárhelyettes nyugtája 80 ft.-ról,melyet fizetése fejében vett fel.

1561. aug.10.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
51-54
Ujlaki János (1.43-46.o) nyugtája 100 ft.-ról, melyet 1561 évre vett fel ugyanott.

1561. okt.7.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
55-58
Ujlaki János (1.előbb) nyugtája 18 ft. 30 dénárról, melyet ugyanott vett fel.

1561. okt.28. 
latin ny. Pnyvp.
II.k.
59-62
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 100 ft.-ról, melyet ugyanott vett fel.

1561. nov.4.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
63-66
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 80 ft.-ról, melyet 40 napos bécsi útja és ottartózkodása idejére napidíjként vett fel a kamarától.

1561. nov.6.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
67-70
Ujlaki János (1. előbbi) nyugtája 56 ft.-ról, melyet 28 napos bécsi tartózkodása idejére napidíjként vett fel a Kamarától.

1561. nov.6.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
71-72
Ujlaki János (1. előbbi) és Torda Zsigmond kamarai tanácsos nyugtája 37 ft.-ról, melyet utiköltség címén vettek fel a Kamarától, midőn 9 harmincadosság megszervezése végett az uralkodó hívására Bécsbe utaztak.

1561. nov.14.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
73-76
Ujlaki János (1. előbbi) nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetése fejében vett fel a Kamarától.

1561. dec.3.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
77-78
Ujlaki János (1. előbbi) nyugtája 39 ft. 91 kétharmad dénárról,melyet fizetése fejében vett fel Armbruster Kristóf és Mossóczí László kamarai perceptoroktól.

1561. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
79-82
Ujlaki János (1. előbbi) nyugtája 149. ft. 81 kétharmad dénárról, melyet 1561-ik évi kamarai prefectusi fizetése teljes kiegyenlítése címén vett fel a Kamarától.

1562. jan.17.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
83-84
Ujlaki János (1. előbbi) 100 ft.-ról szóló nyugtája, mely összeget fizetése fejében vett fel a Kamarától.

1562. febr.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
85-86
Tordai Zsigmond kamarai tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet 1560. nov.1., 1561. okt.10-ig terjedő időre szóló fizetése fejében vett fel Mossóczy László és Armbruster Kristóf perceptoroktól.

1562. febr.28.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
87-90
Ujlaki János (1. előbbi) nyugtája 46 ft.-ról, melyet kamrai fizetése számlájára 4-ről karasia posztóra vett fel. Pecsét nyoma.

1562. márc.22.
latin ny.
II.k.
91-92
Torda Zsigmond kamarai tanácsos utasítása a perceptorokhoz, hogy fizessenek ki 100 ft.-ot. Forgács Ferenc psüpöknek tanácsosi fizetésében.

1562. máj.25.
latin ny.
II.k.
93-94
Berzevicaeus Márton, Forgács Ferenc váradi püspök, vicekancellár titkárának nyugtája 100 ft.-ról, melyet Armbruster Kristóf tanácsostól és Mossóczy László perceptortól vett fel Forgách Ferenc fizetése fejében.

1562. máj.21.
latin ny. P. nyoma.
II.k.
95-98
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 242 ft.-ról, melyet 1562. jan. 30-ig terjedő időre szóló fizetése kiegyenlítése címén vett fel, Armbruster Kristóf tanácsostól és Mossóczy László perceptortól..

1562. jún.2.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
99-102
Kamarai utasítás Leszenyey János harmincadoshoz és Straus Jeromos ellenőrhöz Nagyszombatba, hogy Vizekeleti Tamás kamarai írnok július havi fizetéseként 7 ft.-ot fizessenek ki.

1562. aug.4.
latin ny.
II.k.
103-104
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 200 ft-ról, melyet harmadik negyedévi fizetésének teljes kiegyenlítéséül vett fel a kamarai prefecturán.

1562. szept.6.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
105-106
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 200 ft.-ról, melyet Dudich Andrást innini püspök által vett fel "Czazym" (?) nevű püspöki vár költségeire az urakodó rendelete folytán Armbruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól.

1562. okt.1.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
107-108
Pál Győri püspök nyugtája 400 ft.-ról, melyet au.-ig terjedő 8 havi fizetéseként vett fel a kamra pénztárából.

1562. okt.16.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
109-110
Kamarai meghagyás a preceptorokhoz, hogy a győri püspöknek fizessenek ki 200 ft.-ot. 

1562. nov.27.
latin ny.
II.k.
111-112
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 100 ft.-ról, melyet 1562. dec.31.-ig szóló fizetése fejében vett fel Armbruster Kristóf és Mossóczy László kamarai perceptoroktól.

1562. nov.28.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
113-114
Kamarai meghagyás a preceptoroknak, hogy fizessenek ki 200 magyar forintot Bodogh Józsefnek, Balassa Menyhért servitorának.

1562. dec.4.
latin ny.
II.k.
115-116
Kamarai meghagyás Aranyossy Kristóf szempczi harmincadosnak, hogy fizessen ki Báthori Andrásnak 1510 ft.-ot.

1562. dec.14.
latin ny.
II.k.
117-120
Thurzó Ferenc kamarai prefectus nyugtája 114 ft.-ról, melyet prefectusi fejében fizetése vett fel Mossóczy László perceptortó.

1563. nov.4.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
121-122
Szilády János, Abstenius - Bornemissza pál erdélyi, nyitrai püspök provisorának nyugtája 40 ft.-ról, melyet Mossóczy László preceptortól vett fel a püspök nevében ennek fizetéseként.

1564. jan.19.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
123-124
Pál győri püspök nyugtája 200 ft.-ról, melyet 1562. évi máj.-aug. havi fizetése fejében vett fel a Kamarától.

1563. dec.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
125-126
Bocskay György királyi titkár nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. márc.7.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
127-128
Pál győri püspök nyugtája 100 ft.-ról, melyet szept.-okt. havi fizetése fejében vett fel a Kamarától. 

1564. márc.9.
latin ny.
II.k.
129-130
Marsótzki Zsófia - özv. Ráday Mátyásné nyugtája 20 ft.-ról, melyet gr. Báthori András évi fizetéséből számára átutalt összegként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. aug.21.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
131-134
Bánffy István zalai gróf tárnokmester és kir. tanácsos nyugtája 500 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. aug.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
135-136
Forgách Ferenc váradi püspök kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. aug.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
137-140
Draskovich György zágrábi püspök kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. szept.2.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
141-142
Beniczky Györgynek Dudich András pécsi püspök titkárának nyugtája 100 ft.-ról, melyet a püspök fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. szept.6.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
143-144
Balassa Andrásnak Károly főherceg cubiculariusának-komornyikjának - nyugtája 200 ft.-ról, melyet az uralkodó rendelete folytán a jászok cenzusából kap évenként, és amelyet Mossóczy László perceptortól felvett.

1564. szept.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
147-148
Bocskay György kir. titkár nyugtája 514 ft. 14 dénárról, melyet az uralkodó külön rendelete folytán vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. okt.4.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
149-150
Bajchy Sebestyénnek Thurzó Ferenc servitorának nyugtája 200 ft.-ról, melyet ura tanácsosi fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1564. okt.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
151-154
Ujlaki János váci püspök kir. tanácsos és magyar kamarai elnök nyugtája 200 ft.-ról, melyet ez évi fizetéseként vett fel a harmadik negyed évre Mossóczy László perceptortól.

1564. nov.24.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
155-158
Ujlaky János (1. előbb) nyugtája 200 ft.-ról, melyet a negyedik negyedévre vett fel ugyanattól.

1565. dec.22.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
159-160
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy a gyalogfutárnak fizessen ki 40 dénárt. 

1567. jan.15.
latin ny.
II.k.
161-162
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy a számviteli hivatal fa és világítási költségeire fizessen ki még 4 ft.-ot. 

1567. jan.8.
latin ny.
II.k.
163-164
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy a kamarai hivatal használatára vett 3 rőf zöld posztóért fizessen ki 1 ft. 13 dénárt.

1567. jan.22.
latin ny.
II.k.
165-166
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Énekes Benedeknek az óvári (Moson vm.) kapitányhoz történt kiküldetéséért fizessen ki 60 dénárt. 

1567. febr.19.
latin ny.
II.k.
167-168
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Behem Fülöpnek 3 levél elviteléért fizessen ki 60 dénárt.

1567. jan.23.
latin ny.
II.k.
169-170
Pruzsinszky László nyugtája 3 ft.-ról, melyet az újhelyi harmincadosság ellenőri tisztsége elvállalásakor a kamarához történt utazásának kiadásai fejében vett fel. Mossóczy László perceptortól.

1567. ápr.26.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
171-172
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Kossóczy Györgynek fizessen ki 6 ft.-ot a Kamarához történt hívásakor tett kiadásai fedezésére.

1567. febr.28.
latin ny.
II.k.
173-174
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy egy gyalogos katonának küldöncdíjként fizessen ki 20 dénárt.

1567. máj.13.
latin ny.
II.k.
175-176
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Révész jános kamrai futárnak a Kavassy Jánoshoz Eger várba és Nádasdy Kristófhoz néhai Chombord Mátyás megölt prothonotárius ügyében írt kamarai levelek elviteléért kiadásainak pótlására fizessen ki 1 ft.-ot.

1567. máj.14.
latin ny.
II.k.
177-178
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 50 dénárt Hyzeny (?) Lőrinc kamarai futárnak a Dersffy Istvánhoz és Zomory Jánoshoz vitt kamarai levelek kézbesítésekor előállított költségei fedezésére.

1567. máj.15.
latin ny.
II.k.
179-180
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Safflar Vencel gyalogos üzenetvivőnek fizessen ki 80 dénárt a Vizkeleti Tamáshoz Csejtére szoló kamarai levél elviteléért. 

1567. máj.16.
latin ny.
II.k.
181-182
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Révész János kamarai futárnak néhai Mátyás protonótárius megöltése ügyében Kavassay Jánoshoz írt levél elvitelekor előállott költségeire fizessen ki segélyként 1 ft.-ot.

1567. jún.4.
latin ny.
II.k.
183-184
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 9 rénes forintot Rákóczi Mártonnak Kamarai alkalmaztatásakor történt felhívatása és ittartózkodása költségeinek fedezésére.

1567. máj.30.
latin ny.
II.k.
185-186
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy a Kamara helyiségeinek kitakarításáért fizessen ki 60 dénárt.

1567. aug.29.
latin ny.
II.k.
187- 188
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Horváth János kamarai lovas futárnak a dunántúli vm.-ékhez az adóbeszedéséről szóló hírlevelek elviteléért fizessen ki 2 ft.-ot.

1567. szept.5.
latin ny.
II.k.
189-190
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Erulent... Bálint kamarai számvevőnek fizessen ki 10 ft.-ot a számvevőség tüzifája beszerzésére.

1567. szept.12.
latin ny.
v
191-192
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy Eczeth (?) János és Oroszy Gergely kamarai futároknak az egyes vm.-ék dicatoraihoz küldött utasítások kézbesítésért segélyként fizessen ki 50-50 dénárt.

1567. szept.5.
latin ny.
II.k.
193-194
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy bécsi útja költségeire vegyen fel 9 forintot.

1567. szept.30.
latin ny.
II.k.
195-196
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy Rafenberg Jánosnak a Kamara épület öt kéménye kitisztításáért fizessen ki 40 dénárt.

1567. okt.23.
latin ny.
II.k.
197-198
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy fizessen ki Hosszútóthy György kamarai tanácsosnak a nyitrai püspökhöz tett 8 napig tartó hivatalos útja költségeire 16 ft.-ot.

1567. nov.29.
latin ny.
II.k.
199-200
Zermegh János kamarai tanácsos nyugtája 42 ft.-ról, melyet 21 napos bécsi hivatalos útja napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1567. dec.13.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
201-202
Hosszútóthy György kamarai tanácsos nyugtája 16 ft.-ról, melyet a nyitrai püspökhöz tett hivatalos útja napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1567. nov.29.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
203-204
Bocskay György kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet kifizetése gyanánt felvett Mossóczy László perceptortól.

1568. ápr.22.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
205-206
Ujlaki János váci püspök kamarai tanácsos és elnök nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1568. márc.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
207-208
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 200 ft.-ról, melyet harmadik negyedévi fizetése gyanánt vett fel Mossóczy László perceptortól.

1568. szept.28.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
209-210
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 200 ft.-ról,melyet második negyedévi fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1568. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
211-212
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 200 ft.-ról, melyet negyedik negyedévi fizetésként vett fel. P. ny. vp.

1568. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
213-216
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 200 ft.-ról, első negyedévi fizetéséről.

1569. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
217-218
Ujlaki János (1. előbb) nyugtája 66 ft. 66 kétharmad dénárról, ápr. havi fizetése fejében vett fel Mossóczy Lszló perceptortól.

1569. ápr.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
219-222
Kamarai meghagyás Straus Jeromos nagyszombati harmincadoshoz, hogy fizessen ki 75 ft.-ot Erdőhegyi Eufrozsinának, Vechey György feleségének.

1569. jún.17.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
223-224
Zay Ferenc (de Csömör) nyugtája 300 ft-ról, melyet itt közölt számításai szerint fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1569. aug.11.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
225-226
Balassa György nyugtája 15 ft.-ról, melyet megélhetésére vett fel Mossóczy László perceptortól, a nyugtát Posar Lukács írta alá és pecsételte le.

1569. aug.2.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
227-228
Draskovich György zágrábi püspök, horvát bán, kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1569. szept.26.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
229-230
Ugyanaz nyugtája 800 ft.-ról, melyet 1569. szept.30-ig terjedő fizetése fejében vett fel Mossóczy László perceptortól.

1569. okt.13.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
231-232
Kamaarai meghagyás Straus Jeromos nagyszombati harmincadoshoz, hogy fizessen ki az 1569. év harmadik év negyedére 25 ft.-ot Vechey György a nagyszombati harmincadosság ellenőre feleségének Erdőhegyi Eufrozsinának.

1579. okt.18.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
233-234
Bakytth Margit néhai Kendeffy János felesége, most Wray Kovitth (?) Pálné nyugtája 200 ft.-ról, melyet az uralkodó férje szolgáaltaiért utalt ki és ő vett fel Mossóczy Tamás és Szeghy Farkas szapolcai harmincadosoktól.

1569. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
235-236
Kamarai meghagyás Straus Jeromos nagyszombati harmincadoshoz, hogy Erdőhegyi Eufrozsina 1569 évi járandósága kiegészítéseként fizessen ki neki 17 ft.- és 33 dénárt.

1570. febr.18.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
237-240
Kamarai meghagyás ugyanannak, hogy Kutassy Lőrincnének ezévi első negyedévre fizessen ki járandósága fejében 8 ft-ot.

1570. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
241-244
Kamarai meghagyás ugyanannak, hogy fizessen ki bécsi útja kiadásaira Spáczay Mártonnak 20, Luka Jánosnak 44 ft.-ot.

1570. jún.6.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
245-246
Czobor Imre kir. tanácsos nyugtája 50 magyar ft.-ról, melyet felvett fizetése fejében Straus Jeromos nagyszombati harmincadostól.

1570. jún.19.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
247-248
Révay Mihály gr. kir. tanácsos nyugtája 60 ft.-ról, melyet prágai útja költségeire vett fel Straus Jeromos nagyszombati harmincadostól.

1570. jún.19.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
249-252
Kamarai meghagyás Straus Jeromos nagyszombati harmincadoshoz, hogy Erdőhegyi Eufrozsinának Vecsey György nagyszombati harmincad ellenőre feleségének fizessen ki 100 ft. évi fizetéséből az aug.-ig terjedő harmadévre 32 ft.-ot.

1570. jún.26.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
253-254
Bakytth Margit (1. 233 o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet férje érdemei jutalmául negyedévi részletként vett fel a nagyszombati harmincadosoktól.

1570. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
255-256
Radeczius István váradi püspök magyar kamarai elnök, kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet 1570-ik év második negyedévi fizetéseként vett fel Mossóczy László magyar kamarai perceptortól.

1570. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
257-258
Bakytth Margit (1. 233 o.) nyugtája 200 ft.-ról.

1570. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
259-260
Csák Ferenc főlovászmester és kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1570. okt.21.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
261-262
Mindszenthy Gergely és Bukováczky László levele ismeretlenhez, melyben Tahy Ferencnek (főlovászmester) a szomszédi tábor tisztjeivel történt viszálya ügyében adnak rövid tájékoztatást.

1570.
latin ny.
II.k.
263-264
Révay Mihály (1. 247. o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.

1570. nov.6.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
265-266
Révay Mihály nyugtája 50 ft.-ról ugyanattól (1. előbb)

1670. nov.18.
latin ny. pecsét nyoma.
II.k.
267-268
Károly főherceg levele Radéczius István egri püspök, Heves és Borsod vm. főispánja magyar Kamarai elnök és kir. tanácsoshoz, melyben meghagyja, hogy a pozsonyi pestis miatt néhai gr. Salm Eczk (Eggon) győri várkapitány hitelezőivel való tárgyalást egy Pozsonyhoz köze eső helyen folytassák és Rotisch péter helyett peczkh Jeromos kir. tanácsost és Schwarzentaller János doktort küldi ki comisszáriusként a többihez, s buzdítja, a felülvizsgálat szorgalmas elvégzésére.

1576. aug.15.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
269-270
Ugyanannak levele ugyanahhoz. Kiküldöttként (commiszszárius) megy még a hitelezői tárgyalásra Szentgyörgyi Gábor is. Egyesek távolléte esetén vigyék végbe a tárgyalást a megadott utasítások szerint.

1576. aug.17.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
271-272
Ugyanannak levele ugyanahhoz. Peczkh Jeromost utasította, hogy térjen vissza tárgyalni, de nélküle is folytassák azt. P. ny. vp.

1576. aug.25.
latin ny.
II.k.
273-274
Ugyannak levele ugyanahhoz. Mivel gr. Salm Eczk hitelezői a kitűzött tárgyalási napról értesítettek, és azon megjelennek, jelenjenek meg a megbízottak is és az ügyet vigyék jól végbe.

1576. aug.2.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
275-282
A gr. Salm Eczk adósságának rendezésére kiküldött megbízottak és hitelezők megállapodása és jelentése Károly főherceghze. eredeti aláírásokkal.

1576. dn
 német ny.
II.k.
283-284
Révay Mihály gr. tóróczi főispán, kir. tnaácsos nyugtája 94 ft.-ról, melyet jún. fizetéseként vett fel.

1577. szept.17.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
285-286
Illésházy István kamarai tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet Wisner András perceptortól vett fel első negyedévi fizetéseként.

1578. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
287-288
Rádéczius István (1. 267 o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet Wisner András perceptortól vett fel első negyedévi fizetésében.

1578. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
289-290
Illésházy István kamarai tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet II. negyedévi fizetéseként vett fel Wisner István perceptortól.

1578. jún.31.
latin ny. P. rongált.
II.k.
291-292
Radéczius István helytartó 1. előbb nyugtája 200 ft.-ról, melyet kamarai elnöki fizetéseként vett fel a II. negyedévre Wisner András perceptortól.

1578. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
293-296
Ismeretlen levele Radéczius István egri püspökhöz stb. Támogatását kéri valamint pontos utasításokat ad és bízik abban, hogy a Salm féle ügy tárgyalását jó eredménnyel végzi el.

1578. aug.1.
latin ny.
II.k.
297-298
Illésházy István kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet III. negyedévi fizetéseként vett fel Wisner András perceptortól.

1578. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
299-300
Radécius István egri püspök stb. nyugtája 200 forintról, melyet kamarai elnöki (prfectus) fizetéseként vett fel a III. negyedévre Wiener András perceptortól.

1578. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
301-302
Illésházy István kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet Wisner András perceptortól a IV. negyedévre szóló fizetéseként vett fel.

1578. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
303-304
Radéczy István egri püspök, helytartó stb. nyugtája 200 ft.-ról, melyet prefectusi fizetéseként vett fel a IV. negyedévre Wisner András perceptortól.

1578. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
305-306
Kysseryeny Pál nyugtája 50 ft.-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján vett fel Wiener András perceptortól.

1579. jan.13.
latin ny.
II.k.
307-308
Rácz Gábor nyugtája 12 ft-ról, melyet megélhetésére vett fel Wiener András perceptortól.

1579. jan.14.
latin ny. pecsét nyoma
II.k.
309-310
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy Schildknecht Rudolf német katonának segélyként fizessen ki 25 dénárt.

1579. febr.6.
latin ny.
II.k.
311-312
Radéczius István egri püspök, magyar helytartó stb. nyugtája 200 ft.-ról, melyet kamarai elnöki fizetéseként vett fel az I. negyedévre Wiener András perceptortól.

1579. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
313-314
Draskovics György kalocsai érsek, győri püspök magyar kancellár és kir. tanácsos nyugtája 400 ft.-ról, melyet évi fizetés fejében vett fel Wiener András perceptortól.

1579. ápr.24.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
315-316
Illésházy István kir. kamarai tanácsos nyugtája 86 ft. 57 fél dénárról, melyet 1578. aug. 19. - 1579. jún. 30-ig szóló fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1579. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
317-320
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy folytatólagosan fizesse ki Batthányi Boldizsár fizetését.

1579. nov.2.
latin ny.
II.k.
321-322
Rdéczius István egri püspök stb. nyugtája 200 ft.-ról, melyet II. negyedévi prefectusi fizetésében vett fel Wiener András perceptortól.

1579. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
323-324
Rascianus Gábor nyugtája 10 ft-ról, hogy megélhetésére felvette Wiener András perceptortól.

1579. júl.8.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
325-326
Radéczius István (1. 321.o.) stb.nyugtája 200 ft.-ról, melyet III. negyedévi fizetésében vett fel Wiener András perceptortól.

1579.       szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
327-328
Illésházy István kamarai tanácsos nyugtája 125 ft.-ról, melyet III. negedévi fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1579. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
329-330
Mattyasowszky Mihálynak a Sziléziában a magyar harmincad bárcái perceptorának nyugtája 49 ft. 40 dénárról, melyet Dávid Flórián harmincadostól vett fel júl.20. - szept.30-ig szóló fizetésébe két lovasra és két gyalogosra.

1579. okt.7.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
331-332
Illésházy István nyugtája 125 ft.-ról, melyet IV. negyedévi fizetése fejében vett fel.

1579. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
333-334
Radéczius István egri püspök stb. nyugtája 200 ft.-ról, IV. negyedévi fizetéséről.

1579. dec.31.
latin ny.
II.k.
335-338
Kamarai meghagyás Jezerniczky Kristóf szempczi harmincadosnak és Erdőhegyi Bálintnak, a szempczi harmincad ellenőrének, hogy Fehérkői István veszprémi püspöknek fizessenek ki 100 ft.-ot prágai útja költségeire.

1580. jan.23.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
339-342
Kamarai meghagyás Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadosnak és Straus János ellenőrnek, hogy fizessenek ki 100 ft.-ot Fehérkői István veszprémi püspöknek prágai útja költségeire.

1580. jan.23.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
343-346
Kamarai meghagyás Jezerniczky Kristóf szempczi harmincadosnak és Bucsányi Miklós ellenőrnek, hogy Baptista János évi 600 rénes ft. fizetését negyedévenként fizessék ki.

1580. márc.19.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
347-348a
Ernő főherceg ajánlólevele Radéczius István egri püspök, magyar helytartóhoz, melyben figyelmébe ajánlja néhai Messeritsch Hoyer és Kofsky János Márton mellékelt kérvéynét, hogy a jog és métányosság szerint döntsenek róla.

1580. máj.28.
latin ny. Pnyvp. rongált.
II.k.
349-352b
Kofsky János Márton kérvénye, melyben gr. Salm Ecknek kölcsönadott 633 tallér pénze megtérítését kéri. 

dn (1580)
német ny.
II.k.
353-360a
Ernő főherceg ajánlólevele Radéczius Istvánhoz, melyben kéri, hogy a mellékelt kérvény alapján intézkedjenek a Salm féle adósságok rendezéséről

1580. máj.28.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
353-360b
Az osztrák főhercegség (Alsó Ausztria) közönségének jelentése Ernő főherceghez a Salm Eck Er. adósságainak rendezése ügyében. 

dn (1580)
német ny.
II.k.
361-364
Ernő főherceg levele Radeczius Istvánhoz (1. 347. o.) Küldi a Salm hitelezők kérvényét a commiszszáriusokkal való letárgyalás végett

1580. máj.28.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
365-366
Radéczius István egri püspök, magyar Helytartó kir. tanácsos, Kamara Elnök nyugtája 200 ft.-ról, melyet folyó évi II. negyedére szóló fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1580. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
367-368
Ugyanaz III. negyedévre.

1580. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
369-370
Ugyanaz IV. negyedévre.

1580. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
371-372
Draskovich György kalocsai érsek, győri püspök, kir. tanácsos, Magyar főkancellár nyugtája 200 ft.-ról, melyet évi fizetésében vett fel Wiener András perceptortól.

1581. szept.7.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
373-376
Radéczius István stb. (1. 365. o.) 200 ft. -ról szóló nyugtája, mely 1581. év III. negyedére szóló fizetését vette fel Wiener András perceptortól.

1581. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
377-380
Draskovich György (1. 371. o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetésében vett fel Wiener András perceptortól.

1581. dec.15.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
381-382
Mattyasovszky Mihály (1. 329. o.) nyugtája 240 ft. 60 dénárról, melyet két lovasra és két gyalogosra szóló fizetése fejében vett fel Dávid Florián zsolnai harmincadostól. 1581. jan.1-31-ig terjedő időre.

1581. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
383-384
Jezerniczky Kristóf szempczi harmincados nyugtája 50 ft-ról, melyet 1581 évi fizetésébe vett fel, Wiener András perceptortól.

1582. jan.13.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
385-388
Radéczius István (1. 321. o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet 1582. évi I. negyedére szóló fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1582. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
389-390
Mossóczy Zakariás váczi püspök kir. tanácsos nyugtája 40 ft.-ról, melyet évi fizetésébe vett fel Bogárdy Péter szakolczai harmincadostól.

1582. ápr.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
391-392
Földváry István azuralkodó aulikusa nyugtája 40 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1582. máj.7.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
393-394
ugyanaz nyugtája 100 ft-ról, ugyanattól.

1582. jún.14.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
395-396
Ugyanaz nyugtája 20 ft-ról,melyet Bocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fel.

1582. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
397-398
Ugyanaz nyugtája 390 ft.-ról, melyet Wiener András perceptortól vett fel.

1582. júl.3.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
399-400
Ugyanaz nyugtája 100 ft-ról, melyet Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fel.

1582. aug.18.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
401-402
Ugyanaz nyugtája 80 ft-ról, melyet Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fel.

1582. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
403-406
Radécius István (1. 365. o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet III. negyedévi fizetéseként vett fel Wiener András perceptrotól.

1582. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
407-408
Révay Ferenc gr. kir. tanácsos nyugtája 400 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Jezerniczky Imre galgóci harmincadostól.

1582. nov.3.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
409-410
Földváry Istvá  nyugtája 80 ft.-ról, melyet Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fel fizetésébe.

1582. nov.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
411-412
Draskovich György kalocsai érsek, stb. nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1583. máj.3.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
413-416
Felhatalmazó levél Purscher János bécsi polgár részéről Karnelin ... számára, hogy felvehesse 42 ft. 23 krajcár követelését az ő nevében Salm gr. hagyatékából.

1583. jún.23.
német n Pnyvp.y.
II.k.
417-420
Draskovich György kalocsai érsek stb. nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Wiener András percpetortól.

1583. szept.23.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
421-422
Illésházy István nyugtája 183. ft. 75 dénárról, melyet fizetéseként vett fel Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól miután levonatott a néhai Krussitth János rendelkezésére járó összeg.

1583. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
423-424
Pethe Márton váci püspök kir. tanácsos nyugtája 400 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésbe vett fel Wiener András kamarai perceptortól.

1583. dec.15.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
425-426
Illésházy István nyugtája 495 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fett.

1583. szept.13.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
427-428
Heresinczy Péter tinnini püspök kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Wiener András perceptortól.

1584. jan.22.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
429-432
Mathesy István csanádi püspök nyugtája 25 ft.-ról, melyet Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fel fizetéseként.

1584. júl.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
433-436
Ugyanaz nyugtája 100 ft.-ról, melyet Jezerniczky Kristóf harmincadostól vett fel fizetéseként.

1584. szept.25.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
437-440
Ugyanaz nyugtája 20 ft.-ról, melyet a szempczi harmincadostól vett fel fizetésében

1584. dec.19.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
441-442
Kamarai meghagyás a perceptoroknak, hogy fizesse ki 50 ft. Fehérkői István veszprémi püspöknek évi fizetésébe. 

1585. jan.28.
latin ny.
II.k.
443-444
Pethe Márton váci püspök nyugtája 100 ft-ról, melyet évi fizetésébe vett fel Wiener András perceptortól.

1584. dec.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
445-446
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 300 ft.-ot Draksovich György kalocsai érsek kir. tanácsosnak évi fizetésébe.

1785. márc.13.
latin ny.
II.k.
447-448
Réday Ferenc turóczi főispán kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Jezernicky Imre galgóci harmincadostól.

1585. márc.18.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
449-452
Draskovich György stb. elismervénye arról, hogy a kamarai prefectus kifizette Patthinay Miklós győri racionalistájának 300 ft. fizetését és azt Csutor János győri provisorától és kapitányától át is vette.

1585. ápr.8.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
453-454
Simon pálosrendi generális vicarius elismervénye, hogy Varannay István érseki provisor kifizette a monostor szükségeire az Ernő főherceg által adott 12 hordó bort és 20 pozsonyi mérő búzát.

1585. máj.15.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
455-456
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizesse ki Ernleutner Bálint kollégájuknak azt a 100 ft.-ot, melyet 1584-ben gr. Báthory Miklós fizetésére kölcsön adott. 

1585. jan.28.
latin ny.
II.k.
457-460
Radécius István egri érsek stb. elismervénye, hogy Wiener András perceptortól visszakapta azt a 200 ft.-ot, melyet 1584. nov.-ben néhai gr. Báthory András fizetésére kölcsön adott.

1585. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
461-462
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Draskovich György kalocsai érsek stb. fizetésébe fizessen ki 200 ft.-ot. 

1585. dec.31.
latin ny.
II.k.
463-464
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Bakitai Gál kamarai jegyzőnek 1585. évi fizetésébe legalább 80 ft.-ot.

1585. dec.31.
latin ny.
II.k.
465-466
Mattyasovszky Mihály tesseni (Szilézia) harmincados nyugtája 7 ft. 18 egyharmad dénárról, melyet Ztennicznyaky Mihály perceptortól múlt évi fizetésébe felvett.

1586. jún.16.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
467-468
Etieky Józsefnek az uralkodó török tolmácsának nyugtája 55 ft.-ról, melyet fizetésébe ett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortü. Etieky aláírása arab írásjelekkel.

1587. jan.16.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
469-470
Kubinyi László kamarai tanácsos nyugtája 255 ft.-ról, melyet feizetésébe vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. jan.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
471-472
Baranyay Bálint kamarai tanácsos nyugtája 297 ft. 68 és fél dénárról, melyet 1586. évi fizetésének kiegyenlítésrée vett fel Ztepichnyaky Mihály perceptortól.

1587. jan.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
473-474
Mathesy István csanádi püspök, kir. tanácsosi fizetésbe vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. jún.21.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
475-476
Kubinyi László kamarai tanácsos nyugtája 250 ft.-ról, melyet Stennichnyaky Mihály perceptortól vett fel I. és II. negyedévi fizetésébe.

1587. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
477-478
Baranyai Bálint kamarai tanácsos nyugtája 250 ft.-ról, melyet Stennichnyaky Mihály perceptortól vett fel I. és II. negyedévi fizetéseként.

1587. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
479-480
Abruster Pál kamarai számtartó nyugtája 100 ft.-ról, melyet I. és II. negyedévi fieztéseként vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
481-482
Tuczenháler Márton kamarai számtartó és írnok nyugtája 25 ft.-ról, melyet I. és II. negyedévre szóló fizetéseként vett fel Stannichnyaky Mihály perceptortól.

1587. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
483-484
Makó János kamarai jegyző nyugtája 40 ft.-ról, melyet f. évi II. negyedére vett fel fizetése gyanánt Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. júl.18.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
485-486
Zochoroszky Gáspár kamarai jegyző nyugtája 40 ft.-ról, melyet két negyedévi fizetéseként vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. júl.19.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
487-490
Pethe Márton váci püspök nyugtája 200 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Jezerniczky János perceptortól.

1587. szept.10.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
491-492
Makó János kamarai jegyző nyugtája 20 ft.-ról, melyet harmadik negyedévi fizetéseként vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
493-494
Zochorovszky Gáspár kamarai jegyző nyugtája 20 ft-ról, melyet II. negyedévre szóló fizetéseként vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
495-496
Mathesy István választott váci püspök nyugtája 25 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetséeként vett fel Stennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. okt.14.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
497-500
Pethe Márton váci püspök nyugtája 250 ft.-ról, melyet kir. tanácsosi fizetéseként vett fel Heölgy Gáspár nagyszombati harmincadostól.

1587. okt.16.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
501-502
Heresinczy péter (1. 427. o.) győri püspök kir. tanácsos magyar kancellár nyugtája 200 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetséébe vett fel Stennyichnyaky Mihály perceptortól.

1587. okt.17.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
503-504
Mathesy István csanádi püspök kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel. Sternichnyaky Mihály perceptortól.

1587. okt.27.
pecsét nyoma
II.k.
505-506
Armpuster Pál kamarai számtartó nyugtája 50 ft.-ról, melyet Stennichnyaky Mihály perceptortól vett fel III. negyedévi fizetéseként.

1587. okt.21.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
507-508
Baranya Bálint kamarai tanácsos nyugtája 125 ft.-ról, melyet II. negyedévi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól

1587. okt.22.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
509-510
Tucznetaler Márton kamarai írnok nyugtája 17 ft. 50 dénárról, melyet III. negyedévi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

157. okt.22.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
511-512
Heresinczy Péter győri püspök stb. nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésként vett fel Ztenichnyaky Mihály perceptortól.

1587. nov.16.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
513-514
Tuczentaler Márton kamarai írnok nyugtája 4 ft. 65 és fél dénárról, melyet 1587. okt.1. - nov. 3-ig szóló fizetése fejében vett fel Ztennichnyaky mihály perceptortól.

1587. nov.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
515-516
Ugyanannak nyugtája 12 ft. 71 dénárról, melyet 1587. nov. 4.-tól - dec. 31-ig szóló fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
517-518
Armpruster Pál kamarai számtartó nyugtája 50 ft.-ról, melyet a IV. negyedévre szóló fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
519-520
Zochorovszky Gáspár kamarai jegyző nyugtája 20 ft.-ról, melyet IV. negyedévi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1587. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
521-522
Makó János kamarai jegyző nyugtája 20. ft.-ról, melyet IV. negyedévi fizetéseként vett fel Zneichnyaky Mihály perceptortól.

1587. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
523-526
Mathesy István családni püspök nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel. Elmosódott írás.

1587.
latin ny. Pny. vp.
II.k.
527-530
Kamarai meghagyás a galgóczi harmincadosnak és ellenőrnek, hogy fizessék ki Kendy Gábor megbízottjának Rácz Jánosnak a már felvet pénzen kívül a nekijáró 200 ft.-ot.  

1598. szept.25.
latin ny.
II.k.
531-532
Kutassy János pécsi püspök nyugtája 1. ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól, amelyet Monoslay András pozsonyi prépost egyik könyve kinyomtatására fordított.

1589. jan.11.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
533-534
Chereődy Jáos tinnini püspök kir. tanácsos nyugtája 241 ft.-ról, melyet 1585. évre és 1589. év első negyedére szóló fizetéseként vett fel Heölgy Gáspár nagyszombati harmincadostól.

1589. jún.8.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
535-536
Ugyanannak nyugtája 140 ft.-ról, ugyanattól vette fel.

1589. dec.12.
latin ny.
II.k.
537-538
Ugyanannak nyugtája 100 ft.-ról, melyet Ztennichnyaky Mihály perceptortól vett fel.

1589. dec.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
539-540
Kutassy János pécsi püspök nyugtája 100 ft.-ról, melyet évi fizetésébe vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1589. dec.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
541-546 a
Ernő főherceg megbízásából Westernschen levele Fehérkői István nyitrai püspök, magyar helytartóhoz, melyel átküldi marin Lukács kérvényét, hogy a kiküldött megbízottaknak és a Salm hitelezőknek jan.2.-ára kitűzött összejövetelén ezt is tárgyalják le és elégítsék ki.

1589. dec.28.
latin ny.
II.k.
b
Utóriat. Néhai gr. Salm Miklós örökösei gondnokainak az indokait és követeléseit is vizsgálják felül a Salm ügyben kiküldött megbízottakkal való tárgyaláson s véleményükről és a hozott véghatározatról küldjenek értesítést.


latin ny.
II.k.
547-548
Kamarai meghagyás Szilesi János galgóczi harmincadosnak és Nedeölczey Péter ellenőrnek, hogy Ernő főherceg mellékelt rendelkezése folytán fizessenek ki Pluembl Miklós kir. haditolmács örököseinek Gattaermair Egidus (egyed( haditanácsos nyugtájára ökörhajtásért 100 ft.-ot.

1590. febr.22.
latin ny.
II.k.
549-554
Ernő főherceg rendelkezése, hogy a szempczi, nagyszombati, és galgóczi harmnicadosok fizessenek ki néhai Pluembl Miklós haditolmács örököseinek 466 ft. 35 háromnegyed dénárt, mint Pluemblnek még járó összeget.

1589. aug.23.
latin ny.
II.k.
555-556
Fendrich Zeifried Arnahold nyugtája 56 ft. 70 pfennicről, melyet hét ökör árában vett fel a murani (Stajerország) főbírói hivatalától.

1592. szept.1.
német ny. Pnyvp.
II.k.
557-558
Mattyasovszky Mihály tesseni (Szilézia) harmincados cédulakezelő nyugtája 62 ft. 40 dénárról, mely összeget két lovas és két gyalogos jan.1. - márc.31.-ig való eltartására vett fel Pruzsinszky Mihály zsolnai harmincadostól.

1593. márc.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
559-564 a 
Kamarai meghagyás Szilesy János galgóczi harmincados és Fehérvári Gáspár ellenőrnek, hogy Mátyás főherceg rendelkezése folytán fizessenek ki Körmendi Márton kamarai jegyzőnek háza javítása céljára 48 ft. segélyt.

1593. máj.17.
latin ny.
II.k.
339-564 b
Mátyás főherceg rendelkezése, hogy a Kamara fizessen ki Körmendi Márton kamarai jegyzőnek 250 ft.-ot.

1593. márc.6.
latin ny.
II.k.
565-566
Baranyai Bálint kamarai tanácsos nyugtája 239. ft. 60 dénárról, melyet az élelmezési magtárba szállított borért vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1593. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
567-568
Mattyasovszky Mihály (1. 557.o.) nyugtája 62 ft. 40 dénárról, melyet a II. negyedévre két lovas és két gyalogos eltartására vett fel. Pruzsinszky Mihály zsolnai harmincadostól.

1593. jún.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
569-570
Ugyanannak nyugtája ugyanattól, ugyanarra a célra a III. negyedévre, összeg is ugyanaz. P. ny. vp. Mattyasovszky Mihály (1. 557.o.) nyugtája 62 ft. 40 dénárról, melyet a II. negyedévre két lovas és két gyalogos eltartására vett fel. Pruzsinszky Mihály zsolnai harmincadostól.

1593.       szept.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
571-574
Zinzendorf János kamarai tanácsos nyugtája 1200 ft.-ról, melyet 1589. dec.8.-járó fizetésébe vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1593. nov.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
575-576
Mattyasovszky Mihály (1. 567. o.) nyugtája 62 ft. 40 dénárról, melyet ugyanarra a célra ugyanattól vett fel.

1593. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
577-578
Zerdahelyi György kamarai írnok nyugtája 74 ft. 80 fél és egyharmad dénárról, melyet fólyó évi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1593. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
579-580
Baranyai Bálint kamarai tanácsos nyugtája 2527 ft. 50 dénárról, melyet az élelmezési magtárba szállított bírókért vett fel Zeller Lukács nagyszombati harmincadostól.

1593. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
581-582
Ugyanaz nyugtája 486 ft. 33 fél kétharmad dénárról, melyet az élelmezési magtár borszükségletének vásárlására vett fel Tutzentaller Márton szempczi harmincadostól.

1593. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
583-584
Zerdahelyi György kamarai írnok nyugtája 36 ft. 35 egyharmad dénárról, melyet 1592. dec. havi fizetésében vett fel Zdennichnyaki Mihály perceptortól.

1593. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
585-586 a
Kereszturi István segélykérvénye a Kamarához, hogy adjon pénzbeli támogatást 1000 tallér váltságdíjához, melynek lefizetése ellenében kiszabadulhat a törökök fogáságából.



II.k.
b
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy adjon 1 ft. segélyt Kereszturi Istvánnak.

1594. ápr.2.
latin ny.
II.k.
587-588
Szuhay István váci püspök kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1595. febr.23.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
589-590
Micatius Miklós tinnini püspök kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1595. febr.23.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
591-592
Zelniczey Miklós szirmiuni püspök kir. tanácsos nyugtája 50 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1595. márc.12.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
593-594
Zelniczey Miklós szirmiuni püspök kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1595. szept.14.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
595-596
Zelniczey Miklós szirmiuni püspök kir. tanácsos nyugtája 50 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1595. okt.29.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
597-598
Micatius Miklós (1. 589. o.) nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1595. okt.30.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
599-600
Szuhay István váci püspök nyugtája 200 ft.-ról, melyet 1593. évi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály Pozsonyi perceptortól, mint amely összeget Mátyás főherceg megbízása folytán neki kölcsönadnak és fizetéséből levontak.

1595. dec.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
601-602
Fehérkői Istávn nyitrai püspök és főispán kir. tanácsos és Kamara elnök nyugtája 206 ft. 32 dénárról, melyet elnöki fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól. 1593. évre.

1595. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
603-604
Szuhay István (1. 599. o.) nyugtája 100 ft.-ról, melyet Alter István nagyszombati harmincadostól vett fel. 

1596. jan.4.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
605-610 a
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Mátyás főherceg rendelete folytán fizessen ki 150 tallért Schleger Dánielnek a kamara hadikivonatai kiadójának.

1596. febr.19.
latin ny.
II.k.
605-610 b
Máyás főherceg rendelkezése Tutzentaller Márton szempczi harmincadoshoz, és Schödl Félix ellenőrhöz, hogy fizessen ki Schleger Dánielnek,a  Kamara hadikivonatai kiadójának adóságai rendezésére 150 tallért.

1596. febr.13.
latin ny.
II.k.
611-612
Zelniczey Miklós (1. 591.o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1596. márc.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
613-614
Micatius Miklós (1. 589. o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptórtól.

1596. márc.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
615-618
Kamarai meghagyás Schödl Félix nagyszombati harmincadosnak és Aranassy Pál ellenőrnek, hogy a főherceg rendelete folytán fizessenek ki Sándorffy Miklós kamarai tanácsosnak a Jörger Farkas magtárprefectus által beszerzett gabonaszükségletre 1919 ft. 76 fél dénárt.

1596. máj.9.
latin ny.
II.k.
619-620
Radécius István váradi püspök stb. nyugtája 6 ft.-ról, melyet hivatalos útjakor három szekér felfogadására vett fel Mossóczy László perceptortól.

1569. máj.25.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
621-622
Szuhay István váci püspök nyugtája 85 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.

1596. jún.22.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
623-624
Chörödy János egri püspök kir. tanácsos nyugtája 200 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Scödl Félix nagyszombati harmincadostól.

1596. júl.8.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
625-628
Kutassy János kalocsai érsek nyugtája 1000 ft.-ról, melyet Krakkói (Lengyelország) költségeire vett fel Ztennichnaky Mihály perceptortól.

1596. jún.13.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
629-632
Kamarai meghagyás Tutzentaller szempczi harmincadosnak, hogy fizessen ki Mauritz Lipót poszonyi gyógyszerésznek 376 ft. fél dénárt.

1596. júl.29.
latin ny.
II.k.
633-634
Fehérkői István nyitrai püspök magyar helytartó és kir. tanácsos kamara elnök nyugtája 153 ft és 63 dénárról, melyet kamara elnöki fizetéseként vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól 1593. évre.

1596. aug.31.
latin ny.
II.k.
635-636
Szuhay István váci püspök és kir. tanácsos nyugtája 300 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Schöld Félix nagyszombati harmincadostól.

1596. szept.28.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
637-642 a
Kamarai meghagyás Tutzentaller Márton szempczi harmincadosnak, hogy az udvari kamara mellékelt irat alapján fizessen ki Vainach Lukács szempczi kocsisnak 30 ft. 48 dénárt.



II.k.
b
Az udvari kamara rendlekezése, hogy a magyar Kamara fizessen ki 30 ft. 48 dénárt Vainach Lukács szempczi kocsisnak hadiküldetésekben teljesített szolgálatai béréül.

1596. nov.4.
latin ny.
II.k.
643-644
Etyeky Jézsua (József) (1. 467. o.) az uralkodó török tolmácsának nyugtája 32 ft.-ról, melyet lakbér fejében vett fel Peck Lipót perceptortól. (Etyeki aláírása arab jelekkel) 

1597. febr.27.
latin ny. Pnyvp. rongált
II.k.
645-646
Forgách Ferenc nyitrai püspök és kir. tanácsos nyugtája 300 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Peck Lipót perceptortól. 

1597. júl.20.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
647-648
Forgách Ferenc (1. előbb) nyugtája 300 ft-ról, melyet a szepetneki (Zala vm.) tiezdek bérlete fejében vett fel Peck Lipót perceptortól. 

1597. szept.30. 
latin ny. Pnyvp.
II.k.
649-650
Forgách Ferenc (1. előbb) nyugtája 190 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Peck Lipót perceptortól

1597. okt.26.
latin ny. P. nyoma.
II.k.
651-652
Forgách Ferenc (1. előbb) nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Peck Lipót perceptortól. pecsét nyoma.

1597. nov.25.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
653-654
Szuhay István (1. 635. o.) nyugtája 300 ft.-ról, melyet Schödl Félix harmincadostól vett fel tanácsosi fizetése hátraléka fejében. 

1597. nov.27.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
655-656
Forgách Ferenc választott nyitrai püspök és kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet Peck Lipót perceptortól vett fel tanácsosi fizetéseként.

1597. dec.5.
latin ny. Pnyvp.
II.k.
657-660
Himelraich Tiburtius kir. tanácsos udvari magyar titkár nyugtája 400 ft.-ról, melyet Peck Lipót magyar kamarai perceptortól Handl György közvetítésével vett fel Prágában az 1597. év végéig. Rendezett fizetéseként.

1598. jan.2.
latin ny. Pnyvp.


III.k.
598p
Magyarországi kincstári tiszti díjakat és kezelési illető iratok

1601-1767
225 darab
III.k.
1-1 a
Címlap



III.k.
1/b-2
Tartalomjegyzék: 1601-1767-ig terjedő időből 225 drb. kincstári nyugták, oklevelek és levelek.



III.k.
3-4
Pethe Márton kalocsai érsek, a győri püspökség adminisztrátora, főispán, kir. tanácsos és kőkancellár nyugtája 300 tallérról, melyet minta a Forgách Zsigmond által Posris (?) Henrik kamarai tanácsosnál lefizetett losonczi birtokadományozási taxát vett fel. 
Bécs
1601. okt.29.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
5-6
Szentkereszty N. levele Heölgy Gáspár kamarai tanácsoshoz. Tájékoztatást küld a Pozsony város által bérelni szándékolt lamochi és prachyai tizedekről.
Bécs
1608. okt.5.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
7-10
Kamarai meghagyás Ebeczki Imre nagyszombati harmincadosnak, hogy fizessen ki előlegül az udvarná időző Piber János pécsi püspöknek hitelezői kielégítésére 100 m. ft.-ot.
Pozsony
1627. aug.11.
latin ny.
III.k.
11-14 a
Baychi Péter kérvénye a magyar kamarához. Dicaszedési munkája és költségei megtérítéséül 80 ft. kiutalását kéri, valamint lengyelországi útja megjutalmazását, s ettől való felmentését.
Hely nélkül
dátum nélkül
latin ny.
III.k.
11-14 b
Kamarai meghagyás 100 m. ft. továbbá 11 m. ft. kifizetésére.
Hely nélkül
1627. júl.10.
latin ny.
III.k.
15-16 a
Baychi Péter kérvénye a magyar kamarához. Dicaszedési munkája és költségei megtérítéséül 80 ft. kiutalását kéri, valamint lengyelországi útja megjutalmazását, s ettől való felmentését. Beszámol az  általa beszerzett lengyel posztokról. Kéri fizetése rendezését és többlet kiadásai megtérítését.
Hely nélkül
Dátum nélkül
latin ny.
III.k.
15-16 b
Kamarai végzés a fizetésjavításról. 
Hely nélkül
1627. júl.10.
latin ny.
III.k.
17-20 a
Forgách Péter levele a magyar kamarához. Pénzt kér hivatalos útja költségeire.
Komjáti 
1637. júl.13.
magyar ny. Pnyvp.
III.k.
21-22
Forgách Péter kötelezvénye 50 ft.-ról, melyet Kecskés Jánostól vett fel kölcsön.
Pozsony
1638. máj.14.
magyar ny. vp.
III.k.
23-24
Kaydachy Gergely levele Jászkay Péter m. kamarai jegyzőhöz. Kéri, hogy a kamara rendelkezés szerint mielőbb látogassa meg Sempte várát, mert a katonaság állapota "oly nyomorult, hogy csaknem koldulásra kél ügyük." 
Sempte
1639. máj.12.
lmagyar ny. V. p. helye
III.k.
25-26
Ekkenleknek (?) levele Vatay Lukácshoz. Kecskés János által küldött pénzt a kamarának, köztük Balassi Ferenc 70 ft. dicapénzét, melyről Kecskés nem adott külön nyugtát, de elhalálozása miatt nem is igazíthatta el vele ezt az ügyet. Kéri fizesse ki és vonja le fizetéséből..............

1647. máj.5.
magyar ny. V.p.
III.k.
27-28
Jajnay (?) János elismervénye, hogy Szakolca város fogyasztási adójának részleteként átvett 360 ft.-ot, a pozsonyi perceptorátus számára. 
Pozsony
1645. ápr.29.
latin ny. vp.
III.k.
29-36 a
Pálffy Pál levele Vatay Lukácshoz. Kéri, hogy 3-4 hordó vörösbort küldjön neki.
Bécs
1645. jún.26.
német ny. vp.
III.k.
29-36b
Följegyzés 3 hordó bor vételéről és áráról.
Pozsony
1645. júl.2.
német ny.
III.k.
29-36c
Pálffy Pál nyugtája 33 ft. 32 dénárról, melyet követelése kiegyenlítésére vett fel, a perceptortól.
Bécs
1645. júl.4.
latin ny.
III.k.
37-40
Pálffy Pál levele Vatay Lukácshoz a pozsonyi perceptorhoz. Kéri, hogy vegye meg Gaiger pozsonyi doktortól az eladó 12 savanyúvizes palackot és küldje el neki Stomfára.
Stomfa
1646. jan.5.
magyar ny. vp.
III.k.
41-42
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy a végvárak részére szállított 6000 pozsonyi mérő gabonáért és 2000 hordó borért az udvari haditanács pénztárosának nyugtájára fizessen ki Draskovics György győri püspöknek 15.000 ft.-ot a Szab. kir. városok jövőbeli taxájából. 
Pozsony
1646. okt.19.
latin ny.
III.k.
43-46
Tallián Péter alhói (Vas vm.) harmincados reverzálisa melyben vagyoni biztosítékot ad az általa kezelt hivatalos pénzek biztosítására.
Pozsony
1647. okt.19.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
47-50
Tallián János levele Lippay Gáspár kir. tanácsos, kamara elnökhöz. Kész igazolni a kamarai javak hűtlen kezelése terén észlelt állíttásait és kéri, hogy János deák fenyegetéseitől védje meg s ennek hivatalos működése ügyeiben tartasson vizsgálatot.
Gyanafalva
1649. júl.27.
magyar ny. Pnyvp.
III.k.
51-54
Waltichor Márkus levele Cseny János wimpassingeni harmincadoshoz. Visszautasítja szemrehányásait, hiszen a  kamara rendelte oda Wochnert ellenőrnek. Deákjaival együtt jelenjék meg a kamara tanácsa előtt ápr.  10-én. A kiadott rendlekezéseket tartsa be és engedelmeskedjék.
Pozsony
1650. ápr.1.
magyar ny. Pnyvp.
III.k.
55-58
Tarnóczy Mátyás csanádi püspök levele Lesenyey Nagy Ferenchez. Küld egy hordó édes bort, s levelet a palatinusnak, adja át. A szekérrel fát hordasson, a darabonttal sürgősség esetén levelet küldjön. Kerekes András protonotáriusnak is küldött az óbórból. A palatinus levele folytán pár nap múlva útra kél, tájékoztatja Bán-Horvát vilkóczi (Szepes vm.) birtokosokkal folytatott birtokperéről.
Szepes
1650. máj.14.
magyar ny. p.nyoma
III.k.
59-62
Waltichor Márkus levele Cseny János wimpessingeni harmincadoshoz. A kismartoni zsidókkal kötött stinkenbrunni (büdöskuti) (Sopron vm.) szerződést jóváhagyta a kamara. Utasításokat ad miként járjon el a zsidóknak a wimpassingeni harmincadon átmenő behozataluk és vámfizetésük, továbbá az osztrák tartománybelieknek Magyarországon termett boruk kivitele elszámolása terén. Ne egyenetlenkedjék Wochnerrel.
Pozsony
1650. okt.8.
magyar ny. v.p.
III.k.
63-66
Bosnyák Péter levele Zichy István kir. tanácsos kamara elnökhöz, hogy a palatinus fizetésébe küldjön mentől hamarabb 150 aranyat. Megküldi a 450 ft.-ról is a nyugtát. A pénzt ne krajcárba, vagy polturába küldje, mert így nem veheti hasznát.
Bécs
1659. máj.28.
magyar v.p.
III.k.
67-70
Az udvari kamara levele Zichy István kir. tanácsos, magyar kamara elnökhöz. Az uralkodó visszatért Bécsbe. Szükségessé vált a Magyarországon levő hadsereg ellátásának megtárgyalása, mely végett mielőbb jöjjön fel az udvari kamarához, magával hozván az intézkedésekhez szükséges információkat (Pozsony)

1660. okt.23.
latin ny. vp.
III.k.
71-72
Nepel Kristófnak, a bécsi jezsuita kollégium gondnokának nyugtája 225 ft.-ról, amelyet az 1660. és II. III. IV. negyedére szóló járandóság fejében vett fel Palugyay Gábor magyar kamrai perceptortól.
Pozsony
1660. dec.31.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
73-76
Lpót király rendelete 200 rőf posztó beszerzése végett a FelsMagyarországi végvárak számára. 
Bécs
1661. jan.25.
latin ny.
III.k.

A Magyar Kamara által hitelesített másolat. 
Pozsony
1661. febr.19.
latin ny.
III.k.
77-78
Gróf Kollonich Ludmilla nyugtája 200 m. ft.-ról, melyet Palugyay Gábor kamarai perceptortól vett fel, néhai férje, Osztorosich Miklós magyar kamarai levéltáros (conservator) elmaradt fizetése fejében.
Pozsony
1662. jan.12.
latin ny. vp.
III.k.
79-80
Podhorany Dániel élelmezési magtár gondnok elismervénye, hogy 283 pozsonyi mérő gaobnát átvett Szilágyi Jánostól, az esztergomi érsek első familiariusától.
Hely nélkül
1662. máj.16.
latin ny. V.p.
III.k.

Utóirat: Palugyay Gábor perceptortól felvett 50 ft.-ot.


magyar ny.
III.k.
81-82
Jessenszky Fruzsina néhai Cserődy István volt galgóczi harmincados-ellenőr özvegyének nyugtája kétszer 15, azaz harminc ft.-ról, melyet férje 1662. év első és második negyedére szóló fizetéseként vett fel Huzó Imre nagyszombati harmincadostól. Pesthy Gábor előütemezésével.
Hely nélkül
1662. jún.29.
latin  ny. vp.
III.k.
83-84
Potharány Dániel (1. 79.o.) nyugtája 20 m. ft. 25 dénárról, melyet 45 pozsonyi mérő zab ára fejében vett fel.
Pozsony
1662. júl.10.
latin ny.
III.k.
85-86
Zichy István nyugtája 400 m. ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Palugyay Gábor perceptortól. 
Pozsony
1664. dec.31.
latin ny.
III.k.
87-88
Sennyey Albert nyugtája 300 m. ft.-ról, melyet Bornemissza Ferenc kam. perceptortól vett fel az anyjától járó kegydíj terhére.

1665. okt.19.
latin ny. vp.
III.k.
89-90
Fengel Gergely Kristóf kam. segédszámtartó nyugtája 42 m. ft. 75 dénárról, melyet a kamara hivatalos helyiségei folyó évi fa és gyertyaszükségletére vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1665. dec.31.
latin ny.
III.k.
91-92
Szentbenedeki Márk nyugtája 125 m. ft.-ról, melyet Bornemissza Ferenc perceptortól vett fel újévi ajándék képpen.
Pozsony
1665. dec.31.
latin ny.
III.k.
93-94
Hoyos Katalin Franciska, a bécsi kir. kolostor apátasszonyának nyugtája 275 ft.-ról, melyet a pozsonyi m. kamarától vett fel az Erzsébet királynő alapítványának folyó évi I. negyedére eső kamataként.
Bécs
1666. márc.
német ny. vp.
III.k.
97-100
Ugyanannak nyugtája 275 ft.-ról, mint a folyó év III. negyedére szóló kamat felvételéről.
Bécs
1666. szept.1.
német ny. v.p.
III.k.
101-104
Nádasdy Ferenc gróf levele ismeretlenhez. Bizonyos - közelebbről ismeretlen - birtokügyi rendelkezés ügyében Rákóczi Ferenc számára az uralkodóval kötött szerződésről.
Trencsénhévíz
1666. aug.16.
magyar ny.
III.k.
105-108
Ugyanaz, mint a 97-100. irata, de az 1666. év IV. negyedére vonatkozólag.
Bécs
1666. dec.1.
német ny. vp.
III.k.
109-110
Szelepcsényi György esztergomi érsek nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel, Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1667. aug.13.
latin ny. vp.
III.k.
111-112
Zichy István kamara elnök nyugtája 400 ft.-ról, melyet Palugyay Gábor perceptortól vett fel az 1661. évre szóló tanácsosi fizetésébe.
Pozsony
1662. jan.31.
latin ny.
III.k.
113-116
Szelepcsényi György esztergomi érsek nyugtája 100 m. ft.-ról, melyet folyó évi utolsó negyedévi fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1667. dec.20.
latin ny. v.p.
III.k.
113-116?
Kifizetve a kamara pénztárából 1667. dec.24-én s felvette Tamaskovich Ferenc pozsonyi kanonok, gvardián.



III.k.
117-118
Zichy István 1. 111.o. nyugtája 400 ft.-ról, amelyet tanácsosi fizetéseként vett fel.
Pozsony
1667. dec.31.
latin ny.
III.k.
119-120
Halassy István levele Socteny Izsák szécsiszigeti (Zala vm.) vicekapitányhoz. Novigrádban most gyalogosan van. Kéri sógorát, hogy segítse ki egy felszerszámozott lóval. 
Novigrád
1668. febr.7.
magyar ny. Pnyvp.
III.k.
121-122
Szelepcsényi György esztergomi érsek nyugtája 100 m. ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel az I. negyedévre.
Pozsony
1668. júl.9.
Pnyvp. latin ny.
III.k.
123-124
Ugyanaz nyugtája 100 ft.-ról, mint II. negyedévi fizetéséről.
Pozsony
1668. júl.9.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
125-126
Ugyanaz nyugtája 100 ft.-ról, III. negedévi fizetéséről. 
Pozsony
1668. okt.16.
latin ny. vp.
III.k.
127-128
Zichy István kamara elnök nyugtája 400 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól 
Pozsony
1668. dec.31.
latin ny.
III.k.
129-132 A)
Szilva György pozsonyi harmincados felügyelő kérvénye a kamarához lakbérért.

1670. nov.3.
latin ny.
III.k.
B)
A kamara jóváhagyó végzése.

1670. nov.3.
latin ny.
III.k.
C)
Szilva György nyugtája, hogy lakbérére felvett kétízben 6-6 forintot.
hn
dn
latin ny.
III.k.
133-134
Stanich Ferenc dunai kamarai felügyelő nyugtája 7 ft.-ról, melyen Kőszeghi Ádám komáromi kamarai ellenőr hivatali lakásába két kályhára való zöld kályhafiókokat (csempéket) vásárolt és szállított.
Pozsony
1671. okt.14.
latin ny.
III.k.
135-138
Draskovich Miklós gróf levele a magyar kamarához, melyben beszámol az udvari kamara által gondnokságára bízott Nádasdy árvák eltartásáról: kéri az újabb megbízást és az eddigi kiadások elszámolásának kitűzését.
Pozsony
1671. okt.18.
latin ny.
III.k.
139-142
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy az uralkodó rendelkezése folytán fizessen ki 400 rénes ft.-ot Telkesy Pálné, Petki Erzsébet számára. 
Pozsony
1671. dec.31.
latinn y.
III.k.
143-144
Telekesi Pál nyugtája 400 ft.-ról, melyet az uralkodó rendelete folytán vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1672. jan.2.
latin ny. vp.
III.k.
145-146
Bornemissza Ferenc kam. generális perceptor nyugtája 69 ft. 12 és fél dénárról, melyet a Sárkány javak bózsóki ???kálisától, Brank Rudolf Jánostól vett át Pavesios Györgynek a Sárkány javak felügyelőjének közvetítésével.
Pozsony
1672. szept.24.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
147-148
Pongárcz Miklós nyugtája 150 ft.-ról, melyet segélyként vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1672. dec.31.
latin ny.
III.k.
149-150
Horváth György kam. tanácsos nyugtája 270 ft-ról, melyet a Kamara jövő évi fűtési és világítási átalányául vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1672. dec.31.
latinny.
III.k.
151-152
Schaunderf Kristóf nyugtája 15 ft.-ról, melyet vaspénzes láda vásárlására vett fel a magyar kamara német könyvelőségétől: Eisfort Tamás Jánostól.
Pozsony
1673. júl.?0
német ny. v.p.
III.k.
153-154
Kamarai meghagyás a magyar Kamara német számvevőjének, hogy a Murány várából hozott Andreánszky Péter fogoly ellátására naponként 40 dénárt fizessen ki. 
Pozsony
1674. jan.24.
latin ny.
III.k.
155-158
Andreászky Péter nyugtája 2 ft. 80 dénárról, melyet 8 napi ellátására vett fel Eisforth Tamás Jánostól, a magyar Kamara német számvevőjétől. Ugyanennyi összeg felvétele még ismétlődik jan.28. febr.4. febr.21.
Pozsony
1674. jan.2?
latin ny.
III.k.
159-160
Földváry András kormányzósági titkár nyugtája 150 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel.
Pozsony
1674. márc.20.
latin ny. v. p.
III.k.
161-164
Zaoner Miksa Lipótnak a magyar Kormányzóság német iktatójának nyugtája 125 ft.-ról, melyet 1673. dec.23. - 1674. márc.23.-ig szóló fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc magyar kamarai generális perceptortól.
Pozsony
1674. márc.23.
latin ny. vp.
III.k.
165-166
Bidermans Zsigmondnak a kormányzóság német kiadójának nyugtája 100 ft.-ról, melyet 1673. dec.23. - 1674. márc.23-ig szóló fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc magyar Kamarai gen. perceptortól.
Pozsony
1674. márc.23.
latin ny. V.p.
III.k.
167-170
Frank Ferenc Jeromosnak a magyar kormányzóság ideiglenes irnokának nyugtája 75 ft.-ról, melyet 1674. márc.23. - jún.23.-ig szóló fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc gen. perceptortól.
Pozsony
1674. jún.23.
latin ny. vp.
III.k.
171-172
Weiss Jánosnak, a magyar kormányzóság német írnokának nyugtája 75 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún.23.-ig szóló fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc gen. perceptortól.
Pozsony
1674. jún.28.
latin ny. v.p.
III.k.
173-176
Zaoner Miksa Lipót (1. 161. o.) nyugtája 125 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23-ig szóló fizetéseként vett fel ugyanattól. 
Pozsony
1674. szept.19.
latin ny. vp.
III.k.
177-178
Weiss János Tamás (1. 171. o.) nyugtája 75 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szló fizetéseként vett fel ugyanattól. 
Pozsony
1674. szept.20.
latin ny. vp.
III.k.
179-180
Bidermas Zsigmond (1. 165. o.) nyugtája 100 ft.-ról, jún. 23. - szept. 23-ig.
Pozsony
1674. szept.23.
latin ny. vp.
III.k.
181-182
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy  a kormányzóságra, a pozsonyi börtönbe a rabként hozott Horváth György ellátására napi 30 dénárt fizessen ki.
Pozsony
1674. dec.19.
latin ny.
III.k.
183-184
Weiss Tamás (1. 171. o.) nyugtája 75 ft.-ról, melyet szept. 23. - dec. 23-ig szóló fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc gen. perceptortól.
Pozsony
1675. febr.6.
latin ny. vp.
III.k.
185-188
Magyar kormányzóság tagjainak fizetéséről szóló kimutatás.
Pozsony
1676. márc.15.
latin ny.
III.k.
189-190
Muscatelli János almisisia (Dalmácia) püspök nyugtája 75 ft.-ról, melyet évi 300 ft. fizetésének részleteként vett fel a magyar kamarai perceptortól.
Pozsony
1677. ápr.12.
latin ny.
III.k.
191-192
Földvári András kormányzósági titkár nyugtája 150 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23-ig szóló fizetéseként vett fel Fronckh János magyar kamarai perceptortól.
Pozsony
1677. nov.4.
latin ny. vp.
III.k.
193-194
Jóra István (de Csajágh) nyugtája 6 ft.-ról, melyet szükségleteire vett fel Moller Vilmos commissariustól gróf Kollonich Lipót magyar kamarai elnök rendelkezése alapján.
Bécs
1677. jún.5.
latin ny.
III.k.
195-198
Forgách Ádám gróf kormányzósági tanácsos nyugtája 250 ft.-ról, melyet negyedévi korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a kam. perceptortól.
Rajka
1677. jún.23.
latin ny. vp.
III.k.
199-200
Szlepcsényi György esztergomi érsek kormányzósági tanácsos nyugtája 650 ft.-ról, melyet negyedévi korm. tanácsosi fizetéseként vett fel Fronckh Jánostól, a pozsonyi kamara gen perceptorától.
Pozsony
1677. jún.24.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
201-202
Szlepcsényi György esztergomi érsek kormányzósági tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet kir. tanácsosi fizetéseként vett fel Fronckh Jánostól, a pozsonyi kamara gen perceptorától.
Pozsony
1677. jún.24.
latin ny.
III.k.
203-204
Dillenschneider János Claudius korm. tanácsos nyugtája 250 ft.-ról, melyet ápr. - jún. havi tanácsosi fizetéseként vett fel Fronk János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. júl.23.
latin ny. vp.
III.k.
205-206
Hofmann György korm. tanácsos nyugtája 450 ft.-ról, melyet II. negyedévi tanácsosi fizetéseként vett fel a magy. kamara perceptortól.
Pozsony
1677. júl.24.
latin ny. vp.
III.k.
207-208
Id. Zichy István kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Fronk János gen. perceptortól.

1677. júl.25.
latin ny. vp.
III.k.
209-210
Filkó György nyugtája 25 ft.-ról, melyet 200 ft. évi segélyének részleteként vett fel Frank János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. jún.30.
latin ny.
III.k.
211-212
Bidrmas Zsigmond (1. 165.o.) nyugtája 100 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a magyar Kamarától.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
213-214
Péterffi János korm. írnok (jegyző) nyugtája 50 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
215-218
Biderman Zsigmond kormányzósági német kiadó nyugtája 100 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetésébe vett fel a gen. perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
219-222
Kutik Jánosnak, a kormányzóság magyar kiadójának nyugtája 75 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetésébe vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
223-224
Pöttingh Sebestyén János gróf korm. tanácsos nyugtája 25 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett  fel.
Pozsony
1677. aug.3.
német ny. vp.
III.k.
225-226
Pöttingh Sebestyén János gróf (1. 223.o.) nyugtája 375 ft.-ról, melyet jún. 23.-ig szóló tanácsosi fiztésébe vett fel.
Pozsony
1677. aug.3.
német ny. vp.
III.k.
227-230
Franck Ferenc Hermann, magyar kormányzóság német jegyzőjének nyugtája 75 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a magyar Kamara perceptorától.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
231-232
Koffelsperger Jakabnak a kormányzóság német kapusának nyugtája 37 ft. 50 dénárról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
233-236
Wiess János Tamás (1. 171.o.) nyugtája 75 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
237-238
Földvári András korm. magyar titkár nyugtája 150 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János m. kamarai gen. perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
239-243
Kierchmayr János albanus kormányzósági német titkár nyugtája 200 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a magyar kamara eprceptorától.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
243-244
Zauner Miksa Lipót (1. 161.o.) nyugtája 125 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a gen. perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
245-246
Gyungel Györgynek a kormányzóság magyar iktatójának (regestrator) nyugtája 10 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
247-248
Liephardt Györgynek a kormányzóság magyar jegyzőjének nyugtája 50 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
249-250
Mosgrabner Miklós korm. fütő nyugtája 10 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen perceptortól.
Pozsony
1677. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
251-252
Majthányi János kir. személynök és korm. tanácsos nyugtája 375 ft.-ról, melyet márc. 23. - jún. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. aug.9.
latin ny. vp.
III.k.
253-256
Kollonich Lipót gróf neustadti püspök, magyar kamara elnök és korm. tanácsos nyugtája 250 ft.-ról, melyet II. negyedévi korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a magyar. kamarától.
Bécs
1677. aug.19.
latin ny. vp.
III.k.
257-260
Hoffkirchen Károly Lajos gróf korm. tanácsos nyugtája 365 ft.- ról, melyet II. negyedévi korm. tanácsosi fizetéseként vett fel Franck János perceptortól.
Pozsony
1677. aug.30.
német ny. vp.
III.k.
261-262
Szelepcsényi György (199.o.) nyugtája 650 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól. a szept. 23.-ig terjedő negyedévre. 
Pozsony
1677. szept.23.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
263-264
Ugyanaz nyugtája 100 ft.-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel.
Pozsony
1677. szept.23.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
265-266
Zichy István nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. szept.28.
latin ny. vp.
III.k.
267-268
Hofmann János György korm. tanácsos nyugtája  450 ft.-ról, melyet a II. negyedévre vett fel tanácsosi fizetéseként a kamara  perceptorától.
Pozsony
1677. okt.30.
latin ny. vp.
III.k.
269-272
Kollonich Lipót gróf (1. 263.o.) nyugtája 250 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a III. negyedévre.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
273-274
Majthányi János (1. 251.o.) nyugtája 375 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a jún. 23. - szept. 23.-ig szóló III. negyedévre Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677.  okt. 30.
latin ny. vp.
III.k.
275-278
Péterffy János (1. 213.o.) nyugtája 50 ft.-ról, melyet III. negyedévi fizetéseként vett fel a kamara perceptorától.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
279-280
Hoffkirchen Károly Lajos gróf (1. 257.o.) nyugtája 375 ft.-ról, melyet jún. 18. - okt.18-ig szóló időre vett fel korm. tanácsosi fizetéseként.
Pozsony
1677. nov.2.
német ny. vp.
III.k.
281-284
Franck Hermann (1. 227.o.) nyugtája 75 ft.-ról, melyet a magy. kamra hadi pénztárából vett fel jún. 23.- szept. 23.-ig szóló fizetéseként. 
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
285-288
Kirchmayr János Albanus (1. 239.o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet jún. 23.- szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a magyar kamarától
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
289-290
Liebhardt György (1. 247.o.) nyugtája 50 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
291-294
Kutyk János (1. 219.o.) nyugtája 75 ft.-ról, melyet a jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
295-296
Mastgrabner Miklós (1. 249.o.) nyugtája 25 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a gen. perceptortól.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
297-298
Gyungel György (1. 245.o.) nyugtája 100 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
299-302
Forgách Ádám gróf (1. 195.o.) nyugtája 250 ft.-ról.
Pozsony
1677. nov.2.
német ny. latin ny. vp.
III.k.
303-304
Zauner Miksa Lipót (1. 243.o.) nyugtája 125 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a gen. perceptortól.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
305-306
Weiss János Tamás (1. 171.o. 233.o) nyugtája 75 ft.-ról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló fizetése fejében vett fel.
Pozsony
1677. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
307-308
Dillenschneider Jáons Claudius (1. 203. o.) nyugtája 250 ft.-ról, melyet jún. 1. - szept. 30.-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. nov.3.
latin ny. vp.
III.k.
309-310
Szentkereszty Anna Mária nyugtája 200 ft.-ról, melyet Franck János magyar kamara gen. perceptortól vett fel, annak a 3250 ft. segélynek részleteként, melyet a 167? ki máj. 14. ki kamrai számvevőségi jegyzőkönyv szerint az uralkodó néhai férje Oroszy György számára adományozott és a kamara negyedévenként fizet ki.
Pozsony
1677. nov.3.
latin ny. vp.
III.k.
311-312
Öttingh János Sebestyén (1. 185.o. 223.o.) nyugtája 125 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1677. nov.4.
német ny. vp.
III.k.
313-314
Ugyanaz nyugtája 375 ft.-ról, melyet ugyanolyan címen vett fel.
Pozsony
1677. nov.4.
német ny. 
III.k.
315-316
Kolchicz János korm. magyar kapus nyugtája 25 ft.-ról, melyet eskütétele napjától aug. 4. -től nov. 4-ig szóló fizetéseként vett fel Franck János gen perceptortól.
Pozsony
1677. nov.4.
latin ny. 
III.k.
317-318
Kolbeslberger (Koffersberger) Jakab (1. 231.o.) nyugtája 37 ft. 50 dénárról, melyet jún. 23. - szept. 23.-ig szóló kapusi fizetéseként vett fel a gen. perceptortól.
Pozsony
1677. nov.4.
latin ny. vp.
III.k.
319-320
Zichy István kir. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. dec.31.
latin ny. vp.
III.k.
321-322
Szelepcsényi György esztergomi érsek, stb. nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1676.  jan. 18.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
323-326
Kollonich Lipót gróf stb. nyugtája 250 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a IV. negyedévre a kamara gen. perceptorától.
Bécs
1678. jan.20.
latin ny. vp.
III.k.
327-328
Gillenschneider Jnos Claudius (1. 203. 307.o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a IV. negyedévre Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1678. jan. 24.
latin ny. vp.
III.k.
329-330
Szelepcsényi György esztergomi érsek stb. nyugtája 650 rénes ft.-ról, melyet korm.tanácsosi fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól az I. negyedévre.
Pozsony
1678.  jan. 16.
latin ny. Pnyvp.
III.k.
331-334
Forgách Ádám gróf nyugtája 150 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi negyedévi fizetéseként vett fel, a magyar kamarától.
Hely nélkül
1678.  jan. 14.
latin ny. vp.
III.k.
335-336
Majthányi János kir. személynök és korm. tanácsos nyugtája 375 ft.-ról, melyet az 1677. szept. 23. - dec. 23-ig terjedő negyedévre vett fel korm. tanácsosi fizetéseként Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
337-338
Földváry András (1. 237.o.) nyugtája 150 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól, korm. titkári fizetéseként vett fel az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig terjedő negyedévre.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
339-340
Péterffy János (1. 213. 275.o) nyugtája 50 ft.-ról, melyet a gen. perceptortól vett fel korm. írnoki (jegyzői fizetéseként az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig terjedő negyedévre.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
341-342
Liebhardt György korm. írnok (jegyző) nyugtája 50 ft-ról, melyet a magyar kamara generális perceptorától vett fel korm. kancellistai fizetéseként az 1677. szept. 23.- dec. 23.-ig terjedő időre.
Pozsony
1878. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
343-346
Hoffkirchen Károly Lajos gróf generális magyar korm. tanácsos nyugtája 375 ft.-ról, melyet az 1677. okt. 18. - 1678. jan. 18-ig terjedő időre korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1878. febr.12.
német ny. vp.
III.k.
347-348
Koffenrsperger Jakab (1. 231. 317.o.) nyugtája 37 ft. 50 dénárról, melyet kapusi fizetéseként vett fel az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig terjedő időre a kamara gen. perceptorától.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
349-350
Mostgrabner Miklós (1. 249. 295. o.) nyugtája 25 ft.-ról, melyet fütői fizetéseként vett fel a magyar kamarától szept. 23. - dec. 23.-ig terjedő időre.
Pozsony
1668. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
351-352
Zsuner Miklós Lipót (1. 243. 303.o.) nyugtája 125 ft.-ról, melyet a szept. 23. - dec. 23.-ig terjedő időre vett fel, korm. tanácsosi fizetéseként a kamara gen perceptorától.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
353-356
Kierchmayr János Albanus krm. német titkár nyugtája 200 ft.-ról, melyet szept. 23. - dec. 23.-ig szóló fizetéseként vett fel a magyar Kamarától. 
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
357-358
Kutyk János korm. magyar kiadónyugtája 75 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól vett fel az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig szóló fizetéseként.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
359-360
Gyungel György korm. magyar iktató nyugtája 100 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól vett fel az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig tartó III. negyedévre.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
361-362
Hoffmann János György korm. tanácsos nyugtája 100 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól vett fel az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig tartó III. negyedévi fizetéseként.
Hely nélkül
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
363-364
Weiss János Tamás korm. német írnok (jegyző) nyugtája 74 ft.-ról, melyet a magyar kamarától fizetéseként vett fel az 1677. szept. 23. - dec. 23.-ig terjedő időre.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
365-366
Franck Ferenc Hermann korm. német írnok (jegyző) nyugtája 75 ft.-ról, melyet az 1677. dec. 23.-ig szóló fizetésébe vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
367-368
Bidermas Zsigmond János korm. német kiadó nyugtája 100 ft.-ról, melyet az 1677. szept. 23.- dec. 23.-ig tartó időre vett fel fieztéseként a magyar kamarától.
Pozsony
1678. febr.12.
latin ny. vp.
III.k.
369-370
Kolochicz János korm. magyar kapus nyugtája 25 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól vett fel az 1677. nov.4. - 1678. febr. 4-ig szóló fizetéseként.
Pozsony
1678. febr.4.
latin ny. vp.
III.k.
371-372
Pöttingh János Sebestyén gróf udvari kamarai tanácsos korm. tanácsos, nyugtája 325 ft.-ról, melyet 1677. dec. 23.-ig szóló fizetésébe vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1678. márc.5.
német ny. vp.
III.k.
373-374
Ugyanannak nyugtája 175 ft.-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1678. márc.5.
német ny. vp.
III.k.
375-376
Földváry András (1. 237 o.) nyugtája 150 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól vett fel 1678. dec. 23.- 1679. márc. 23-ig tartó negyedévi korm. titkári fizetéseként.
Pozsony
1679. ápr.29.
latin ny. vp.
III.k.
377-380
Forgách Ádám gróf korm. tanácsos nyugtája 250 ft.-ról, melyet a márc. 23. - jún. 23.-ig tartó negyedévre vett fel fizetéseként a magyar kamarától.
Rajka
1679. jún.23.
latin ny. vp.
III.k.
381-382
Földváry András (1. 237.o.) nyugtája 150 ft.-ról, melyet Franck János gen. perceptortól vett fel titkári fizetéseként a márc. 23. - jún. 23.-ig tartó negyedévre.
Pozsony
1679. júl.4.
latin ny. vp.
III.k.
383-386
Forgách Ádám gróf (1. 377 o.) nyugtája 250 ft.-ról, melyet egy negyedévi korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a magyar Kamarától.
Rajka
1679. márc.23.
latin ny. vp.
III.k.
387-388
Kollonich Lipót gróf nyugtája 250 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként jún. 23.-ig terjedő időre.
Hely nélkül
1679. jún.23.
latin ny. vp.
III.k.
389-390
Kollonich Lipót gróf nyugtája 250 ft.-ról, melyet korm. tanácsosi fizetéseként jún. 23.-ig terjedő időre.
Hely nélkül
1679. jún.23.
latin ny. vp.
III.k.
391-394
Forgách Ádám gróf a kir. Kúria bírájának, korm. tanácsosnak nyugtája 250 ft.-ról, melyet a jún. 23. - szept. 23.-ig szóló korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a magyar kamarától.
Rajka
1679. szept.23.
latin ny. vp.
III.k.
395-398
Forgách Ádám gróf nyugtája 250 ft.-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel.
Rajka
1679. dec.23.
latin ny. vp.
III.k.
399-400
Kollonich Lipót gróf stb. nyugtája 250 ft.-ról, melyet a III. negyedévi korm. tanácsosi fizetéseként vett fel a m. kamarától.
Necstadt
1679. szept.30.
latin ny. vp.
III.k.
401-402
Földváry András korm. magyar titkár nyugtája 150 ft.-ról, melyet a jún. 23. - szept.23.-ig tartó II. negyedévre szóló titkári fizetéseként vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1679. nov.25.
latin ny. vp.
III.k.
403-404
Földváry András (1. 401.o.) nyugtája 150 ft.-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen vett fel a szept. 23. - dec. 23-ig tartó III. negyedévre.
Pozsony
1680. febr.7.
latin ny. vp.
III.k.
405-408 a
Zbiskó György (kamarai coadjutor) kérvénye a magyar kamarához, melyben egyes hamrincadosok ellen a 15 napra terjedő vizsgálatkor felmerült költségei megtérítését kéri.
Pozsony
1683. dec.18.
latin ny. 
III.k.
b
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Zbiskó György kamarai számvevőségi coadjutornak napi 3 ft.jával 48 ft.-ot.
Pozsony
1683. dec.20.
latin ny. vp.
III.k.
409-410
Kamarai meghagyás német számvevőnek, hogy fizessen ki napi 40 dénárjával Bosnyák András, a csejtei várból Pozsonyba hozott rab számára folyó hó 22-ig szóló napi ellátására való összeget, letartóztatása ezutáni idejére is elkonfiskálandó ingóságai terhére.
Pozsony
1674. jan.24.
latin ny.
III.k.
411-414
Eisfort Pál nyugtája 39 ft 50 dénárról, melyet Szentmiklósi Györgynek, Thököly Sebestyén prefectusának a pozsonyi brötönben febr. 23. - máj. 23.-ig terjedő ellátására vett fel napi 50 dénárjával Esifort Tamás Jánostól, a magyar kamara német számvevőjétől, a kivetések és illetékek gen. perceptortól.
Pozsony
1674. jún.3.
latin ny. vp.
III.k.
415-416
Erlach pál nyugtája 42 ft.-ról, melyet Kassa - Bécs között megtett útján a kocsisoknak kifizetett.
Pozsony
1674. júl.17.
német ny. vp.
III.k.
417-420
Franck János kam. tanácsos gen. perceptor nyugtjáa 82 ft. 90 dénárról, melyet Lindvai Zsigmond nagyszombati harmincadostól vett fel a folyó év II. negyedévének fele bevételéből.
Pozsony
1685. jún.30.
latin ny. p.ny.vp. 
III.k.
421-424 a
Zbiskó György (1. 405.o.) kérvénye a magyar kamarához, melyben Lovcsany Mátyás számadásainak felülvizsgálatakor Vágujhelybe való oda s visszautazása költségeinek és hét napi díjának megtérítésére kéri a kamarát.
Hely nélkül
Dátum nélkül (1785)
latin ny.
III.k.
421-424 b
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Zbiskó György kamarai segédszámvevőnek költségei fedezésére napi három forintjával 21 ft.-ot.
Pozsony
1685. febr.16.
latin ny.
III.k.
425-428
Tolnay István kérvénye az uralkodóhoz, melyben maga és családja (gyermekei: István, János, Erzsébet) számára nemesség és címeradományozást kér. A kérvényen látható a kért címer s olvasható a hatóságok ajánlása.
Bécs
1687. febr.23.
latin ny.
III.k.
429-430
Zichy István idős gróf nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel Várady László magyar kamara gen. perceptortól.
Pozsony
1688. febr.27.
latin ny. vp.
III.k.
431-432
Korompay Péternek magyar udvari Kancellária tanácsosának nyugtája 200 ft.-ról, melyet évi fizetésébe vett fel Várady László magy. mak. gen. perceptortól.
Pozsony
1688. dec.5.
latin ny. vp.
III.k.
433-434
Zichy István id. gróf nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetésébe vett fel a II. negyedévre Várady László gen. perceptortól.
Pozsony
1688. jún.30.
latin ny. vp.
III.k.
435-436
Vajay Pálnak a harmincados cédulák Morvaországi perceptorának nyugtája 200 ft.-ról, melyet a kamarai tanács meghagyása folytán vett fel az elmúlt évekről szóló fizetése hátralékának törlesztésére Tajnay János szakolczai hamrincadostól.
Pozsony
1689. jan.13.
latin ny. vp.
III.k.
437-438
Sartorius Tóbiás Ignác morva kamarai felügyelő nyugtája 45 ft.-ról, melyet jan.1. - márc.31.-ig szóló fizetése fejében vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1689. márc.31.
német ny. vp.
III.k.
439-440
Péterffy János Ferenc nyugtája 25 ft.-ról, melyet Várady László magy. kam. gen. perceptortól vett fel a magyar kamara meghagyása folytán Metzarich András szomolyáni paróthus számára.
Pozsony
1689. aug.5.
latin ny.
III.k.
441-444
Jaklin Balázs tinnini püspök, magyar udvari kancellár nyugtája 200 ft.-ról, melyet a két utóbbi negyedévre szóló tanácsosi fizetéseként vett fel Várady László magyar kam. gen. perceptortól.
Pozsony
1691. jan.4.
latin ny. vp.
III.k.
445-446
Zichy István gróf nyugtája 100 ft-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel folyó évi első negyedére Várady László magy. kam. gen. perceptortól.
Pozsony
1691. febr.10.
latin ny. vp.
III.k.
447-450a
Kamarai utasítás a perceptornak, hogy az uralkodó által főtálnokmesterré kinevezett gróf Erdődy Kristóf Antalnak e tisztsége után járó évi 600 ft. fizetést a kinevezés napjától múlt aug. 1-től folyósítsa.
Pozsony
1691. márc.6.
latin ny.
III.k.
447-450b
Az uralkodó rendelete, mellyel báróságot illetve főtálnokmesterséget adományoz gr. Erdődy Kristóf Antalnak és elrendeli, hogy a méltóság után járó fizetését múlt év aug. 1. napjától fogva folyósítsa.
Bécs
1690. dec.24.
latin ny. másolat
III.k.
451-452
Zichy István id. gróf 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel a II. negyed évre.
Pozsony
1691. jan.15.
latin ny. vp.
III.k.
453-454
Zichy István nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel a III. negyedévre Várady László gen. perceptortól.
Pozsony
1691. szept.30.
latin ny. vp.
III.k.
455-456
Zichy István nyugtája 100 ft.-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel a IV. negyedévre Várady László gen perceptortól.
Pozsony
1691. okt.30.
latin ny. vp.
III.k.
457-458
Erdődy Kristóf Antal gróf kamara elnök, nyugtája 400 ft.-ról, melyet kir. tanácsosi fizetéseként vett fel Várady László gen. perceptortól.
Pozsony
1691. dec.31.
latin ny. vp.
III.k.
459-460
Erdődy Kristóf Antal gróf kamara elnök, nyugtája 850 ft.-ról, melyet főtálnokmesteri fizetéseként vett fel Várady László gen. perceptortól Pozsonyban az 1690. aug. 1-től - 1691. dec.31-ig terjedő időre.

1691. dec.31.
latin ny. vp.
III.k.
461-462
Jaklin Balázs (1. 441.o.) nyugátája 200 ft.-ról, melyet kir. tanácsosi fizetéseként vett fel a magyar kamarától a márc. 17. - szept.17-ig terjedő  két negyedévre.
Pozsony
1695. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
463-464
Keresztyuri Márton magy. kam. számvevőségi jegyző nyugtája 100 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Várady László gen. perceptortól.
Pozsony
1695. dec.31.
latin ny.
III.k.
463-466
Erdődy Kristóf Antal gróf kamara elnök nyugtája 600 ft.-ról, melyet főtálnokmesteri tisztsége fizetéseként vett fel folyó évre a magyar Kamarától.
Pozsony
1695. dec.31.
latin ny.
III.k.
467-468
Sintheis (?) Gáspár levele komájának Miticsky Imrének, hogy nem igazolhatja a Naményi halála után hátramaradt és Csejthey által elraktározott a megromlott gabona mennyiségét, mert nem látta azt. Az uralkodó neki adományozta az elvetett gabonát is és hozzá folyamodik ha a fiscus ebben megrövídítené. Magának tulajdonítsa tehát Miticzky hogy nem járt el idejében és kellőképpen.
Trencsén
1696. jan.30.
magyar ny.
III.k.
469-472
Bokros Éva néhai Orbán István özvegyének nyugtája 1200 ft.-ról, melyet annak a 6000 ft. segélynek a részleteként vett fel, a magyar kamarától, amelyet az uralkodó adományozott férjének mint a helytartósági bíróság személynökének.
Pozsony
1696. aug.3.
latin ny. vp.
III.k.
473-476
Walstein (?) Ádám Miksa gróf nyugtája 500 ft-ról, melyet a magyar kamara két rendelete alapján nyugdíjaként vett fel.
Pozsony
1696. okt.22.
latin ny. vp.
III.k.
477-478
Hertodt Mátyás Ferencnek az uralkodó orvosának nyugtája 4000 ft-ról, melyet kegyadományként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1696. nov.2.
latin ny. vp.
III.k.
479-480
Sartorius Tóbiás Ignác morva felügylő (1. 437.o.) nyugtája 45 ft-ról, melyet I. negyedévi fizetéseként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1697. márc.31.
német ny. vp.
III.k.
481-482
Bellavicz Gábor és Sporger János Lőrinc egyességlevele, hogy Sporge 30 ft-ot fizet le Bellavicznek eddigi munkájáért, a Neoaquistica Bizottság előtt levő ügyének királyi jóváhagyása esetén.
Bécs
1698. máj.28.
latin ny. két v.p.
III.k.
483-484
Csáky László gróf nyugtája 100 ft-ról, melyet az uralkodó rendelete szerinti 600 ft. kegydíja részleteként vett fel Erdődy Kirstóf gróf. magy. kamara elnöktől.
Pozsony
1703. aug.6.
latin ny. vp.
III.k.
485-488
Kamarai meghagyás a gen. perceptornak, hogy Gosztonyi István (Pozsony) harmincados fizessen ki 1.) 78 ft.-ot Hover Mátyás helybeli mésárosak a bécsi szent Mártk Xenodochium javára. 2.) Péterffy János Ferenc kamarai tanácsosnak 12 ft. 50 dénárt a nagyszombati kollégium javára. 3.) Révay Katalin Szidóniának - özv. Osztrosithnének - 200 ft.-ot.
Pozsony
1706. aug.16.
latin ny.
III.k.
489-492
Ujváry Imre, magy. kam. levéltáros (registrator) és dijkuszabó (texator) nyugtája 10.000 ft.-ról, melyet évi fizetése fejében vett fel a magyar kamarától.
Bécs
1707. dec.24.
latin ny. vp.
III.k.
493-496
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy írjanak jóvá Bancze György Ferdinánd komáromi harmincadosnak 182 ft. 75 dénárt mint ami összeget előterjesztett iratai szerint gr. Csáky Lászlónak kifizetett.
Pozsony
1708. szept.27.
latin ny. 
III.k.
497-498
Révay Kata Szidónia elismervénye 325 fónes ft.-ról, melyet visszamaradt járandósága részleteként vett fel Dancsi István pozsonyi perceptortól.
Pozsony
1708. nov.18.
magyar ny. vp.
III.k.
499-502
A) Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy az uralkodó által kamarai titkárrá kinevezett Mecséry Ádámnak fizesse ki folyó év okt. 28. - negyedévenként, nyugta ellenében tisztsége után járó fizetését.
Pozsony
1709. dec.20.
latin ny.
III.k.
409-502
B) Az uralkodó rendelete, mellyel Mecséry Ádám volt esztergomi alispán kinek javait a "rebellisek" feldulták hűsége jutalmául a Péterffy János Ferenc megüresedett helyére kamarai titkárrá kinevezi.
Bécs
1709. szept.17.
latin ny. másolat
III.k.
503-504
Mecséry Ádám kamarai titkár nyugtája 71 ft. 11 1/9 dénárról, melyet fizetéseként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1709. dec.23.
latin ny.
III.k.
505-506
Budai Jánosné levele báró Wallsegg Ferenc Bornardhoz, a szepesi kamara adminisztrátorához, Alsó ausztriai és magyar kamarai tanácsoshoz, melyben közbenjárását kéri a generálisnál a kurucok fogságában levő férje kiszabadítása végett, akik hajlandón férjét és egy Sicz nevű német futárt szabadonbocsátani egy Eaggyas nevű itteni fogolyért, vagy pedig ha férjéért 500 ft.-ot tesz le, különben megölik. 
Hely nélkül
Dátum nélkül
latin ny.
III.k.
507-508
Elmisza (?)? Keresztély levele ismeretlen rectorhoz. Tudatja, hogy a várt küldemény még mindig nem érkezett meg Szegedről. Helyi és törökországi hírekről tudósítja.
Arad
1711. febr.22.
német ny.
III.k.
509-512
Keresztessy Márton levele Moskó Jakab kamrai tanácsoshoz, hogy intéztesse el Borchicky László besztercebányai harmincados adminisztrator illetékkiszabást kérő, valamint a Markovicz árvák kérvénye.
Pozsony
1712. aug.28.
latin ny. vp.
III.k.
513-514
Tajnay László szakolczai harmincados levele Csernyánszky Ferenc kamarai (pozsonyi) perceptorhoz és helyettes számvevőhöz, melyben értesíti, hogy a kamara utasításának megfelelőleg küldi darabontja által a kezénéllevő eddig begyült pénzt: 665 ft. 35 1/3 krajcárt, melyről nyugtát kér.
Szakolcza
1712. jún.22.
magyar ny. pecsét helye
III.k.
515-516
Tuch (?) János levele valamelyik kamarai tisztviselőhöz, a számadást megkapta, átnézte, de még mindig 102 ft. hiányzik.
Theben - Dévény
1713. márc.15.
német ny.
III.k.
517-518
Tallián Pál levele Csernyánszky Ferenc kam. perceptorhoz és számvevőhöz. Levelét vette és örül jövetelének. Potoránszky ruszti fiókvámszedője meghalt: tudassa, ha felőle rossz információ alapján határozott volna a kamara. Köszönti Gosztonyit a lánya férjházadása alkalmából. Somogyi szeretne lenni a ruszti nótárius.
Sopron
1713. márc.23.
magyar ny.
III.k.
519-520
Bánóczy István levele Csernyánszky Ferenchez a magyar kamara helyettes számvevőjéhez, perceptorához, Tercsánszky által küldött levelére nem kapott választ. De az Árva megyébe utazó h. kamara elnöktől illaván megtudta, hogy már újra kiadnak utazási igazolványokat. (Passus) Küld vajat és sajtot, ha Fábry szót emel mellette. fogja ő is pártját .
Puchó
1713. máj.19.
magyar ny. pecsét nyoma
III.k.
521-522
Koller János Lajos levele Csernyánszky Ferenc magyar kam. h. számvevőhöz, közli, hogy a budai kamrai adminisztrátorság megszüntetése miatt már 4 éve fizetés nélkül van sőt 700 ft. visszamenőleges fizetését sem kapta meg. Ajánlja valamilyen tisztségre.
Buda
1713. máj.23.
latin ny. vp.
III.k.
523-524
Kalocsai János levele Csernyánszky Ferenc kamarai főperceptorhoz, és számvevőhöz. A kiküldött Karbics Mátyásnak átadta a nyugtákat összesen 8059 ft. 51 dénárról, továbbá a számadásokat 8 negyedévről s ezeken kívül a város pecsétjével ellátott mintegy 3000 nyugtát. Utóirat - Levele alapján írt Caernyánszky Györgynek, hogy forgolódjék a kamara elnöknél, mert Csernyánszky Ferenc uram feleségestől elhala. 
Pozsony
1713. jún.3.
latin ny. vp.
III.k.
525-526
Puta Márton vörösvári posztókereskedő levele Csernyánszky Ferenc kamarai perceptor és számvevőhöz. Kéri, hogy sok kérvénye után vigye dülőre legutóbb beadott kérését hogy a Gorsli Ádám zsidóbérlő által csempészés gyanuja miatt lefoglalt dolgaihoz hozzájuthasson.
Vörösvár
1713. jőn.3.
latin ny. vp.
III.k.
527-530
Szunyoghy János kam. tanácsos levele a kam. tanácsosokhoz. Beiktatásáról visszatérve a zárlat miatt nem mehet Pozsonyba. Jelentése megtétele végett. Hanem Nagyszombatban kénytelen időzni. Bízzák meg a nagyszombatiak által felülvizsgálni kért közügy elintézésével.
Nagyszombat
1713. jún.8.
latin ny. vp.
III.k.
531-532
Sartorius Tóbiás Ignác levele Csernyánszky Ferenchez (1. 523o.) Tolmácsolja a harmincados kérését, hogy azt a csomagot, amelyik az udvari kamarától jött, továbbíttassa a címzethez.
Balhallen (?)
1713. jún.20.
német ny.
III.k.
533-534
Ugyanaz levele ugyanahoz. Fiát Józsefet szeretné a kamarához behozni. Kérvényét már beadta az uralkodóhoz, kéri pártfogását és ezért ajándékot ígér.
Baldendorf
1713. jún.20.
német ny.
III.k.
535-536
Ugyanaz levele ugyanahhoz, ugyanazon ügyben. 
Baldendorf
1713. jún.21.
német ny.
III.k.
537-538
Ugyanaz levele ugyanahhoz kéri küldjön egy kimutatást a II. negyedévi kiadásokról a harmincados kezéhez.
Baldendorf
1713. jún.22.
német ny.
III.k.
539-540
Mányoky Ádám levele Csernyánsky Ferenc kam. perceptorhoz és számvevőhelyetteséhez, Pozsonyba felment ellenőre igazolhatja, hogy eddig miért nem kereshette fel. A felküldött számadásokat atyailag kezelje, mint ahogy ők is arra törekszenek, hogy mindenkoruk hűséges szolgálatukkal elismerést nyerhessenek. Lator (ellenőr) kollegájával két sajtot küld.
Győr
1713. jún.30.
latin ny. vp.
III.k.
541-542
Nizst (?) János óvári harmincados levele Csernyánszky Ferenc kamarai perceptorhoz, levele vivőjével Markovics Ádámmal küld 300 ft.-ot 3 lepecsételt zsákocskában.
Köpcsény
1713. jún.30.
német ny.
III.k.
543-544
Török János óvári harmincados helyettes levele Csernyánszky Ferenchez (1. 523. 1.) A begyűlt 250 ft. átévtelére küldjön embert nyugtával. Indokolja a bevétel alacsonyságát. A mészárosok kötelezvénye nála van. lefizették-e a 217 ft.-ot.
 
1713. júl.2.
magyar ny. vp.
III.k.
545-546
Nizst (?) János György harmncados levele Csernyánszky Ferenchez. Kérdi, hogy megkapta-e a Markoviccsel küldött pénzt és hogy nincs-e szüksége a számlákra.
Köpcsény
1713. júl.3.
német ny.
III.k.
547-548
Somogy István szentmartoni (Sopron vm.) harmincados ellnőr (?) levele Csernyánszky Ferenchez (?) (1. 523. o.) Hálásan emlékezik rá, mint jótevőjére. Nem költöhetik be a hamrincados házba, mert lakhatatlan, s leírja a sok javítani valót, melyeknek elvégeztetését kéri. Horváth Zsigmond nem törődik a házzal, sőt a maga neve alatt a bátyját Lászlót akarja harmincadosnak beállítani. Itt nincs sem pénztár, sem darabont, pedig szüksége van rá, s fogadott is egyet. Ír a pénztár alacsony jövedelméről, a szegénységről, ökrei eladásáról, kenyér-, hús-, borárakról.
Szentmárton
1713. júl.3.
magyar ny.
III.k.
549-550
Mányoky Ádám (győri harmincados) levele Csernyánszky Ferenchez. (1. 529o.) kollegája által felküldte jelentéseit és számadásait. A sok kidás miatt csak 813 ft.- készpénzt küld. Babos Gáspár ideiglenes nyugtáját kicseréli.
Győr
1713. júl.11.
magyar ny. vp.
III.k.
551-552
Korbich Mátyás levele Csernyánszky Ferenc kamarai h. számvevő gen. perceptorhoz Szentgyörgyre. A számvevőség levelét megkapta, s a ládát a pecsétekkel a fütő által küldette el a vámvonalra. S írt Eyrspergnek is, hogy mielőbb Szentgyörgyre küldjék. A kamarai kapus negyedik fia forró lázban (Morbo.... in calidis febribus) meghalt.
Pozsony
1713. júl.13.
latin ny. vp.
III.k.
553-554
Martinkovics Pál levele Csernyánszky Ferenchez, Schedait (céduláit) nem kapta meg Fábrinál levő nyugtáit kéri. Viszályai vannak a szempczi ökörkereskedőkkel, akik nem akarnak ökrönként 4 dénárt fizetni, mert megfizeték a harmincadot.
Levard
1713. júl.15.
latin ny. vp.
III.k.
555-558
Spáczay pál arbai püspök levele a kamarai tanácshoz. Szentmiklósi János elhalálozásával javai összeírattak, következésképpen a fiscus el szándékozik foglalni az özvegytől Spáczay Máriától, holott azok zálogjogon szereztettek és végrendeletileg az özvegyre hagyattak. Kéri a fiscust eltiltani az elfoglalástól. Mint a végrendelet végrehajtója. 
Hely nélkül
1713. szept.2.
latin ny.
III.k.
559-562
Csernyánszky Mihály berdóczi számvevő panasza és vádpontjai Hernoi István bardóczi harmincados ellenőr ellen, hivatalbeli hanyagságai és önkényeskedései miatt.
Hely nélkül
1685. szept.27.
latin ny. pecsét töredék
III.k.
563-564
Zavoczky János nyugtája 65 ft. 33 1/3 dénárról, melyet a pozsonyi várterületen végzett apróbb munkákra vett fel a gen. perceptortól.
Pozsony
1716. febr.3.
latin ny. vp.
III.k.
565-568
Rendelet a magyar kamarához Systematika Commissio tagjai napidíjainak kifizetéséről.
Hely nélkül
1717. márc.2.
latin ny. hiteles másolat
III.k.
569-598
A Systematica commissió tagjainak nyugtái, napidíjaikról, melyeket a magyar kamara számvevőségétől vettek fel Pozsonyban.
Pozsony
1718. júl.9.

III.k.
569-570
Essterházy Imre gr. elnök nyugtája 37 ft.-ról.


vp.
III.k.
571-572
Nádasdy Tamás gróf nyugtája 48 ft.-ról.


vp.
III.k.
573-574
Erdődy György gróf nyugtája 156 ft-ról.


vp.
III.k.
575-576
Simonsich Horváth János személynök nyugtája 222 ft-ról.


vp.
III.k.
577-578
Spatay Gábor püspök, jánosi apát nyugtája 148 ft-ról.


vp.
III.k.
579-580
Tolvaj Gábor br. nyugtája 148 ft-ról.


vp.
III.k.
581-582
Szluha Ferenc protonotárius nyugtája 148 ft.-ról.


vp.
III.k.
583-584
Bossányi Gábor nyugtája 74 ft-ról.


vp.
III.k.
585-586
Prileszky Pál nyugtája 74 ft-ról.


vp.
III.k.
587-588
Skaricza Gábor nyugtája 74 ft-ról.


vp.
III.k.
589-590
Bencsik Mihály nyugtája 74 ft-ról.


vp.
III.k.
591-592
Kimutatás a Systematica Commissio tagjainak napidíjairól, egy napról.

1718. jún.
latin ny.
III.k.
593-596
Kimutatás a Sístematica Commissio tagjainak 1718 jún. 4. - júl. 10-ig szóló napidíjairól.


latin ny.
III.k.
597-598
Grassalkovich Antal levele ismeretlenhez. Helyesli véleményét, hogy se vicedirectort, se Scarlachot nem lehet alkalmazni a bizottságban, így fog rendelkezni a Kamarán.
Gödöllő
1767. okt.23.
magyar ny.
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1560-1570
233. darab
V.k.
1-2
Címlap



V.k.
3-4
I. rész tartalma: nyugták salariumokról és nyugdíjakról 1560-1662-ig 61 db.



V.k.
5-6
Az uralkodó rendelete Gregoriancz Pál győri püspök, Újlaki János választott váci püspökhöz, s Dobó István barsi főispán és tanácsoshoz, hogy vizsgálják felül Kovczky (?) György fellebbezését és tegyenek jelentést róla.
Bécs
1560. nov.15.
latin ny. pecsét nyoma
V.k.
7-10
Újlaki János váci püspök, kir. tanácsos, a magy. Kamara elnökének nyugtája 120 Ft-ról, melyet a magy. kamara tanácsosaitól vett fel 60 napra az octávás törvényszéki tárgyalások napi díjaiul.
(Pozsony)
1561. nov.6.
latin ny. Pnyvp
V.k.
11-12
Gregoriancz Pál győri püspök kir. tanácsos nyugtája 60 Ft-ról, melyet octávás törvényszéki napidíjként vett fel - napi 2 ft.-tal számítva, - a magyar kamarától.
Pozsony
1561. nov.6.
latin ny.
V.k.
13-14
Bánffy László zalai főispán, kir. ajtónálló nyugtája 40 Ft-ról, melyet a letartóztatott harmincadosok ügyeinek tárgyalásakor napidíjként vett fel a magy. kamarától.
Pozsony
1562. jún.6.
latin ny. Pny vp
V.k.
15-16
Batthyányi Kristóf főpohárnok és kir. tanácsos nyugtája 16 Ft-ról, melyet az esztergomi érsek, helytartó mellett végzett fellebbezési bírósági tárgyalások napidíjaként vett fel, Mossóczy László magy. kam. perceptortól.
Pozsony
1564. febr.5.
latin ny. Pny vp
V.k.
17-18
U. az nyugtája 14 Ft-ról, melyet u. attól u. azon címen vett fel.
Pozsony
1564. febr.12.
latin ny. Pny vp
V.k.
19-20
U. az 12 Ft-ról.
Pozsony
1564. jan.28.
latin ny. Pny vp
V.k.
21-22
U. az 20 Ft-ról.
Pozsony
1564. nov.21.
latin ny. vp
V.k.
23-24
Gregoriancz Pál kalocsai érsek győri püspök nyugtája 100 Ft-ról, melyet a fellebbezési bírósági tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László magy. kam. perceptortól.
Pozsony
1564. nov.24.
latin ny. Pny vp
V.k.
25-26
Révay Mihály túróczi főispán nyugtája 67 ft. 50 dénárról, melyet az országgyűléskor a kincstári ügyek júl.14.-aug.13-ig tartó felülvizsgálatainak, melyeken testvérével Révay Jánossal felváltva vett részt, a napi díjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1567. okt.21.
latin ny. Pny vp
V.k.
27-28
Czobor Imre, Károly osztrák főherceg pohárnokának nyugtája 66 Ft-ról, melyet a kincstári ügyeknek júl.14.-aug.13.-i, majd okt.9-22-ig tartó rendkívüli bírósági tárgyalásain való 44 napi részvételéért napidíjként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1567. okt.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
29-30
Révay Mihály túróczi főispán nyugtája 19 ft. 50 dénárról, melyet dec.1-től kezdődő rendes kir. bírósági tárgyalásokon való részvétele napidíjaként vett fel 13 napra Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1567. dec.13.
latin ny. Pny vp
V.k.
31-32
U. annak nyugtája 12 Ft-ról, melyet u. attól vett fel további 8 napidíjként.
Pozsony
1567. dec.20.
latin ny. Pny vp
V.k.
33-34
Fejerkői István tinnini püspök, kir. tanácsos nyugtája 14 Ft-ról, melyet a pozsonyi bírósági tárgyalásakor 7 napidíjként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. máj.11.
latin ny. Pny vp
V.k.
35-36
Verantius - Verancsics - Antal egri püspök kir. tanácsos nyugtája 32 Ft-ról, melyet máj.5-20-ig tartó 16 napra az oktávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. máj.20.
latin ny. Pny vp
V.k.
37-38
Révay Ferenc túróczy főispán nyugtája 19 ft. 50 dénárról, melyet a máj.8-20-ig tartó oktávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel 13 napra Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. máj.20.
latin ny. Pny vp
V.k.
39-40
Révay Mihály túróczy főispán nyugtája 36 Ft-ról, melyet a máj. 8-11-ig és jún.1-21-ig tartó oktávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. jún.21.
latin ny. Pny vp
V.k.
41-42
Révay Ferenc túróczi főispán nyugtája 16 ft. 50 dénárról, melyet a jún. 11-21-ig tartó bírósági tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. jún.21.
latin ny. Pny vp
V.k.
43-44
Fejérkőy István tinnini püspök kir. tanácsos nyugtája 18 Ft-ról, melyet máj.12-20-ig tartó oktávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. máj.20.
latin ny. vp
V.k.
45-46
Révay Ferenc (l. 41.o.) nyugtája 12 Ft-ról, melyet a máj. 21-28-ig tartó oktávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. máj.28.
latin ny. Pny vp
V.k.
47-48
U. az nyugtája 19 ft. 50 dénárról, melyet u. attól u. azon címen vett fel a máj. 29-jún.10-ig terjedő időre.
Pozsony
1569. jún.10.
latin ny. Pny vp
V.k.
49-50
Komonczy Gergely csornai prépost nyugtája 19 ft. 50 dénárról, melyet bírósági tárgyalási (máj.29-jún.10) napidíjként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. jún.10.
latin ny. Pny vp
V.k.
51-52
Révay Mihály túróczi főispán kir. tanácsos nyugtája 35 Ft-ról, melyet a zalavári ügyben Bécsben 11 napig tartó bírói tárgyalás napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. szept.1.
latin ny. Pny vp
V.k.
53-54
Kamanchy (l. 49. o.) Gergely csornai prépost nyugtája 24 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel (máj.1-12) Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1570. máj.12.
latin ny. vp
V.k.
55-56
Fejérkőy István tinnini püspök és kir. tanácsos nyugtája 36 Ft-ról, melyet napidíjként (máj.1-28) vett fel Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1570. máj.18.
latin ny. Pny vp
V.k.
57-58
U. annak nyugtája 26 Ft-ról, melyet u. attól u. azon címen vett fel. ( máj.18-31) 
Nagyszombat
1570. máj.31.
latin ny. Pny vp
V.k.
59-60
Kamachy Gergely csornai prépost nyugtája 38 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel (máj.13-31.) Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól. 
Nagyszombat
1570. máj.31.
latin ny. vp
V.k.
61-62
Fejérkőy István tinnini püspök, kir. tanácsos nyugtája 20 Ft-ról, melyet napidíjként (jún.1-10.) vett fel a nagyszombati harmincadostól. 
Nagyszombat
1570. jún.10.
latin ny. vp
V.k.
63-64
Kamanchy Gergely csornai prépost nyugtája 20 Ft-ról, melyet napidíjként (jún.1-10.) vett fel Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1570. jún.10.
latin ny. Pny vp
V.k.
65-66
U. annak nyugtája 24 Ft-ról, melyet u. azon címen jún.11-21 vett fel u. attól.
Nagyszombat
1570. jún.21.
latin ny. Pny vp
V.k.
67-68
Fejérkőy István (l. 61.o) nyugtája 24 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel (jún.10-22.) a magyar kamarától.
Nagyszombat
1570. jún.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
69-70
Révay Mihály túróczi főispán kir. tanácsos nyugtája 54 Ft-ról, melyet a fellebbezések felülvizsgálatának Nagyszombatban máj.27-jún.22-ig terjedő tárgyalási idejére napidíjként vett fel Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1570. jún.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
71-72
Fejérkőy István (l. 61. o.) nyugtája 18 Ft-ról, melyet a Pozsonyban okt. 31-nov. 8-ig tartó octávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól. 
Pozsony
1570. nov.9.
latin ny. Pny vp
V.k.
73-74
Révay Ferenc túróczi főispán nyugtája 20 Ft-ról, melyet az octávás törvényszéki tárgyalások (nov. 6-15) napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1570. nov.15.
latin ny. Pny vp
V.k.
75-76
U. annak nyugtája 18 Ft-ról, melyet u. azon címen (nov. 16-24) vett fel u. attól. 
Pozsony
1570. nov.24.
latin ny. Pny vp
V.k.
77-78
Fejérkőy István (l. 61. o.) nyugtája 26 Ft-ról, melyet a nov. 25-dec. 7-ig tartó octávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mosóczy László magyar kamarai perceptortól. 
Pozsony
1570. dec.7.
latin ny. Pny vp
V.k.
79-80
Czobor Imre kir. tanácsos nyugtája 26 Ft-ról, melyet a nov. 25-dec. 7-ig tartó octávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1570. dec.7.
latin ny. Pny vp
V.k.
80-81
Fejérkőy István (l. 61. o.) nyugtája 18 Ft-ról, melyet a dec. 8-16-ig tartó oct. törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1570. dec.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
83-84
Mathossy István győri prépost nyugtája 18 Ft-ról, melyet a dec. 8-16-ig tartó oct. törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1570. dec.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
85-86
Révay Ferenc túróczi főispán nyugtája 18 Ft-ról, melyet a dec. 8-16-ig tartó oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Mossóczy László perceptortól. 
Pozsony
1570. dec.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
87-88
Telegdy Miklós esztergomi nagyprépost és vikárius nyugtája 30 Ft-ról, melyet a febr. 26-márc. 28-ig tartó helytartósági törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András helyettes perceptortól.
Pozsony
1577. márc.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
89-90
Mathessy István (l. 83. o.) nyugtája 30 Ft-ról, melyet a fellebbezések felülvizsgálatakor Pozsonyban a febr. 27-márc. 13-ig tartó helytartósági törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András helyettes perceptortól.
Pozsony
1577. márc.13.
latin ny. Pny vp
V.k.
91-92
Bánffy László kir. főlovászmester, kir. tanácsos nyugtája 44 Ft-ról, melyet a fellebbezések felülvizsgálatakor Pozsonyban a helytartósági octávás törvényszéki tárgyalások ( márc.15-ápr.1.) napidíjaként vett fel Wiener András h. perceptortól.
Pozsony
1577. márc.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
93-94
Révay Mihály kir. tanácsos nyugtája 62 Ft-ról, melyet a fellebbezések felülvizsgálására összehívott helytartósági oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András h. perceptortól.
Pozsony
1577. márc.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
95-96
Telegdy Miklós (l. 87. o.) nyugtája 40 Ft-ról, melyet a márc. 13-ápr. 1-ig tartó helytartósági törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András h. perceptortól. 
Pozsony
1577. márc.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
97-98
Mathessy István győri prépost nyugtája 30 Ft-ról, melyet a márc. 21-ápr.4-ig tartó kincstári ügyekben való bíráskodás napidíjaként vett fel Wiener András perceptortól.
Pozsony
1578. ápr.5.
latin ny. Pny vp
V.k.
99-100
Telegdy Miklós (l. 87. o.) nyugtája 100 Ft-ról, melyet az okt. 28-dec. 17-ig tartó oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András perceptortól.
Pozsony
1578. dec.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
101-102
Mathesy István (l. 97. o.) nyugtája 54 Ft-ról, melyet az okt. 25-nov. 20-ig tartó törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András perceptortól.
Pozsony
1579. nov.10.
latin ny. Pny vp
V.k.
103-104
U. annak nyugtája 52 Ft-ról, melyet a nov. 21-dec.16-ig tartó kir. bírósági tárgyalásokon való működése napidíjként vett fel Wiener András perceptortól.
Pozsony
1579. dec.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
105-106
Bánffy László (l. 91. o.) nyugtája 76 Ft-ról, melyet a nov. 10-től dec. 17-ig tartó oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András perceptortól. 
Pozsony
1578. dec.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
107-108
Révay Mihály turóczi Főispán kir. tanácsos kir. főajtónálló nyugtája 34. Ft-ról, melyet a dec. 1-17-ig tartó oct. törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András perceptortól.
Pozsony
1579. dec.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
109-110
Ugyanannak nyugtája 52. Ft-ról, melyet a nov. 21–dec. 16-ig tartó oct. törvényszéki tárgyalások napidíjaként vett fel Wiener András perceptortól.
Pozsony
1579. dec.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
113-114
Révay László kir. törvényszéki bíró nyugtája 24. m. Ft 80 dénárról, melyet az okt.31-nov.30-ig tartó octávás törvényszéki tárgyalások napidíjaként (31 nap á 1 rhénes Ft) vett fel Wienner András perceptortól.  
Pozsony
1582. nov.27.
latin ny. Pny vp
V.k.
115-116
Heresenczy Péter tinnini püspök, kir. tanácsos nyugtája 72 m. Ft-ról, melyet az okt. 26--nov. 30-ig tartó oct. törvényszéki tárgyalások napidíjaként (á 2. m. Ft) vett fel Wienner András perceptortól. 
Pozsony
1582. nov.27.
latin ny. pny vp
V.k.
117-118
Ugyanannak nyugtája 28. m. Ft-ról, melyet a dec. 1-től 14-ig tartó oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1582. dec.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
119-120
Pethe Márton váci püspök kir. tanácsos nyugtája 52 Ft-ról, melyet a nov. 19-től dec. 14-ig tartó oc. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1582. dec.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
121-122
Batthyányi Boldizsár kir. tanácsos kir. főtálnokmester nyugtája 58 Ft-ról, melyet a nov. 16-tól dec. 14-ig tartó oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1582. dec.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
123-124
Révay Mihály (l. 107. o.) nyugtája 28 Ft-ról, melyet a dec. 1-től 14-ig tartó oct. törv. széki tárgyalások napidíjaként vett fel wienner András perceptortól.
Pozsony
1582. dec.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
125-126
Pethe Nárton (l. 119. o.) nyugtája 24 Ft-ról, melyet a Lembach ügy törv. széki tárgyalásakor napidíjként vett fel Stenichnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1586. okt.10.
Latin ny. Pny vp
V.k.
127-128
Ugyanannak nyugtája 8 Ft-ról, melyet a Bánffy János és Lenpach Bernát elleni per tárjyalásakor napidíjként vett fel Stenichnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1587. márc.16.
Latin ny. Pny vp
V.k.
129-130
Mathesy István csanádi püspök kir. tanácsos nyugtája 8 Ft-ról, melyet a kir. fiscusnak Bánffy János és Lempach Bernát elleni pere tárgyalásakor napidíjként vett fel Stenichnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1587. márc.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
131-132
Monoslay András pozsonyi prépost nyugtája 8 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel Bánffy János és Lampech Bernát perének tárgyalásakor Stenichnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1587. márc.12.
latin ny. Pny vp
V.k.
133-134
Dvornikovics Miklós kir. táblabírájának nyugtája 84 Ft-ról, melyet bírói napidíjaként vett fel Palugyay Gábor magyar lamarai generális perceptortól.
Pozsony
1662. júl.17.
latin ny.  vp
V.k.
135-136
II. rész. Nyugták 1556–1678-ig. 45 db.



V.k.
139-140
Báthori András szatmári és szabolcsi főispán nyugtája 1200 Ft-ról, melyet 155?? évi országbírói fizetéseként vett fel Safar János szempczi harmincadostól.
Hely nélkül
1556. jún.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
141-144
Kamarai utasítás Dessewffy János kamarai tanácsos aláírásával Laffar János és Literatus Farkas szempczi harmincadosoknak, hogy fizessék ki Báthori András országbírónak azt a 800 Ft-ok, mellyel növelte fizetését az uralkodó.
Bécs
1557. szept.8.
Latin ny. Pny vp
V.k.
145-146
Báthori András (l. 139. o.) nyugtája 1720 Ft-ról, melyet fizetése és Sellynvári küldetése kiadásait vett fel a szempczi harmincadosoktól:; hátralákként maradt még 880 Ft.
Szerdahely
1562. nov.14.
latin ny. Pny v-p.
V.k.
147-148
Ugyanaz nyugtája 60 Ft-ról, melyet 1562. évi fizetéskiegyenlítése és kiküldetése fedezésére vett fel Mossóczy László perceptortól.
Sempte
1563. márc.20.
latin ny. Pny vp.
V.k.
149-150
Chusy János helyettes országbíró nyugtája 13 m. Ft-ról, melyet a dec. 1-tól kezdődő törv. széki tárgyalások napidíjaként (13 napra) vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1567. dec.13.
latin ny. Pny vp.
V.k.
151-152
Olgiay György kir. ítélőmester nyugtája 4 m. Ft-ról, (annyi mint 5 rhénes Ft) melyet a fiscus és Balassa János és András közötti per nagyszombati vizsgálatkor napidíjként vett fel 5 napra.
Pozsony
1564. nov.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
153-154
Chusy János (l. 149. o.) Olgyay György (l. 151. o.) és gr. Báthori Miklós országbíró (?) nyugtája 200 Ft-ról, melyet közszükségletre vettek fel Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1569. jún.26.
latin ny. Pny vp.
V.k.
155-156
Olgyay György kir. ítélőmester és helyettes tárnokmester nyugtája 100 Ft-ról, melyet gr. Zrinyi györgy kir. tárnokmester rendelkezése szerint ennek fizetéséből a maga fizetésére vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1579. aug.1.
latin ny. Pny vp
V.k.
157-158
Bánffy Miklós zalai főispán, kir. pohárnokmester nyugtája 150 Ft-ról, melyet néhai atyjának, Bánffy László kir. főudvarnokmester halálig szóló fizetése hátralékosan vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. szept.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
159-160
Báthori Miklós országbíró, kir. tanácsos nyugtája 300 Ft-ról, melyet évi fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. okt.6.
latin ny. Pny vp
V.k.
161-162
U. annak nyugtája 400 Ft-ról, melyet u. attól, u. azon címen vett fel.
Pozsony
1569. okt.11.
latin ny. Pny vp
V.k.
163-164
Bánffy Miklós (l. 157. o.) nyugtája 150 Ft-ról, melyet atyjának, Bánffy Lászlónak kir. főudvarnokmesteri fizetése kiegyenlítéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. okt.25.
latin ny. Pny vp
V.k.
165-166
Báthori Miklós országbíró, kir. tanácsos szatmári és szabolcs vm.-i főispán nyugtája 530 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. okt.21.
latin ny. Pny vp
V.k.
167-168
U. az nyugtája 200 Ft-ról, melyet u. attól vett fel u. azon címen.
Pozsony
1570. febr.4.
latin ny. Pny vp
V.k.
169-170
Chusy János (l. 149. o.) nyugtája 200 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1570. dec.7.
latin ny. Pny vp
V.k.
171-172
Báthori István országbíró kir. tanácsos, szatmári és szabolcsi főispán nyugtája 1000 Ft-ról, melyet Zelyn várának segélypénzeként vett fel Stenichnyaky Mihály perceptrotól.
Pozsony
1587. dec.24.
latin ny. Pny vp
V.k.
173-174
Pethe Anna nyugtája 500 Ft-ról, melyet néhai Rákóczi Pál országbíró fizetésébe vett fel Farkas János bártfai harmincadostól.
Bártfa
1636. jún.3.
latin ny. Pny vp
V.k.
175-176
U. annak nyugtája 500 Ft-ról, melyet néhai férje, gr. Rákóczi Pál országbíró hátralékos fizetésében vett fel Paczot Sándor szepesi kamara adminisztrátor meghagyása szerint Ginter György lublói harmincadostól. 
Lechnitz
1636. jún.8.
magyar ny. Pny vp
V.k.
177-178
Pethe Anna gr. nyugtája 500 Ft-ról, melyet néhai férje Rákóczi Pál országbíró hátralékos fizetésében vett fel Senicy Péter eperjesi harmincadostól.
Eperjes
1636. jún.8.
latin ny. Pny vp
V.k.
179-180
Nádasdy Ferenc gr. nyugtája 600 m. Ft-ról, melyet országbírói fizetésébe vett fel Palugyay Gábor generális perceptortól.
Óvár
1661. nov.17.
latin ny.
V.k.
181-182
U. az nyugtája 200 m. Ft-ról, melyet u. azon címen u. attól vett fel.
Pottendorf
1661. dec.22.
latin ny.
V.k.
183-184
U. annak nyugtája 40 m. Ft-ról, melyet mint a Szentgyörgyi Ferenc váci püspök káplánjának az esztergomi érsek által kiutalt összeget vett fel a nevezett püspök hátralékának csökkentésére 
Pozsony
1663. aug.25.
latin ny.
V.k.
185-186
Ugyanaz nyugtája 200 Ft-ról, amelyet orszgbírói fizetésébe vett fel a gen. perceptortól..
Pozsony
1664. aug.14.
latin ny. Vp. Rumi t?or.
V.k.
187-188
Morocz István nyugtája 100 m. Ft-ról, melyet helyettes országbírói fizetésébe vett fel Palugyay Gábor gen. perceptortól.
Pozsony
1664. aug.20.
latin ny. Vp
V.k.
189-190
Nádasdy Ferenc gr. országbíró nyugtája 1200 Ft-ról, melyet országbírói  fizetésébe vett fel Palugyay Gábor gen. perceptortól
Pottendorf
1665. jan.24.
latin ny. vp
V.k.
191-192
Morocz István helyettes országbíró nyugtája 100 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Palugyay Gábor gen. perceptortól.
Pozsony
1665. dec.20.
latin ny. Vp
V.k.
193-194
Nádasdy Ferenc gróf nyugtája 200 Ft-ról, melyet Bornemissza Ferenc gen. perceptortól vett fel, mint Szente Bálint titkárnak 1665. jan. 5-től 1666-ig kiutalt fizetését.
Pottendorf
1666. máj.10.
latin ny.
V.k.
195-196
Nádasdy Ferenc gr. országbíró nyugtája 1000 Ft-ról, melyet országbírói fizetésébe vett fel Palugyay Gábor gen. perceptortól.
Bécs
1666. nov.4.
latin ny.
V.k.
197-198
Morocz István h. országbíró nyugtája 300 Ft-ról, melyet Bornemissza Ferenc perceptortól vett fel helyettes országbírói fizetésébe.
Pozsony
1667. máj.18.
latin ny.
V.k.
199-200
Nádasdy Ferenc gr. nyugtája 210 Ft-ról, melyet Szente Bálintnak utaltatott ki az uralkodó az országbírói fizetéséből a fennálló 7000 Ft tartozása kamataként és amelyet Bornemissza Ferenc gen. perceptortól vett fel.
Bécs
1667. jún.10.
latin ny.
V.k.
201-202
U. annak nyugtája 150 Ft-ról, melyet u. annak 5000 Ft tartozása utáni kamatjaként vett fel u. attól az országbírói fizetéséből.
Pottendorf
1667. dec.10.
latin ny.
V.k.
203-204
Morocz István nyugtája 100 Ft-ról, melyet helyettes országbírói fizetésébe vett fel bornemissza Ferenc gen. perceptortól.
Pozsony
1668. ápr.12.
latin ny. vp
V.k.
205-206
U. az nyugtája 50 Ft-ról, melyet u. azon címen u. attól vett fel. 
Pozsony
1668. jún.8.
latin ny. vp
V.k.
207-210
Nádasdy Ferenc gr. nyugtája 200 Ft-ról, melyet kiutalt Tenturich István titkára számára ennek évi fizetésébe és amelyet ez felvett Bornemissza Ferenc gen. perceptortól.
Pottendorf
1668. jún.25.
latin ny. vp
V.k.
211-214
U. az nyugtája 120 Ft-ról, melyet országbírói fizetésébe vett fel u. attól.
Pottendorf
1668. jún.6.
latin ny. vp
V.k.
215-216
Morocz István nyugtája 150 Ft-ról, melyet h. országbírói fizetésébe vett fel Bornemissza Ferenc gen. perceptortól.
Pozsony
1668. aug.11.
latin ny. vp
V.k.
217-218
Nádasdy Ferenc gr. nyugtája 150 Ft-ról, melyet országbírói fizetéséből Szente Bálintnak utaltatott ki és ennek tartozása kamataként vette fel a magyar kamarától.
Pottendorf
1668. nov.15.
latin ny. vp
V.k.
219-222
Nádasdy Ferenc gr. országbíró nyugtája 4200 Ft-ról, melyet Sopron városa fizetett be taxaként a kamarának és az uralkodó rendelete folytán posztóra vette fel.
Keresztúr
1669. márc.18.
latin ny. vp
V.k.
223-226
Forgách Ádám gr. országbíró engedélylevele Morocz István h. országbíró számára, hogy felveheti a kamarától az ő országbírói fizetéséből a neki járó évi 300 Ft-ot.
Pozsony
1676. febr.9.
latin ny. vp
V.k.
227-228
Morocz István h. országbíró nyugtája 300 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1671. jún.8.
latin ny. vp
V.k.
229-232
Forgách Ádám gr. országbíró nyugtája 300 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Bornemissza Ferenc perceptortól.
Pozsony
1671. jún.22.
latin ny. vp
V.k.
233-236
U. az nyugtája 300 Ft-ról, melyet u. azon címen vett fel Franck János gen. perceptortól.
Pozsony
1677. júl.18.
latin ny. vp
V.k.
237-238
U. az nyugtája 300 Ft-ról, melyet u. azon címen vett fel u. attól a júl.18-okt. 18-ig terjedő negyedévre.
Rajka
1677. okt.18.
latin ny. vp
V.k.
239-242
Nádasdy Ferenc gróf nyugtája 1300 Ft-ról, melyet Franck János perceptortól vett fel maga és testvére számára.
Pozsony
1677. okt.9.
latin ny. vp
V.k.
243-244
Forgách Ádám gr. nyugtája 300 rhénes Ft-ról, melyet 1677. okt.18-1683 (?) jan.18-ig szóló országbírói fizetéseként vett fel franck János gen. perceptortól. 
Nagyszombat
1678. jan.18.
latin ny. vp
V.k.
245-248
III. rész. Nyugták 1562-1623 (?)-ig 11 db. 



V.k.
249-250
Mérey Mihály királyi személynök nyugtája 198 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Armpruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól.
Pozsony
1562. júl.7.
latin ny. Pny vp
V.k.
251-252
Mérey Mihály kir. személynök a helytartósági bíróságban és kir. tanácsos nyugtája 402 Ft-ról, melyet Armpruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól fizetéseként vett fel mint amely összeg Fyster Farkas és Imre .... ? jobbágyainak baromkereskedésből eredő szepmozi harmincadvámja.
Pozsony
1562. aug.3.
latin ny. Pny vp
V.k.
253-254
Zomor János kir. személynök a helytartósági bíróságon nyugtája 10 Ft-ról, melyet Pozsonyba hívatásakor napidíjként vett fel a kamarától.
Pozsony
1567. márc.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
255-256
U. az nyugtája 20 Ft-ról, melyet u. azon címen vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1567. máj.31.
latin ny. Pny vp
V.k.
257-258
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen Zomori János kir. személynöknek napidíjként 20 Ft-ot.
Pozsony
1567. máj.31.
latin ny. 
V.k.
259-260
Zomor János nyugtája 100 Ft-ról, melyet jan.1-jún.30-ig szóló fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. júl.13.
latin ny. Pny vp
V.k.
261-262
Zásy (Szászy) András kir. személynök és kir. tanácsos nyugtája 160 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Gezerniczky Imre galgóczi harmincadostól. 
Alszász
1583. dec.6.
latin ny. Pny vp
V.k.
263-264
Kerekes András kir. ítélőmester nyugtája 100 Ft-ról, melyet Ráday András nógrádi alispántól, országgyűlési követtől vett fel kölcsön Lippay Gáspár kamarai adminisztrátor rendelkezése folytán, az országgyűlés által kifizetni rendelt 400 Ft-ra való tekintettel.
Pozsony
1649. jún.3.
latin ny. vp
V.k.
265-268
Rabby István kir. ítélőmester nyugtája 84 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel 28 napra Palugyay Gábor gen. perceptortól.
Pozsony
1662. júl.17.
latin ny. vp
V.k.
269-270
Bársony János kir. ítélőmester nyugtája 84 Ft-ról, melyet a júl.8-aug.5-ig terjedő 28 napra szóló napidíjaként vett fel Palugyay Gábor gen. perceptortól.
Pozsony
1662. aug.16.
latin ny. vp
V.k.
271-272
Kerechényi László nyugtája 196 Ft-ról, melyet 28 napi országgyűlési napidíjként vett fel Palugyay Gábor gen. perceptortól. 
Pozsony
1662. aug.18.
latin ny. vp
V.k.
273-276
IV. rész - nyugták 1557-1709-ig, 19 db.



V.k.
277-278
Zomor János kir. személynök és jogügyigazgató nyugtája 100 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel Palásthy Márton sellyei harmincadostól.
Sellye
1557. aug.2.
latin ny. Pny vp
V.k.
279-280
U. az nyugtája 61 Ft 78 dénárról, melyet kir. ügyekben a Fuggerek hivatalnokai ellen s néhai Serédi Gáspár és György birtokai ügyében való tárgyalásai napidíjaként vett fel a magyar kamarától.

1557. dec.20.
latin ny. Pny v. p
V.k.
281-282
U. az nyugtája 100 Ft-ról, (60+40), melyet múlt évi ruházatára és fizetésére vett fel a kamarától.
Pozsony
1565. jan.30.
latin ny. Pny vp
V.k.
283-284
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Zomor János jogügyigazgatónak fizetésébe 32 Ft-ot.
Pozsony
1563. jún.6.
latin ny.
V.k.
285-286
U. az nyugtája 8 Ft-ról, melyet Vöröskői és Detrekő várak határainak megállapításakor lett kiadásai fedezésére vett fel a Kamarától.
Pozsony
1562. szept.5.
latin ny. Pny vp
V.k.
287-288
Zomor János (l. 277. o.) nyugtája 26 Ft-ról, melyet a fiscus és Balassa János s András közötti pénzügyi viszály bécsi tárgyalásakor vett fel napidíjként. 
Pozsony
1564. aug.23.
latin ny. Pny vp
V.k.
289-290
Bujczy Ambrus kir. ügyész nyugtája 12 Ft-ról, melyet a kamarának Hashági Imre és ifj. Csányi Bernát elleni ügye tárgyalásakor napidíjként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. aug.6.
latin ny. Pny vp
V.k.
291-292
Perekődy Miklós kir. jogügyigazgató nyugtája 2 Ft-ról, melyet a kamara számvevőségének Szatmár megyéhez és az egri káptalanhoz írt két levele után vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1580. márc.18.
latin ny. Pny vp
V.k.
293-294
U. annak nyugtája 36 rhénes Ft, azaz 28 m. Ft 80 dénárról, melyet a szept.11-márc.17-ig szóló országgyűlési napidíjaként vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1580. máj.31.
latin ny. Pny vp
V.k.
295-296
Püspüky Jakab elismervénye 5 hordó borról, melyet a kamara megbízására vett át Selie Tamástól a szentgyörgyi és bazini uradalmak udvarbírájától.
Nagyszombat
1625. jan.29.
latin ny. Pny vp
V.k.
297-300
Lippay Gáspár levele Mayláth Miklós kir. jogügyigazgató és kamaraügyészhez. Siessen felhozni a Fanchy Pál jószágaira vonatkozó rásokat. Ő Fehérpataki házánál lakik, aki most Erdélyben jár.Listius adóssága világos, Fejérváry bizonyítani tudja, s meg kell fizetnie Hans Kristófnak.
Bécs
1652. márc.1.
magyar ny. Pny vp
V.k.
301-302
Kamarai meghagyás a dunántúli harmincadosoknak, ellenőröknek és helyetteseiknek, hogy az uralkodó és a kamara ügyeiben kiküldött Mayláth Miklós kir. jogügyi igazgatónak mindenben segítségére legyenek.
Pozsony
1652. dec.3.
latin ny. Pny 3 vp
V.k.
303-306
Mayláth Miklós kir. jogügyigazgató útinaplója a besztercebányai kamarai fellebviteli tárgyalásra való utazásáról.
h. n.
1652. febr.-márc.
latin ny.
V.k.
307-310
Zyraky Ádám (Sziráky) nádori ítélőmester idézőlevele Mayláth Miklós kir. jogügyigazgató kamaraügyészhez. Egy bizonyos ügynek, gr. Nádasdy Ferenc által az uralkodótól kieszközölt és Harkán (Sopron vm.) aug.19-én megtartandó felülvizsgálatára mint érdekelt kir. ügyészt megidézi. 
Rámócz
1653. aug.5.
magyar ny. pecsét nyoma
V.k.
311-314
Kamarai utasítás Mayláth Miklós kir. jogügyigazgatónak, kamaraügyésznek, hogy utazzék Harkára (Sopron vm.) az aug.19-re kitűzött Nádasdy Ferenc és Sopron város között egy házvételből kifolyó ügy felülvizsgálati tárgyalására és annak eredményéről írásban tegyen jelentést.
(Pozsony)
1653. aug.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
315-318
U. az u. annak, hogy vegyen részt az országyűlésileg kiküldött bizottságnak a vámok felülvizsgálására vonatkozó pozsonyi tárgyalásain.
Pozsony
1656. márc.8.
latin ny. Pny 4 vp
V.k.
319-324
U. az u. annak, hogy szerezzen minél előbb kir. letiltó rendeletet a vasvári káptalan amaz idézőlevele ellen, melyben megidézi a kir. ügyészt a Sárkány-féle győrvári kincstári alattvalók emberölési ügyében Vas vm. törvényszéke elé. Csatolva megidézett győrvári személyek névsora, magyar ny.
Pozsony
1672. máj.9.
latin ny. Pny 4 vp 
V.k.
325-328
a) Horváth János (Simonchics) kir. jogügyigazgató kérvénye a kamarához, hogy a nov. 17-23-ig tartó pozsonyi hivatalos tartózkodása napidíjául utaltasson ki 14 Ft-ot.
h. n.
1698. dec.
latin ny. 
V.k.
325-328
b) Kamarai meghagyás a perceptorhoz, az előbb kért 14 Ft napidíj kiutalására.
(Pozsony)
1698. dec.15.
latin ny.
V.k.
329-330
Bornemissza János nyugtája 108 Ft-ról, melyet Meskó Jakab kir. jogügyigazgató és korona ügyész fizetésébe vett fel ennek megkeresésére Dancsy István gen. perceptortól.
Pozsony
1709. márc.8.
latin ny.
V.k.
331-334
V. rész - nyugták 1610-1680 évekből, 22 db. 



V.k.
335-336
Révay Péter túróczy főispán, kir. tanácsos, koronaőr nyugtája 40 Ft-ról, melyet koronaőri fizetésébe vett fel Vízkeleti János Veszprém vm.-i dicatortól. 
Pozsony
1610. júl.12.
latin ny. Pny vp
V.k.
337-340
Bik Anna, özv. Kéry Ferencné levele Ráday (?) Péterhez. A pozsonyi kamara elszámolást követel néhai férje dicatorságáról. Nyugtái, iratai a disturbiumkor elvesztek. Ők maguk anyagi kárt is szenvedtek, bujdosásukban épp Révay Péternél találtak menedéket. Adjon tanácsot fiának és legyen védelmükre. 
Czialan
1614. júl.8.
magyar ny.
V.k.
341-342
Révay Péter (l. 335. o.) nyugtája 500 Ft-ról, melyet 1628 évi koronaőri fizetésébe vett fel Hethiey (Hettyei) István Sopron vm.-i perceptortól.
Pozsony
1619. jún.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
343-344
U. annak nyugtája 200 Ft-ról, melyet Fitter Gyula Nyitra vm.-i perceptortól vett fel. 
Pozsony
1629. dec.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
345-346
U. annak nyugtája 400 Ft-ról, melyet "Coronára való pénzben" fizetett ki neki Fitter Gyula Nyitra vm. perceptora. 
Pozsony
1623. júl.2.
latin ny. Pny vp és magyar ny.
V.k.
347-348
Dóczy István nyugtája 146 Ft-ról, melyet a szentkorona céljára vett fel Reviczky Márton Túróczi vm. dicatortól.
Pozsony
1626. máj.21.
latin ny. Pny vp
V.k.
349-350
Révay Péter nyugtája 800 Ft-ról, melyet a koronaőrzésre kiutalt összegként vett fel ... Gergely ... vm. dicatorától.
Pozsony
1629. júl.9.
latin ny. Pny vp
V.k.
351-352
Károli János Pozsony vára porkolábja és Bencza Mihály strázsamester, szentkorona őrizők nyugtája 150 Ft-ról, melyet Kerekes András perceptor meghatalmazása folytán Zemléki János Bars vm.-i perceptortól vettek fel mint "koronális pénzt". 
Pozsony
1644. jan.31.
magyar ny. 2 vp
V.k.
353-354
Horváth János tizedes Boziak János ? ,Zabó Pál, Tóth Márton koronaőrizők nyugtája 80 Ft-ról, melyet Kerekes András koronális perceptor meghatalmazó levele alapján vetttek fel Vida Ádám Sopron vm.-i perceptortól mint coronális pénzt.
Győr
1645. szept.7.
magyar ny. vp
V.k.
355-356
A pozsonyi főporkoláb nyilatkozata Kerekes András koronális perceptor meghatalmazó levelén arról, hogy a győri strázsamester megbízásából Eszterházy László gróf parancsára kiadott Ujfalussy pozsonyi koronaőrző tizedesnek és Szabó Tamásnak 130 Ft-ot, Pracchay András és Poliák András győri hajdúknak, 106 Ft.-ot mint két helyen levő koronaőrzőknek.
h. n.
1646. febr.26. 
magyar ny. vp
V.k.
357-360
Károll János Kapőczi Mihály pozsonyi porkolábok és Bencze Mihály strázsamester nyugtája 780 Ft-ról, melyet koronaőrzési fizetésükbe vettek fel az I. negyedévre Vatay Lukács kamarai perceptortól.
Pozsony
1649. márc.31.
latin ny. 3. vp
V.k.
361-362
Keri János nyugtája 375 Ft-ról, melyet I. negyedévi koronaőri fizetésébe vett fel Vatay Lukács kamarai perceptortól.
Pozsony
1649. márc.31.
latin ny. vp
V.k.
363-364
U. annak nyugtája 375 Ft-ról, melyet a nádor utasítása folytán fizetett ki neki egy negyedévre koronaőri fizetésként Vatay Lukács kamarai perceptor.
Pozsony
1649. jún.30.
magyar ny. vp
V.k.
365-368
U. annak nyugtája 375 Ft-ról, melyet Vatay Lukács kamarai perceptor fizetett ki neki "harmadik Cantorbeli (negyedévi) a Szent Corona őrzésére való" fizetésébe.
Pozsony
1649. okt.18.
magyar ny. vp
V.k.
369-370
Ostrosits Miklós koronaőr nyugtája 375 Ft-ról, melyet ezévi utolsó negyedévi fizetésébe vett fel Vatay Lukács perceptortól.
Illava
1649. nov.30.
magyar ny. vp
V.k.
371-374
Pálffy Pál nádor utasítása Vatay Lukács perceptorhoz, fizesse ki Kéry János és Ostrosich Miklós koronaőrök, a pozsonyi vám két porkolábja és a többi koronaőri szék és hajdúk negyedévi fizetését a koronapénzből, illetve a dicajövedelemből.
Pozsony
1649. dec.31. 
latin ny. Pny vp
V.k.
375-376
Kéry János koronaőr nyugtája 375 Ft-ról, melyet folyó évi utolsó negyedévi fizetéseként vett fel Vatay Lukács perceptortól.
Pozsony
1649. dec.31. 
magyar ny. vp
V.k.
377-378
U. olyan értelmű utasítás u. attól mint a 371-374. o. levő irat. 
Pozsony
1650. jan.6.
latin ny. Pny vp
V.k.
379-380
Lippay György esztergomi érsek (kancellár) utasítása Ordody Imre perceptornak, hogy a pozsonyi várban levő koronaőrző porkoláboknak, strázsamesternek és a gyalogosoknak fizesse ki folyó negyedévi fizetésüket.
Pozsony
1654. ápr.20.
latin ny. Pny vp
V.k.
381-382
U. o. utasítás u. annak, u. azon célból.
Pozsony
1654. aug.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
383-384
U. o. utasítás u. annak, u. azon célból.
Pozsony
1654. nov.3.
latin ny. Pny vp
V.k.
385-388
Kamarai utasítás Székell Ferenc perceptornak és bécsi ágensnek, hogy Eleonóra Terézia királynőnek az országgyűlés idején a pozsonyi templomban történendő megkoronázása alkalmára a templom kövezetére piros-fehér-zöld posztót szerezzen be Bécsben Gőszinger János Lajos pozsonyi várbeli polgárral.
Pozsony
1682. dec.1.
latin ny. Pny 3. vp 
V.k.
389-392
VI. rész. Országgyűlési költségekről szóló számadások 1630-1642-ig, 4 db.



V.k.
393-394
"Az országháza felől való számadás." Vármegyék hátraléka: összbevétel, - kiadás, maradvány, 6 aláírás.
Hely nélkül
1630.
latin ny.
V.k.
395-396
Utasítás a magánlakásokból megfelelő országház elkészítését végző Walticher (Márk) mester az architektorok és egyéb mesterek munkadíjainak kifizetésére.
Pozsony
1637. nov.19.
magyar ny.
V.k.
397-400
Karner Dániel perceptor számadása az 1637-i soproni országgyűlés idején az országház szükségleteiről.
Hely nélkül
1637.
magyar ny.
V.k.
401-402
Wlalther Márk leve Kerner Dánielhez, Pozsony város tanácsosához. Tudatja, hogy az országház ügyében beszélt a herceggel.
Ebersdorf
1642. szept.16.
német ny. vp nyoma
V.k.
403-406
VII. rész. Póstaügyi nyugták, számadások, 1562-1634. 24 db.



V.k.
407-408
Kamarai maghagyás a perceptornak, hogy a magyarországi összes póstamesterek fizetésére adjon ki 400 Ft-ot Parré Péter pozsonyi kir. főpostamesternek.
Pozsony
1562. máj.6.
latin ny.
V.k.
409-410
Ugyanaz 1000 Ft-ról.
Pozsony
1562. dec.14.
latin ny.
V.k.
411-414
Parré Péter kir. főpostamester nyugtája 2000 Ft-ról, melyet a magyarországi (Fissenmijdtől Győrig és Kassáig levő) póstamesterek fizetésére vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1561. nov.8.
latin ny. Pny vp
V.k.
415-416
Ugyanannak nyugtája ugyanarra a célra 1512 Ft-ról, melyet Mossóczy László perceptortól vett fel.
Pozsony
1569. aug.13.
latin ny. Pny vp
V.k.
417-420
Kamarai meghagyás Silesy János galgóczi harmincadosnak és Nedeolczey ellenőrnek, hogy a kamara előbbi maghagyása szerint fizessék ki Paar Péter örököseinek a kamaránál levő pénze után járó kamatot.
Pozsony
1588. szept.19.
latin ny. Pny 4vp
V.k.
421-422
Paar Pompeius pozsonyi póstamester nyugtája 13 Ft 38 dénárról, melyet fizetésébe vett fel Pegg (Peck) Lipót perceptortól.
Pozsony
1602. aug.19.
latin ny. Pny vp
V.k.
423-424
Ugyanannak nyugtája 200 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel az újhelyi (Vág) harmincadostól.
Pozsony
1603. jan.9.
latin ny. Pny vp
V.k.
424-426
Horváth János petrnelli és jerendorfi (Moson vm.) póstamester nyugtája 150 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel az újhelyi harmincadostól.
Pozsony
1603. jan.9.
latin ny. Pny vp
V.k.
417-428
Paar Pompejus pozsonyi kir. főpóstamester nyugtája 40 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Silesy Boldizsár újhelyi harmincadostól.
Pozsony
1603. jún.18.
latin ny. Pny vp
V.k.
429-430
Horváth János ( l. 425. o.) nyugtája 50 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Peck Lipót perceptortól.
Pozsony
1603. aug.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
431-432
Paar Pompejus ( l. 427. ol) nyugtája 92 Ft-ról, melyet az újhelyi harmincadostól vett fel fizetésébe.
Pozsony
1603. aug.20.
latin ny. vp nyoma.
V.k.
433-434
Ugyanannak nyugtája 118 Ft-nyi fizetéséről, melyet Peck Lipót perceptortól vett fel.
Pozsony
1603. aug.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
435-438
Horváth János (l. 425. o.) nyugtája 80 Ft-nyi fizetéséról, melyet Peck Lipót perceptrotól vett fel .
Pozsony
1603. nov.24.
latin ny. Pny vp
V.k.
439-440
Bornemissza István póstamester nyugtája 80 Ft-ról, (100 rhénes Ft) melyet fizetésébe vett fel Ebeczky Imre kamarai tanácsostól és perceptortól.
Pozsony
1628. dec.4.
latin ny. Pny vp
V.k.
441-442
Ugyanannak nyugtája 100 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ottaneus György bazini harmincadostól.
Pozsony
1630. márc.10.
latin ny. Pny vp
V.k.
443-444
Bornemissza István (l. 439. o.) nyugtája 38 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ebeczky Imre kamarai tanácsostól és perceptortól.
Pozsony
1630. márc.31.
latin ny.
V.k.
445-448
Pálffy Pál levele Ecker Lukács szempczi harmincadoshoz. Kéri 500 Ft-nyi kiadásának megtérítését.
Hely nélkül
1637. okt.30.
német ny. vp nyoma
V.k.
449-452
Pálffy Pál levele Ekker Lukácshoz, kir. főpostamesterhez Pozsonyba. Információt kér az ösztövér ökrök áráról. Előbbi levelében növendék ökrök vásárlására kérte, de nem kapott választ. Hívja magához.
Stomfa
1638. máj.19.
magyar ny. vp
V.k.
453-456
A) Pakkai Benedek főpostamester beadványa a magyar kamarához. Kéri a szokásos újévi ajándékokat.
h. n.
1666. jan. 
magyar ny.
V.k.
453-456
B) Kamarai meghagyás 15 Ft ajándék kifizetéséről.

1666. jan.8.
latin ny.
V.k.
453-456
C) Pákay Benedek nyugtája 16 Ft felvételéről.
Pozsony
1666. jan.9.
latin ny.
V.k.
457-460
Nyugta a Nedeliczay harmincadosság alkalmazottainak egy negyedévi fizetéséről. - Névszerinti felsorolással.
Bécs
1698. dec.
német ny. vp
V.k.
461-464
Pálffy Pál levele Ekker Lukács kir. tanácsoshoz. Kéri, hogy legyen segítségére Vattaynak kölcsönnel is az ökörvásárlásban.
Marchegg
1636. dec.14.
magyar ny.
V.k.
465-468
U. annak levele u. ahhoz. Vegye meg Boda uramtól a zabot... megveheti a szombati marhát és az ökröket is: jőjjön hozzá. Levelét sürgősen küldje el Baranyainak.
Pozsony
1637. júl.7.
magyar ny. rongált vp
V.k.
469-472
Pálffy Pál levele Ekker Lukács szemczpi harmincadosnak és főpostamesternek: fizesse ki a 16 Ft dézsmapénzt. Szégyenli, hogy ezt követelni kellett.
Váralja
1637. aug.30.
magyar, német ny. Pny vp
V.k.
473-474
a) U. annak a levele u. ahhoz, a Pálffy Jánoshoz írt levelét gyorspostával továbbítsa, ő pedig azonnal jőjjön hozzá. 

1637. szept.24.
magyar-német ny. Vp nyoma
V.k.
473-474
b) U. az.


német ny.
V.k.
475-478
VIII. rész. Horvát-Szlavónországi nyugták, 
1550-
1730
51 db
V.k.
479-480
Chompa György pécsi püspök nyugtája 8 Ft-ról, melyet a máj.1-8-ig tartó Szlovénia és Krajna közötti határkiigazításkor napidíjként vett fel Raven Mihály szlovén országbírói ítélőmestertől. 
Zamobor
1550. máj.8.
latin ny. Pny vp
V.k.
481-482
üres!



V.k.
483-484
Forgách Mihály Kőrős vm. (Horváh Szlavón ország) szolgabírájának nyugtája 6 Ft-ról, melyet ez évi fizetéseként vett fel Gregorianch Ambrus szalvóniai dicatortól. Az ő és Orechoczy Péter segédszolgabíró javai a füstpénz adó alól felmentettek. Járásában a zágrábi püspök Gridech nevű erősségben levő javain 3, Alapi János nagykemleki szintén 3 füstpénz leírásba kerül.
Kőrős
1554. júl.1.
latin ny. Pny vp.
V.k.
485-486
Kamarai meghagyás Mossóczy László és Ambruster Kristóf kamarai perceptoroknak, hogy az uralkodó által a Szlovén országgyűlésre kiküldött Újlaky János tinni püspöknek fizessenek ki költségeire 100 Ft-ot H nélkül.

1557. okt.30.
latin ny. Pny Vp nyoma
V.k.
489-492
Armpruster Kristóf nyugtája 783 Ft 25 dénárról, melyet Gregoriancz Ambrus szlovéniai dicatortól subsidium hátralékaként vett fel Kewressy Mihály Kőrősy Mihály közvetítésével.
Pozsony
1559. júl.7.
latin ny. Pny vp
V.k.
493-494
Erdődy Péter Monoszló (Mona Claudius) város örökös ura, horvát bán rendelete, hogy az adóösszeírásra a zágrábi országgyűlés által Zermegh Zsigmond dicator mellé választott Mernyawchics Gáspár helyett, ennek megbetegedése miatt, Cherngowch Mátyást zágráb vm.-i esküdtet küldi ki.
Selin
1555. aug.28.
latin ny. Pny vp
V.k.
495-496
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy adjon 1 Ft-ot egy levél elküldése költségeire Herdák Istvánnak Szomszéd vára provizorának.
Pozsony
1567. máj.15.
latin ny.
V.k.
497-498
Ugyanannak utasítás ugyanahhoz, hogy ugyanannak fizessen ki 1 Ft-ot a maga és az Alsózsobiczai egyház ügyében a kamarához küldött levele költségére.
Pozsony
1567. jún.18.
latin ny.
V.k.
499-500
Újlaky János váci püspök, kamarai tanácsos és elnök nyugtája 32 Ft-ról, melyet Battyhányi Boldizsár nevében vett fel 19 napra a szlovén országgyűlési napidíjaként.
Pozsony
1567. nov.6.
latin ny. Pny vp
V.k.
501-502
Báthori György szatmári és szabolcsi főispán nyugtája 200 Ft-ról, melyet Zelyn vára után járó fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. aug.30.
latin ny. Pny vp
V.k.
503-504
Plennythy Márton Kőrős vármegyei szolgabíró nyugtája 16 Ft-ról, melyet 1546. és 1547. évi fizetéseként vett fel Wrnowszky Mihály dicatortól.
Zágráb
1547. okt.18.
latin ny. Pny vp
V.k.
505-506
Chernkóczy János nyugtája 12 Ft-ról, melyet Wrnóczy Mihály zágrábi és kőrős megyék dicatorától vett fel, mint homo palatinus egy birtoklefoglaláskor végzett munkájáért. H. nélkül.

1577. okt.18.
latin ny. Pny vp
V.k.
507-508
Fionchich János a zágrábi egyházi javadalmas (káplán)  nyugtája 12 Ft-ról, melyet Wrnóczy Mihály dicatortól vett fel az Ozalini javak lefoglalásakor végzett munkájáért.
Zágráb.
1579. ápr.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
509-510
Pettrychevich János Szlavónia helyettes itélőmesterének nyugrája 16 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Wrnóczy Mihály vm.-i dicatortól.
Pozsony
1578. márc.23.
latin ny. Pny vp
V.k.
511-512
Druczkóczy Gáspár Varasd vm.-i alispán nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Wragonith Varasd vm.-i dicatortól.
Pozsony
1380. febr.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
513-514
Druskowcz Gáspár szlóvniai vicebán Zágráb és Kőrős vármegyék főispánja, Varasd vm-i alispán nyugtája, hogy Wrnóczy Mihály Zágráb és Kőrős vm.-i dicator kifzette az 1583. évre szóló alispáni fizetését negyedévenként 12 Ft-jával.
Zágráb
1584. júl.22.
latin ny. Pny vp
V.k.
515-516
N. N. ítélőmester helyettes nyugtája 4 Ft-ról, melyet Zágráb és Kőrős vármegyék jegyzői fizetéseként vett fel Drenóczy Mátyás dicatortól.
Zágráb
1588. okt.18.
latin ny. Pny vp
V.k.
517-520
Az udvari kamara levele Draskovich János horvát bánhoz, hogy a rendek megkeresésére szlavóniai adót adják át a dicatorok nekik a katonaság fizetésére.
Bécs
1596. ápr.20.
latin ny.
V.k.
521-522
Draskowcz János kir. tanácsos, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bánjának nyugtája 564 Ft-ról, melyet Todóróczy György Varasd vm-i számvevőtől vett fel.
Zágráb
1596. jún.4.
latin ny. Pny vp
V.k.
523-524
Ugyanannak nyugtája 70 Ft-ról, melyet Drenóczy Boldizsár zágrábi és Varasd vm-i dicatortól és számvevőtől vett fel Volatennisch Márton és Jancsecs Literatus Pál familiariusok közvetítésével a szlovéniai határszéli haramiák fizetésére.
Petrinnya
1596. jún.8.
latin ny. Pny vp
V.k.
525-526
Draskovith János bán kir. tanácsos nyugtája 800 Ft-ról, melyet Fodóróczy György Varasd vm.-i dicatortól és számvevőtől vett fel az újonnan megfogadott haramiák fizetésére.
Klenovlik
1596. aug.8.
latin ny. Pny vp
V.k.
527-528
Ugyanannak nyugtája 800 Ft-ról, melyet Drenóczy Boldizsár dicatortól vett fel az uralkodó helybenhagyásával a haramiák fizetésére.

1596. szept.5.
latin ny. Pny vp
V.k.
529-530
Ugyanannak nyugtája 265 Ft 5 dénárról,melyet Fódóróczy György dicatortól vett fel az újonnan fogadott haramiák fizetésére.
Zágráb
1596. nov.5.
latin ny. Pny vp
V.k.
531-532
Draskovich János (l. 525. o.) nyugtája 197 Ft-ról, melyet Dranóczy Boldizsár dicatortól vett fel katonaság fizetésére.
Zágráb
1596. dec.12.
latin ny. Pny vp
V.k.
533-534
Ugyanannak nyugtája 72 Ft-ról, melyet a haramiák fizetésére vett fel Fodoróczy György dicatortól.
Miholian
1596. dec.16.
latin ny. Pny vp
V.k.
535-536
Ugyanannak igazolása arról, hogy Fodoróczy György dicator kifizetett 62 Ft 50 dénárt. 
Zágráb
1596. dec.14.
latin ny. Pny vp
V.k.
537-538
Keglewych György Szlovénia vicebánja Zágráb és Kőrős vm.-ék főispánja, kir. kapitány bizonyságlevele, hogy a töröktől elpusztított területeken az adók helyesbítése végett kiküldött Mikwlich György dicator és társa nem írhatták össze Erdődy Péter Bossyak nevű javait és dolgavégezetlen voltak kénytelenek visszatérni.
Zágráb
1598. nov.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
539-540
U. az bizonyságlevele arról, hogy Zágráb és Kőrős vm.-ék konventje az exsessióval bíró armalisták adóját kérelmükre szegénységük miatt 25 dénárban állapította meg, melyről Mikwlich György dicator értesíti.
Zágráb
1598. nov.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
541-542
U. az bizonyságlevele u. a. tárgyban.
Zágráb
1598. nov.17.
latin ny. Pny vp
V.k.
543-544
Acky (?) János Kőrős vm. alispánjának nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Nyckwlisch György dicatortól.
Brockwnocz
1598. nov.20.
latin ny. Pny vp
V.k.
545-548
Ferdinánd király megerősítő levele, hogy Ungnad János Zombor vár birtokát (Zágráb vm.) felmenti az adózás alól.
H. nélkül
15..
latin ny. másolat
V.k.
549-552
Keglowych György bán levele magyar kamarához, melyben közli a Zágráb,  Kőrős és Varasd vm.-ékben levő házak számát.
Zágráb
1603. márc.11.
latin ny. Pny vp nyoma.
V.k.
553-556
Spysich Kristóf a Juanichi káptalan tagjának levele Hermann Frigyes magyar kamarai számvevőhöz, melyben az elhalt Simon zágrábi püspökön való pénzbeli követelésének kiegyenlítését kéri. 
Juanich
1611. máj.26.
latin ny. Pny vp
V.k.
557-560
U. annak levele u. ahhoz, melyben Barilich Mihálynak Simon elhunyt zágrábi püspök számára adott kölcsöne megtérítését kéri. Valamint megerősítő levele Barilich számára ama földterületre nézve, melyet ez pénze ellenértékeképpen kapott az elhunyt püspöktől.
Juanich
1611. máj.26.
latin ny. Pny vp nyoma
V.k.
561-564
U. annak levele u. ahhoz, melyben kéri, hogy az előbbi leveleiben említett hitelezők elégtételt kapjanak.
Juanich
1611. jún.15.
latin ny. Pny vp
V.k.
565-568
Watay Lukács nyugtája 400 Ft-ról, melyet Mikulicz Tamás helytartói személynöktől vett át Kaproncza város múlt évi taksahátralékként.
Pozsony
1644. jan.20.
latin ny. Pny vp
V.k.
569-572
Zrínyi Miklós gr. bán kir. tanácsos Zala és Sümeg vm. főispánja, stb. idézőlevele Bogáth István számára, aki Erdődy Imre gr. megkeresése szerint elhanyagolja a zálogba kapott birtokot és ennek folytán ellene vizsgálatot tartott és a károsodást le akarja vonni a zálogösszegből. Sztraczliew megidézi a legközelebbi báni törvényszékre. 

1658. okt.25.
latin ny. Báni nagy viaszpecsét
V.k.
573-574
Zrínyi Miklós gr. (l. 569. o.) által kiállított oklevél a Gyurak Katalin - Kis János Varasd vm.-i főszolgabíró felesége és Gregowits Tamás valamint felesége Piszacsich Magdaléna között végbement Vinicza városban fekvő vagyoncseréről.
Varasd
1660. ápr.29.
latin ny. Báni Pny vp
V.k.
575-576
Frangepán Ferenc gróf által kiállított horvát nyelvű oklevél. Vallomás "na Dvor pod Novim Gradom".
Brischi
1661. szept.29.
horvát ny. Vp
V.k.
577-580
Frangepán Ferenc gr. által kiállított irat.

1661. jún.1.
horvát ny. Vp , kifakult írás
V.k.
581-584
Bornemissza Ferenc magyar kamarai perceptor nyugtája 500 scutatus (arany korona), azaz 916 Ft 66 2/3 dénárról, melyet Prasinszky Péter nedeliczi főharmincadostól vett fel Buccari, Zrínyi kikötőjének jövedelméből.
Pozsony
1671. júl.4.
latin ny. Pny vp nyoma
V.k.
585-588
A novi káptalan válaszlevele Rimaniczh prio levelére, melyben tájékoztatja a kanonokok és a barátok közötti viszályról, a kanonokok által végzett jogos temetésekről, a néptől szedett alamizsnáról, a kegyszerek beszerzéséről.
Novi
1675. jan.4.
latin ny.
V.k.
589-592
a) Kamarai meghagyás Antolchich János nedeliczi főharmincadosnak, hogy fizessen ki báró Makar János Andrásnak követelére 1000 Ft-ot
Pozsony
1697. nov.3.
latin ny. Pny 4. vp
V.k.
589-592
b) Feljegyzés arról, hogy az 1000 Ft felvétetett.
H. nélkül
1697. nov.3.
latin ny.
V.k.
593-594
Spilsich Boldizsár Varasd vm.-i helyette szolgabíró nyugtája 13 Ft-ról, melyet hivatalos kiküldetései költségeire vett fel Antolschicz János Varasd vm.-i harmincadostól.
Varasd
1707. dec.19.
latin ny. Vp
V.k.
595-596
Savoyay Eugen levele Erdődy grófhoz. Köszöni, hogy Eszék és Gradiska térképét megküldte, és kérdi, hogyan jutott hozzá?
Bécs
1730. szept.18.
német ny.
V.k.
597-600
Információ gróf Csáky Imre varasdi püspöknek az üresedésben levő zágrábi püspökség adminisztrátorságának elnyerése iránt beadott kérelmére.
hely nélkül
dátum nélkül.
latin ny.
V.k.
601-604
Braunschweigi Joachim Károly herceg levele Worbachen (?) Gergelyhez. Hívja, keresse fel őt. 
Michelsdorf
1596. nov.3.
német ny. Pny vp
V.k.
605-608
Szláv nyelvű okmány.



V.k.
609-612
Szláv nyelvű okmány.

1570.

V.k.
613-616
Levél az oláhországi kancellártól.
Tergeist
1663.
ciril betűkkel
V.k.
617-620
Dupicsi kapitány levele Benger vajdához.

1800 körül
szerb ny.
VI. kötet
272p
Vegyes levelezések és iratok a királyi kamarához

1558-1697
200 db =272p
VI.k.
1-2
Címlap



VI.k.
3-4
I. rész. Nyugták fizetésekről, napidíjakról.

1558-1597-ig
127 db.
VI.k.
5-6
Dessewffy János kir. főudvarmester magyar kamara elnök nyugtája 60 ft.-ról, melyet ápr. havi bécsi útja napidíjaként vett fel Paláshy Márton sellyei harmincadostól.
Bécs
1559. ápr.5.
latin ny. pv.
VI.k.
7-8
Dessewffy János kir. nyugtája 60 ft.-ról, melyet u.a. címen vett fel jún. hóra, Kőrősy Zsigmond újhelyei harmincadostól.
Bécs
1558. jún.3.
latin ny. pv.
VI.k.
9-10
Dessewffy János nyugtája 60 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel u. attól, július hóra.
Bécs
1559. júl.15.
latin ny. pv.
VI.k.
11-12
Dessewfy János nyugtája 300 ft-ról, melyet 5 havi (aug.-dec.) bécsi napidíjaiként vett fel Kőrősy Zsigmond, újhelyi harmincadostól.
Bécs
1558. okt.25.
latin ny. pv.
VI.k.
13-14
Csáky Ferenc kir. főlovászmester és kir. tanácsos nyugtája 250 ft-ról, melyet főlovászmesteri és tanácsosi fizetésébe vett fel Kerechyenny (Keracsényi) Mihály magyar nádorhelyettestől és Szlavónia dicatorától. 
Atthak
1560. aug.22.
latin ny. pv.
VI.k.
15-18
Keglewych Péter kir. tálnokmester nyugtája 150 ft-ról, melyet hivatalos ügyekben kassai kiküldetése költségeire vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1561. febr.3.
latin ny. pv.
VI.k.
19-20
Tah Ferenc kir. főlovászmester és tanácsos nyugtája 27 ft-ról, melyet az uralkodó rendelete folytán márc. 5. - ápr. 4-ig tartó útja költségeire vett fel a magyar kamarától.
Bécs
1561. júl.28.
latin ny. pv.
VI.k.
21-22
Dessewffy János (1.5. o.) nyugtája 98 ft-ról, melyet hét rőf karasia posztóra vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1562. márc.9.
latin ny. pv.
VI.k.
23-24
Dessewffy János nyugtája 12 ft-ról, melyet szakolcai háza és szöllője költségeibe vett fel Bornemissza Mátyás szakolcai harmincadostól, mint fizetését. 
Pozsony
1562. márc.10.
latin ny. pv.
VI.k.
25-26
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizesse ki Dessewffy Jánosnak a 17 rőf karasia posztó árát, fizetése számlájára.
Pozsony
1562. márc.12.
latin ny.
VI.k.
27-28
Pethew János kir. főkomornyik mester és főkomornyikmester és tanácsos nyugtája 180 ft-ról, melyet a cseh király mellett a linzi tanácsban eltelt 3 havi napidíjaként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1562. ápr.12.
latin ny. pv.
VI.k.
29-30
Kamarai meghagyás a perceptornak, fizesse ki Dessewffy Jánosnak a fizetésébe fél rőf norinbergi posztó árát.
Pozsony
1562. ápr.23.
latin ny.
VI.k.
31-32
Dessewffy János (1.5. o.) nyugtája 7 ft. 50 dénárról, melyet fizetésébe vett fel fél rőf norinbergi posztó áraként.
Pozsony
1562. ápr.23.
latin ny. pv.
VI.k.
33-34
Bánffy István zalai főispán kir. főtálnokmester és tanácsos nyugtája 40 ft-ról, melyet a lefogott harmincadosok ügyének pozsonyi tárgyalásakor napidíjként vett Armbruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól.
Pozsony
1562. jún.8.
latin ny. pv.
VI.k.
35-36
Bánffy László zalai főispán kir. főajtónálló mester és tanácsos nyugtája 60 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Armbruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól.
Pozsony
1562. jún.7.
latin ny. pv.
VI.k.
37-38
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy fizessenek ki 60 ft-ot Bánffy László (1.35.o.) fizetésére.
Pozsony
1562. jún.7.
latin ny. 
VI.k.
39-40
Kamarai meghagyás a perceptorhoz, hogy fizessen ki 200 ft-ot Dessewffy János fizetésébe.
Pozsony
1562. okt.5.
latin ny.
VI.k.
41-42
Bánffy László (1. 35.o) nyugtája 200 ft-ról, melyet báni fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Bolondócz
1562. okt.9.
latin ny. pv.
VI.k.
43-44
Tah Ferenc (1. 19.o.) nyugtája 250 ft-ról, melyet folyó évi fizetésébe vett fel a kamarától.
Wysmar
1562. okt.21.
latin ny. pv.
VI.k.
45-46
Pethew János (1. 27.o) nyugtája 300 ft-ról, melyet főkomornyik-mesteri és tanácsosi fizetéseként vett fel Armbruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól.
Pozsony
1562. nov.18.
latin ny. pv.
VI.k.
47-50
Dessewffy János (1. 5.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Armbruster Kristóf kamarai tanácsostól és Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1562. nov.20.
latin ny. pv.
VI.k.
51-52
Kamarai meghagyás a perceptoroknak, hogy fizessenek ki Dessewffy Jánosnak fizetéseként 200 ft-ot.
Pozsony
1562. nov.20.
latin ny. 
VI.k.
53-54
Dessewffy János ( 1.5.) nyugtája 111 ft. 29 1/3 dénárról, melyet 1561. dec. 31-ig szóló fizetésébe vett fel Armbruster Kristóf és Mossóczy László perceptoroktól.
Pozsony
1562. nov.28.
latin ny. pv.
VI.k.
55-56
Kamarai meghagyás a perceptorokhoz, hogy fizessék ki Dessewffy Jánosnak 1561. dec.31-ig szóló fizetését, 111 ft. 29 1/3 dénárt.
Pozsony
1562. nov.28.
latin ny.
VI.k.
57-58
Dessewffy János nyugtája 84 ft-ról, melyet fizetésébe 6 rőf karasia posztó áraként vett fel Armbruster Kristóf kam. tanácsostól és Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1562. dec.14.
latin ny. pv.
VI.k.
59-60
Kamarai meghagyás a perceptorokhoz, hogy fizessenek ki Dessewffy Jánosnak a fizetésébe 6 rőf karasia posztó áraként 84 ft-ot.
Pozsony
1562. dec.14.
latin ny.
VI.k.
61-62
Bánffy László (1. 35o.) nyugtája 250 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. febr.16.
latin ny. vp.
VI.k.
63-64
Bathian Kristóf kir. tanácsos és főpohárnok mester nyugtája 170 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. márc.26.
latin ny. vp.
VI.k.
65-66
Pethew János főkomornyikmester, Komárom és Sopron vm.-ék főispánja és kapitányának nyugtája 300 ft-ról, melyet főkomornyikmesteri fizetésként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. máj.8.
latin ny. vp.
VI.k.
67-68
Bánffy István ( 1 23.o) nyugtája 150 ft-ról, melyet fizetésként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. máj.17.
latin ny. vp.
VI.k.
69-70
Bánffy László ( 1. 35.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. júl.9.
latin ny. vp.
VI.k.
71-74
Bánffy László nyugtája 100 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1563. okt.16.
latin ny. vp.
VI.k.
75-76
Tahy Ferenc kir. főlovászmester és tanácsos nyugtája 9 ft. 60 dénárról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. nov.18.
latin ny. vp.
VI.k.
77-78
Tahy Ferenc nyugtája 77 ft. 17 dénárról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1563. nov.18.
latin ny. vp.
VI.k.
79-80
Tahy Ferenc nyugtája 117 ft. 64 dénárról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1563. nov.18.
latin ny. vp.
VI.k.
81-82
Tahy Ferenc nyugtája 50 ft-ról, melyet ugyanazon címen vet fel ugyanattól.
Pozsony
1563. nov.19.
latin ny. vp.
VI.k.
83-84
Bánffy István ( 1. 38.o.) nyugtája 25 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. jan.22.
latin ny. vp.
VI.k.
85-86
Bánffy István nyugtája 100 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1564. márc.16.
latin ny. vp.
VI.k.
87-88
Dessewffy János ( 1. 5.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. márc.7.
latin ny. vp.
VI.k.
89-90
Batthány Kristóf ( 1. 63.o.) nyugtája 50 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. ápr.17. 
latin ny. vp.
VI.k.
91-92
Tah Ferenc ( 1. 75.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. máj.26.
latin ny. vp.
VI.k.
93-94
Tah Ferenc nyugtája 50 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1564. jún.9.
latin ny. vp.
VI.k.
95-96
Hasly Márknak Thahy Ferenc szervitorának nyugtája 8 ft-ról, melyet Thahy Ferenc fizetésébe vett fel útiköltségként. ( öt szekérrel hazautaztában)
Pozsony
1567. júl.15.
latin ny. vp.
VI.k.
97-98
Batthany Kristóf ( 1. 63.o) nyugtája 32. ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. aug.18.
latin ny. vp.
VI.k.
99-100
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 300 ft-ot Pethew János fizetéseként.
Pozsony
1564. aug.22.
latin ny.
VI.k.
101-102
Thahy Ferenc ( 1. 75.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. szept.20.
latin ny. vp.
VI.k.
103-104
Dessewffy János ( 1. 5.o.) kir. főudvarnok és kir. tanácsos nyugtája 100 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. okt.5.
latin ny. vp.
VI.k.
105-106
Dessewffy János nyugtája 50 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1564. okt.28.
latin ny. vp.
VI.k.
107-108
Dessewffy János nyugtája 60 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1564. nov.8.
latin ny. vp.
VI.k.
109-110
Batthyan Kristóf ( 1. 63.o.) nyugtája 300 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. nov.17.
latin ny. vp.
VI.k.
111-112
Batthyan Kristóf nyugtája 300 ft-ról, melyet évi fizetésének kiegyenlítésképpen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1564. nov.24.
latin ny. vp.
VI.k.
113-114
Bánffy István ( 1. 33.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. dec.7.
latin ny. vp.
VI.k.
115-116
Thahy Ferenc (1. 75.o.) nyugtája 60 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1564. dec.22.
latin ny. vp.
VI.k.
117-120
Batthány Kristóf nyugtája 81. 63.o.) 2899 ft. 96 dénárról, melyet az uralkodó mellett végzett szolgálatainak 1563. év végéig szóló fizetése teljes kiegyenlítéseként vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1567. dec.5.
latin ny. vp.
VI.k.
121-122
Thah Ferenc (1. 75.o.) nyugtája 150 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. szept.18.
latin ny. vp.
VI.k.
123-124
Thah Ferenc nyugtája 30 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Bécs
1568. febr.28.
latin ny. vp.
VI.k.
125-126
Batthány Kristóf (1. 63.o.) nyugtája 255 ft-ról, melyet 1567. év végéig szóló fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. márc.30.
latin ny. vp.
VI.k.
127-128
Tah Boldizsár nyugtája 50 ft-ról, melyet Tahy Ferenc fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. máj.4.
latin ny. vp.
VI.k.
129-130
Olgyay György helyettes kir. tárnokmester nyugtája 58 ft-ról, melyet gr. Zrínyi György fizetéséből h. tárnokmesteri fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. máj.22.
latin ny. vp.
VI.k.
131-132
Dessewffy János kir. főudvarmester és tanácsos nyugtája 50 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. jún.5.
latin ny. vp.
VI.k.
133-134
Olgyay György ítélőmester s h. kir. tárnokmester nyugtája 100 ft-ról, melyet Zrínyi György gróf a maga fizetéséből utalt ki és felvette Mossóczy László perceptortól. 
Pozsony
1569. jún.12.
latin ny. vp.
VI.k.
135-136
Batthány Kristóf (1. 63.o.) nyugtája 50 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. ápr.13.
latin ny. vp.
VI.k.
137-138
Bánffy László kir. tárnokmester (janitor) kir. tanácsos nyugtája 80 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. szept.15.
latin ny. vp.
VI.k.
139-140
Olgyay György h. tárnokmester nyugtája 100 ft-ról, melyet gr. Zrínyi Miklós tárnokmester a saját fizetéséből utalt ki az ő fizetésére és vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1568. nov.5.
latin ny. vp.
VI.k.
141-142
Bánffy Miklós Zala vm. főispánja kir. tálnokmester nyugtája 50 ft-ról, melyet atyjának néhai Bánffy István kir. tálnokmesternek a fizetése kiegyenlítéseként vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. aug.31.
latin ny. vp.
VI.k.
143-144
Tah Ferenc kir. főlovászmester és kir. tanácsos nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésére vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. szept.12.
latin ny. vp.
VI.k.
145-146
Tah Ferenc nyugtája 300 ft-ról, melyet ugyanazon címen attól vett fel.
Pozsony
1569. szept.19.
latin ny. vp.
VI.k.
147-148
Batthány Boldizsár kir. tálnokmester és kir. tanácsos nyugtája 300 ft-ról, melyet az 1568. márc.3. kezdődő fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. szept.26.
latin ny. vp.
VI.k.
149-150
Tah Ferenc (1. 143.o.) nyugtája 60 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. okt.10.
latin ny. vp.
VI.k.
151-152
Tah Ferenc nyugtája 32 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1569. okt.22.
latin ny. vp.
VI.k.
153-154
Tah Ferenc nyugtája 25 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1569. okt.24.
latin ny. vp.
VI.k.
155-158
Batthány Boldizsár (1. 147.o.) nyugtája 400 ft-ról, melyet folyó évi fizetéseként úgy vett fel, hogy a többi neki járó összeget szabados jóakaratából az uralkodónak ajándékozta.
Pozsony
1570. nov.13.
latin ny. vp.
VI.k.
159-160
Bánffy László (1. 137.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Mossóczy László perceptortól.
Pozsony
1570. dec.8.
latin ny. vp.
VI.k.
161-162
Batthány Boldizsár (1. 147.o.) nyugtája 80 ft-ról, melyet tálnokmesteri fizetésébe az országgyűlés idején az ő asztala ételeinek Lychtenpergler Gáspártól kapott fűszerek kifizetésére vett fel Vienna András perceptortól.
Pozsony
1578. ápr.12.
latin ny. vp.
VI.k.
163-164
Batthány Boldizsár nyugtája 70 ft-ról, melyet tálnokmesteri fizetésébe vett fel az országgyűléskor asztalára Hnadly János pozsonyi polgártól vett borok kifizetésére Vienner András perceptortól.
Pozsony
1578. ápr.22.
latin ny. vp.
VI.k.
165-166
Batthány Boldizsár nyugtája 270 ft-ról, melyet tálnokmesteri fizetésébe Sellyei Literátus Tamástól vásárolt 3 ló kifizetésére vett fel Vienner András perceptortól.
Pozsony
1578. ápr.22.
latin ny. vp.
VI.k.
167-168
Batthány Boldizsár nyugtája 100 ft-ról, melyet tálnokmesteri fizetésébe vett fel Jezerniczky Kristóf szempczi harmincadostól.
Pozsony
1580. márc.10.
latin ny. vp.
VI.k.
169-170
Batthány Boldizsár nyugtája 200 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Vienner András perceptortól.
Németújvár
1581. febr.27.
latin ny. vp.
VI.k.
171-172
Batthány Boldizsár nyugtája 200 ft-ról, amelyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1582. júl.1.
latin ny. vp.
VI.k.
173-174
Révay Mihály turóczi főispán kir. főajtónállómester és tanácsos nyugtája 300 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Keresztyury Bálint sassini (sasvári, Nyitra vm.) harmincadostól.
Holics
1582. júl.8.
latin ny. vp.
VI.k.
175-176
Batthány Boldizsár nyugtája 300 ft-ról, melyet tálnokmesteri fizetésébe vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1582. szept.24.
latin ny. vp.
VI.k.
177-178
Révay Mihály (1. 173.o.) nyugtája 310 ft. 50 dénárról, melyet fizetésébe vett fel Ochkay Ferenc nagyszombati harmincadostól.
Holics
1582. dec.31.
latin ny. vp.
VI.k.
179-180
Révay Mihály nyugtája 18 ft. 24 dénárról, melyet fizetésébe Fehérváry Gáspár szentjánosi (Pozsony vm.) fiókharmincadostól vett fel borszállításra.
Holics
1583. dec.31.
latin ny. vp.
VI.k.
181-182
Pálffy Miklós pozsonyi főispán kir. tanácsos és főpalotamester nyugtája 523 ft. 46 dénárról, melyet fizetésébe vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1583. ápr.17.
latin ny. vp.
VI.k.
183-184
Batthány Boldizsár nyugtája 300 ft-ról, melyet tálnokmesteri fizetésébe vett fel Wienner András perceptortól.
Pozsony
1583. máj.1.
latin ny. vp.
VI.k.
185-186
Révay Mihály (1. 173.o.) nyugtája 70 ft. 50 dénárról, melyet Keresztyury Bálint sasváry (Sassin (Nyitra vm.) harmincadostól és Krathfei Mihály ellenőrtől vett fel kamara által kiutalt fizetéseként.
Holics
1583. okt.26.
latin ny. vp.
VI.k.
187-188
Révay Mihály nyugtája 58 ft. 50 dénárról, melyet, mint az 1584. okt.14.-én Szentjánosi majorjából a hustopeczi vásárra hajtott 37 ökör és 3 tinó harmincadját fizetéseként számolták el a sassini (sasvári) harmincadosok.
Holics
1584. okt.14.
latin ny. vp.
VI.k.
189-190
Révay Mihály nyugtája 37 ft-ról, melyet, mint a jún. 19-én szentjánosi és szklabinai majorjából a hustopeczi vásárra hajtott 385 juh, kecske és más egyebek harmincadját fizetéseként vette fel Fejérvári Gáspár szentjánosi harmincadostól.
Holics
1585. júl.13.
latin ny. vp.
VI.k.
191-192
Pálffy Miklós, Pozsony és Komárom vm. főispánja, e várak főkapitánya, kir. főkomornyik és tanácsos nyugtája 500 ft-ról, melyet az uralkodó általi kiküldetésére vett fel Ocskay Ferenc nagyszombati harmincadostól.
Vöröskő
1585. okt.31.
latin ny. vp.
VI.k.
193-194
Pálffy Miklós nyugtája 758 ft. 50 dénárról, melyet küldetésére vett fel Jezerniczky Imre galgóczi harmincadostól.
Vöröskő
1586. jan.24.
latin ny. vp.
VI.k.
195-196
Pálffy Miklós nyugtája 800 ft-ról, melyet küldetésére vett fel több ízben Jezerniczky János szempci harmincadostól.
Vöröskő
1586. febr.4.
latin ny. vp.
VI.k.
197-198
Révay Mihály (1 173.o.) nyugtája 63 ft. 30 dénárról, melyet fizetésébe vett fel Steniznyaky Mihály kamarai perceptortól.
Holics
1586. dec.14.
latin ny. vp.
VI.k.
199-200
Pálffy Miklós (1. 191.o.) nyugtája 140 ft-ról, melyet főkomornyikmesteri fizetésébe vett fel Strausz János nagyszombati ellenőrtől.
Komárom
1587. febr.15.
latin ny. vp.
VI.k.
201-202
Révay Mihály (1. 173.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet a kamarától járó fizetéséből Rusga Mártonnak gróf Salm kolomnusának fizetett ki a kamara.
Holics
1587. ápr.3.
latin ny. vp.
VI.k.
203-204
Révay Ferenc turóczi főispán kir. főajtónálló mester és kir. tanácsos nyugtája 50 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Steniznyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1587. dec.9.
latin ny. vp. (régi naptár szerint)
VI.k.
205-206
Révay Ferenc nyugtája 50 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Pozsony
1587. nov.21.
latin ny. vp. (régi naptár szerint)
VI.k.
207-208
Révay Ferenc nyugtája 50 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1587. nov.25.
latin ny. vp. (régi naptár szerint)
VI.k.
209-210
Batthányi Boldizsár (1. 147.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Stenisnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1587. nov.27.
latin ny. vp.
VI.k.
211-214
Batthányi Boldizsár nyugtája 200 ft-ról, melyet dr. Pistalóczy Miklós közvetítésével vett fel Jezerniczky János szempczi harmincadostól tálnokmesteri fizetésébe.
Pozsony
1587. dec.31.
latin ny. vp.
VI.k.
215-216
Pálffy Miklós (1. 191.o.) nyugtája 10 ft. 30 dénárról, melyet Baranyai Bálint, Pozsony vm.-i dicatortól vett fel főkomornyiki fizetésébe.
Pozsony
1589. márc.24.
latin ny. vp.
VI.k.
217-218
Batthányi Boldizsár (1. 147.o.) nyugtája 847 ft. 50 dénárról, melyet Stennisnyaky Mihály perceptortól vett fel fizetésében Poljány Farkas vas vm. dicatorának közvetítésével a vas vm.-i dica bevételekből.
Pozsony
1589. ápr.22.
latin ny. vp.
VI.k.
219-220
Forgách Simon főpohárnokmester, kir. tanácsos nyugtája 400 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Stenniznyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1589. júl.31.
latin ny. vp.
VI.k.
221-222
Nádasdy Ferenc Fogaras örökös ura, Vas vm. főispánja kir. főlovászmester és kir. tanácsos nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Stenniznyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1589. nov.15.
latin ny. vp.
VI.k.
223-224
Pálffy Miklós (1. 191.o.) nyugtája 2000 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Steniznyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1592. febr.16. 
latin ny. vp.
VI.k.
225-226
Nádasdy Ferenc (1. 221.o.) nyugtája 2800 ft-ról, melyet Miksa főherceg jóváhagyásával tábori zsoldra és 100 lovas 1596. év okt. havi étkeztetésére vett fel Peck Lipót kamara perceptortól.
Pozsony
1597. jún.6.
latin ny. vp.
VI.k.
227-230
Révay Ferenc (1. 203.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet meghagyásából fia Gábor vett fel fizetésébe Peck Lipót perceptortól.
Salakbánya
1597. nov.6.
latin ny. vp.
VI.k.
231-234
II. rész. Nyugták, fizetésekről, napidíjakról.

1557-1697-ig

VI.k.
235-236
Dessewffy János kir. főudvarmester kir. tanácsos kamara elnök és kamarai tanácsos kötelezvénye, hogy Nádasdy Tamás nádor hadainak kifizetésére kölcsönvett a magyar kamara 700 ft-ot Gundelfinger Jakab bécsi kereskedőtől, melyet nov. 1-re visszatérít.
Bécs
1557. aug.22.
latin ny. vp.
VI.k.
237-238
Forgách Simon nyugtája 150 ft-ról, melyet fizetésébe fia Mihály közvetítésével vett fel Czeller Lukács nagyszombati harmincadostól.
Surány
1593. okt.3.
latin ny. vp.
VI.k.
239-240
Pálffy Miklós pozsonyi főispán, főkomornyik mester, kir. tanácsos és dunántúli főkapitány nyugtája 1150 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Stennisnyaky Mihály perceptortól Armbruster Pál kamarai számtartó útján.
Pozsony
1595. jan.13.
latin ny. vp.
VI.k.
241-244
Forgách Simon (1. 237.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Steniznyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1595. febr.9.
latin ny. vp.
VI.k.
245-246
Nádasdy Ferenc (1. 221.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet Steniznyaky Mihály perceptortól, vett fel fizetésébe.
Pozsony
1595. márc.1.
latin ny. vp.
VI.k.
247-248
Nádasdy Ferenc nyugtája 100 ft-ról, melyet Steniznyaky Mihály perceptortól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1595. márc.7.
latin ny. vp.
VI.k.
249-250
Révay Ferenc (1. 203.o) nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Steniznyaky Mihály perceptortól.
Szklabinya
1595. máj.16.
latin ny. vp.
VI.k.
251-252
Pálffy Miklós (1. 239.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet Steniznyaky Mihály perceptortól Tuczentaller Márton szempczi harmincados útján vett fel.
Pozsony
1595. jún.14.
latin ny. vp.
VI.k.
253-254
Révay Ferenc (1. 249.o.) (203.o) nyugtája 204 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Stenniznyaky Mihály perceptortól. 
Szklabinya
1595. aug.10.
latin ny. vp.
VI.k.
255-256
Nádasdy Ferenc (1. 221.o) nyugtája 200 ft-ról, melyet tanácsosi fizetéseként vett fel Stenisnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1595. szept.28.
latin ny. vp.
VI.k.
257-258
Nádasdy Ferenc nyugtája 125 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Sallesi Boldizsár verbói harmincadostól.

1595. okt.17.
latin ny. vp.
VI.k.
259-260
Révay Ferenc (1. 249.o) nyugtája 146 ft-ról, melyet Ztennichnyaky Mihály perceptortól vett fel fizetésébe.
Pozsony
1795. okt.31.
latin ny. vp.
VI.k.
261-262
Révay Ferenc nyugtája 125 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel.
Szklabinya
1796. szept.8.
latin ny. vp.
VI.k.
263-264
Nádasdy Ferenc (1. 245.o.) nyugtája 100 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.
Pozsony
1596. márc.8.
latin ny. vp.
VI.k.
265-266
Nádasdy Ferenc nyugtája 200 ft-ról, melyet Zelessy János galgóci harmincadostól vett fel fizetése részleteként.
Galgócz
1596. máj.19.
latin ny. vp.
VI.k.
267-268
Révay Ferenc (1. 249.o.) nyugtája 150 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ztennichnyaky Mihály perceptortól.
Szklabinya
1796. jún.24.
latin ny. vp.
VI.k.
269-270
Révay Ferenc nyugtája 150 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel.
Szklabinya
1596. júl.30.
latin ny. vp.
VI.k.
271-272
Bálffy Miklós (1. 239.o.) nyugtája 300 ft-ról, melyet kir. tanácsosi fizetésébe özv. Kampery Ferencné útján két részletben vett fel Tuczetaller Márton szempci harmincadostól.
Pozsony
1596. okt.3.
latin ny. vp.
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1-2
Címlap



VII.k.
3-4
"Hetedik kötet tartalma: Pozsony vármegyét illető oklevelek első füzete. Áll 217 darabból. Terjed 1536-1600-ig."



VII.k.
5-8
Porták összeírása, Pozsony megyében a subsidium kivetése céljából Horváth János és Erdőhegyi Benedek dicatorok által.

1536. ápr.2.
latin ny.
VII.k.
9-12
A Pozsony megyében levő porták hatvanad adója hátralékának kimutatása.

1542
latin ny.
VII.k.
13-28
A pozsonyi várhoz tartozó helységek búza- és zabkilencedének jegyzéke 1553-ból, helységenként és lakosok és a kilenced mennyiségének feltüntetésével.



VII.k.
29-30
Nyeky János nyugtája 18 rénes ft. 15 krajcárról, melyet ruházatra vett fel Jajczay Miklóstól, a pozsonyi vár udvarbírájától (provisor)

1554. nov.25.
latin ny. pv.
VII.k.
31-32
Hegyi Albert nyugtája 16 ft. 15 krajcárról, melyet szolgálatáért vett fel Jajczay Miklóstól, a pozsonyi vár udvarbírájától. (provisor)

1555. márc.24.
latin ny. pv.
VII.k.
33-34
Hegyi Albert nyugtája 11 rénes ft. 15 krajcárról, melyet ruházatra vett fel ugyanattól.

1555. márc.24.
latin ny. pv.
VII.k.
35-36
Balaszentmiklósi György, pozsonyi kanonok nyugtája két kis hordó bor áráról, 2 ft. 40 dénárról, melyet Jajczay Miklóstól, a pozsonyi vár várnagyától és udvarbírájától vett fel.

1556. 
latin ny. pv.
VII.k.
37-38
Kamarai meghagyás Mossóczy László és Armpuster Kristóf praeceptoroknak, hogy az uralkodó rendelkezése folytán fizessenek ki 10 m. ft-ot a pozsonyi ferencrendi barátoknak böjti hal és egyéb élelem vásárlására.

1557. okt.28.
latin ny. pv.
VII.k.
39-40
Bornemissza Ferenc az uralkodó aulica és a Folka melletti tábor nehéz lovasainak commisszariusa nyugtája 509 ft. 20 dénárról, melyet a sereg egyhavi élelemszállítási kiadásaira és 4 lovas egyhavi fizetésére vett fel Kys Péter és Baachy Benedek nagyszombati harmincadosoktól.

1557. agu.8.
latin ny. pv.
VII.k.
41-42
Kamarai meghagyás a perceptoroknak, hogy a naszádok őreinek fizessék ki egyhavi fizetésüket.

1562. febr.19.
latin ny.
VII.k.
43-44
Kamarai meghagyás a perceptoroknak, hogy Greco (grego) Bertalan és dunai naszádőrtársainak adjanak 28 m. ft. értékű 2 vég karasia posztót.

1562. jún.16.
latin ny.
VII.k.
45-46
Ugyanaz 28 ft. egyhavi fizetés kiutalásáról ugyanazoknak.

1562. dec.5.
latin ny.
VII.k.
47-48
Ugyanazon 12 ft. kiutalásáról ugyanazoknak.

1562. júl.

VII.k.
49-50
Kamarai meghagyás a perceptoroknak, hogy a kamra szükségeire 1561. évben a pozsonyi bírótól és lakosoktól kölcsön felvett 1800 m. ft-ot fizessék vissza.

1562. dec.14.
latin ny.
VII.k.
51-52
Belevári András, a pozsonyi káptalan jegyző nyugtája 4 m. ft. és 1 tallérról, melyet a pozsonyi kamarától vett fel Báthori András Salm Eck. gr. és Mérey Mihály által újonnan felállított gázlók ügyében végzett írásbeli munkájáért a kamarától, mint káptalani munkájáért, és végül a fogságból kiszabadult harmincadosok kötelezvényeinek kiállításáért.

1562. febr.12.
latin ny. pv.
VII.k.
53-54
Tót Demeter és Nagy Gáspár 350 ft-ról, melyet Aranyasy Kristóf és Gordak Gáspár szempei harmincadosoktól vettek fel.

1564. júl.28.
latin ny. pv.
VII.k.
55-56
Sághy Imrének az esztergomi érsekség pozsonyi háza udvarbírájának (provisor) nyugtája 1000 ft-ról, melyet Jeszenyey János és Sztrank Jeromos nagyszombati harmincadosoktól vett fel az esztergomi érsek javára Bebek György felesége javainak f. évi bérletében.

1562. nov.6.
latin ny. pv.
VII.k.
57-60
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 826 ft-ról, melyet Spáczay Márton számvevőtől vett fel Pozsony vm. f. évi első subsidiumaként.

1565. máj.2.
latin ny. pv.
VII.k.
61-62
Mossóczy László, a magyar kamra generalis perceptorának nyugtája 80 ft-ról, melyet Spáczay Márton Pozsony m.-i dicatortól vett fel a m. f. évi első subsidiumaként.

1565. máj.15.
latin ny. pv.
VII.k.
63-64
Ugyanazon nyugtája 350 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen vett fel Somogyai Mihály servitor közvetítésével.

1565. máj.21.
latin ny. pv.
VII.k.
65-66
Ugyanazon nyugtája 500 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen vett fel.

1565. jún.7
latin ny. pv.
VII.k.
67-70
Ugyanazon nyugtája 1200 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen vett fel.

1565. júl.18.
latin ny. pv.
VII.k.
71-72
Ugyanazon nyugtája 800 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen hátralékként vett fel.

1566. jan.12.
latin ny. pv.
VII.k.
73-74
Ugyanazon nyugtája 94 ft. 62 1/2 dénárról, melyet ugyanattól a subsidium-hátralék kiegyenlítéseként vett fel.

1566. máj.25.
latin ny. pv.
VII.k.
75-76
Lavary Kristóf Pozsony m.-i dicator tanúsítványa arról, hogy az Etre Mihály kezelésében lévő dica. hátralékából mennyit hajtott be.

1566. aug.15.
magyar ny. pv.
VII.k.
77-78
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 2 rénes ft-ot Bélaváry András pozsonyi vikárius és kanonoknak a kamara háza után járó oltáradóként

1567. máj.14.
latin ny.
VII.k.
79-80
Bélaváry András nyugtája 2 rénes ft-ról, (1 m ft. 60 dénár), melyet Mossóczy László kamarai perceptortól vett fel a kamara háza után évenként járó oltáradóként.

1567. máj.14.
latin ny. pv.
VII.k.
81-84
Kamarai meghagyás Strausz Jeromos nagyszombati harmincadosnak, hogy a csejtei és újhelyi kerület tizedének bérlete feles részét, 500 ft-ot fizesse ki az esztergomi érseknek.

1567. júl.30.
latin ny. pv.
VII.k.
85-88
Kamarai meghagyás Zawary Kristófnak, hogy az uralkodó rendelkezése folytán Spáczay Mártonnal és Buchany Zsigmonddal jelenjenek meg a Révay Mihály, Czobor Imre, özv. Bakyth Péterné s kopcsányi jobbágyaiknak a szakolcai harmincadosokkal a lefoglalt ökrök miatt keletkezett pere aug. 15-i tárgyalásán. 

1567. aug.7.
latin ny. pv. 3 pv.
VII.k.
89-92
Kamarai meghagyás Zawary Kristóf Pozsony m.-i dicatornak, hogy a legutóbbi országgyűlés által felajánlott 2 ft-nyi subsidiumot a mellékelt instructiók szerint eljárva a vármegye segítségével, a hátralékokkal együtt késedelem nélkül szedje be.

1567. szept.3.
latin ny. pv.
VII.k.
93-96
Ugyanaz ugyanannak, hogy leégett 28 modori ház adófelmentése végett tegyen jelentést.

1567. dec.16.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
97-100
Ugyanaz ugyanannak, hogy az uralkodónak már másodszori rendelkezése folytán haladék nélkül írja össze Győr megye portáit.

1568. jan.3.
latin ny. pv.
VII.k.
101-102
Mossóczy László kamrai perceptor nyugtája 1230 ft-ról, melyet Zavary Kristóf Pozsony m. dicatorától vett fel a m. 1567. évi subsidiuma hátralékába.

1568. jan.10.
latin ny. pv.
VII.k.
103-106
Kamarai meghagyás Zavary Kristóf Pozsonyi m.-i dicatornak, hogy a mellékelt uralkodói rendelet szerint minél előbb szedje be az adó (dica és a subsidium) (hadi segély) hátralékokat.

1568. febr.20.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
107-110
Ugyanaz ugyanannak, hogy a kezénél lévő pénzt azonnal küldje be a kamarának.

1568. febr.24.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
111-112
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 2453 ft. 25 dénárról, melyet Zavary Kristóf Pozsony m. dicatora fizetett be a m. múlt évi subsidiuma hátralékaként.

1568. márc.13.
latin ny.
VII.k.
113-116
Kamarai meghagyás Zavary Kristóf Pozsony m. dictorának, hogy a mellékelt uralkodói rendelete alapján a dica hátralékokat Pozsony és Bars m.-kben Dersfy István főkapitány segítségével, katonai karhatalommal szedje be.

1568. ápr.9.
latin ny. pv.
VII.k.
117-120
Ugyanaz, ugyanannak hogy Pozsony m. jún. 7-én tartandó összejövetelén vegyen részt a dica hátralékok kiigazítása végett.

1568. máj.5.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
121-122
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 950 ft-ról, melyet Pozsony m. 1567 évi subsidium hátraléka fejében fizetett be.

1568. máj.18.
latin ny. pv.
VII.k.
123-124
Ugyanaz nyugtája 210 ft-ról, melyet ugyanannak fizetett be ugyanazon címen.

1568. jún.15.
latin ny. pv.
VII.k.
125-126
Tapolcsányi Mihály levele Zavary Majthényi Kristóf Pozsony vm.-i dicatorhoz. Az alispánságról lemondott, de a Dobó által Lévára összehívott alispán választógyűlésre elmegy, vagy megbízottját küldi be. Simonyi Györgytől beszerzi a 12 ft-ról szóló nyugtát. Az adókivetésben (rovásnál) segítségére lesz a vármegyén, de jöjjön ki valaki. (Pl. Balász deák) 

1568. jún.21.
magyar ny. pecsét nyoma
VII.k.
127-128
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája a 445 ft-ról, melyet Zavary Kristóf Pozsony m-i dicator fizetett be a vm. 1567 évi subsidium hátralékaként.

1568. aug.3.
latin ny. pv.
VII.k.
129-130
Ugyanaz nyugtája 145 ft-ról, melyet ugyanannak ugyanazon címen fizetett be.

1568. okt.15.
latin ny. pv.
VII.k.
131-132
Kamarai meghagyás Zavary Kristóf Pozsony m-i dicatornak, hogy az uralkodó rendeletét terjessze a vármegye elé, és a választ írja meg a kamarának.

1569. máj.21.
latin ny. 2 pv.
VII.k.
133-134
Pálvandi Mihály nyugtája 12 ft-ról, melyet Majthényi Kristóftól vett fel az 1569 évre.

Dátum nélkül
latin ny.
VII.k.
135-138
Kamarai meghagyás Zavary Kristóf Pozsony m.-i dicatornak, melyben sürgetik a dicabeszedést és beküldését.

1570. márc.24.
latin ny. 3pv.
VII.k.
139-140
Nagyváthy Antal, Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 6 ft-ról, melyet 1570 évi fizetésére vett fel Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicatortól

1570. márc.18.
latin ny. pv.
VII.k.
141-142
Mossóczy László nyugtája 422 ft. 50 dénárról, melyet Zavari Majthényi Kristóf, Pozsony m.-i dicatortól vett fel a m. 1569. évi subsidium hátraléka fejében.

1571. márc.19.
latin ny. pv.
VII.k.
143-146
Kamarai meghagyás Zavari Majthényi Kristóf, Pozsony m. dicatorának, hogy a nagy szükségre való tekintettel azonnal küldje be a befolyt dica pénzeket.

1570. ápr.3.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
147-148
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 1552 ft-ról, melyet Pozsony m. 1569 évi subsidium pénzeként vett fel Zavary (Majthényi) Kristóf dicatortól.

1570. ápr.13.
latin ny. pv.
VII.k.
149-152
Kamrai meghagyás Zavary Kristóf Pozsony dicatorának, hogy a samarjaiak 372 ft. dica hátralékáról vegyen tőlük nyugtát és terjessze be a kamarára. Megintik, hogy nem küldte be az 1567 évi subsidium jegyzéket és a számadási íveket sem töltötte ki: utasítják ezek elvégzésére.

1570. máj.12.
latin ny. 4 pv.
VII.k.
153-156
Ugyanaz ugyanannak, hogy küldje be haladéktalanul az összeírási jegyzékeket és a befolyt dicapénzeket, nehogy hanyagsága miatt hibáztassák.

1570. máj.27. 
latin ny. 5 pv.
VII.k.
157-160
Ugyanaz ugyanannak, melyben ismételten felhívják új összeírási jegyzékek, és a befolyt pénz beküldésére, vagy a személyes megjelenésre.

1570. máj.30.
latin ny. 5 pv.
VII.k.
161-162
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 365 ft-ról, melyet Zavari Majthényi Kristóf, Pozsony m.-i dicator fizetett be Meszlényi Balázs servitora közvetítésével a m. subsidiumaként.

1570. jún.3.
latin ny. pv.
VII.k.
163-164
Vermes Bálint, Pozsony m.-i szolgabíró nyugtája 45 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m-i dicatortól.

1570. jún.27.
latin ny. pv.
VII.k.
165-166
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 1061 ft-ról, melyet Zavari Majthényi Kristóf, Pozsonyi m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumpénzeként, részben készpénzben, részben Mérey Mihály nyugtájával.

1570. júl.3.
latin ny. pv.
VII.k.
167-168
Ugyanaz nyugtája 357 ft-ról, melyet Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1567 évi hátralékaként.

1570. júl.3.
latin ny. pv.
VII.k.
169-172
Kamarai meghagyás Zavary (Majthényi) Kristóf Pozsony m-i dicatornak, hogy a Károly főherceg által sürgetett szükségre való tekintettel a kincstári jövedelmekből összeszedhető pénzt késedelem nélkül szedje be és küldje be.

1570. júl.16.
latin ny. 4 pv.
VII.k.
173-174
Mossóczy László kamrai perceptor nyugtája 198 ft-ról, melyet Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicator fizetett be a Kamarába a m. subsidium és dica-pénzeként.

1570. júl.24.
latin ny. pv.
VII.k.
175-176
Ugyanaz nyugtája 227 ft. 50 dénárról, melyet ugyanaz ugyanazon címen fizetett be,

1570. aug.14.
latin ny. pv.
VII.k.
177-178
Ugyanaz nyugtája 170 ft-ról, melyet ugyanannak ugyanazon címen fizetett be.

1570. aug.24.
latin ny.
VII.k.
179-180
Fejérkői István tinnini püspök nyugtája 75 ft-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján a Szent Márton egyház javítási költségeire vett fel Mossóczy László perceptortól.

1570. aug.16.
latin ny.
VII.k.
181-184
Kamarai meghagyás Zavary (Majthényi) Kristóf Pozsony m. dicatorának. Megintik késedelmeskedése miatt s felszólítják, hogy a befolyt dicatpénzt azonnal küldje be.

1570. aug.18.
latin ny. 4 pv.
VII.k.
185-188
Ugyanaz ugyanannak, hogy a befolyt pénzt küldje be, és számadásait magyarázza meg.

1570. szept.5. 
latin ny. 4 pv.
VII.k.
189-190
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 1000 ft-ról, melyet Pozsony m. subsidiumaként fizetett be Zavary Kristóf megyei dicator.

1570. szept.14.
latin ny. pv.
VII.k.
191-192
Ugyanannak nyugtája 345 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanaz fizetett be Kolbász István által.

1570. szept.25.
latin ny. pv.
VII.k.
193-208
Samarja (Pozsony vm.) város házjegyzéke, melyet Mossóczy László kamarai perceptor készített 1570. szept. 23-án feltüntetve az épen maradt és megégett házak tulajdonosait.

1570. szept.23
latin-magyar ny.
VII.k.
209-210
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 967 ft-ról, melyet Zavary Majthényi Kristóf Pozsony vm. dicatora fizetett be a m. 1569. évi subsidium hátraléka gyanánt.

1570. okt.2.
latin ny. pv.
VII.k.
211-214
Kamarai meghagyás Zavary (Majthényi) Kristóf Pozsony m. dicatorának. Az uralkodó 3 évre felmentette a megégett samarjaiakat a dica fizetés alól; a lovak, összeírásánál legyen tekintettel erre, és ne kényszerítse ezeket dicafizetésre, míg a tűzkárt nem szenvedettektől szedje be az adót.

1570. okt.12.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
215-216
Kakas Mátyás Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet Zavari Majthényi Kristóf dicatortól vett fel fizetésébe.

1570. okt.17.
latin ny. pv.
VII.k.
217-218
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 508 ft-ról, melyet Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m-i dicator fizetett be Szentgyörgyi Gábor közvetítésével a m. 1569 évi subsidiumaként.

1570. okt.27.
latin ny. pv.
VII.k.
219-220
Ugyanazon nyugtája 263 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen fizetett be ugyanaz által.

1570. okt.27.
latin ny. pv.
VII.k.
221-222
Ugyanazon nyugtája 125 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen fizetett be.

1570. nov.10.
latin ny. pv.
VII.k.
223-224
Ugyanazon nyugtája 181 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen fizetett be.

1570. nov.20.
latin ny. pv.
VII.k.
225-226
Ugyanazon nyugtája 29 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen fizetett be.

1570. nov.20.
latin ny. pv.
VII.k.
227-230
Kamarai meghagyás Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicatornak, melyben értesítik, hogy Pracsa és Lamacs falvak lakosait az uralkodó felmentette az 1566 évre a katonai károk miatt a dicafizetés alól, melyre legyen tekintettel.

1570. dec.16.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
231-234
Ugyanaz ugyanannak, hogy adjon tájékoztatást a legutóbbi 2 ft. 50 dénáros subsidium beszedéséről, valamint küldje be a kezénél lévő összes pénzt.

1571. jan.5.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
235-236
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 110 ft. 50 dénárról, melyet Zavari Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicator fizetett be Meszlényi Balázs servitora útján Pozsony m. 1569 évi subsidiumába.

1571. jan.16.
latin ny. pv.
VII.k.
237-238
Ugyanazon nyugtája 312 ft. 50 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.

1571. márc.19.
latin ny. pv.
VII.k.
239-240
Ugyanaz nyugtája 1244 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.

1571. márc.19.
latin ny. pv.
VII.k.
241-242
Hencz György Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Majthényi Kristóf dicatortól.

1571. ápr.1.
latin ny. pv.
VII.k.
243-244
Kakas Mátyás Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 6 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1571. ápr.22.
latin ny. p.ny.
VII.k.
245-246
Olgyay Miklós Pozsony m.-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1571. ápr.22.
latin ny. pv.
VII.k.
247-248
Vermes Bálint Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1571. ápr.23.
latin ny. pv.
VII.k.
249-250
Vermes Bálint Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1571. ápr.23.
latin ny. pv.
VII.k.
251-252
Aranyassy Kristóf, Pozsony m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Zavari Majthényi Kristóf m-i dicatortól.

1571. ápr.24.
latin ny. pv.
VII.k.
253-254
Aranyassy Kristóf nyugtája 12 ft-ról, melyet ugyanazon címen (1570 évre) vett fel ugyanattól.

1571. ápr.24.
latin ny. pv.
VII.k.
255-256
Aranyassy Kristóf nyugtája 12 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1571. ápr.24.
latin ny. pv.
VII.k.
257-258
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 214 ft-ról, melyet Zavary Majthényi Kristóf pozsony m-i dicator fizetett be 1569 évi subsidiumhátralék címén, Meszlényi Balázs útján.

1571. ápr.30.
latin ny. pv.
VII.k.
259-260
Mossóczy László nyugtája 36 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen fizetett be ugyanannak.

1571. ápr.30.
latin ny. pv.
VII.k.
261-262
Mossóczy László nyugtája 500 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól fizetett be.

1571. ápr.30.
latin ny. pv.
VII.k.
263-264
Mossóczy László nyugtája 309 ft-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be.

1571. máj.13.
latin ny. pv.
VII.k.
265-268
Kamarai meghagyás Zavary Majthényi Kristóf Pozsony m-i dicatornak. A legsürgősebben küldje be a befolyt pénzt.

1571. máj.22.
latin ny. pv.
VII.k.
269-270
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 86 ft-ról, melyet Zavary Majthényi Kristóf, Pozsony m-i dicator fizetett be Meszlényi Balázs servitor által a m. subsidiumaként.

1571. jún.6.
latin ny. pv.
VII.k.
271-272
Mossóczy László nyugtája 287 ft-ról, melyet ugyanannak fizetett be ugyanaz által ugyanazon címen.

1571. jún.6.
latin ny. pv.
VII.k.
273-274
Mossóczy László nyugtája 589 ft. 50 dénárról, melyet ugyanannak fizetett be ugyanaz által ugyanazon címen.


1571. aug.23.
latin ny. pv.
VII.k.
275-276
Mossóczy László nyugtája 314 ft. 50 dénárról, melyet ugyannak fizetett be ugyanaz által ugyanazon címen.

1571. aug.23.
latin ny. pv.
VII.k.
277-278
Mossóczy László nyugtája 21 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.

1571. aug.23.
latin ny. pv.
VII.k.
279-280
Hench György, Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zavary Majthényi Kristóf vm.-i dicatortól.

1571. aug.28.
latin ny. pv.
VII.k.
281-282
Olgyay Miklós Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zavary Majthényi Kristóf m-i dicatortól.

1571. aug.28.
latin ny. pv.
VII.k.
283-285
Vermes Bálint, Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zavary Majthényi Kristóf m-i dicatortól.

1571. aug.28.
latin ny. pv.
VII.k.
285-286
Mossóczy László kamrai perceptor nyugtája 221 ft. 50 dénárról, melyet Pozsony m. 1570. évi subsidiumaként fizetett be Meszlényi Balázs servitora által.

1571. szept.4.
latin ny. pv.
VII.k.
287-288
Mossóczy László nyugtája 810 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanaz fizetett be ugyanaz által.

1571. szept.4.
latin ny. pv.
VII.k.
289-290
Mossóczy László nyugtája 74 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanaz fizetett be ugyanaz által.

1571. szept.28.
latin ny. pv.
VII.k.
291-292
Mossóczy László nyugtája 800 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanaz fizetett be ugyanaz által.

1571. szept.28.
latin ny. pv.
VII.k.
293-294
Mossóczy László nyugtája 343 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanaz fizetett be ugyanaz által.

1571. nov.13.
latin ny. pv.
VII.k.
295-298
Mossóczy László nyugtája 471 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanannak fizetett be Szentgyörgyi Gábor által.

1571. dec.10.
latin ny. pv.
VII.k.
299-300
Gróf Salm Eck Pozsony m-i főispán, kir. tanácsos, Győr m. főkapitánya stb. a győri káptalan előtt adott kötelezvénye 8000 ft-ról, melyet Pálffy Tamás, István és Miklóstól vett fel kölcsönbe.

1572. jan.8.
latin ny. pv.
VII.k.
301-302
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 23 ft. 50 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóf, Pozsony m-i dicatortól vett fel a m. 1570. évi subisdiumhátralékaként.

1572. jan.8.
latin ny. pv.
VII.k.
303-304
Mossóczy László nyugtája 192 ft-ról, melyet Zavary Majthényi Kristóftól vett fel 1570. évi subsidiumaként.

1572. jan.8.
latin ny. pv.
VII.k.
305-306
Majthényi Kristóf nyugtája 140 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel.

1572. jan.10.
latin ny. pv.
VII.k.
307-308
Majthényi Kristóf nyugtája 140 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel.

1572. jan.10.
latin ny. pv.
VII.k.
309-310
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 44 ft. 50 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicatortól vett fel a m. 1570 évi subsidiumhátralékába.

1572. jan.26.
latin ny. pv.
VII.k.
311-312
Mossóczy László nyugtája 39 ft. 62 1/2 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóftól vett fel 1569. évi subsidiumhátralékába.

1572. jan.26.
latin ny. pv.
VII.k.
313-314
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 172 ft. 12 1/2 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicatortól vett fel a m. 1570 évi subsidiumhátralékába.

1572. jan.26.
latin ny. pv.
VII.k.
315-316
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 440 ft. 31 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóf Pozsony m.-i dicatortól vett fel a m. 1570 évi subsidiumhátralékába.

172. febr.16.
latin ny. pv.
VII.k.
317-318
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 242 ft-ról, melyet Zavary Majthényi Kristóftól, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1570. évi subsidium hátralékába.

1572. márc.11.
latin ny. pv.
VII.k.
319-320
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 41 ft. 25 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóftól, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1570. évi subsidium hátralékába.

1572. mrác.22.
latin ny. pv.
VII.k.
321-322
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 59 ft. 37 1/2 dénárról, melyet Zavary Majthényi Kristóftól, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1569. évi subsidium hátralékába.

1572. márc.22.
latin ny. pv.
VII.k.
323-324
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 160 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicatora fizetett be a m. 1573. évi subsidiumába.

1573. máj.4.
latin ny. pv.
VII.k.
325-326
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 470 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. máj.23.
latin ny. pv.
VII.k.
327-328
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 360 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. júl.11.
latin ny. pv.
VII.k.
329-330
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 215 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. aug.10.
latin ny. pv.
VII.k.
331-332
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 400 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. szept.5.
latin ny. pv.
VII.k.
333-334
Olgyay Miklós Pozsony m.-i szolgabírójának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Bosnyák András m-i dicatortól.

1573. szept.7.
magyar ny. pv.
VII.k.
335-336
Nagyváthi Ferenc kam. perceptor nyugtája 500 ft-ról, melyet Bosnyák András Pozsony m-i dicatortól vett fel a m. f. évi sumbsidiumába.

1573. okt.31.
latin ny. pv.
VII.k.
337-338
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 395 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. nov.19.
latin ny. pv.
VII.k.
339-340
Nagyváti Ferenc nyugtája175 ft. 12/1/2 dénárról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. dec.2.
latin ny. pv.
VII.k.
341-342
Nagyváti Ferenc nyugtája 85 ft. 75 dénárról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. dec.3.
latin ny. pv.
VII.k.
343-344
Nagyváti Ferenc nyugtája 92 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1573. dec.16.
latin ny. pv.
VII.k.
345-346
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 49 ft-ról, melyet Spáczay Márton, Pozsony m.-i dicatora fizetett be az 1565 és 1566. évi m-i subsidium hátralékába.

1573. dec.17.
latin ny. pv.
VII.k.
347-348
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 429 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékaként.

1574. jan.26.
latin ny. pv.
VII.k.
349-350
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 557 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1574. febr.19.
latin ny. pv.
VII.k.
351-352
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 48 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1574. márc.15.
latin ny. pv.
VII.k.
353-354
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 166 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékaként.

1574. ápr.16.
latin ny. pv.
VII.k.
355-356
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 846 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1574. máj.14.
latin ny. pv.
VII.k.
357-358
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 277 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1574. máj.27.
latin ny. pv.
VII.k.
359-360
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 93 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1574. aug.4.
latin ny. pv.
VII.k.
361-364
Spóczay Márton Pozsony m-i dicator subsidium számadása az 1565 évről.


latin ny.
VII.k.
365-366
Nagyváti Ferenc kam. perceptor nyugtája 200 ft-ról, melyet Bosnyák András Pozsony m-i dicatora fizetett be a m. 1573. évi subsidiumhátralékába.

1574. aug.17.
latin ny. pv.
VII.k.
367-368
Nagyváti Ferenc kamarai perceptor nyugtája 157 ft-ról, melyet Bosnyák András, Pozsony m.-i dicator fizetett be a m. 1573. évi subsidium hátralékába.

1574. szept.2.
latin ny. pv.
VII.k.
369-372
Kamarai meghagyás Ochkay Ferenc nagyszombati harmincadosnak, hogy Strausz Jeromos harmincados elhalálozása folytán küldje be a kamarához az összes iratokat, kötelezvényeket, számadásokat és készpénzt.

1574. szept.22.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
373-374
Nagyváti Ferenc (1. 365) nyugtája 250 ft-ról, melyet Bosnyák András Pozsony m-i dicator fizetett be a m. 1573 évi subsidiumhátralékába.

1574. okt.12.
latin ny. pv.
VII.k.
375-376
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 39 ft. 37 1/2 dénárról, melyet Bosnyák András (1. 373.) fizetett be 1573. évi subsidiumhátralékába.

1574. nov.24.
latin ny. pv.
VII.k.
377-378
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 50 ft.-ról, melyet Majtényi Kristóf Pozsony vm. dicatora fizetett be az 1570 évi subsidiumra.                             

1574. nov.24.
latin ny. pv.
VII.k.
379-380
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 1?8 ft. 75 dénárról, melyet Majtényi Kristóf Pozsony vm. dicatora fizetett be az 1569 évi subsidiumra.                             

1574. nov.24.
latin ny. pv.
VII.k.
381-382
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 95 ft. 58 1/3 dénárról, melyet Bosnyák András Pozsony m.-i dicatora fizetett be a m. 1573 évi subsidium hátralékába.                             

1575. jan.7.
latin ny. pv.
VII.k.
383-386
Bosnyák András, Pozsony m- számvevőjének számadása az 1573. évről.


latin ny.
VII.k.
387-388
Aychinger Mihály (1. 375) nyugtája 11 ft. 47 dénárról, melyet Belaváry András vicarius stb. és mások, mint Belaváry György Pozsony m-i számvevő 323 ft. 45 dénár tartozásába fizettek be, mint kezesei.

1575. ápr.22.
latin ny. pv.
VII.k.
389-390
Aychinger Mihály nyugtája 150 ft-ról, melyet Majtényi Kristóf, Pozsony m. dicatora fizetett be a m. 1567 évi subsidium-hátralékaként.

1574. nov.24.
latin ny. pv.
VII.k.
391-392
Aychinger Mihály nyugtája 40 ft-ról, melyet Zermegh János kamarai tanács, mint Bélaváry György Pozsony m-i számvevő kezese fizetett be a Belaváry György 323 ft. 45 dénárt kitevő tartozásából.

1576. márc.31.
latin ny. pv.
VII.k.
393-394
Aychinger Mihály nyugtája 6 ft. 53 dénárról, melyet Zermegh János kamarai tanács, mint Bélaváry György Pozsony m-i számvevő kezese fizetett be a Belaváry György 323 ft.  45 dénárt kitevő tartozásából.

1576. ápr.12.
latin ny. pv.
VII.k.
395-396
Ernleutner Bálint kam. tanácsos és számvevő nyugtája 700 ft-ról, melyet kifizetett Illyésházy István Pozsony m-i alispánnak néhai gr. Salm Eck ama nyugtájára, melynek alapján ez felvett tőle 700 ft-ot az általa végzett közmunkáért.

1576. aug.20.
latin ny. pv.
VII.k.
397-398
Szilágyi Sebestyén igazolólevele, hogy a nyárhidi malom egy esztendei vámja Zeleméry László udvarbírósága idején 307 pozsonyi mérő búza.

1576. okt.18.
magyar ny. pv.
VII.k.
399-400
Vizekelti Mihály, a nagyszombati érseki ház udvarbírája és Modor város decimátora nyugtája 10 1/2 akó borról, melyet decimátori munkája fizetéseként fölvett.

1576. okt.20.
latin ny. pv.
VII.k.
401-402
Belavári András pozsonyi kanonok és vicarius nyugtája 1 ft-ról, melyet a Berényi István örökösei, valamint a Sós család és a fiscus közötti per idézőlevelének munkájáért kapott Wienner András kamarai viceperceptortól és ellenőrtől.

1577. márc.30.
latin ny. pv.
VII.k.
403-406
Balassa István nyugtája 165 ft-ról, mint annak a 110 ökörnek a harmincadjáról, melyeket Miksa király atyjának, Balassa Menyhértnek katonai jutalomként kihajtani engedélyezett az országból harmincad nélkül, s melyet Ernő főherceg megbízásából felvett Jezerniczky Kristóf szempei harmincadostól.

1577. máj.5.
latin ny. pv.
VII.k.
407-408
Wienner András kam. perceptor nyugtája 360 ft-ról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m-i dicator fizetett be a m. 1577. évi dicajába.

1577. jún.10.
latin ny. pv.
VII.k.
409-410
Szőllőssy Péter, Pozsony m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Baranyay Bálint Pozsony m.-i dicatortól.

1577. jún.17.
latin ny. 2 pv.
VII.k.
411-412
Wienner András kam. perceptor nyugtája 226 ft. 50 dénárról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m. dicatorától vett fel a m. dicajába.

1577. jún.30.
latin ny. pv.
VII.k.
413-416
Wienner András kam. perceptor nyugtája 100 ft-ról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m. dicatorától vett fel a m. dicajába.

1577. júl.17.
latin ny. pv.
VII.k.
417-418
Wienner András nyugtája 1044 ft-ról, melyet Baranya Bálint, Pozsony m-i dicator a m. dicájába fizetett be, mely összeget ő a múlt évben 1500 ft-ra kiegészítve kölcsönadott a Kamarának Báthori András katonai költségeire.

1577. aug.4.
latin ny. pv.
VII.k.
419-420
Wienner András nyugtája 400 ft-ról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m.-i dicatora a m. dicájából gr. Báthori Gábor dévényi és szentgyörgyi táborai prefektusának, Báty Mihálynak fizetett ki s ennek nyugtáját terjesztette be.

1577. szept.10.
latin ny. pv.
VII.k.
421-422
Wienner András nyugtája 800 ft-ról, melyet Baranyay Bálint dictator fizetett be a m. dicabevételeiből.

1577. szept.20.
latin ny. pv.
VII.k.
423-424
Pechy János, Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet Baranyay Bálint m-i dicatortól vett fel szolgálataiért.

1577. okt.8.
latin ny. pv.
VII.k.
425-426
Olgyay Miklós, Pozsony m-i szolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Baranyay Bálint m.-i dicatortól.

1577. okt.7.
latin ny. pv.
VII.k.
427-430
Olgyay Miklós nyugtája 700 ft-ról, melyből 200 ft-ot készpénzben fizetett be, 500 ft-ot Lazy (Szászy) András kir. tanácsos és personalis fizetésére kiadott nyugtával.

1577. okt.12.
latin ny. pv.
VII.k.
431-432
Arady Bálint, Pozsony m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Baranyay Bálint m-i dicatortól.

1577. okt.16.
latin ny. pv.
VII.k.
433-434
Szöllőssy András Pozsony m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Baranyay Bálint m-i dicatortól.

1577. dec.19.
latin ny. pv.
VII.k.
435-436
Wermes Bálint, Pozsony m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról melyet fizetésébe vett fel Baranyay Bálint m-i dicatortól.

1577. okt.7.

VII.k.
437-438
Salm Miklós gr. Pozsony m. szolgabírájának igazolólevele arról, hogy gr. Salm Gyula stopfai 1 3/3 résznyi portája megégett.

1577. ápr.15.
latin ny. pv.
VII.k.
439-442
Roychytthy Miklós számadása a pozsonyi érseki kúria alkalmazottainak 1576-1577 évi járandóságairól.

1577. dec.16.
latin ny. pv.
VII.k.
443-446
Baranyay István az érsek pozsonyi kúriájának udvarbírája nyugtája 125 ft-ról, melyet az ő és a rationalista fizetéseként vett fel az 1576 jún.15. - 1577. jún.15-ig terjedő időkre.

1577. dec.12.
latin ny. pv.
VII.k.
447-448
Wienner András kam. perceptor nyugtája 1087 ft. 32 dénárról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m-i dicator Vásonyi Horváth Gáspárnak fizetett ki 5436 ft. 36 kr. követelésére s a nyugtát terjeszti be a kamarának.

1578. febr.15.
latin ny. pv.
VII.k.
449-450
Wienner András nyugtája 100 ft-ról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m-i dicatortól vett fel a m. 1577 évi dicahátralékába.

1578. ápr.11.
latin ny. pv.
VII.k.
451-452
Szerhas (Eszterhas) Ferenc, Pozsony m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet Baranyay Bálint m.-i dicator fizetett ki fizetésébe.

1578. márc.4.
latin ny. pv.
VII.k.
453-454
Salm Miklós gr. Pozsony m-i szolgabíró igazolólevele, hogy Balassa István malaczkai 2 1/4 résznyi portája leégett.

1578. ápr.21.
latin ny. 5 rongált pv.
VII.k.
455-456
Salm Miklós igazolólevele, hogy Ujlaky Farkas Weodrod nevű helységben 3 portája leégett. 

1578. ápr.21.
latin ny. pv.
VII.k.
457-458
Salm Miklós igazolólevele, hogy Krusith János liptói főispán 7 portája Myserd helységben leégett.

1578. ápr.21.
latin ny. 5 rongált pv.
VII.k.
459-460
Salm Miklós igazolólevele, hogy Krusith Jánosnak 4 1/2 portája Grenaw helységben leégett.

1578. ápr.21.
latin ny. 5 pv.
VII.k.
461-462
Salm Miklós igazolólevele, hogy Wechle Györgynek, a vöröskői tábor prefectusának Kápolna helységben lévő 4 1/2 portája leégett.

1578. ápr.21.
latin ny. 5 pv.
VII.k.
463-466
Wienner András kam. perceptor nyugtája 1000 ft-ról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m. dicatora fizetett be a m. f. évi dicabevételeiből.

1578. szept.16.
latin ny. pv.
VII.k.
467-468
Wienner András nyugtája 1325 ft. 83 dénárról, melyet Baranyay Bálint fizetett be a m. f. évi dicabevételeiből.

1578. okt.12.
latin ny. pv.
VII.k.
471-472
Salm Miklós (1. 453) igazolólevele, hogy a pozsonyi káptalan Wolkh nevű helységben levő jobbágysessiója leégett.

1578. okt.13.
latin ny. 5 pv.
VII.k.
473-474
Wienner András kam. perceptor nyugtája 500 ft-ról, melyet Baranyay Bálint, Pozsony m-i dicator fizetett be a m. f.évi dicajaként.

1578. nov.17.
latin ny. pv.
VII.k.
475-476
Wienner András nyugtája 500 ft-ról, melyet Baranyay Bálint fizetett be a m. f. évi dicajaként.

1578. dec.8.
latin ny. pv.
VII.k.
477-478
Salm Miklós (1. 453) igazolólevele, hogy Püspöki városban 3 1/2 sessio leégett.

1578. okt.13.
latin ny. 5 pv.
VII.k.
479-482
Baranyay Bálint számvevő elszámolása az 1576 és 1577 évi közmunkapénzekről.


latin ny.
VII.k.
483-484
Wienner András kam. perceptor nyugtája 400 ft-ról, melyet Baranyay Bálint Pozsony m-i dicator fizetett be a m. 1578 évi dicahátralékába.

1579. márc.27.
latin ny. pv.
VII.k.
485-486
Wienner András nyugtája 100 ft-ról, melyet Baranyay Bálint fizetett be a m. 1578 évi dicahátralékába.

1579. máj.13.
latin ny. pv.
VII.k.
487-488
Salm Miklós gróf (1. 453) igazolólevele, hogy gr. Salm Gyula Hochstcth helységben lévő 7 portája leégett.

1579. aug.31.
latin ny. pv.
VII.k.
489-490
Wienner András nyugtája 1356 ft-ról, melyet Baranyay Bálint, Pozsony m. dicatora fizetett be a m. dicatartozásába Vásonyi Horváth Gáspár, továbbá Horváth János és Vizkelety Jakab nyugtáival, mely összeget Horváth Gáspár katonai fizetésébe fizetett ki előbb.

1579. okt.19.
latin ny. pv.
VII.k.
491-492
Wienner András nyugtája 350 ft. 76 dénárról, melyet Baranyay Bálint fizetett be ugyanazon címen részben (300 ft.) készpénzben, részben (50 ft.) 76 dénár), Vásonyi Horváth Gáspár nyugtájával.

1579. okt.19.
latin ny. pv. helye
VII.k.
493-494
Wienner András nyugtája 93 ft. 24 dénárról, melyet Baranyay Bálint fizetett be ugyanazon címen Vásonyi Horváth János nyugtájával, kinek katonai fizetéseként fizette ki az összeget.

1579. okt.19.
latin ny. pv.
VII.k.
495-496
Wienner András nyugtája 32 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen az 1577 évre.

1579. dec.3.
latin ny. pv.
VII.k.
497-498
Wienner András nyugtája 72 ft-ról, melyet Bakách Farkasnak, Devecseri Chorom János prefektusának nyugtájával fizetett be, mely összeget az uralkodónak Chorom János által 1576-ban kölcsönadott 1000 ft. törlesztéseként fizetett ki.

1579. dec.9.
latin ny. pv. helye
VII.k.
499-500
Salm Miklós gr. Pozsony m. szolgabírájának igazolólevele, hogy a pozsonyi káptalan Keörmösd nevű helységében (Pozsony m.) egy fél sessiója (porta) leégett.

1579. jan.20.
latin ny. pv.
VII.k.
501-502
Kuprysitth Jánosnak, Radecki István egri püspök és magyar helytartó pozsonyi prépostsága udvarbírájának elismervénye, hogy az uralkodó tizedszedője (decimator) 188 1/2/5 urna bort kiadott Szempe és Beklesz városok bortizedéből.

1580. dec.31.
latin ny. pv.
VII.k.
503-504
Submontanus Mátyásnak, a pozsonyi káptalan dékánjának elismervénye, hogy Reche város tizede után járó terménynegyedet, valamint a bortizedből járó tizedet felvette.

1580. dec.31.
latin ny. pv.
VII.k.
505-506
Kuprisyth János (1. 501) elismervénye, hogy Borostyánkő várához tartozó terménytizedekből a negyedet, a bortizedekből a tizedet az uralkodó tizedszedője befizette.

1580 dec.31.
latin ny. pv.
VII.k.
507-508
Lukács mester a pozsonyi kanonok nyugtája 1 ft. 60 dénárról, amely összeget, mint a Kamara háza adóját oltári adományként felvette.

1587. jan.12.
latin ny. pv.
VII.k.
509-512
Baranyay Bálint, a Pozsony m. dicatorának számadása a m. 1577 évi subsidiumáról.


latin ny.
VII.k.
513-514
Wienner András kam. perceptor nyugtája 48 ft. 1 dénárról, mely összeget Baranyay Bálint Pozsony m. dicatora Vásonykői Horváth János 48 ft. 1 d.-ról szóló nyugtájával fizetett be Pozsony m. 1577. évi dicahátralékába, s amely összeget Horváth János apja, Horváth Gáspár által az uralkodónak kölcsönadott 4349 ft. 38 dénár követelésébe vett fel.

1582. dec.31.
latin ny. pv. helye
VII.k.
515-516
Bay Mihály, Dévény vára perfektusának nyugtája 200 ft-ról, melyet Korányi Ferenc helyettes országbíró fizetéseként vett fel Báthori Gábor országbíró számlájára, Wienner András kam. perceptortól.

1582. febr.17.
latin ny. pv.
VII.k.
517-520
Kamarai meghagyás a nagyszombati harmincadosnak és ellenőrnek, hogy fizessenek ki Olgyay Jánosnak 632 ft. 42 dénárt a kanizsai élelmezési magtár számára vásárolt gabonáért.

1584. márc.1.
latin ny. 3 pv.
VII.k.
521-526 a)
Kamarai meghagyás Baranyay István, a pozsonyi érseki ház udvarbírájának (provisor), hogy Ernő főherceg rendelete alapján fizessen ki a Tallban élő remetebarátoknak 20 mérő búzát és 12 vödör bort az esztergomi érseki bevételekből.

1585. ápr.9.
latin ny. pv.
VII.k.
b)
Ernő főherceg rendelete.

1785. márc.30.
latin ny. másolat
VII.k.
527-528
Bene Ethe Mátyásnak, a pozsonyi káptalan jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet Sztenyichnyaky Mihály kam. perceptortól vett fel a Samback Bernát ellen kibocsátott jelentésért.

1586. szept.15.
latin ny. pv.
VII.k.
529-530
Bene Ethe Mátyás nyugtája 2 ft-ról, melyet Sztenyichnyaky Mihály kam. perceptortól vett fel a Samback Bernát ellen kibocsátott jelentésért.

1587. febr.17.
latin ny. pv.
VII.k.
531-532
Bene Ethe Mátyás nyugtája 4 ft-ról, melyet a Bánffy és Semback elleni pernapidijában vett fel Sztenyichnyaky Mihály kam. perceptortól.

1587. márc.11.
latin ny. pv.
VII.k.
533-534
Jarsolick Lukács pozsonyi kanonok nyugtája 1 ft. 60 dénárról, melyet a kamarától járó oltári járandóságként vett fel Sztenyichnyaky Mihály perceptortól.

1587. nov.7.
latin ny. pv.
VII.k.
535-538
Czobor Pál és Bakyth Mihály kezességlevele Desew Bálintért szentjánosi harmincadossá történt kinevezésekor.

1591. febr.7.
latin ny. másolat
VII.k.
539-540
Jakosich Ambrus, Pozsony m. ügyészének nyugtája 20 ft-ról, melyet Hölgy Gáspár, az esztergomi érseki javak adminisztrátora fizetett ki Szerdahelyi Istvánnak, a kir. személyes jelenlét protonotariusának (ítélőmester), Pozsony m. jegyzőjének az érseki javak átadásáért.

1594. dec.31.
latin ny. pv.
VII.k.
541-544
Kamarai meghagyás Schödl Félix nagyszombati harmincadosnak és Aranyassy Pál ellenőrének, hogy fizessenek ki folyamatosan 376 és fél forintot Manrich Lipót pozsonyi polgárgyógyszerészének, mint Görgey Farkas báró, élelmezési prefektus által tőle vásárolt bor árát. 

1596. júl.29.
latin ny. pv.
VII.k.
545-546
Nagy Márton, a pozsonyi egyház jegyzőjének nyugtája 3 ft-ról, melyet bizonyos bevallási iratok elkészítéséért vett fel Sztenyichnyaky Mihály kam. perc.-tól.

1596. okt.12.
latin ny. pv.
VII.k.
547-548
Az udvari kamara átirata a magyar kamarához, hogy amidőn a komisszáriusok összeírják és felbecsülik Stomffa várát és átadják a Pálffy örökösöknek, van-e annyi erdeje, hogy a kamara számára évenként 1000 öl fajárandóságot ki lehessen kötni.

1600. jún.6.
latin ny. pv.
VII.k.
551-556 a)
A kamara utasítása a komisszáriusokhoz, hogy az uralkodó jelentést kér a Stomfai vár és Szentgyörgy város között az erdei határviszályról.

1600. aug.23.
latin ny. pv.
VII.k.
551-556 b)
Feljegyzés arról, hogy a stomfai vár és a szentgyörgyi erdőhalasi viszály tárgyalásakor a vár részéről nem jelent meg senki és így egy új bizottság küldendő ki.

Dátum nélkül
latin ny.
VIII. kötet
396p
Pozsony vármegyére vonatkozó iratok. II. füzet

1601-1753
131 db =396p
VIII.k.
1-2
Címlap



VIII.k.
3-4
VIII. kötet tartalma: Pozsony vm.-i illető oklevelek II. füzete. Áll 131 darabból.

1601-1753

VIII.k.
5-6
Jarsolytth Lukács pozsonyi kanonok és vikárius nyugtája 1 ft 60 dénárról, melyet a kamara háza után járó censusként vett fel oltárpénzül.

1601. júl.30.
latin ny.pv.
VIII.k.
7-8
Kerekes András nagyszobati lakos nyugtája 40 ft-ról, melyet Illésházy István magyar gubernátor rendelkezése foltyán vett fel követelése fejében Tatai Péter nagyszombati harmincadostól.

1606. febr.21.
latin ny. pv.
VIII.k.
9-10
Thurzó György gróf levele Liszt Gáspárhoz Pozsonyba, Komáromba megy többekkel békét kötni a budai basával. Továbbra is vigyázzon hűséggel házanépére; az asszony tanuljo meg engedelmeskedni.

1606. júl.16.
latin ny.
VIII.k.
11-20
Vizkeleti János, Pozsony m-i dicator elszámolásai az 1610 évi Pozsony m-i dica és adópénzekről.

1611. júl.16.
3 példány latin ny.
VIII.k.
21-22
Nádosi rendelkezése Nagyszombat városához, hoyg néhai Pesthy György vagyona felől hátrahagyott végrendelete szerint intézkedjék.

1615. jan.29.
latin ny. nagy pv.
VIII.k.
23-30
Vizkeleti János (1. 11) elszámolása Pozsony m. 1608. évi adóiról.

1615. jún.13.
latin ny.
VIII.k.
31-34
Amadé István levele Hermann Frigyes kam. számvevőhöz és tanácsohoz, melyben Gál deák restantiájára vonatkozó levelek másolatát kéri mielőbb megküldeni.

1617. aug.17.
latin ny.
VIII.k.
35-36
Pozsony m. magistratusának igazoló levele néhai Vizkeleti Pál volt m-i perceptor utódainak szegénységéről, károsodásairól, melyek folytán az utódok nincsenek abban a helyzetben, hogy atyjuknak az  1593, 1595, 1599. évi adószámadásai hiányainak eleget tehessenek. 

1617. nov.27.
latin ny. 5 pv.
VIII.k.
37-38
Partinger Gáspár kam. perceptor nyugtája 640 ft. 50 dénárról, melyet Csegleődi Demeter Pozsony m.-i dicator fizetett be a királyi ajándékból és a török kiadásokból.

1619. febr.12.
latin ny. pv.
VIII.k.
39-42
Kamarai meghagyás Bihari Ferenc nagyszombati harmincados ellenőrnek, hogy Bede Dániel volt nagyszombati harmincados, most morva preceptor követeléseit elégítsék ki.

1622. jún.7.
latin ny. pv.
VIII.k.
43-46
Ebeczky Imre levele Seliem Tamásnak, Szentgyörgy és Bazin várak provisorának, hogy az uralkodó Bécsből visszaküldött, Sipos Bálinttól való 6 ló számára küldjön elegendő szénát Pozsonyba.

1623. máj.31.
latin ny. pv.
VIII.k.
47-48
Ebeczky Imre kam. perceptor elismervénye, hogy Selem Tamás szentgyörgyi és bozini provisortól több alkalommal 218 3/4  veder bort vett át.

1623. szept.22.
latin ny. pv.
VIII.k.
49-50
Ebeczky Imre elismervénye, hogy Selyem Tamától 1. 43 (a pozsonyi vár német katonái számára átvett 28 ökröt, 3 tinót és 2 tehenet.

1623. okt.10.
latin ny. pv.
VIII.k.
51-52
A magyar kamara igazolása, hogy Seliem Tamás (1. 43) Szentgyörgy és Bazin városok lakosai által befizetett 202 3/4 és 78 1/4 284 veder bort az udvari kamara részére beszolgáltatta.

1624. márc.18.
latin ny. pv.
VIII.k.
53-56
Magyar Kamara rendelkezése Szentgyörgy város elöljáróságához, hogy az ottani harmincadosok menjenek Sellyére s helyettük Kéri János és Horváth László szolgái maradjanak, kiknek ellátásáról lovaikkal együtt gondoskodjék a város.

1626. okt.24.
magyar ny. pv.
VIII.k.
57-60
Kamarai meghagyás Bihary Ferenc nagyszombati harmincadosnak, hogy a sót haladéktalanul szállítsák Pozsonyba.

1627. márc.3.
latin ny. 2 pv.
VIII.k.
61-64
Kamarai meghagyás Bihary Ferenc nagyszombati harmincadosnak, hogy a pozsonyi káptalani emberért küldjön szekeret.

1627. márc.8.
latin ny. 3 pv.
VIII.k.
65-68
Kamarai meghagyás Bihary Ferenc nagyszombati harmincadosnak, hogy a nádori ítélőmester által a taxamegváltás felszabadítása ügyében kiadott rendelkezés szerint a dicator részére elegendő pénzről.

1627. febr.5.
latin ny. 3 pv.
VIII.k.
69-70
Konaczy Pál levele Konaczy Miklósnak, Stomfa vára provisorának, Patay buzáját Paltinger rendelkezése szerint Seréfdy Borstyán vicegenerálisának szállították el, míg a pusztakürti buzát a császár katonái horták el. Kis Trencsén és Apati falvak nincsenek. A nagyszombati házat érdemes megvennie. Kölcsönt kér, ill. megvételre ajánlja fel nagyhegyi szőllőjét.

1630. júl.8.
magyar ny.
VIII.k.
71-74
Kamarai meghagyás, Bihary Ferenc nagyszombati harmincadosnak, hogy gondoskodjanak Püspöky Jakab kir. jogügyigazgató utazásáról és költségeiről.

1633. jún.5.
latin ny. 2 pv.
VIII.k.
75-76
Kövesdy György stomfai provisor nyugtája 3 pozsonyi mérő zabról, melyet a jobbágyok Bécsbe szállítottak.

1633. jún.10.
magyar ny. pv.
VIII.k.
77-78
Szarkaházy János 40 ft-ról, melyet "táplálásunkra" vett fel Szilva Mihály pozsonyi harmincadostól.

1636. jún.27.
magyar ny. pv.
VIII.k.
79-82
Kamarai meghagyás Horváth Mihály és Benczich János Chiatan lakosoknak, hogy a Szempér és Németgurab közti határ felülvizsgálata végett júl. 28-ra kitűzött tárgyaláson, ill. a csitai ház és malom tárgyalásán, mely a bozini vár területén fekszik jelenjenek meg.

1637. júl.7.
latin ny. 2 pv.
VIII.k.
83-86
Pálffy Pál levele Eckler Lukács szempezi harmincadoshoz, pozsonyi postamesterhez. Újra kér 1000 ft-ot Bécsbe küldeni udvarmesteréhez, szerezzen zabot is. Bercsényinek is meg kell adnia 300 aranyat, küldjön 1600 ft-ot, az abroncsokat csak úgya adja, ha leteszi érte a pénzt.

1637. aug.5.
magyar ny. pv.
VIII.k.
87-88
Horváth Istvánnak, a semplei várnagynak nyugtája 70 ft-ról, melyet Ray Gáspár galgóci rationalistától vett fel a várbeli helyőrség fizetésére.

1639. febr.9.
latin ny. pv.
VIII.k.
89-92
Kecskés János kamarai generalis perceptor nyugtája 15 ft-ról, melyet Jaszkay Péter szempei és cseklészi provisortól vett fel.

1639. márc.1.
latin ny. pv.
VIII.k.
93-94
Horváth István (1. 87) nyugtája 70 ft-ról, melyet a várbeli helyőrség fizetésére vett fel Ray Gáspár galgóci rationalistától.

1639. márc.9.
latin ny. pv.
VIII.k.
95-96
A pozsonyi káptalan igazolólevele, hogy Pálffy Pál megbízása folytán eljártak a káptalan kiküldöttel Ekker Lukács kir. tanácsos főpostamester, szempei harmincados nemesócsai házánál, hogy van-e nála Pálffy Pál részéről "charta biancha", melyre Ekker nyilatkozik, hogy nincs.

1639. márc.17.
latin-magyar ny. pv.
VIII.k.
97-98
Kecskés János kamrai gen. perceptor nyugtája 218 ft. 75 dénárról, melyet Jászkay Péter szempezi és cseklészi provisortól vett fel Tőrös János (164 ft), Lethenyei Imre (20 ft), Szentbenedeky Márk (6 ft, 75 d), Görödy István (13 ft), Szentbenedeky Márk (15 ft) nyugtája szerint.

1640. jan.31.
latin ny. pv.
VIII.k.
99-100
Nyakasházy Andrásnak, Pálffy Pál detrekővári borgondnokának elismervénye, hogy Pozsonyból (Kecz) (?) Jánostól elszállított 11 hordó óbort.

1640. márc.14.
latin ny.
VIII.k.
101-102
Sirk Tamás malackai mészárosmester igazolása arról, hogy Vattay Lukács megbízásából Warbergben Szempe 4 ökröt vett meg 93 ft. értékben, Lipót főherceg számára és mindegyikbe beleégette az L betűt.

1640. júl.12.
német ny. pv.
VIII.k.
103-106
Vatay Lukács detrektől provisor igazolása, hogy Szentbenedeky Márk szempei harmincados Pálffy Pál gr. meghagyására 93 ft. értékben 4 hizlalt ökröt küldött Regensburgba Lipót főhercegnek ajándékba, ennek csordájával, L betűt égetve mindegyikbe.



VIII.k.
107-108
Pálffy Pál igazolása Auszperg (?) Kristóf pozsonyi udvari lakatos számára, aki 125 vasrácsot és 19 bádoglapot szállít Pozsonyba az uralkodó számára, s felszólítja a vámhelyeket, hogy ne szedjenek tőle vámot.

1641. ápr.28.
német ny. pv.
VIII.k.
157-158
Salgay László (1. 149) és Nagy Balázs igazolólevele, hogy a kismacsédiak (Pozsony m.) 2 1/2 portáját káraik miatt két portára szállították le.

1643. jún.20.
magyar ny. 2 pv.
VIII.k.
159-160
Salgay László (1. 149) és Nagy Balázs igazolólevele, hogy miután Podmericbenmegégett a templom 2 haranggal és aparochiával együtt 25 ház, portáik számát eggyel leszállították.

1643. júl.28.
magyar ny. 2 pv.
VIII.k.
161-162
Eszterházy Miklós nádor stb. igazolólevele, hogy az uralkodó beleegyezésével 1000 ft-ot vett fel Modor várostól háborús költségekre a város jövőbeli taxájának törlesztéseként.

1644. márc.19.
latin ny. pv. Nádori nagy pv.
VIII.k.
163-166
Eszterházy Miklós nádor utasítása Nagyszombat elöljáróságához, hogy a nagyszámmal gyülekező hadak élelmezése végett az érsek gabonáját s még veendő gabonát azonnal őröltessék meg, zsákoltassák és hordoztassák el a katonaság élelmezésére. Mintát küld egy újfajta tüzes szerszámból, melyből 300-at csináltassanak az ottani lakatosokkal.

1644. ápr.3.
magyar ny. pv.
VIII.k.
167-168
Eszterházy Miklós igazolólevele, hogy Modor város ágyu és munició szállításához való 3 lovat 3 emberrel, szerzsámokkal együtt adott.

1644. aug.24.
magyar ny. pv.
VIII.k.
169-170
Eszterházy Miklós igazolólevele, hogy Nagyszombat város ágyu és municiószállításhoz 12 lovat szerszámostul és 4 kocsist küldött.

1644. aug.24.
magyar ny. pv.
VIII.k.
171-172
Eszterházy Miklós igazolólevele, hogy Szakolca város ágyu és municiószállításhoz 10 lovat szerzsámostul és 3 embert küldött.

1644. aug.24.
magyar ny. pv.
VIII.k.
173-176
Lippay György esztergomi érsek levele Nagyszombat elöljáróságához, hogy alkalmazkodva az uralkodó rendeletéhez, a pécsi püspököt és Semleki Jánost küldi hozzájuk a szükséges intézkedések megtétele végett.

1645. jún.11.
magyar ny. pv.
VIII.k.
177-180
Pálffy Pál levele Vattay Lukácshoz. Megbízza, hogy számára Szepezen 6 hízott ökröt vétessen és azokat hajtassa Malackára.
Pozsony
1695. jan.13.
német ny.
VIII.k.
181-182
Ebeczky Imre (1. 129) nyugtája 150 ft-ról, melyet Méhes István Pozsony m-i perceptortól vett fel Péter testvére közvetítésével a közmunka törlesztésére.

1645. febr.7.
latin ny. pv.
VIII.k.
183-186
Eszterházy Miklós nádor nyugtája és igazolólevele, hogy Modor várostól átvett 25 lovat a Kolovrat-féle hadsereg számára a megállapított áron s ezek árát a város jövőbeli taxája törlesztésére fordítják.

1645. febr.23.
latin ny. pv.
VIII.k.
187-188
Ebeczky Imre Pozsony m.-i alispán levele Méhes István m-i perceptorhoz. A szenczi gyűlés elhatározta a személyes insurrectiot,zászlók és rézdobok készítését is elrendelte, - küldjön pénzt feltétlenül. Az eddig küldött (pénzekről közmunkapénzből 150 ft) nyugtát vett Dallos Alberttől, melyekről együttlétükkor nyugtát ad.

1645. márc.18.
magyar ny. pv.
VIII.k.
189-190
Dallos Albert nyugtája 166 ft-ról, melyet Ebeczky Imre alispántól vett fel a Méhes István perceptor által küldött közmunkapénzből. 

1645. máj.15.

VIII.k.
191-192
Dallos Albert nyugtája 125 ft- 60 dénárról, melyet ugynazon címen vett fel Méhes István perceptortól.

1644. júl.16.
latin ny.
VIII.k.
193-196
Pálffy Pál levelee Éliássi István pozsonyi harmincadosnak, Értesíti, hogy tudósítását 714 sókocka átvételéről megkapta. Utasítja, hogy Kibelikh Mátyás pozsonyi órásmesternek 17 ft 15 krajcárt fizessen ki.

1645. nov.6.
német ny. pv.
VIII.k.
197-198
Karoli Jánosnak, a pozsonyi vár prokolábjának levele Vida Ádám Sopron m-i perceptorhoz. Nincs senki gyámolítójuk, bár a győri püspök megígérte ezt; az érsek , távol van Újvárott. Ujfalusi Imre tizedest Győrbe küldte Kerekes charta bianchájával. GYőrött a katonák kevesebben több fizetést kapnak, mint ők (26-án), Pozsonyban. Küldjön pénzt.

1646. febr.21.
magyar ny. pv.
VIII.k.
199-200
Kelecseni István, Pozsony m. szolgabírájának és Vincze János esküdtjének igazolólevele, hogy Eszterházy Dániel kérésére Keresztúrban a sok pusztulás miatt a porták számát egy negyeddel 1 1/4 negyedre szállították le.

1646. aug.23.
magyar ny. 2 pv.
VIII.k.
201-204
Bihary Ferenc nagyszombati harmincados nyugtája 890 nagyszombati mérő tiszta búzáról (siligo), melyet Nagyszombat város elöljáróságától vett át Rakoviczky Ferenc nagyszombati ellenőr közvetítésével.

1646. nov.10.
latin ny. pv.
VIII.k.
205-206
Bihary Ferenc nyugtája 1611 nagyszombati mérő tiszta búzáról (siligo), melyet Nagyszombat város elöljáróságától vett át.

1647. febr.28.
latin ny. pv.
VIII.k.
207-208
Elismervény 50 dénár értékű egy szál kötélről, melyet a pozsonyi végház számára adott át Méhes István Pozsony m. perceptora.

1647. árp.15.
magyar ny. pv.
VIII.k.
209-210
Szemes Péter, Pozsony m. vicebírájának igazolólevele, hogy Méhes István m-i perceptor Ebeczky Imre egykori alispánnak 1641-ben 100, 1644-ben Ebeczky Imre szolgájának, Hagony Mihálynak 100 ft-ot kifizetett, de nyugtát ígérete ellenére sem kapott tőle, bár a m. előtt is kérte.

1648. márc.6.
magyar ny. pv.
VIII.k.
211-212
Urbanovics András, pozsony m. esküdjének nyugtája, hogy Méhes István m-i perceptor távollétében Ebeczky Imre alispán rendelkezése folytán felvette az 1642 évi 300 ft. közmunkapénzt, melyet átadott az alispánnak.

1648. febr.8.
magyar ny. pv.
VIII.k.
213-216
Károly János és Kapaczay Mihály várnagyok (Pozsony) Benyei (?) Mihály stárzsamester (magister excubiorum) nyugtája 520 ft-ról, melyet a pozsonyi várőrség kéthavi fizetésébe vettek fel Vattay Lukácstól Lippay Gáspár rendelete folytán.

1649. máj.27.
magyar ny. 3 pv.
VIII.k.
217-220
Károly János és Kapaczay Mihály várnagyok nyugtája 789 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vettel fel ugyanattól, három havi fizetésként.

1699. jún.30.
magyar ny. 3 pv.
VIII.k.
221-224
Pálffy Pál levele Vattay Lukácshoz. Utasítja, hogy Sigrainak az ő nádori fizetése terhére fizessen ki 500 birodalmi tallért.

1649. dec.10.
német ny.
VIII.k.
225-228 a)
Pálffy Pál levele Bihary Ferenc nagyszombati harmincadosnak. Lóvásárlásra küldött két szolgájának adjon előleget pénzt.

1650. márc.27.
magyar ny. pv.
VIII.k.
b)
Köszöghy Ádám nyugtája 50 ft-ról, melyet Pálffy Pál számára vett ló kifizetésére vett fel Bihary Ferenc harmincadostól.

1650. márc.29.
magyar ny.
VIII.k.
229-230
Jaskay György, Keglevich Ferenc dévényi uradalmi provisorának nyilatkozata, hogy a Keglevich Ferenc és Branchy Márton bazini lakos közt folyó szőllőperben Keglevich F. utasítása folytán a szőllőt átadja Branchy Márton birtokába.

1625. nov.25.
latin ny. pv.
VIII.k.
231-234
Kamarai meghagyás Moró Ferenc szentjánosi harmincadosnak, hogy a Pozsony m-i hegyentúli szentjánosi, gajari, sassi és stomfai harmincadok a húsvét előtti héten egyenként 6-6 az utáni héten 4-4  ökörborjút szállítsanak az udvari konyha részére.

1655. márc.15.
latin ny. 4 pv.
VIII.k.
235-238 a)
Majláth Miklós kir. jogügyigazgató, koronaügyész vádlevele Pozsony m. szolgabírájához Haramja Mátyás és 18 társa, özv. Révai Pálné Thaiffeliss Zsuzsanna Erzsébeth jobbágyai ellen, hogy az 1653 évtől folytatott bor és marhacsempészetük miatt indítson ellenük Pozsony m. előtt pert.

1657.
latin-magyar ny. 
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács, Pozsony m. szolgabírájának nyilatkozata, hogy a fent nevezettek ellen földesuraiknál a Szentgyörgy polgármesterénél megtette a hivatalos intézkedéseket.

1657. ápr.7.

VIII.k.
239-242 a)
Majláth Miklós kir. jogügyigazgató, koronaügyész vádlevele Pozsony m. szolgabírájához Haramja Mátyás és 18 társa, özv. Révai Pálné Thaiffeliss Zsuzsanna Erzsébeth jobbágyai ellen, hogy az 1653 évtől folytatott bor és marhacsempészetük miatt indítson ellenük Pozsony m. előtt pert.

1657.
latin-magyar ny. 
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács, Pozsony m. szolgabírájának nyilatkozata, hogy a fent nevezettek ellen földesuraiknál a Szentgyörgy polgármesterénél megtette a hivatalos intézkedéseket.

1657. ápr.7.

VIII.k.
243-246 a)
Majláth Miklós kir. jogügyigazgató, koronaügyész vádlevele Pozsony m. szolgabírájához Haramja Mátyás és 18 társa, özv. Révai Pálné Thaiffeliss Zsuzsanna Erzsébeth jobbágyai ellen, hogy az 1653 évtől folytatott bor és marhacsempészetük miatt indítson ellenük Pozsony m. előtt pert.

1657
latin-magyar ny.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács, Pozsony m. szolgabírájának nyilatkozata, hogy a fent nevezettek ellen földesuraiknál a Szentgyörgy polgármesterénél megtette a hivatalos intézkedéseket.

1657. ápr.7.

VIII.k.
247-250 a)
Majláth Miklós kir. jogügyigazgató, koronaügyész vádlevele Pozsony m. szolgabírájához Haramja Mátyás és 18 társa, özv. Révai Pálné Thaiffeliss Zsuzsanna Erzsébeth jobbágyai ellen, hogy az 1653 évtől folytatott bor és marhacsempészetük miatt indítson ellenük Pozsony m. előtt pert.

1657
latin-magyar ny.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács, Pozsony m. szolgabírájának nyilatkozata, hogy a fent nevezettek ellen földesuraiknál a Szentgyörgy polgármesterénél megtette a hivatalos intézkedéseket.

1657. ápr.7.

VIII.k.
251-254 a)
Majláth Miklós kir. jogügyigazgató, koronaügyész vádlevele Pozsony m. szolgabírájához Haramja Mátyás és 18 társa, özv. Révai Pálné Thaiffeliss Zsuzsanna Erzsébeth jobbágyai ellen, hogy az 1653 évtől folytatott bor és marhacsempészetük miatt indítson ellenük Pozsony m. előtt pert.

1657
latin-magyar ny.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács, Pozsony m. szolgabírájának nyilatkozata, hogy a fent nevezettek ellen földesuraiknál a Szentgyörgy polgármesterénél megtette a hivatalos intézkedéseket.

1657. ápr.7.

VIII.k.
255-256
Ernyey Lukács (1. 235-238b) levele Majláth Miklós kir. jogügyigazgatóhoz, melyben értesíti, hogy az idézéseket kiküldte és 6-án estére Szentjánoson lesz.

1617. ápr.2.
magyar ny. pv.
VIII.k.
257-260 a)
Majláth Miklós kir. jogügyigazgató, koronaügyész vádlevele Pozsony m. szolgabírájához Haramja Mátyás és 18 társa, özv. Révai Pálné Thaiffeliss Zsuzsanna Erzsébeth jobbágyai ellen, hogy az 1653 évtől folytatott bor és marhacsempészetük miatt indítson ellenük Pozsony m. előtt pert.

1657
latin-magyar ny.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács, Pozsony m. szolgabírájának nyilatkozata, hogy a fent nevezettek ellen földesuraiknál a Szentgyörgy polgármesterénél megtette a hivatalos intézkedéseket.

1657. ápr.7.

VIII.k.
261-262 a)
Amadé Judit levele Ernyey Lukács szolgabíróhoz, melyben értesíti, hogy Majláth Miklós által emelt vádpanasz ügyében Lavoda nevű faluban május 8-át rendelte viszgálónapként.

1657. ápr.15.
magyar ny. pv.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács levele Majláth Miklóshoz, melyben tudatja, az Amade Judit által kitűzött vizsgálati napot.

1657. ápr.17.
magyar ny. pv.
VIII.k.
263-264 a)
Jankovich Miklós levele Ernyey Lukácshoz, melyben kéri tudatni Mayláth Miklós kir. jogigazgatóval, hogy a zavodai jobbágyai elleni vádpanasz tárgyalási napjául május 7-ét tűzte ki.

1657. ápr.16.
magyar ny. pv.
VIII.k.
265-266 a)
Tarnóczy István levele Ernyey Lukácshoz, melyben tudatni kéri Maylath Miklós kir. jogigazgatóval, hogy a závodi és szekulai jobbágyok elleni per vizsgálati napjául Závodra május 8-át tűzte ki.

1657. ápr.16.
magyar ny. pv.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács levele Mayláth Miklós kir. jogigazgatóhoz, hogy Tarnóczi István május 8-át tűzte ki vizsgálati napként.

1657. ápr.17.
magyar ny. pv.
VIII.k.
267-268 a)
Amado Judit levele Ernyey Lukácshoz, melyben kéri tudatni Mayláth Miklóst, hogy május 15. számára nem megfelelő tárgyalási nap, mert Nyitra m. törvényszékén akkor ül össze s ott lesz prótkátorsival együtt. Más terminust kér.

1657. ápr.27.
magyar ny. pv.
VIII.k.
b)
Ernyey Lukács levele Mayláth Miklóshoz, kinek megküldi az előbbi levelet.

1657. ápr.28.
magyar ny. pv.
VIII.k.
269-270 a)
Hencz András leveleErnyey Lukácshoz, melyben közli, hogy Czobor Imre gr. május 13-14.-ét tűzte ki Szentgyörgyre jobbágyai vizsgálati napjául. Előbb nem írhatott Apponyiné temetése miatt.



VIII.k.
b)
Ernyey Lukács levele mayláth Miklóshoz. Közli az előbbi levelet.

1657. ápr.23.
magyar ny. pv.
VIII.k.
271-272 a)
Hencz András levele Ernyey Lukácshoz. Mayláth M. kívánsága szerint legyen a tárgyalás máj. 17-én. 

1617. ápr.30.
magyar ny. pv.
VIII.k.
271-272 b)
Ernyey Lukács levele Mayláth Miklóshoz. Küldi az előbbi levelet.

1657. ápr.29.
magyar ny. pv.
VIII.k.
273-276
Teuffel zsuzsanna Erzsébet - Révai Pálné özv. - levele mayláth Miklós kir. jogigazgatóhoz, melyben tudatja, hogy ragaszkodik az általa kitűzött terminushoz a szentjánosi jobbágyai ügyében indított vizsgálatban.

1657. máj.9.
magyar ny. pv.
VIII.k.
277-278 a)
Amadé Judit levele Ernyey Lukácshoz. Zavodai jobbágyai ügyében jún. 6-át tűzi ki.

1657. máj.13.
magyar ny. pv.
VIII.k.
277-278 b)
Ernyey Lukács levele Mayláth Miklóshoz. Gr. Erdődi Gáborné Amadé Judit levelét küldi.

1657. máj.13.
magyar ny. pv.
VIII.k.
279-280
Ernyey Lukács levele Mayláth Miklóshoz. Nem járhatott el a rábízott dolgokban, mert két tárgyalása akadályozta. Nyitra megyébe, majd Pozsonyba, a nádorhoz kell mennie ezek miatt, s kérni fogja Mayláth tanácsát. Gr. Czobor letette a gondnokságot (tutora).

1657. jún.5.
magyar ny. pv.
VIII.k.
281-282
Mayláth Miklós levele Ernyey Lukácshoz, hogy gr. Erdődi Gáborné Amadé Judit jobbágyai ellen Zavotára kitűzött elmaradt terminus helyett kérjen a grófnétól újabb terminust.

1657. aug.30.
magyar ny. pv.
VIII.k.
283-284 a)
Nádori (Wesselényi Ferenc) rendelkezés Méhes GYörgy szenci harmincadoshoz, hogy a pozsonyi franciskánusoknak fizessen ki a nádor fizetésének számlájára 600 ft-ot.

1658. nov.1.
latin ny. pv.
VIII.k.
283-284 b)
Malomfalvay Gergely, a pozsonyi konvent elnökének nyugtája 600 ft-ról, melyet a nádor megbízásától vett fel Méhes Györgytől.

1658. nov.10.
latin ny. pv.
VIII.k.
285-286 a)
Nádori rendelkezés (Wesselényi Ferenc) Méhes György szempci harmincadosnak, hogy a nádori fizetés terhére fizessen ki a zsolnai polgároknak 90 ft-ot.



VIII.k.
285-286 b)
RAkowszky Dániel és Hamvan Illyés nyugtája 90 ft-ról.

1659. febr.27.
szlovák ny.
VIII.k.
287-290
Zichy István meghagyása Méhes György szempci harmincadosnak, hogy a nádor mellékelt rendelkezése szerint Makay nevű megbízottjának fizessen ki fizetése számlájára 51 ft-ot.

1659. ápr.6.
magyar ny. pv.
VIII.k.
291-292
Wesselényi Ferenc nádor nyugtája 8000 ft-ról, melyet az uralkodó megbízásából a kamara rendelkezése folytán Pozsony város fizetett le jövendőbeli kir. taxája számlájára.

1561. jún.20.
latin ny. pv.
VIII.k.
293-294
Wesselényi Ferenc nyugtája 1000 ft-ról, melyet Pozsony város elöljárójától vett fel.

1661. jún.22.
latin ny. pv.
VIII.k.
295-296
Wesselényi Ferenc nyugtája 100 ft-ról, melyet Pozsony város elöljárójától vett fel annak a 10.000 ft-nak a részleteként, mely beszámítandó az uralkodó által elrendelt és Pozsony város által neki fizetendő 40.000 ft-ba.

1661. jún.19.
latin ny. pv.
VIII.k.
297-298
Wesselényi Ferenc nyugtája 2211 ft-ról, melyet Palugyay Gábor, a kamara pozsonyi perceptorától vett fel évi fizetéséből a pozsonyi kézművesek számárak, kiknek nevét feltűnteti a nekik járó összeggel együtt.

1662. szept.20.
latin ny. pv.
VIII.k.
299-302
Esterházi János levele Eszterházi Ferenc gr. kamarai tanácsosnak. Az elfogott ember nem a száki jobbágyok kártevője: Varga Gyurka, kit azonban a szentmártoni kapitány elfogatott, de el is engedett; megparancsolta, hogy újra fogják el.

1666. márc.30.
magyar ny. pv.
VIII.k.
303-306
Korompay Péter apát, prépost, esztergomi kanonok kir. táblabíró, érseki prefektus és dézsmabérlő nyilatkozata, hogy Borova (?) és Istvánfalva (Pozsony m.) falvak mindennemű tizedét 16 ft-ért eladta a csesztei szegényháznak (xenodochiumnak).

1666. aug.7.
latin ny. pv.
VIII.k.
307-310
Pálffy Miklós gr. Pozsony m. főispánja, Pozsony várának főkapitánya, kir. tanácsos, kamarás, kir. tőpalotamester, koronaőr elismervénye, hogy Bazin várostól átvette ez évre azt a 250 veder bort, melyet éneként az uralkodó asztalára szoktak adni.

1666. nov.28.
latin ny. pv.
VIII.k.
311-314
Pálffy Miklós elismervénye, hogy Szentgyörgy várostól átvette ez évre azt a 400 veder bort, melyet az uralkodó asztalára szoktak adni.

1666
latin ny. pv.
VIII.k.
315-316
Jelenffy László bazini plébános nyugtája 50 ft-ról, melyet negyedévi fizetésébe vett fel Bornemissza Ferenctől.

1666. dec.31.
latin ny.
VIII.k.
317-320
Markovics György szekulai lakos nyilatkozata, hogy Mészáros Jakab buri (?) lakos társával 11-12 ártányt hozott át a harmincadokon vám nélkül a levárdi vásárra, kiket megfogott Moró Ferenc szentjánosi harmincados (Pozsony m.), de az ő közbenjárására vám nélkül bocsátotta el őket, akik egy ártányt ajándékoztak a harmincadosnak.

1669. ápr.16.
magyar ny. 2pv.
VIII.k.
321-322
Jelenffy László bazini plébános nyugtája 62 ft. 50 dénárról, melyet 1670 harmadik negyedévére saját és az iskolatanító fizetéseként vett fel Bornemissza Ferenc kamarai perc.-tól.

1670. okt.20.
latin ny. pv.
VIII.k.
323-324
Jelenffyf László nyugtája 62 ft. 50 dénárról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel a negyedik negyedévre.

1671. jan.20.
latin ny. pv.
VIII.k.
325-326
Pavlesich lászló pozsonyi minorita gvárdián nyugtája 50 ft-ról, melyet a minorita konvent számáar vett fel Bornemissza Ferenc kam. perceptortól az uralkodó által a harmadik negyedévre kiutalt összegként.

1669. okt.31.
latin ny. pv.
VIII.k.
327-328
Bosnyák András nyugtája 1 ft. 75 dnárról, melyet a börtönben való élelmezése címén márc. 4-11-ig terjedő időre vett fel Eisforth Tamás János pozsonyi kamarai német számtiszttől.

1674. márc.11.
latin ny. 
VIII.k.
329-332
Mednyánszky János nyilatkozata, hogy 6235 rhénes forintot lengyel pénzben lefizetett Eisforth Tamás János gen. perceptornak katonai pótadó és fogyasztási adó (bérlete) címen.

1674. jún.6.
latin ny. pv.
VIII.k.
333-336
Mednyánszky János ellennyugtája 4480 ft. 35 dénárról, melyet Eisfort János Tamás perceptornak fizetett le lengyel pénzben.

1674. júl.10.
latin ny. 
VIII.k.
337-340
Mednyánszky János, Pozsony m.-i perceptor ellennyugtája 3174 ft-ról, melyet Eisfort Tamás János német számvevőnek és a fogyasztási illetékek országos perceptorának fizetett le.

1674. okt.30.
latin ny. pv.
VIII.k.
341-344
Mednyánszky János ellennyugtája 4856 ft. 42 dénárról, melyet ugyanannak fizetett le.

1675. márc.11.
latin ny. pv.
VIII.k.
345-346
Mednyánszky János, Pozsony m.-i perceptor ellennyugtája 2577 ft. 55 dénárról, melyet Eisfort Tamás János német számvevőnek és a fogyasztási illetékek országos perceptorának fizetett le.

1675. jún.19.
latin ny. pv.
VIII.k.
347-348
Mednyánszky János, Pozsony m.-i perceptor ellennyugtája 1359 ft. 23 dénárról, melyet Eisfort Tamás János német számvevőnek és a fogyasztási illetékek országos perceptorának fizetett le.

1675. jún.29.
latin ny. pv.
VIII.k.
349-350
Jelenffy László (1. 321) nyugtája 62 ft. 50 dénárról, melyet saját és az isk. tanító fizetése címén Bornemissza Ferenc perceptortól vett fel.

1675. okt.14.
latin ny. 
VIII.k.
351-352
Nádasdi István gr. levele Nemsovay István czejtei tiszttartójának. A negyedévi adóra gondja legyen, szedje be és hozza el; a visszaküldött ökrökre vigyázzon; a hintóbeli fekete lovat hozza magával.

1683. okt.8.
magyar ny. pv.
VIII.k.
353-354
Nádasdi István gr. levele Nemsovay István czejtei tiszttartójának. Egy hete az uralkodóval mulat, szekereken küldjön élelmet és bort.                                                              

1683. szept.27.
magyar ny. pv.
VIII.k.
355-358 a)
Gosztonyi István kérvénye a kamarához, hogy az érseki javak elfoglalásakor Szentgyörgy, Bazin, Modor és más helységekbe 6, majd ismét Szentgyörgyre való 2, összesen 8 napi kiküldetésének költségeit készítse meg a kamara.

1685. febr.1.
latin ny.
VIII.k.
355-358 b)
Kamarai kiutalás 16 ft-ról Gosztonyi István számára.

1685. febr.10.
latin ny.
VIII.k.
355-358 c)
Gosztonyi István nyugtája 16 ft-ról, melyet felvett a kamarától.


latin ny.
VIII.k.
359-360
Vattay Ferenc (és Vattay István) kötelezvénye 100 ft-ról, melyet atyja bécsi tartózkodása szükségeire vett fel Gosztonyi Istvántól 3 hétre.

1688. jan.31.
magyar ny. pv.
VIII.k.
361-362
Lipót király rendelete Pozsony vármegyéhez, hogy Rádoszoczy Anna Mária és Keltio János között egyenlő arányban ossza fel szülői örökségüket.

1692. szept.3.
latin ny. nagy kir. pv.
VIII.k.
363-366
Eszterházy Pál kötelezvénye 36.000 rhénes forintról, melyet kölcsönvett Szécsényi György gróftól.

1699. aug.1.
latin ny. másolat
VIII.k.
367-368
Ivanovich Judit apátnő nyugtája 52 ft-ról, melyet f. évi második negyedévi járulék címén vett fel Gosztonyi István pozsonyi harmincadostól.

1703. jún.30.
latin ny. pv.
VIII.k.
369-382
Füleky László gondnoki számadása özv. Kinteri Sámuelnénak gr. Erdődi györgy praefectusa özvegyének és árváinak ingóságairól.

1726-1736
latin ny.
VIII.k.
383-386
Pozsony város bírája elrendeli, hogy mivel Hutter András szobrász, pozsonyi polgár a Zichy grófnéBercsényi Zsuzsannától kölcsön fölvett 45 ft.-ot nem fizette meg, a városi kapitány az összeg erejéig őt hajtsa végre.
Pozsony
1733. nov.30.
német ny.
VIII.k.
387-388
Dallos Albert levele Ebeczky Imre, Pozsony m. alispánjához. A száraz tokot megküldte feleségének, költsék el jó egészséggel. Kéri a 20 ft. tartozást. "Buda táján igen nagy földindulás volt, a budai bástya egy darabja el is széledett, a török újra építi, de rabol, pusztít is, Sződ, Léva, Damasd körül leselkedik s marhát, embert rabol mindenfelől.

1641. júl.13.
magyar ny. Az eredetiről lemásolva 1831. máj.11.
VIII.k.
389-392
Pozsony m. elrendeli, hogy Niczky Józsefnek Batthyanyitól kölcsönvett 2000 ft-ról szóló adósságát a hitelező betáblázhatja.

1784. máj.6.
latin  ny. A kötelezvény szövege magyar ny. pv.
VIII.k.
393-396
Eszterházy Dániel levele Pozsony m. alispánjához, melyben tiltakozik az ellen, hogy nemesi lakhellyé tett gatai paraszfundusát megadóztassa a m.

1751. dec.27.
magyar ny.
IX. kötet
520p
Nyitra vármegyére vonatkozó iratok

1557-1598
217 db =520p
IX.k.
1-4
Címlap



IX.k.
6-8
Kamarai meghagyás Palásty Márton és Stökkel Erasmus sellyei harmincadosoknak, hogy fizessenek ki Bornemissza Imre deáknak 100 ft-ot az uralkodó parancsára, de mert állatokat fog áthajtani a harmincadon, e 100 ft-ot vonják le a harmincadvámból.
Pozsony
1557. júl.17.
latin ny. pv. helye
IX.k.
9-12
Címlap



IX.k.

Kamarai meghagyás Palásty Márton és Stökkel Erasmus sellyei harmincadosoknak, hogy bár szünetel a bevétel az állatok áthajtásának megszűntetésével, ismételten utasítja a harmincadosokat, hogy fizessék ki az esztergomi érseknek az 1440 ft. fizetését, mert panaszt emelt a kifizetés elutasítása miatt.
Bécs
1557. nov.20.

IX.k.
13-14
Bornemissza Mátyás szakolcai harmincados kötelezvénye (reversalis), mely szerint bizonyos adósságok miatt Pozsonyba hivattatott s onnan 15 napra azzal bocsátott el házi és családi ügyeinek rendezésére, hogy 15 nap múlva visszatér.
Pozsony
1562. ápr.11.
latin ny. pv.
IX.k.
15-16
Bornemissza Mátyás kötelezvénye, hogy személyesen fog megjelenni a kamarán, amikor a kamara elnöke és tanácsosai ezt megkívánják.
Pozsony
1562. máj.3.
latin ny. pv. helye
IX.k.
17-20
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 2000 ft-ról, melyet részben Kemlői Pál és Nagyváty bálint Nyitra m.-i dicatoroktól megyei subsidiumként vett fel, részben Wsaly Péter fizetett be az esztergomi érsekség és turóci prépostság javaiból.
Pozsony
1564. máj.18.
latin ny. pv.
IX.k.
21-22
Mossóczy László nyugtája 1000 ft-ról, melyet Nagyváti Bálint Nyitra m.-i dicator fizetett be subsidium címénn.
Pozsony
1564. júl.22.
latin ny. pv.
IX.k.
23-26
Mossóczy László nyugtája 1500 ft-ról, melyet Nagyváti Bálint fizetett be subsidium címén.
Pozsony
1564. aug.10.
latin ny. pv.
IX.k.
27-28
Sámbokréty György, Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel az 1564 évi dicapénzből.
Nyitra
1564. máj.5.
latin ny. pv.
IX.k.
29-30
Paczalai Miklós, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a dicapénzből.
Nyitra
1564. máj.5.
latin ny. pv.
IX.k.
31-32
Paruczay Mátyás, Niytra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a subsidiumpénzből.
Parucza
1564. máj.5.
latin ny. pv.
IX.k.
33-34
Paruczay Mátyás, Csobay Literatus Urban és Paczaly Miklós Nyitra m-i szolgabírák nyugtája 16 ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel a subsidiumpénzből.
Nyitra
1564.  szept.27.
latin ny. 3 pv.
IX.k.
35-36
Zongor István, Niytra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a subsidiumpénzből.
Nyitra
1564. szept.27.
latin ny. pv.
IX.k.
37-38
Sambokréty György (1 27.o.) nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Nagyváty Bálint m-i dicatortól.
Nyitra
1564. szept.28.
latin ny. 
IX.k.
39-40
Mossóczy László magyar kamarai generalis perceptor nyugtája 1600 m. ft-ról, melyet Nagyváthi Bálint és Ochkay György Nyitra m-i számvevőktől (exaktor) vett fel a m. subsidiumaként.
Pozsony
1564. okt.22.
latin ny. pv.
IX.k.
41-42
Mossóczy László nyugtája 147 ft. 23 dénárról, melyet Nagyváthi Bálint és Ochkay György vett fel a m. subsidiumaként.
Pozsony
1564. okt.22.
latin ny.pv.
IX.k.
43-44
Mossóczy László nyugtája 2000 ft-ról, melyet Nagyváthi Bálint, Nyitra m. dicatora fizetett be Bornemissza Pál nyitrai püspök nyugtáján: az összeget ez 1561-ben Győr város építésére adta kölcsön az uralkodónak.
Pozsony
1564. dec.14.
latin ny. pv. helye
IX.k.
45-48
Nagyváti Bálint Nyitra m.-i dicator portaösszeírása Nyitra m. 4 járásában. Aláírás és pecsét nélkül 

dátum nélkül
latin ny.
IX.k.
49-50
Sámobkréthy György, Nyitra m. alispánja nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetése fejében vett fel Nagyváthy Bálint dicatortól.

1565. márc.24.
latin ny. pv.
IX.k.
51-52
Sámobkréthy György, nyugtája 12 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1565. ápr.9.
latin ny. pv.
IX.k.
53-54
Paruczay Mátyás, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel.
Parucza
1565. jún.19.
latin ny. pv.
IX.k.
55-56
Paruczay Mátyás, nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetés címén vett fel.
Nyitra 
1565. szept.9.
latin ny. pv.
IX.k.
57-58
Zongor István, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel.
Bajmóc
1565.
latin ny. pv.
IX.k.
59-60
Zongor István, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel.

1565. 
latin ny. pv.
IX.k.
61-62
Paczolay Miklós szolgabíró nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetése címén vett fel.

1565.
latin ny. pv.
IX.k.
63-64
Paczolay Miklós szolgabíró nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetése címén vett fel a dicatortól.

1565
latin ny. pv.
IX.k.
65-66
Forgách Imre nyugtája 52 ft-ról,melyet Komjáti kastélyában időző 10 10 vas és 10 gyalogos jan. havi fizetéseként vett fel az uralkodó rendlekzése szerint Mossóczy László magyar kamarai perceptortól.
Pozsony
1567. jan.23.
latin ny. pv.
IX.k.
67-68
Forgách Imre nyugtája 52 ft-ról,melyet Komjáti kastélyában időző 10 10 vas és 10 gyalogos egy havi havi fizetéseként vett fel az uralkodó rendlekzése szerint Mossóczy László magyar kamarai perceptortól.
Pozsony
1567. febr.19.
latin ny. pv.
IX.k.
69-70
Forgách Imre nyugtája 52 ft-ról,melyet Komjáti kastélyában időző 10 10 vas és 10 gyalogos egy  havi fizetéseként vett fel az uralkodó rendlekzése szerint Mossóczy László magyar kamarai perceptortól.
Pozsony
1567. febr.19.
latin ny. pv.
IX.k.
71-72
Forgách Imre az uralkodó aulicusának nyugtája 52 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel.
Pozsony
1567. ápr.5.
latin ny. pv.
IX.k.
73-74
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 3 ft-ot Prozsinszky László újhelyi harmincados ellenőrének, e tisztsége elvállalásakor a kamarához történt jövetele idején való kiadásai fedezésére.
Pozsony
1567. ápr.26.
latin ny.
IX.k.
75-76
Forgách Imre nyugtája 52 ft-ról, melyet az uralkodó rendelkezése szerint a komjáti kastélyában tartózkodó 10 lovas és 10 gyalogos fizetésére vett fel Mossóczy László magyar kamarai perceptortól.
Pozsony
1567. máj.24.
latin ny. p.v
IX.k.
77-78
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki 2 ft-ot Jeszenszky György újhelyi harmincadosnak e tisztsége elvállalásakor a kamarához való utazás költségeinek fedezésére.
Pozsony
1567. jún.11.
latin ny p.v
IX.k.
79-80
Jeszenszky György nyugtája 2 ft-ról, (1 77.), melyet Mossóczy László perceptortól vett fel harmincadosi tiszte felválallásakor felmerült kiadásai fedezésére.
Pozsony
1567. jún.12.
latin ny. pv.
IX.k.
81-82
Bucsányi Zsigmond Nyitra m-i alispán, Spáczay Márton vicepalatinus és Majtényi Kristóf kir. biztosok nyugtája 18 ft-ról, melyet a kopcsáni jobbágyok ki nem fizetett harmincadoja tárgyalásakor utiköltség címén vettek fel Királyfalvy Balázs szakolcai hamrincadostól.
Szakolca
1567. aug.16.
latin ny. 3 pv.
IX.k.
83-84
Mossóczy László m. kamarai perceptor nyugtája 6118 ft 50 dénárról, melyet Chuzy Benedek Nyitra m-i dicatortól vett fel részben készpénzben, részbn Schnaterl András bécsi hadi pénzkifizető (solutor belliens) nyugtája nyomán.
Nyitra
1568. aug.6.
latin ny. pv.
IX.k.
85-86
Mossóczy László m. kamarai perceptor nyugtája 400 ft-ról, melyet Chuzy Benedek, Nyitra m-i dicatortól vett fel vármegyei subsidium hátralékként.
Pozsony
1668 okt.24.
latin ny. pv.
IX.k.
87-88
Chazár János az uralkodó szakolcai és pvitvesi decimátorának nyugtája 29 ft. 67 dénárról, melyet Vasaly Pétertől, az esztergomi érseki javadalmak adminisztrátorától vett fel a gyümölcs, termény és bortized beszedésekor felmerült költségei fedezésére.
Ujvár (Érsek?)
1569. jan.6.
latin ny. pv.
IX.k.
89-92
Försletterus JÁnos m. kamarai ellenőr nyugtája 200 ft-ról, melyet Chuzy Benedek Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidium-hátralékába Zermegh jános kamarai tanácsos nyugtájával, melyet ez Dersfy István kapitány katonái fizetésére adott ki. 
Pozsony
1569. jan.20.
latin ny. pv.
IX.k.
93-94
Bossány Kristóf Nyitra m.-i szolgabíró nyugtája  6 ft-ról, melyet adószedési szolgálatáért vett fel.

1569
magyar ny. pv.
IX.k.
95-96
Mossóczy László m. kamarai perceptor nyugtája 242 ft-ról, melyet Chuzy Benedek Nyitra m-i dicatortól vett fel a m. subsidium hátralékaként.
Pozsony
1569. szept.1.
latin ny. pv.
IX.k.
97-100
Kamarai meghagyás Mossóczy Tamás szakolcai harmincadosnak, hogy fizessen ki Királyfalvi (Királyfyay) Balázs szakolcai harmincados özvegyének 200 ft-ot, melyet az özvegy kérésére az uralkodó rendelt kifizetni.
Pozzony
1569. szept.28.
latin ny. 3 pv.
IX.k.
101-124
Jokő (nyitra m.) vára ingóságainak leltára Devecheri Chrom Jánosnak való átadásakor.

1569. dec.7, 14.
latin ny.
IX.k.
125-126
Karway Erzsébet elismervénye 20 kepe gabonáról, melyet Uzaly Péter adott neki Tardoskedden az uralkodó adományaként.

1570. márc.4.
magyar ny. pv.
IX.k.
127-128
Mossóczy László m. kamrai perceptor nyugtája 1175 ft-ról, melyet Chuzy Benedek, Nyitra m. dicatorától vett fel a m. subsidiumadójába.
Pozsony
1570. máj.29.
latin ny. pv.
IX.k.
129-130
Nagy István (Nyitra m.) szolgabíró nyugtája 6 ft-ról, melyet jargatásáért (szolgálati útjaiért) vett fel Chuzy Benedek dicatortól.
Szilád (Nyitra m.)
1570. júl.14.
magyar ny. pv.
IX.k.
131-132
Mossóczy László m. kamarai perceptor nyugtája 600 ft-ról, melyet Nyitra m. subsidiumaként fizetett be Chuzy Benedek m-i dicator. 
Pozsony
1570. júl.27.
latin ny. pv.
IX.k.
133-134
Mossóczy László m. kamarai perceptor nyugtája 225 ft-ról, melyet Nyitra m. subsidiumaként fizetett be Zermegh János kamrai tanácsos útján.
Pozsony
1570. júl.11.
latin ny. pv.
IX.k.
135-136
Bossányi Kristóf, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet a rováspénzből vett fel Chuzy Benedektől.
Nyitra
1570. aug.3.
magyar ny. pv.
IX.k.
137-138
Gyepes Benedek Nyitra m-i szolgabíró nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chuzy Benedek dicatortól.
Nyitra
aug.12.
magyar ny. pv.
IX.k.
139-140
Makkay János, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól (1. 137 old.).
Nyitra
1570. aug.24.
magyar ny. pv.
IX.k.
141-142
Réthey János, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 12 ft-ról, melyet 1569 évi fizetéseknt vett fel Chuzy Benedek dicatortól.

1570. aug.24.
magyar ny. pv.
IX.k.
143-144
Nagy István (1. 129 o.) nyugtája 5 ft. 40 dénárról, melyet jargalásáért vett fel Chuzy Benedektől.
Szilád
1570. okt.6.
magyar ny. pv.
IX.k.
145-146
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 55 ft-ról, melyet Chuzy Benedektől vett fel Zermegh János kam. tan. közvetítésével Nyitra m. subsidium-hátralékaként.
Pozsony
1570. okt.10.
latin ny. pv.
IX.k.
147-148
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 298 ft-ról, melyet Chuzy Benedektől vett fel Zermegh János kam. tan. közvetítésével Nyitra m. subsidium-hátralékaként.

1570. okt.10.
latin ny. pv.
IX.k.
149-150
Makvay János (1. 139.o) nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a rováspénből Chuzy Benedek dicatortól.
Nyitra
1570. okt.16.
magyar ny. pv.
IX.k.
151-152
Luka János Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chuzy Benedek m-i dicatortól.
nyitra
1570. okt.17.
latin ny. pv.
IX.k.
153-154
Charnowsky Mátyás, Nyitra m. jegyzőjének nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chuzy Benedek m-i dicatortól.
Nyitra
1570. okt.6.
latin ny. pv.
IX.k.
155-156
Gyepes Benedek (1. 137.o) nyugtája 6 ft-ról, melyet jragalásáért vett fel a rováspénzből.

1571. márc.28.
latin ny. pv.
IX.k.
157-158
Mossóczy László kamrai perceptor nyugtája 2035 ft-ról, melyet Chuzy Benedek, Nyitra m-i dicator fizetett be részint készpénzben, részint gr. Salm Gyula nyugtájával.
Pozsony
1571. márc.28.
latin ny. pv.
IX.k.
159-160
Mossóczy László kamrai perceptor nyugtája 2 ft-ról, melyet Luka János, Nyitra m. alispánja fizetett be a m. subsidium hátralékában. Abstemius-Bornemissza Pál erdélyi püspök és helytartó nyugtájával.
Pozsony
1571. ápr.4.
latin ny. pv.
IX.k.
161-162
Mossóczy László nyugtája 347 ft. 87 dénárról, melyet Luka János (1. 159.o) fizetett be nyitra m. subsidium-hátralékában Abstemius-Bornemissza Pál (1. 159.o) nyugtájával, mely fizetése felvételéről szól.
Pozsony
1571. ápr.4.
latin ny. pv.
IX.k.
163-164
Mossóczy László nyugtája 35 ft-ról, melyet Luka János (1. 159.o) fizetett be nyitra m. subsidium-hátralékában Abstemius-Bornemissza Pál (1. 159.o) nyugtájával, mely fizetése felvételéről szól.
Pozsony
1571. ápr.4.
latin ny. pv.
IX.k.
165-166
Mossóczy László nyugtája 4001 ft. 5 1/2 dénárról, melyet Chuzy Benedek, Nyitra m. dicator fizetett be Abstemius-Bornemisza Pál erdélyi püspök és helytartó két nyugtájával.
Pozsony
1571. ápr.30.
latin ny.
IX.k.
167-168
Rethey János (1. 141.o.) nyugtája 4 ft-ról, melyet Chuzy Benedektől vett fel a rováspénzből.

1571. jún.14.
magyar ny. pv.
IX.k.
169-170
Makray János (1. 139.o) nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chuzy Benedek dicatortól.

1571. szept.19.
magyar ny. pv.
IX.k.
171-172
Makray János nyugtája 6 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chuzy Benedek dicatortól.

1571. szept.19.
magyar ny. pv.
IX.k.
173-174
Nagy István (1. 129.o.) nyugtája 6 ft-ról, melyet (jargalásáért) szolgálatáért vett fel Chuzy Benedek dicatortól.

1571. aug. után
magyar ny. pv.
IX.k.
175-176
Nagy István (1. 129.o.) nyugtája 6 ft-ról, melyet (jargalásáért) szolgálatáért vett fel Chuzy Benedek dicatortól.

1571. 
magyar ny. pv.
IX.k.
177-178
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 19 ft. 7 1/2 dénárról, melyet Chuzy Benedek dicator fizetett be Nyitra m. subsidium hátralékaként.
Pozsony
1572. jan.30.
latin ny. pv.
IX.k.
179-180
Nagyváthy Ferenc m. kam. perceptor nyugtája 450 ft-ról, melyet Thardy István Nyitra m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1572. okt.28.
latin ny. pv.
IX.k.
181-182
Nagyváthy Ferenc m. kam. perceptor nyugtája 500 ft-ról, melyet Thardy István Nyitra m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1572. okt.21.
latin ny. pv.
IX.k.
183-184
Nagyváthy Ferenc m. kam. perceptor nyugtája 930 ft-ról, melyet Thardy István Nyitra m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként Forgách Simon dunántúli főkapitány három nyugtájával, melyek 3 havi fizetéséről szólnak.
Pozsony
1572. okt.21.
latin ny. pv.
IX.k.
185-186
Elephanti Imre, Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetése gyanánt vett fel Thardy István dicatortól.
Nyitra
1572. nov.19.
latin ny. pv.
IX.k.
187-188
Makray István (1. 139.o) nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Thardy István Nyitra m.-i dicatortól.
Nyitra
1572. nov.12.
latin ny. pv.
IX.k.
189-192
Kamarai meghagyás Wyzkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicatornak, hogy fizessen ki 50 ft-ot Nyáry Pál 2000 ft. nyugdíjkövetelésébe.
Pozsony
1582. dec.5.
latin ny. pv.
IX.k.
193-194
Nagy István (1. 129.o) nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a dicapénzből. 
Szilád
1572. dec.20.
latin ny. pv.
IX.k.
195-196
Perekedy Miklós, Nyitra m. törvényszéke jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Thardy István dicatortól.
Nyitra
1572. dec.20.
latin ny. pv.
IX.k.
197-198
Nagyváthy Ferenc m. kamarai perceptor nyugtája 700 ft-ról, melyet Thardy István nyitra m. dicator fizetett be a m. subsidiumába.
Pozsony
1572. dec.21.
latin ny. pv.
IX.k.
199-200
Réthey János (1. 141.o) nyugtája 6 ft-ról, melyet "jargalásáért" vett fel Chuzy Benedek (dicatortól)

1572. 
magyar ny. pv.
IX.k.
210-202
Nagyváthy Ferenc (1. 197.o) nyugtája 400 ft-ról, melyet Thardy István Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidium hátralékába.
Pozsony
1573. jan.23.
latin ny. pv.
IX.k.
203-204
Nagyváthy Ferenc (1. 197.o) nyugtája 500 ft-ról, melyet Thardy István Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidium hátralékába.
Pozsony
1573. jan.23.
latin ny. pv.
IX.k.
205-206
Elephanty Imre, Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet a dicapénzből vett fel (fizetéseként) Tardy István dicatortól.
Nyitra
1573. jún.29.
latin ny. pv.
IX.k.
207-208
Charnowszky Mátyás (1. 153.1) nyugtája 2 ft-ról, melyet Thardy István dicatortól a dicapénzből vett fel.
Nyitra
1573. jan.31.
latin ny. pv.
IX.k.
209-210
Bachkafalvy Miklós, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Tardy István dicatortól.
Nyitra
1573. jan.31.
latin ny. pv.
IX.k.
211-212
Beznyák Miklós, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet Tardy István dicator fizetett ki neki fizetéseként a subsidiuménzből.
Nyitra
1573. jan.26.
latin ny. pv.
IX.k.
213-214
Labaczky Mihály, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet Tardy István dicatortól vett fel fizetésébe.
Nyitra
1573. jan.27.
latin ny. pv.
IX.k.
215-216
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 2000 ft-ról, melyet Tardy István Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. márc.2.
latin ny. pv.
IX.k.
217-218
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 500 ft-ról, melyet Tardy István Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. ápr.6.
latin ny. pv.
IX.k.
219-220
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 200 ft-ról, melyet Tardy István Nyitra m.-i dicator fizetett be Forgách Simon dunántúli főkapitány nyugtájával, melyet ez kémek (explanatores) fizetésére vett fel Tardy István dicatortól.
Nyitra
1573. máj.27.
latin ny. pv.
IX.k.
223-224
Beznyák Miklós (1. 211.o) nyugtája 4 ft-rról, melyet fizetéseként vett fel Tardy István dicatortól.
Nyitra
1573. máj.26.
latin ny. pv.
IX.k.
225-226
Nagyváthy Ferenc (1. 215.o) nyugtája 1500 ft-ról, melyet Tardy István nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. jún.7.
latin ny. pv.
IX.k.
227-228
Nagyváthy Ferenc (1. 215.o) nyugtája 460 ft-ról, melyet Tardy István nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. jún.8.
latin ny. pv.
IX.k.
229-230
Booc György, Nyitra m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Tardy István m-i dicatortól.
Nyitra
1573. júl.20.
latin ny. pv.
IX.k.
231-232
Nagyváthy Ferenc (1. 215.o.) nyugtája 1500 ft-ról,melyet Tardy István Nyitra m-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. okt.2.
latin ny. pv.
IX.k.
233-234
Beznák Miklós (1. 211.o.) nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Tardy István m-i dicatortól.
Nyitra
1573. okt.14.
latin ny.pv.
IX.k.
235-236
Booc György (1. 229.o) nyugtája 47 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Tardy István m-i divatortól.
Nyitra
1573. okt.14.
latin ny. pv.
IX.k.
237-238
Nagy István , Nyitra m. szolgabírájának nyugája 13 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Tardy István m-i dicatortól.
Szilád
1573. nlv.6.
latin ny. pv.
IX.k.
239-240
Perekedy Miklós, Nyitra m. jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet Thardy István m- i dicatortól vett fel fizetéseként.
Nyitra
1573. nov.24.
latin ny. pv.
IX.k.
241-242
Nagyváthy Ferenc (1. 215.o) nyugtája 2925 ft-ról, melyet Tardy István, Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. subsidiuma gyanánt. 
Pozsony
1574. jan.22.
latin ny. pv.
IX.k.
243-244
Török Márton, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Thardy István m-i dicatortól.
Nyitra
1574. jan.26.
latin ny. pv.
IX.k.
245-246
Dohay (Donhay?) Pál szolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet Szentpétery Miklóstól vett fel (fizetéseként) jargatásáért.
Nyitra
1574. febr.1.
magyar ny. pv.
IX.k.
247-248
Nagyváthy Ferenc (1. 215.o) nyugtája 700 ft-ról, melyet Thardy István, Nyitra m. dicatora fizetett be a kamarához a m. subsidiuma gyanánt.
Pozsony
1574. máj.3.
latin ny. pv.
IX.k.
249-250
Nagyváthy Ferenc (1. 215.o) nyugtája 130 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1574. jún.7.
latin ny. pv.
IX.k.
251-252
Nagyváthy Ferenc nyugtája 675 ft-ról, melyet Zentpétery Miklós, Nyitra m. dicatora fizetett be a magy. kamarához a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. szept.4.
latin ny. pv.
IX.k.
253-254
Olgyay György, Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet Thardy István m-i dicatortól vett fel.
Nyitra
1574. ápr.18.
latin ny. pv.
IX.k.
255-256
Sámbokréty Pál, Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a Zentpétery Miklós m-i dicatortól.
Nyitra
1574. szept.29.
latin ny. pv.
IX.k.
257-258
Boocz György (1. 235.o) nyugtája 4 ft-ról, melyet Zentpétery Miklós m-i dicatortól vett fel fizetéseként.
Nyitra
1574. szept.27.
latin ny. pv.
IX.k.
259-260
Perekedy Miklós, Nyitra m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Zentpétery Miklós dicatortól.
Nyitra
1574. okt.14.
latin ny. pv.
IX.k.
261-262
Boocz György, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Szentpétery Miklós m.-i dicatortól.
Nyitra
1574. szept.29.
latin ny. pv.
IX.k.
263-264
Nagyváthy Ferenc m. kamarai perceptor nyugtája 1570 ft-ról, melyet Zentpétery Miklós, Nyitra m-i dicato fizetett be a kamarához a m. subsidiuma gyanánt.
Pozsony
1574. okt.17.
latin ny. pv.
IX.k.
265-266
Beznák Miklós, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Szentpétery Miklós dicatortól.

1574
latin ny. pv.
IX.k.
267-268
Aichinger Mihály m. kamarai perceptor nyugtája 689 ft. 80 dénárról, melyet Zentpétery Miklós Nyitra m-i dicator fizetett be a kamarához a m. dicájában.

1574. nov.16.
latin ny. pv.
IX.k.
269-270
Beznák Miklós (1. 265.o) nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Zentpétery Miklós m-i dicatortól.

1574.
latin ny. pv.
IX.k.
271-272
Aichinger Mihály (1. 267.o) nyugtája 379 ft-ról, melyet Zentpétery Miklós Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. kamarához a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1575. jan.1.
latin ny. pv.
IX.k.
273-274
Zambokréthy Pál, Nyitra m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a m. dicabevételeiből Zentpétery Miklós dicatortól.
Nyitra
1575. febr.2.
latin ny. pv.
IX.k.
275-276
Aychinger Mihály (1. 267.o.) nyugtája 1310 ft-ról, melyet Zentpetery Miklós Nyitra m.-i dicatortól vett fel a m. subsidium-hátralékában.
Pozsony
1575. febr.21.
latin ny. pv.
IX.k.
277-278
Aychinger Mihály nyugtája 200 ft-ról, melyet Tardy István, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához, Forgách Simon dunántúli főkapitány és Pernezy Pál lévai kapitány nyugtáival.
Pozsony
1575. máj.17.
latin ny. pv.
IX.k.
279-282
Kamarai meghagyás Beniczky Benedek, a dunántúli vármegyék közmunkái számvevőjének, hogy vizsgálja meg Surány vára tetőzetét és javíttassa ki Forgács Simon főkapitány közreműködésével.
Pozsony
1575. júl.21.
latin ny. pv.
IX.k.
283-284
Aychinger Mihály kamarai perceptor nyugtája 116 ft. 25 dénárról, melyet Zentpétery Miklós Nyitra m. dicatora fizetett be a m. subsidium hátralékából.
Pozsony
1575. júl.21.
latin ny. pv.
IX.k.
285-286
Nagy István, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Zentpétery Miklós dicatortól.

1575. 
magyar ny. pv.
IX.k.
287-288
Aychinger Mihály (1. 283.o.) nyugtája 22 ft. 21 dénárról, melyet Szentpétery Miklós Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. dicahátralékába.
Pozsony
1576. márc.23.
latin ny. pv.
IX.k.
289-290
Aychinger Mihály (1. 283.o.) nyugtája 200 ft-ról, melyet Tardy István, Nyitra m. dicatora fizetett be a kamarához Forgács Simon dunántúli főkapitány nyugtájával, ki az összeget a kémek fizetésére vette fel tőle.
Pozsony
1576. máj.21.
latin ny. pv.
IX.k.
291-292
Forgách Simon kir. tanácsos dunántúli főkapitány igazolása, hogy Beniczky Benedek m.-i közmunkaügyi számvevő Surán vára kijavítására 68 f. értékű deszkát, zsindelyt stb. vásárolt.
Surány
1576. jún.12.
latin ny. pv.
IX.k.
293-294
Aychinger Mihály (1. 283.o.) nyugtája 67 ft. 25 dénárról, melyet Szentpétery Miklós, Nyitra m. dicatora fizetett be a kamarához a m. dicahátralékába.
Pozsony
1576. jún.27.
latin ny. pv.
IX.k.
295-296
Aychinger Mihály nyugtája 92 ft-ról, melyet Szentpétery Miklós, Nyitra m. dicatora fizetett be a kamarához a m. dicahátralékába.
Pozsony
1576. aug.14.
latin ny. pv.
IX.k.
297-298
Aychinger Mihály nyugtája 30 ft. 25 dénárról, melyet Szentpétery Miklós, Nyitra m. dicatora fizetett be a kamarához a m. dicahátralékába.

1576. aug.14.
latin ny. pv.
IX.k.
299-300
Sámbokréthy Pál, Nyitra m.-i alispán, ill. Nyitra m. törvényszékének igazolása arról, hogy Szentptéery Miklós m.-i dicator kérésére Nagy István szolgabíró és Rédeky András esküdt vizsgálatot tartottak a Czoborok birtokain és megállapították, hogy az itt levő molnároknak sem ingatlan, sem ingó vagyonuk nincs.
Nyitra
1576. aug.21.
latin ny. pv.
IX.k.
301-302
Nádasdy Ferenc Vas m. főispánjának ellennyugtája 243 ft-ról, melyet a csejtei birtokán levő 121 1/2 porta után hajtott be és fizetett le Vizkelety Tamás dicatornak.
Csejte
1576. okt.1.
latin ny. pv.
IX.k.
303-304
Nagy Gergely, Muty Benedek és Thompa Ferenc zalkai, drégelyi és hugyaki tiszttartók igazolólevele, hogy Zeleméry László udvarbíró rendelésének megfelelően Börzsönyben, Kemenczén, Szelcén, Kövesden Leléden, Bajthán, Berneczén, Kisölveden, Dregencen (?), Püspökin, (Nógrád m.) a török miatt nem árulták a szegénység (jobbágyok) borát, de a szerződés szerint mégis megfizették a teljes összeget, 284 ft-ot.
Újvár
1576. okt.15.
magyar ny. 3 pv.
IX.k.
305-306
Beznák Miklós, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizekelethy Tamás m.-i dicatortól.
Nyitra
1577. febr.12.
latin ny. pv.
IX.k.
307-308
Perekedy Miklós (1. 259. 1.) nyugtája 4 ft. fizetéséről, melyet Vízkelety Tamás m.-i dicatortól vett fel.
Nyitra
1577. ápr.30.
latin ny. pv.
IX.k.
309-310
Wienner András magyar kamarai perceptor nyugtája 1130 ft. 50 dénárról, melyet Nyitra m. dicabefizetéseként vett fel Vízkelethy Tamás dicatortól.
Pozsony
1577. júl.1.
latin ny. pv.
IX.k.
311-314
Kamarai meghagyás Vízkelethy Tamás, Nyitra m. -i dicatornak, hogy a Zeleméri Lászlónak a Kilman András számára Nyitra m. dicapénzéből kiutalt 200 ft-on kívül a további 300 ft.-ot is fizesse ki. Gondoskodjék a dicahátralékok beszedéséről az alispánnak karöltve, akinek szintén írt a kamara.
Pozsony
1577. júl.30.
latin ny. pv.
IX.k.
315-316
Bocz György, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet Vízkelethy Tamás m-i dicatortól vett fel a rováspénzből őt megillető összegként.
nyitra
1577. júl.30.
latin ny. pv.
IX.k.
317-320
Kamarai meghagyás Vízkelethy Tamás, Nyitra m-i dicator számára, hogy fizessen ki a m. dicapénzéből 1810 forint 32 dénárt vásonyi Horváth Gáspárnak, 5436 ft. 36 dénár követelése törlesztésére, melynek felét ez készpénzben, kamat nélkül adta kölcsön az uralkodónak, fele pedig elmaradt katonai fizetése.
Pozsony
1577. szept.10.
latin ny. pv.
IX.k.
321-322
Beznák Miklós (1. 309.o) nyugtája 4 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Vízkelethy Tamás dicatortól.
Nyitra
1577. okt.8.
latin ny. pv.
IX.k.
323-326
Wienner András (1. 309.o) nyugtája 611 ft. 75 dénárról, melyet Vízkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. dicapénzéből Schnatede András hadipénzkifizető nyugtájával, ki ezt Kielman András komáromi kapitánynak fizette ki.
Pozsony
1577. dec.31.
latin ny. pv.
IX.k.
327-330
Vízkelety Tamás, Nyitra m.-i dicator elszámolása a m. 1577 és 1578 évi subsidiumbevételeiről és kiadásairól.


latin ny. 
IX.k.
331-332
Chyvky György, Nyitra m.-i szolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizkelethy Tamás m.- i dicatortól.
Ujfalu
1578. jan.3.
latin ny. pv.
IX.k.
334-335
Nádasdi Ferenc, Vas m. főispánjának ellennyugtája 243 ft-ról, melyet Csejte vára birtokain levő 121 1/2 porta után fizetett le az 1577 évi dicaként, Nyitra n, dicatorának.
Pozsony
1578. febr.27.
latin ny. pv.
IX.k.
335-336
Wienner András (1. 309.o) nyugtája 300 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicatortól vett fel a megye dicahátralékában.
Pozsony
1578. febr.27.
latin ny. pv.
IX.k.
337-338
Wienner András nyugtája 243 ft-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicator fizetett be Nádasdi Ferenc nyugtájával a m. dicahátralékában.
Pozsony
1578. febr.28.
latin ny. pv.
IX.k.
339-342
Wienner András (1. 309.o) nyugtája 1700 ft.-ról, melyet Vizekelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarába a m. dicahátralékaként Horváth Gáspár, Mossony Zakariás tinnini püspök és Forgács Simon nyugtáival.
Pozsony
1578. febr.28.
latin ny. pv.
IX.k.
343-344
Wienner András nyugtája (1. 309.o) 600 ft-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicator a  m. dicahátralékaként fizetett be kisvárdai Várdai Mihály nyugtájával.
Pozsony
1578. márc.1.
latin ny. pv.
IX.k.
345-346
Wienner András nyugtája 335 ft. 50 dénárról, melyet Vizkelethy Tamás (1. 343.o.) fizetett be a m. kamarához a m. múltévi hátralékaként Kielmann András komáromi kapitány nyugtájával, ki a pénz a budai basához szállított uralkodói levelek szállítási költségeire vette fel.
Pozsony
1578. márc.1.
latin ny. pv.
IX.k.
347-348
Wienner András nyugtája 10 ft. 25 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be a m. kamarához Nyitra m. dicahátralékaként.
Pozsony
1578. márc.8.
latin ny.pv.
IX.k.
349-350
 Wienner András nyugtája 103 ft. 50 dénárról, melyet Nyitra m. dicahátralékába fizetett be a m. kamarához Zentpétery Miklós m.-i dicator Zermegh János nyugtájával, ki javadalmaként vette fel ez összeget.
Pozsony
1578. márc.11.
latin ny. pv.
IX.k.
351-352
Wienner András nyugtája 249 ft.-ról, melyet ugyanazon címen Zentpétery Miklós Nyitra m.-i dicator fizetett be Nádasdy Ferenc nyugtájával, ki ez összeget 7310 és fél forint követelésének törlesztésére vette fel.
Pozsony
1578. márc.14.
latin ny. pv.
IX.k.
353-354
Wienner András nyugtája 129 ft-ról, melyet Vizekelthy Tamás Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. kamarához a m. dicahátralékában.
Pozsony
1587. márc.14.
latin ny. pv.
IX.k.
355-356
perekődy Miklós, Nyitra m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet Vizkelethy Tamás m.-i dicatortól vett fel.
Nyitra
1578. jún.18.
latin ny. pv.
IX.k.
357-358
Sambokréty Pál, Nyitra m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizekelethy Tamás m.-i dicatortól.
Nyitra
1578. júl.6.

IX.k.
359-360
Wienner András m. kamarai perceptor nyugtája 390 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. kamarához.
Pozsony
1578. júl.12.
latin ny.pv.
IX.k.
361-362
Wienner András nyugtája 43 ft. 50 dénárról, melyet Vizkelethy TAmás Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. kamarához a m. dicahátralékaként.
Pozsony
1578. júl.12.
latin ny. pv.
IX.k.
363-364
Dombay Pál, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a m. dicatorától.
Nyitra
1578. aug.6.
latin ny. pv.
IX.k.
365-368
Wienner András (1. 359.o) nyugtája 472 ft. 50 dénárról, melyet Vizekelethy Tamás, Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. dicahátralékaként 1.) Mossóczy Jónás nyugtájával ki 125 ft.-ot vett fel testvére, Mossóczy Zakariás tinnini püspök fizetésébe. 2.) Illyésházy István kamarai tanácsos nyugtájával, ki 347 ft. 50 dénárt vett fel a kanizsai és győri kiküldetések kiadásaira.
Pozsony
1578. aug.7.
latin ny. pv.
IX.k.
369-370
Perekődy Miklós (1. 355.o.) nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizkelethy Tamás Nyitra m.-i dicatortól.
Nyitra
1578. okt.21.
latin ny. pv.
IX.k.
371-372
Wienner András (1. 359.o) nyugtája 100 ft-ról, melyet Vizekelethy Tamás (1. 369.o) fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
nov.27.
latin ny.pv.
IX.k.
373-376
Kamarai meghagyás Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicatornak, hogy fizessen ki 200 ft.-ot Pálffy Miklósnak az uralkodóhoz tett útja költségei fedezésére Pálffy Tamás palotai kapitány utalványozási számlájára.
Pozsony
1578. dec.21.
latin ny. pv.
IX.k.
377-378
Bánffy László kir. főlovászmester és kir. tanácsos nyugtája 600 ft-ról, melyet Markoviczky Kristóf újhelyi harmincados Literati Sary Mátyás újhelyi lakos közvetítésével 3000 ft. követelésének júl.17. - dec.31-ig szóló kamataként fizetett ki.
Beczkó
1578. dec.31.
latin ny.pv.
IX.k.
379-380
Boocz György, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizekelethy Tamás dicatortól.

1578
magyar ny. pv.
IX.k.
381-384
Kamarai meghagyás Vizekelethy Tamás, Nyitra m. dicatorának, hogy fizessen ki mielőbb 1500 ft-ot Zeleméri Lászlónak az esztergomi érsekség javai adminisztrátorának a katonák zsoldja kifizetésére, hogy a fizetetlen katonák ne fosztogassák a szegény népet, mint az előző években.
Pozsony
1579. ápr.30.
latin ny. pv.
IX.k.
385-388
Wienner András kamarai perceptor nyugtája 3994 ft. 58 dénárról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. dicapénzéből a magyar kamarához és pedig 60 ft.-ot készpénzben, 32 ft.-ot Vasardy Farkas lévai (Kapitány?) 2000 ft. 58 dénárt Forgács Simon dunántúli főkapitány, 1400 ft.-ot Pálffy TAmás palotai kapitány és 500 ft-ot a saját nyugtájával, mely utóbbit kölcsönadott, de a m. dicabevételeiből kiegyenlített.
Pozsony
1579. aug.31.
latin ny. pv.
IX.k.
389-390
Wienner András nyugtája 574 ft-ról, melyet Vizkelethy Tamás Nyitra m.-i dicator fizetett be a magy. kamarához Forgács Simon dunántúli főkapitány nyugtájával, ki ez összeget a kémek fizetésére fordította.
Pozsony
1578. aug.31.
latin ny. pv.
IX.k.
391-394
Kamarai meghagyás Kereszthury Bálint tassi harmincadosnak és Schrötter János ellenőrének, hogy a kamara kiutalta, ők pedig fizessék ki Czobor Imrének, mint fizetést, azt a 800 ft.-ot mely fele része az ő jobbágyai (4 marhakereskedő, névszerint) által a tassi harmincadon áthajtott ökrök vámjának, míg a másik felét a kamarához fizessék be.
Pozsony
1579. okt.14.
latin ny. pv.
IX.k.
395-398
Baranyay Bálint dicator beadványa (memoriale) a magy. kamarához, melyben négyévi számadásaira ad védekező magyarázatot.

1579. dec.3.
latin ny. 
IX.k.
399-402
Kamarai meghagyás Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicatornak, hogy számítsa be Choron Jánosnak a Jókő vára tartozékai után járó dicapénzt annak az 1000 ft.-nak a törlesztésébe, melyet ő kölcsönadott Miksa királynak lengyelországi szükségeire.
Pozsony
1579. dec.14.
latin ny. pv.
IX.k.
403-404
Bánffy László (1. 377.o.) nyugtája 801 ft-ról, melyet Saari Literatus Mátyás ujhelyi polgár közvetítésével vett fel Markoviczky Kristóf újhelyi harmincadostól 3000 ft. követelése törlesztése fejében.
Beczkó
1579. dec.31.
latin ny. pv.
IX.k.
405-406
Tarnovszky János Nyitra m-i szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizkelethy Tamás dicatortól.

1579
latin ny. pv.
IX.k.
407-408
Wienner András magy. kamarai perceptor nyugtája 70 ft. 13 dénárról, melyet Vizekelthy Tamás, Nyitra m.-i dicator fizetett be Zeleméry Lászlónak, az esztergomi érseki javak adminisztrátorának nyugtájával, ki ez összeget különböző dézsmák fizetésére fordította.
Pozsony
1580. febr.22.
latin ny. pv.
IX.k.
411-412
Wienner András nyugtája 148 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon célból devecseri Chopron Jáos nyugtájával, ki ez összeget az uralkodónak kölcsönadott 1000 ft. követelése törlesztéseként vette fel.
Pozsony
1580. febr.18.
latin ny. pv.
IX.k.
413-416
Kamarai meghagyás a galgóci harmincadosnak, hogy Rácz Jánosnak  a galgóci határon vett 90 ökre harmincadját Kendy Gábor követelésébe számítsák be.
Pozsony
1581. nov.17.
lat. ny. 4 pv.
IX.k.
417-418
Wienner András (1. 407.o) nyugtája 800 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. dicabevételeiből a magy. kamarához.
Pozsony
1582. jún.27.
latin ny. pv.
IX.k.
419-420
Nyitra m. vizsgálati jegyzőkönyve Földessy István elleni, ki rátört a nagyszombati kalmárokra, útjukon feltartotat s marháiktól megfosztotta, Vasardról ládákat vitt el erőszakosan.
Nyitra
1582. aug.21.
latin ny. pv.
IX.k.
421-422
Wienner András nyugtája 500 ft-ról, melyet Vizkelethy Tamás Nyitra m.-i dicator fizetett a magyar kamarához a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1582. aug.30.
latin ny.pv.
IX.k.
423-424
Wienner András nyugtája 1000 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1582. nov.27.
latin ny. pv.
IX.k.
425-426
Wienner András nyugtája 18 ft. 75 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1582. dec.10.
latin ny. pv.
IX.k.
427-428
Wienner András nyugtája 83 ft. 54 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1582. dec.10.
latin ny. pv.
IX.k.
429-430
Wienner András nyugtája 150 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1582. dec.13.
latin ny. pv.
IX.k.
431-432
Wienner András nyugtája 560 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon célra részint 500 ft.-ot készpénzben, részint 60 ft-ot Perekedy Miklós kir. jogügyigazgató nyugtájával.
Pozsony
1583. ápr.13.
latin ny. pv.
IX.k.
433-434
Wienner András nyugtája 2050 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanarra a célra.
Pozsony
1583. ápr.13.
latin ny. pv.
IX.k.
435-438
Kamarai meghagyás a (vág)újhelyi harmincadosnak, hogy az uralkodó rendelete folytán Szekel Jakab varbói harmincados hűséges szolgálata jutalmául fizessen ki özvegyének 75 ft.-ot a csempészlefoglalásokról.
Pozsony
1583. máj.10.
latin ny.
IX.k.
439-442
Kamarai meghagyás a carbói harmincadosnak, hogy az uralkodó rendelete folytán Szekel Jakab varbói harmincados hűséges szolgálata jutalmául fizessen ki özvegyének 75 ft.-ot a csempészlefoglalásokról.

1583. máj.10.
latin ny. pv.3.
IX.k.
443-444
Boocz György, Nyitra m.-i szolgabíró nyugtája 8 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizkelethy Tamás m.-i dicatortól.
Nyitra
1583. szept.25.
magyar ny. pv.
IX.k.
445-446
Chuzy Benedek, Nyitra m. alispánjának nyugtája 24 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizkelethy Tamás dicatortól.

1583
latin ny. pv.
IX.k.
447-448
Soki János, Nyitra m.-i szolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizekelthy Tamás dicatortól.

1583
latin ny. pv.
IX.k.
449-450
Tarnóczi..., Nyitra m.-i szolgabíró nyugtája  8 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Vizkelethy Tamás dicatortól. (1. 447)

1583
latin ny. pv.
IX.k.
451-452
Wienner András magyar kamarai perceptor nyugtája 200 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m.-i dicatortól vett fel a m. dicahátraléka gyanánt.
Pozsony
1584. máj.7.
latin ny. pv.
IX.k.
453-454
Zongor István, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 6 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel a m. dicabevételeiből.
Nyitra
1584. máj.3.
latin ny. pv.
IX.k.
455-456
Tooth Ádám sági pereghmester nyilatkozott arról, hogy Tapolcsányi Pál, az uralkodó dézsmása becsületesen szedte a dézsmát.
Galgóc
1585. dec.13.
magyar ny. pv.
IX.k.
457-458
Fejérkeőy István nyitrai püspök, kir. tan., kamarai elnök nyugtája 288 ft. 60 dénárról, melyet kamarai elnöki fizetéseként vett fel Sztenyichnyaky Mihály kam. perceptortól.
Pozsony
1587. okt.21.
latin ny. pv.
IX.k.
459-462
Kamarai meghagyás Chutor Jánosnak az esztergomi érsekség adminisztratorának, hogy Draskowych Jánosnak ugyanazt a fizetést fizesse ki, a "Nargalas" nevű subsidiummal együtt, melye ezelőtt Forgách Györgynek volt az ujvári praesidiumban.
Pozsony
1587. dec.3.
latin ny. pv. (Ernő fhg. pecsétje)
IX.k.
463-466
Kamarai meghagyás Chutor Jánosnan, (1. 459. o., hogy Horváth János utódjának, Jakosith Imrének is ugyanazt a fizetést fizesse ki a szokásos stipendiummal együtt, mint Horváthnak.
Pozsony
1588. márc.30.
latin ny. 5 pv.
IX.k.
467-468
Stenyichnyaky Mihály kamarai perceptor nyugtája  1000 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1588. júl.25.
latin ny. pv.
IX.k.
469-470
Stenyichnyaky Mihály kamarai perceptor nyugtája  300 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1588. szept.10.
latin ny. pv.
IX.k.
471-472
Stenyichnyaky Mihály kamarai perceptor nyugtája  1000 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1588. dec.14.
latin ny. pv.
IX.k.
473-474
Stenyichnyaky Mihály kamarai perceptor nyugtája  1140 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1589. márc.17.
latin ny. pv.
IX.k.
475-478
Kamarai meghagyás Zilesy János galógci harmincadosnak és Nedeolczy Péter ellenőrének, hogy miután a 7296 ft.-ért vásárolt gabona árához a főherceg még 600 ft.-ot adott, ez utóbbi törlesztésére fizessenek ki 100 ft.-ot, valamint a még fennálló 791 ft. 90 dénárt is fizessék ki a kamara előbbi meghagyása szerint.
Pozsony
1589. ápr.28.
latin ny. 2 pv.
IX.k.
479-480
Stenichnyaky Mihály (1. 467.o.) nyugtája 800 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. dica-hátralékába.
Pozsony
1589. máj.14.
latin ny. pv.
IX.k.
481-482
Stenichnyaky Mihály (1. 467.o.) nyugtája 529 ft.-ról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. dica-hátralékába.
Pozsony
1589. szept.14.
latin ny. pv.
IX.k.
483-484
Stenichnyaky Mihály (1. 467.o.) nyugtája 9 ft. 23 1/2 dénárról, melyet Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. dica-hátralékába.
Pozsony
1589. szept.14.
latin ny. pv.
IX.k.
485-486
Baranyay Istvánnak, az esztergomi érsekség pozsonyi kuriája udvarbírájának nyugtája 253 ft. 50 dénárról, melyet Zylady János által Chutor János számára ujhelyi szükségletre a Baranyay Bálint hodosi gazdaságából megvett 760 és 1/2 pozsonyi köböl zabért (3 köböl 1 ft.) vett fel Chutor Jánostól.
Pozsony
1593. márc.15.
latin ny. pv.
IX.k.
487-488
Heölgy Gáspárnak, az esztergomi érseki javak adminisztrátorának nyugtája 1000 ft.-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján az ujvári helyőrség 6000 ft.-nyi fizetésére vett fel Ztenichnyaky Mihály m. kamarai perceptortól.
Pozsony
1593. nov.19.
latin ny. pv.
IX.k.
489-490
Körmendy Istvánnak, az ujvári gylogosok vajdájánakk nyugtája 9 ft. 21 dénárról, melyet több ízben vett fel Heölgy Gáspártól (1. 487.o.) dobok és más szükségesek vásárlására.

1594. szept.30.
latin ny. pv.
IX.k.
491-492
Mészáros János és Panovieczky György szőlősi (Nyitra m.) és csejkői (Bars m.) bírák nyugtája 6 ft. 92 dénárról, melyet Heölgy Gáspár (1. 487.o.) megbízásából hordók abroncsolására fizettek ki.
Ujvár
1594. nov.20.
latin ny. pv.
IX.k.
493-494
Barany István (1. 485 o.) nyugtája 7 ft. 50 dénárról, melyet utiköltségre vett fel.
Ujvár
1594. dec.31.
latin ny. pv.
IX.k.
495-496
Chakthormay Márton, az érseki javak rationalistájának nyugtája 2 ft. 35 dénárról, melyet az érseki jobbágyok érdekében a porták számának leszállítása végett Nyitra m. törvényszékére tett útja költségeire vett fel.
Ujvár
1594. dec.31.
latin ny. pv.
IX.k.
497-498
Chakthormay Márton, az érseki javak rationalistájának nyugtája 8 ft. 94 dénárról, melyet az ujvári helyőrség pénzéért a győri táborba tett útja költségeire vett fel.                                               
Ujvár
1594. dec.31.
latin ny. pv.
IX.k.
499-500
Chakthormay Márton, az érseki javak rationalistájának nyugtája 12 ft. 46 dénárról, melyet komárom vára ostromakor az ujvári szállítmányok megóvására költött.                   
Ujvár
1594. dec.31.
latin ny. pv.
IX.k.
501-504
Kamarai meghagyás Frabelinek Volmár nagyszombati harmincadosnak és Araniassy Pál ellenőrének, hogy Gredaly Mihály ujvári harmincadosnak hátralékos fizetésébe fizessenek ki 88 ft. 49 1/3 dénárt.
Pozsony
1596. febr.29.
latin ny. 
IX.k.
505-508
Kamarai meghagyás Zilessy János galgóci  harmincadosnak, hogy adjon Nádasdi Ferencnek kocsilovak vásárlására 200 ft.-ot, vagy fizesse ki ezt a fizetésébe, jóllehet a harmincad bevételét a kir. postások fizetésére utalják ki.
Pozsony
1596. máj.6.
latin ny. 3 .
IX.k.
509-512
Kamarai meghagyás Zilessy János galgóci  harmincadosnak és Mytoska Mihály ellenőr számára, hogy az uralkodó által "főpostamesterré" kinevezett Paár Pompejus (volt sóbánya vezető) és a főpostamesterségben elődeinek: apjának és testvérének hátralékos fizetését fennakadás nélkül, rendszeresen fizessék.
Pozsony
1596. jún.1.
latin ny. 5 pv.
IX.k.
513-516
Kamarai meghagyás Zilessy János galgóci  harmincadosnak és Mytoska Mihály ellenőr számára, hogy fizessenek ki Leo György privigyei (Nyitra m.) postamesternek lovak vásárlására 50 ft.-ot, mert a postaszolgálat miatt e zavaros időkben országos szükség van ezekre.                        
Pozsony
1596. jún.27.
latin ny. 4 pv.
IX.k.
517-520
Kamarai meghagyás Bossányi András, Nyitra m.-i dicator számára, hogy a katonák kiküldöttjének fizessen ki 1000 ft.-ot, hogy tengődhessenek: a hátralékokat szedje be és küldje be a kamarába.
Pozsony
1598. jan.14.
latin ny. 4 pv.


X. kötet
436p
Nyitra vármegyére vonatkozó iratok

1604-1725
112 db =436p
X.k.
1-2
Címlap



X.k.
3-4
Tizedik kötet tartalma: Nyitra vármegyét illető oklevelek második füzete. Áll 112 darabból. Terjed 1604-1736-ig



X.k.
5-8
Radovithius Péter váci püspök levele Kosztolányi Lászlóhoz, hogy a Bossányi Boldizsár generalis perceptornak az 1602. évben befolyt pénzből kiutalt 700 ft.-ból fizesse ki a még hátralékban lévő 400 ft.-ot is.
Nyitra
1604. dec.21.
magyar ny. 2 pv.
X.k.
9-10
Somogyi András galgóci harmincados levele Loránd Ferenc kamarai tanácsonak, melyben értesíti, hogy ellenőre által küld egy vég vásznat az elkobzott csempészanyagból; jobbat most nem kapott; az árát később állapítják meg, melyről értesíti s nyugtát kér.
Galgóc
1608. jan.8.
latin ny. pv.
X.k.
11-14
Oczkay Gáspár volt Nyitra m.-i dicator kérvénye a m. kamarához, hogy Nyitra m. igazoló levele alapján oldják fel a terhére hátralékként kimutatott 300 ft. befizetése alól.

1610
magyar ny.
X.k.
15-18
Kamarai meghagyás Tajnay László szakolcai harmincadosnak, hogy Truttino Baptista János auspitzi (Hustopec, Morvaország) lakosnak a broczki fiókra tévesen kivetett 145 ft. 80 dénár vámja fejében a jövőben ennyi várm alá eső áruját szabadon engedjék be.
Pozsony
1712. nov.22.
latin ny. 3 pv.
X.k.
19-26
Dicakiigazítások Nyitra m. egyes falvaiban az 1596, 1598, 1601-1603 évekből, melyet Szerdahelyi Mihály alispán és Csuthy István m.-i kiküldött végeztek el az illetékes járások megnevezett szlgabíráival s a kamara felülvizsgálatával.
Pozsony
1617. nov.24.
latin ny. 
X.k.
27-30
Kamarai vélemény Nyitra m. dicahátralékainak kiigazítása felől.
Pozsony
1618. márc.28.
latin ny. (L. 19-26.)
X.k.
31-32
Dóczy István (nagy lucsei) arany ? lovag (eques auratus) kir. tanácsos és koronaőr (1. 37.o.) nyugtája 200 ft.-ról, melyet Diossy István Nyitra m. dicatorától vett fel koronaőri fizetésébe.
Pozsony
1626. júl.9.
latin ny. pv.
X.k.
33-34
Dóczy István nyugtája 100 ft-ról, melyet Diossy Istvántól vett fel koronaőri fizetésébe.
Pozsony
1626. júl.9.
latin ny. pv.
X.k.
35-36
Dóczy István nyugtája 53 ft-ról, melyet Diossy Istvántól vett fel koronaőri fizetésébe.
Sárfő (Nyitra m.)
1626. aug.2.
latin ny. pv.
X.k.
37-38
Dóczy István nyugtája 25 ft-ról, melyet Diossy Istvántól vett fel koronaőri fizetésébe.
Pozsony
1628. dec.5.
latin ny. pv.
X.k.
39-42
Dubniczay János kir. tanácsos és kamarai számtartó nyugtája 100 ft-ról, melyet Dióssy István, Nyitra m. coronalis pénze számvevőjétől a m. 1628 évi adóhátraléka fejében vett fel.
Nagyszombat
1631. nov.4.
latin ny. pv.
X.k.
43-46
Pálffy Pál levele Preszeranszky Jánosnak, a galgóci kir. javak udvarbírájának, hogy vegyen neki 8 öl hosszú 7 db. veres fenyőt. Később megírja, hova vitesse.
Stomffa
1634. aug.31.
latin ny. pv.
X.k.
47-48
Kecskés János m. kamarai generalis perceptor nyugtája 1733 ft. 25 dénárról, melyet Rajcsányi Imre, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. dicajából a végvárak új katonaságának fizetésére.
Pozsony
1635. aug.22.
latin ny. pv.
X.k.
49-50
Kecskés János nyugtája 644 ft. 50 dénárról, melyet Rajcsányi Imre fizetett be.
Pozsony
1635. aug.22.
latin ny. pv.
X.k.
51-52
Kecskés János nyugtája 322 ft. 25 dénárról, melyet Rajcsányi Imre fizetett be Nyitra m. 1635 évi coronalis adójából.
Pozsony
1635. aug.22.
latin ny. pv.
X.k.
53-54
Kecskés János nyugtája 340 ft.-ról, melyet Rajcsányi Imre fizetett be az új katonaság számára.
Pozsony
1636. aug.23.
latin ny. pv.
X.k.
55-58
Kecskés János nyugtája 311 ft-ról, melyet Rajcsányi Imre fizetett be a m. coronalis pénzébő, a koronaőrök és katonák fizetésébe.
Pozsony
1636. szept.27.
latin ny. pv.
X.k.
59-62
Kecskés János nyugtája 3634 ft. 27 dénárról, melyet Rajcsányi Imre fizetett be az új katonaság számára.                                
Pozsony
1636. szept.27.
latin ny. pv.
X.k.
63-64
Pálffy Pál levele Gagóc vára kir. uradalma udvarbírájának, hogy sürgősen vegyen számára olyan deszkát, aminőt a szegénység szokott venni. A talpat eladhatja s ennek az árán is deszkát vegyen.
Pöstyén
1637. jún.2.
magyar ny. rongált pv.
X.k.
65-68
Pálffy Pál levele Preszeranszky Jánoshoz, a galgóci kir. jafvak provisorához, melyben kéri, hogy ne Liptóban, hanem Galgócon szerezzen neki 10 db. 9 ölnyi hosszú veres fenyőfát.
Lempach
1637. szept.6.
magyar ny. pv.
X.k.
69-120
Közmunkapénzek elszámolása Pozsony m.-ben I.



X.k.
69-70 a)
Pozsony m. részéről 1638-1641-ben befizetett közmunkapénzekről szóló feljegyzések.

Dátum nélkül
latin ny.
X.k.
71-76 b)
A közmunkapénzből tett kiadások jegyzéke 1638. máj.1. - szept.17.-ig 
Újvár
1640. dec.16.
magyar ny.
X.k.
77-94 c)
A közmunkapénzből tett kiadások jegyzéke.
Újvár
1639. máj.25. - 1640. dec.14-ig
magyar ny.
X.k.
95-104 d)
Közmunkapénzből tett kiadások jegyzéke 1638. szept.17. - 1639. máj.17.
Újvár
1640. dec.15.
magyar ny. pv.
X.k.
105-112 e)
Közmunkapénzből tett kiadások jegyzéke 1640. dec.10. - 1641. dec.20-ig.
Újvár
1641. dec.23.
magyar ny. pv.
X.k.
113-120 f)
Közmunkapénzből tett kiadások jegyzéke 1641. szept.4. - 1641. dec.24.-ig
Újvár
1641. dec.31.
magyar ny.
X.k.
121-134
Közmunkapénzek 1642. évi bevételeiről és kiadásairól szóló elszámolás Pozsony és Trencsén m.-ékben Dallos Albert részéről.
Újvár
1643. jan.2.
magyar ny.
X.k.
135-162
Közmunkapénzek 1643-1644. évi bevételeiről és kiadásairól szóló elszámolás Pozsony és Trencsén m.-ékben Dallos Albert részéről.
Újvár
1644. dec.31.
magyar ny. pv.
X.k.
163-184
Közmunkapénzek 1645 és 1646 évi bevételeiről és kiadásairól szóló elszámolás Pozsony és Trencsén vármegyékben Dallos Albert részéről. Palli János főporkoláb aláírása és pecsétje.

Dátum nélkül
magyar ny.  Pnyvp
X.k.
185-186
Kecskés János kamarai generalis perceptor nyugtája 112 ft-ról, melyet Rajcsányi Imre, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. coronális adóbevételeiből a koronaőrök és katonák fizetésére.
Pozsony
1638. febr.8.
latin ny. pv.
X.k.
187-188
Kecskés János kamarai generalis perceptor nyugtája 517 ft. 50 dénárról, melyet Rajcsányi Imre, Nyitra m. dicatora fizetett be különböző kiadásokra és küldetésekre.
Pozsony
1638. febr.8.
latin ny. pv.
X.k.
189-192
Nyitra m. 1635 és 1636. évi dica és egyéb adóbevételeiről és kiadásairól szóló elszámolás Rajcsányi Imre dicator részéről. Felülvizsgálva.
Pozsony
1638. febr.9.
latin ny. 
X.k.
193-194
Kecskés János (1. 185.o.) nyugtája 125 ft.-ról, melyet Rajcsányi Imre (1. 185.o.) fizetett be a m. adóbevételeiből különböző célokra.
Pozsony
1638. márc.1.
latin ny. pv.
X.k.
195-196
Kecskés János (1. 185.o.) nyugtája 97 ft. 87 dénárról, melyet Rajcsányi Imre (1. 185.o.) fizetett be a m. adóbevételeiből különböző célokra.
Pozsony
1638. márc.1.
latin ny. pv.
X.k.
197-200
Kecskés János (1. 185.o.) nyugtája 1400 ft.-ról, melyet Rajcsányi Imre (1. 185.o.) fizetett be a m. adóbevételeiből különböző célokra.
Pozsony
1639. jan.24.
latin ny. pv.
X.k.
201-202
Kecskés János (1. 185.o.) nyugtája 600 ft.-ról, melyet Rajcsányi Imre (1. 185.o.) fizetett be a m. adóbevételeiből különböző célokra.
Pozsony
1639. jan.24.
latin ny. pv.
X.k.
203-204
Homoki János nyugtája 356 ft-ról, melyet az ujvári 100 gyalogos fizetésére vett fel Kecskés János kam. gen. perceptortól.
Újvár
1639. jún.15.
magyar ny. pv.
X.k.
205-206
Ondodi János ujvári gyalogos hadnagy nyugtája 358 ft-ról, melyet Kecskés János m. kamarai gen. perceptortól vett fel az ujvári katonák egy havi fizetéseként.
Újvár
1639. febr.15.
magyar ny.
X.k.
207-208
Homoky Imre és Szabó András, az újvári gyalogok vajdáinak nyugtája 356 ft-ról, melyet az újvári végházban rendelt gyalogok készpénzeként vettek fel Kecskés János kamarai perceptortól.
Újvár
1639. febr.15.
magyar ny. pv.
X.k.
209-210
Ondódy János, Szabó András és Szabó Dániel (1. 205, 207.o) nyugtája 358 és 356 ft-ról, mely összegeket fizetésükre vettek fel Kecskés János kam. perceptortól.
Újvár
1640. febr.15.
magyar ny. 2 pv.
X.k.
211-212
Ondódy János (1. 205.o.) nyugtája 358 ft-ról, melyet 100 gyalogja fizetésére vett fel Kecskés János kam. perceptortól.
Újvár
1640. febr.15.
magyar ny. pv.
X.k.
213-214
Kecskés János kam. perceptor nyugtája 1935 ft. 25 dénárról, melyet Rajcsányi Imre, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához a m. dicahátralékába.
Pozsony
1640. szept.11.
latin ny. pv.
X.k.
215-216
Kecskés János kam. perceptor nyugtája 37 ft. 75 dénárról, melyet Rajcsányi Imre, Nyitra m. dicatora fizetett be a kamarához, de contributione Honorarii Reginalis (királynéi ajándék) címén.
Pozsony
1640. szept.11.
latin ny. pv.
X.k.
217-218
Vatay Lukács kamarai generalis perceptor nyugtája 1000 ft.-ról, melyet Rajcsányi Imre, Nyitra m.-i dicator fizetett be a m. dicahátralékába.
Pozsony
1641. dec.29.
latin ny. pv.
X.k.
219-220 a)
Dallos Abert ( volt Pozsony m.-i dicator?) levele Ebeczky Imre Pozsony m-i alispánhoz. Elküldte a "Száraz tokot", kéri a visszamaradt 20 ft.-ját. Buda táján igen nagy földrengés volt, a budai bástya egyrésze is leomlott, melynek építésére sok török gyűlt össze. Félős, hogy a hódoltságban rabolni fognak. Sződ, Léva, Damasd tájáról 1-2 embert naponként elvisznek.
Újvár
1641. júl.13.
magyar ny.
X.k.
b)
Váczy Gergely nyugtája 20 ft-ról, melyet Dallos Albert fizetésébe vett fel az alispántól.
1641

magyar ny. vp.
X.k.
221-222
Dallos Albert (1. 219.) nyugtája 20 ft-ról, melyet 1640 éfi fizetésébe Ebeczky Imre Pozsony m. alispánjától vett fel.
Újvár
1641. júl.17.
magyar ny.
X.k.
223-226
Vattay Lukács gen. perceptor nyugtája 1163 ft. 25 dénárról, melyet Nyitra m. dicahátralékába Rajcsányi Imre m.-i dicator fizetett be a m. kamarához.
Pozsony
1642. jún.13.
latin ny. pv.
X.k.
227-228
Dallos Albert nyugtája 200 ft-ról,m elyet Méhész István, Pozsony m.-i perceptortól vett fel a közmunkapénzből.
Szencz
1642. okt.6.
magyar ny.
X.k.
229-230
Ordódy Sándor levele Dallos Albertnek, a közmunkapénzek perceptorának. Fogadása szerint törlesztette hátralékait. Evelyn Nyitra m.-i perceptor által küldött 75 ft-ot, így összesen 150 ft-ot. Hátraléka csak 50 ft. marad. Helyébe Mednyánszky Istvánt választották tisztségére. A pamut árát, 2 ft. 80 dénárt is megküldte.
Nedanócz (?)
1643. márc.9.
magyar ny. pv. helye
X.k.
231-234
Pálffy Pál levele Plymerius Menyhért ujvári harmincadoshoz: a darvakat 12 talléron megveheti, mind a 3 párat s gondosan küldje Pozsonyba. Nyáron vegyen majd veres kacsákat és hattyukat. Jegyzet: a 6 darut Okmár György Márk német kapitány által küldte fel Pozsonyba.
Bécs
1643. nov.26.
magyar ny. pv. helye 
X.k.
235-236
Okmár (Vkmayr) Márk György német kapitány nyilatkozata, hogy Plygmely Menyhért ujvári harmincados 6 darut küldött ő általa 12 imperialis értékben Pálffy Pál grófnak Pozsonyba.

1643. dec.7.
latin ny. pv.
X.k.
237-238
Ondody Sebestyén levele Dallos Albertnek. Ordody Sándor hátrálékát előbb a háború miatt, most a döghalál miatt nem szedhette be. Sört később küld.
Nyitra
1645. okt.11.
magyar ny. pv.
X.k.
239-240
Dallos Albert levele Méhess István, Pozsony m-i perceptornak. A 200 ft. kiegészítésére küldje el a hiányzó 34 ft.-ot és elküldi a nyugtát. A török gyülekezeik Buda alá, "derekas rablást akar tenni országunkban." 
Újvár
1645. nov.13.
magyar ny. pv.
X.k.
241-242
Sallay István, ki Újvárban Jósa Mátyás alatt szolgál, nyugtatja, hogy Méhes István Pozsony m.-i perceptortól 70 ft-ot vett át a közmunkapénzekből, Eszterházy Pál számára.

1645. jan.3.
magyar ny.
X.k.
243-244
Beniczki László és Nyitrai Szabó Györgynek, a nyitrai püspök darabontjainak elismervénye, hogy Semléki János megbízásából a nagyszombati prófont (élelmezési) mestertől 168, ill. 183 mérő búzát rakattak szekerekre élelemre.
Nagyszombat
1645. jún.14.
magyar ny.
X.k.
245-246
Dallos Albert levele Méhes Istvánhoz, (1. 239.o.) Szenczre köszvénye miatt nem mehetett a találkozóra; a a beszedett közmunkahátralékpénzt adja át Erdeli Pálnak, aki elhozza. Ha nyugtát akar, Gután találkozva adhat neki.
Újvár
1646. ápr.29.
magyar ny. pv. helye
X.k.
247-248
Dallos Albert nyugtája 70 ft-ról, melyet Méhes István, Pozsony m. perceptora fizetett be közmunkapénz gyanánt.
Újvár
1646. júl.23.
magyar ny.
X.k.
249-252
Vatay Lukács (1. 223.o.) nyugtája 600 ft-ról, melyet Szakolca város elöljáróságától vett fel 1647. évi taxaként.
Pozsony
1648. jan.10.
latin ny. pv.
X.k.
253-256
Draskovics János gr. nádor utasítása a kamarai számtartóhoz, hogy néhai Diósy István, Nyitra m.-i dicator hátralékaiból  (tartozásából) Veszteniczy János Ignác 350 ft-ot magára vállalt, s ez neki vissztérítendő.
Pozsony
1648. márc.13.
latin ny. 
X.k.
257-258
Veszleniczy János Ignác nyugtája, 350 ft-ról, melyet Draskovics János gr. nádor utasítása folytán vett fel néhai Diossi István, Nyitra m.-i dicator örököseitől.
Galgóc
1648. júl.2.
latin ny. pv.
X.k.
259-262
Vatay Lukács (1. 223.o.) nyugtája 390 ft-ról, melyet Szakolca város elöjláróitól a taxa fejében fizetendő 390 mérő zab áraként felvett Doborgazy Balázs kettős elismervénye mellett.
Pozsony
1649.m árc.7.
latin ny. pv.
X.k.
263-266
Pálffy Pál levele Prechinszky Miklós galgóci harmincadoshoz, hogy fizetésébe fizessen ki Rajcsányi Gáspárnak 300 ft-ot, de adjon többet nyugta ellenében, melyet arra jártában kicserél a magáéval.
Bajmócz
1649. szept.23.
magyar ny. pv.
X.k.
267-270
Vatay Lukács (1. 223.o.) nyugtája 290 ft-ról, melyet taxaként fizetett be Sazkolcza város elöljárósága.
Pozsony
1649. dec.25.
latin ny. pv.
X.k.
271-272
Nyitra m. végzése, mely szerint néhai Sándor Ferenc és neje, Rottal Katalin Lukacsiban 1643. jan. 1-jén kelt kötelezvénye alapján Fejérpataky Rafael, Perger Péter és Czisonsky János kérelmére biztosító végrehajtást foganatosít Sándor János ellen.
Nyitra
1649. dec.
latin ny. pv.
X.k.
273-276
Pálffy pál levele helyetteséhez, Keresztury László Nyitra m.-i alispánhoz, mint akire rá van bízva ez ügy. Kéri őt, hogy a török által nagyon megrongált gyarmati gyűlés által rendelt 2 havi pénzből hátralékban levő 1800  ft. 46 dénárt szedesse be és Párducz Lukácsnak vagy másnak fizettesse ki a dicator által.
Pozsony
1650. aug.6.
magyar ny. pv.
X.k.
277-278
Keresztury László (1. 273.o) levele Gosztonyi ferenc, Nyitra m.-i dicatorhoz. A Parducz Lukácsnak adott pénz miatt ne aggódjék, mert a nádortól is szerezhető rá nyugta. Szeretne számot vetni vele a pozsonyi követség céljára szedett pénzről is. A gyűlésre hozzon be pénzt.
Szalakusz
1650. aug.16.
magyar ny. pv.
X.k.
279-282
Pálffy Pál levele Plümbeli (Blimely) Menyhért újvári harmincadoshoz. Kéri, hogy az újvári katonák fizetésére adjon egy havi összeget. Jóakaratát nem felejti el.
Stomfa
1651. jún.25.
magyar ny. pv.
X.k.
283-286
Pálffy Pál levele Plümbeli (Blimely) Menyhért újvári harmincadoshoz. Kéri, hogy az újvári katonák fizetésére adjon egy havi összeget. Jóakaratát nem felejti el.
Pozsony
1651. jún.9.
magyar ny. pv.
X.k.
287-290 a)
Pálffy Pál levele Rakoviczky György és Vattay Lukács m. kam. tanácsosokhoz. A kamaraelnökkel való megbeszélés alapján kéri, hogy fizessék ki az érsekújvári katonák 3 havi fizetését. Sigray Jánosnak, kinek nyugtáját felvállalja majd a magáéva.
Bécs
1652. márc.26.
magyar ny. pv.
X.k.
b)
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessdnek ki az érsekújvári katonák számára Sigray János kezeihez 3 havi (Hópénzt) fizetést. 
Pozsony
1652. márc.29
latin ny.
X.k.
291-292
Sarnóczay Ferenc érsekújvári főporkoláb nyugtája 500 ft-ról, melyet az esztergomi érsek parancsa folytán a vár árkainak tisztítására és földhordatásra vett fel, Haghon Mihály nógrádi harmincadostól.
Érsekújvár
1660. nov.26.
magyar ny. pv.
X.k.
293-296
Körmendy Menyh-ért volt sassini harmincados nyugtája 32 ft. 50 dénárról, melyet negyedévi kegydíjként vett fel az uralkodó rendelkezése alapján Körmendy Pál sassini harmincadostól. 
Egbel Nyitra m.
1567. jún.30.
latin ny. pv.
X.k.
297-298
Hereskényi László levele Gosztonyi Ferenc Nyitra m.-i dicatornak. A palatinus levelét küldi s ennek értelmében fizesse ki a hátralékokat Gyarmathy vicekapitánynak.
Szalakusz (nyitra m.)
1650. aug.12.
magyar ny. pv.
X.k.
299-302
Ordody Imre (kam. tan.) levele Gosztonyi Ferenc Nyitra m. dicatorának. Parducz Lukács kérése és a palatinus levele folytán kéri, hogy az elmaradt 800 ft-ot fizesse meg. (Dica hátralék.) Küldje be a nála lévő és gyarmatiaknál hátralékában lévő coronális pénzt is szolgáltassa be. 
Pozsony
1650. szept.1.
magyar ny. pv.
X.k.
303-304
Sarnoczay Ferenc érsekújvári fővárnagy nyugtája 300 ft-ról, melyet Tuchinszky Istvántól vett fel az 1654. évi közmunkahátralék fejében.
Érsekújvár
1656. máj.15.
latin ny. pv.
X.k.
305-308 a)
Kamarai meghagyás a perceptornak. Zichy István kérvényére az uralkodó elrendelte Koháry Péter volt érsekőjvári kapitány 28. 660 ft. 2 krajcár és 3 dénárt kitevő hátralékos katonai fizetésének a kiutalását. Utasítja a kamara a perceptort enek folyamatos kifizetésére.
Pozsony
1661. jan.24.
latin ny.
X.k.
b)
Az uralkodó rendelete Koháry Péter érsekújvári kapitány hátralékos katonai fizetésének a kiegyenlítése felől.
Laxenburg
1660. ápr.30.
latin ny. másolat
X.k.
c)
Pakay nyugtája 7337 ft. 50 dénárról, melyet a kamarától vett fel.

1662. jún.22.
latin ny.
X.k.
309-312
Gőding (Hodonin, Morvaország) város igazolólevele. Rokitai János szakolcai harmincados kérésére írásban adja ki János mester, Pahnost János városi tanácsosok, Mayser Márkus és Simmel zsidóknak Rasczinczky ellenőrére vonatkozó tanúvallomásait.
Gődinga
1665. sept.3.
latin ny. pv.
X.k.
313-314
Liszt Imre (?) kötelezvénye, hogy a Bajmóczy István gabonatárostól (frumentarius) felvett 20 szapu zabot a már ezelőtt felvett zabbal együtt visszafizeti.
Nyitraszegh.
1665. aug.21.
magyar ny.
X.k.
315-318
Körmendy Menyhért nyugtája 37 ft. 50 dénárról (1. 293.o) 
Egbel
1667. jan.30.
latin ny. pv.
X.k.
319-320
Szuczany Márton a morváninneni hradistyei kerület esküdt végvári lovagjának nyugtája 25 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Preczynszky Miklós szakocai harmincadostól.
Szakolca
1667. máj.29.
latin ny. pv.
X.k.
321-322
Vajay Mihály lansoti lovag nyugtája 15 ft-ról, melyet a kamara rendlekezése szerint vett fel évi fizetésébe Presinczky Miklós szakocai harmincadostól.
Szakolca
1667. nov.30.
latin ny. pv.
X.k.
323-326
Körmendy Menyhért volt sassini harmincados nyugtája 37 ft. 50 dénárról. (L. 293, 315. o) 
Egbel (Nyitra m.)
1669. jún.30.
latin ny. pv.
X.k.
327-328
Körmendy Menyhért nyugtáj 37 ft. 50 dénárról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel. (1. 293, 315, 323. o.) 
Egbel
1669. dec.31.
latin ny.
X.k.
329-332
Kamarai meghagyás Kruplanics Jánosnak, a Nádasdy kincstári csejtei vár javai udvarbírájának. Bocskay György csejtei plébános levele szerint a miavai plebánus Bársony György váradi püspökhöz Turalukára utaztában megsebesült. Egészsége helyreállítása céljára az uradalom terhére utaljon ki neki segélyenként 20 ft-ot. Szabadítsa ki fogságukból a többi miavai papi embert.
Pozsony
1672. júl.23.
latin ny. 5 pv.
X.k.
333-336
Tajnay János kötelezvénye a szakolcai harmincadosság elvállalásakor.
Pozsony
1672. márc.24.
latin ny. pv.
X.k.
337-338
Laktiver (?) Illyés zsolnai ág. ev. lelkész és esperes levele Kiszuczaujhely város elöljáróságához, mint az egyház patornusához, rektoruk panaszának igazságos elintézése végett.
Zsolna
1672. febr.23.
Szlovák pv.
X.k.
339-342
Nyitra m. levele gr. Kollonics Lipót neustadti püspök, m. kamaraelnökhöz. Ismételten megkeresik a nyitra m.-re kivetett adók helyreállítása végett.
Vágujhely
1674. jan.16.
latin ny. pv.
X.k.
343-346
Ugyanaz levele ugyanahoz. Kérik, hogy a kormányzóhoz kérvényükkel küldött emberüket, Hancsok Mihályt támogassa úgy az uralkodónál, mint a kormányzónál.
Vágujhely
1674. jan.16.
latin ny. pv.
X.k.
347-350
Ábrahámffy János, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 15 ft.-ról, melyet a kamarai számadások felülvizsgálásakor tett fáradságaikért vett fel esküdtjével. Bksay Ferenctől, a berencsi uradalom számtisztjétől.
Szeincze
1674. aug.10.
latin ny. pv.
X.k.
351-354
Nyitra m. levele gr. Kollonich Lipóthoz (1. 339.o.) A fogyasztási adók bevételéről szóló levelét megkapták, de Forgách Ádám gr. országbíró a m. gyűlésen meghatalmazottja által ellent mondott annak most is, hiába kisérelték meg elfogadásra bírni Fenessy György pécsváradi apát és ordody László alispán által.
Vágujhely
1674. dec.20.
latin ny. pv.
X.k.
355-356
(A 383-384 oldalakhoz tartozik.)



X.k.
357-360
A bécsujhelyi püspök levele győri Andrer János kir. építőmesterhez Lipótvárba.



X.k.
361-362
Ugyanaz ugyanannak. A nyitrai önkéntes csapatokhoz 30 embert utnak indít. Kéri, gondoskodjék zsoldjukról.

1675. máj.6.
német ny. pv.
X.k.
363-366
Ugyanaz ugyannak. Értesítését megkapta. Az emberek és parancsnokuk indulásra készen állnak.

1675. máj.7.
német ny.
X.k.
367-370
Ugyanaz ugyannak. Levelét megkapta. Ezután is kéri tudósítását.

1675. máj.23.
német ny. pv.
X.k.
371-374
Ugyanaz ugyanannak. Értesíti, hogy az élelmezés ügyében folynak a tanácskozások.

1675. máj.30.
német ny.
X.k.
375-378
Ugyanaz ugyannak. Az élelmezés ügyét őfelsége elé fogja terjeszteni döntés végett.

1675. jún.6.
német ny. pv.
X.k.
379-382
Ugyanaz ugyannak. Tudósítója, hogy az elküldendő élelmiszer már együtt van.

1675. jún.18.
latin ny. pv.
X.k.
383-384
Ugyanaz ugyannak. Tudatja, hogy az élelmiszereket Pozsonynak útnak indították, küldjön oda embereket érte.

1675. jún.16.
német ny. pv.
X.k.
385-388
Ugyanaz ugyannak. Élelmiszerszállítási ügyben tudósítja. Elmosódott, dátuma olvashatatlan.


német ny. pv.
X.k.
389-392
Ugyanaz ugyanannak. Katonákat küld a nyitrai önkéntes csapatokhoz.

1675. jún.17.
német ny. pv.
X.k.
393-396
Ugyanaz ugyanannak. A zsoldfizetéshez szükséges 6000 ft. ügyében tárgyalt a kamarával, de még nem tud bizonyosat írni.

1675. jún.23.
német ny. pv.
X.k.
397-400
Ugyanaz ugyannak. Értesítését megkapta, az ügyön rajta tartja szemét, reméli, legközelebb küldheti az uralkodói határozatot.

1675. júl.22.
német ny. pv.
X.k.
401-404
Ugyanaz ugyannak. Reméli, megkapta értesítését éa mustra idejéről, s azon ott is volt. Az élelmiszerügyekről legközelebb tudósítja majd.

1675. júl.22.
német ny. pv.
X.k.
405-408
Kimutatás a bécsujhelyi püspök által Lipótvárbva küldött katonaság számáról.

Kelt nélkül
német ny. pv.
X.k.
409-412
A bécsujhelyi püspök győri Andrer Jánosnak. Tudatja, hogy az idő rövidsége miatt most nem tudott intézkedni.

1675. aug.28.
német ny. pv
X.k.
413-414
Nemlovay Istvánnak, a csejtei fiscalis uradalom számtisztjének elismervénye 306 1/2 szenicei mérő huza (613 csejtei mérő), 276 1/2 szeniceimérő (553- csejtei mérő) gabonáról, melyet a csejtei katonaság élelmezésére vett át Baksay Ferenctől, a berencsi fiscalis uradalom számtisztjétől.
Csejthe
1676. márc.23.
latin ny. pv
X.k.
415-418
Nyitra m. levele Raáb András Jánohoz, a lipótvári uradalom direktorához, dunántúli élelmezési bizottság hadi pénztárnokához. Közlik, hogy a fogyasztási adók beszedője. Vinkler Hermann ellen súlyos panaszok merültek fel a m. gyűlésén, melyeket Fabritius János szolgabíró és Skarbola András követeik bővebben elmondanak. Intse meg Vinkler Hermannt, hogy tartózkodjék mindenféle erőszakosságtól.
Vágújhely
1677. jan.13.
latin ny. pv
X.k.
419-420
Ondody János nyugtája 358 ft-ról, melyet 100 gyalogja fizetésére vett fel Kecskés János gen. perceptortól. 
(Érsek)újvár
1679. jún.15.
magyar ny.
X.k.
421-422
Nedeczky Sándor levele Nemlovay Istvánhoz (1. 413. o.) A táborban vette levelét s csak most válaszolhat. Elismeri kiadásait s nagyon hálásan köszöni gondoskodását, melyet Nádasdy István rabságában tanusított iránta s amelyért fejét is veszthette volna, reméli, hogy viszonozhatja szolgálatait.
Fraknó
1658. okt.24.
magyar ny.
X.k.
423-424
Radossini Lászlónak, a ferencesek szakolcai konventje gvárdiájának nyugtája 25 ft-ról, melyet az uralkodó kiutalása alapján f. év első negyedévi segélyként vett fel Tajnay János szakocai harmincadostól.
Szakolca
1689. márc.31.
latin ny. pv
X.k.
425-426
Besselin Ferencnek, a ferencesek szakolcai konventje gvárdiánjának nyugtája 25 ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen vett fel f. év harmadik negyedére.
Szakolca
1689. szept.30.
latin ny. pv
X.k.
427-428
Krzisudovszky Izidorusnak, a ferencesek szakocai konventje gvárdiánjának nyugtája 25 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szakolca
1703. jún.30.
latin ny. pv
X.k.
429-432
Schlosberg János Henrik levele gr. Kolonich Lipót neostadti püspök, kamara- elnökhöz, melyben előadja Rovenszko és Szmrdak (nyitra m.) helységekben lakó jobbágyainak a panaszait a dézsmaszedők ellen.
Szenicze
1672. aug.26.
latin ny. pv
X.k.
433-434
Sándor Albert, Nyitra m. alispánjának levele Érsekújvár elöljáróságához, hogy állítsa a m. törvényszéke elé Turinvaldt József érsekujvári vámszedőt, aki Schultéti Jakabnak, az esztergomi érsek ujvarbírájának utasítására törvényellenesen vámot szedett. Érsekujvárott, helybeli marhát vett és azokat a városba hajtott mészárostól, sőt 2 hajcsár által 2 marhájokat elhajtatta, mely erőszakosság ellen a mészárosok panaszukkal a m.-hez folyamodtak.
H.n.
1725. 
latin ny. pv
X.k.
435-436
Nozrdroveczky István, a nyitrai egyház kántorának nyugtája 30 rhénes ft.-ról, melyet istentiszteleti szolgálataiért vett fel Nováky Jánostól, a nyitrai püspöki javak provisorától.
Nyitra
1736. dec.20.
latin ny. pv
XI. kötet
474p
Trencsén vármegyére vonatkozó iratok

1535-1725
184 db =474p
XI.k.
1-2
XI. kötet tartalma: Trencsén megyét illető oklevelek. 184 db. 1535-1725-ig.



XI.k.
5-6
Baraczka Pál, Trencsén m. alispánjának 20 Ft-ról, Borchiczky Bertalan szolgabírónak 12 Ft, Kilianusz szolgabírónak 8 Ft-ról szóló nyugája, melyet a m. régi jogán fizetésként vettek fel az 1534. évi kir. dicapénzből Ferencz Tamás megyei dicatortól.
Nyitra
1535. febr.1.
Latin ny. 3 vp helye
XI.k.
7-8
Maloweczky Miklós, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet (a dicapénzből) fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf dicatortól.
Trencsén
1554.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
9-10
Leszenyey János nyugtája 16 Ft-ról, melyet Hrussoczky Mihály trencséni harmincadostól 4 lóra való egy havi fizetésébe vett fel.
Trencsény
1557. aug.7.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
11-12
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Maróthy György, Trencsén megyei dicatornak adjon utiköltségül 25 dénárt dica ügyben a Kamarához tett útja költségei fedezésére.
Pozsony
1567. okt.18.
Latin ny. Vp nyoma.
XI.k.
13-14
Kamarai meghagyás Wechey György nagyszombati ellenőrnek, hogy gondoskodjék a trencséni vár felülvizsgálására kiküldött kommisszáriusok, kőmívesek és ácsok költségeiről és elszállításukról.
Pozsony
1569. máj.12.
Lain ny. 3 pny vp
XI.k.
15-16
Mosóczy László magy. kam. perceptor nyugtája 39 Ft-ról, melyet Vízkelety Tamás puszhói harmincados fizetett be.
Pozsony
1570. márc.14.
Lat. ny. Pny vp
XI.k.
17-18
Ua. nyugtája 61 Ft 83 dénárról, melyet ua. fizetett be.
Pozsony
1570. jan.18.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
19-20
Chalticzky András, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf megyei dicatortól vett fel fizetésébe a dicapénzből.
Trencsén
1572. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
21-22
Nagyváthy Ferencnek, a magy. kamara perceptorának nyugtája 518 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf, Trencsén m. dicatora fizetett be a magy. kamarához a m. subsidiumába.
Pozsony
1572. aug.16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
23-24
Wladlam (?) Mártonnak, Trencsén m. törvényszéke jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf megyei dicatortól.
Trencsén
1572. aug.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
25-26
Nagyváthy Ferenc (l. 21.) nyugtája 810 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf Trencsén megyei dicator fizetett be a magy. kamarához a m. subsidium-adójába.
Pozsony
1572. szept.5.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
27-28
Borciczky Márton, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf megyei dicatortól.
Borsics
1572. nov.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
29-30
Marsowszky György, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf megyei dicator fizetett ki neki fizetésébe.
Marsova
1572. nov.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
31-32
Nagyváthy Ferenc (l. 21.) nyugtája 42 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf (l. 29.) fizetett be a magy. kamarához Trencsén m. subsidiumaként.
Pozsony
1572. dec.1.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
33-34
Wladlus (?) Márton (l. 23.) nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf Trencsén m.-i dicatortól.
Trencsén
1572. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
35-36
Gloz Tamás, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
Trencsén
1573. jan.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
37-38
Nagyváthy Ferenc, a magy. kam. perceptorának nyugtája 480 Ft-ról, melyet Trencsén m. subsidiumhátralékába fizetett be a magy. kamarához Ordódy Kristóf, a m.-i dicator. 
Pozsony
1573. márc.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
39-40
Ua. nyugtája 250 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Rudolf király koronázási ajándékául.
Pozsony
1573. márc.16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
41-42
Ua. nyugtája 820 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumhátralákába.
Pozsony
1573. jan.31.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
43-44
Borsiczky Márton (l. 27. o.) nyugtája 47 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
Trencsén
1573. máj.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
45-46
Gloz Tamás (l. 35.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
Szedlicsna
1573. ápr.22.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
47-48
Pongrácz Gáspár nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
Kraszna
1573. ápr.21.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
49-50
Nagyváthy Ferenc (l. 37. o.) nyugtája 50 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf, Trencsén m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumhátralákaként a m. kamarához.
Pozsony
1573. ápr.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
51-52
Ua. nyugtája 150 Ft-ról, melyet ua. koronázási ajándékképpen fizetett be a m. részéről a magy. kamarához.
Pozsony
1573. ápr.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
53-54
Marsowszky György (l. 29. o.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet Ordódy Krristóf, Trencsén m.-i dicatortól vett fel fizetéseként.
Trencsén
1573.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
55-56
Chalticzky András (l. 19. o.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf Trencsén m.-i dicatortól
Baan (Bánfalva)
1573. máj.14.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
57-58
Wladusz (?) Márton (l. 23, 33. o.) nyugtája 2 Ft-ról, melyet Rudolf király koronázási ajándékpénzéből vett fel Ordódy Kristóf Trencsén m.-i dicatortól.
Trencsén
1573. máj.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
59-60
Nagyváthy Ferenc (l. 37. o.) nyugtája 900 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf (l. 57.) fizetett be a magy. kamarához a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. jún.12.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
61-62
Ua. nyugtája 170 Ft.-ról, melyet ua. fizetett be királyi (koronázási) ajándékként.
Pozsony
1573. jún.12.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
63-64
Ua. nyugtája 150 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. júl.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
65-66
Ua. nyugtája 86 Ft 75 dénárról, melyet u. y. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. júl.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
67-68
Ua. nyugtája 50 Ft-ról, melyet ua. fizetett be királyi (koronázási) ajándékként.
Pozsony
1573. júl.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
69-70
Ua. nyugtája 120 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumhátralékába.
Pozsony
1573. júl.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
71-72
Ua. nyugtája 125 Ft 30 dénárról, melyet ua. fizetett be királyi (koronázási) ajándékként. 
Pozsony
1573. okt. 26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
73-74
Ua. nyugtája 185 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. okt.16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
75-76
Ua. nyugtája 624 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be királyi (koronázási) ajándékként.
Pozsony
1573. okt.16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
77-78
Ua. nyugtája 516 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. nov.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
79-80
Ua. nyugtája 80 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. királyi (koronázási) ajándékaként.
Pozsony
1574. jan.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
81-82
Ua. nyugtája 730 Ft-ról, melyet ua. fizetett be  a m. subsidiumhátraláka gyanánt.
Pozsony
1574. jan.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
83-84
Madocsánszky Pál, Trencsén m. alispájának nyugtája 24 Ft-ról, melyet a m. subsidiumpénze után vett fel fizetéseként.
Trencsén
1574. jan.24.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
85-86
Gloz Tamás (l. 35. o.) nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól a kir. ajándékból.
Szedlicsna
1574. febr.8.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
87-88
Marsowszky György (l. 29, 53. o.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet a Rudolf király ajándékpénzéből vett fel.
H. n.
1574. márc.5.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
89-90
Nagyváthy Ferenc magy. kamarai perceptor nyugtája 245 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf, Trencsén m.-i dicator fizetett be a magy. kamarához a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1574. márc. 16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
91-92
Ua. nyugtája 357 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1574. márc.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
93-94
Borcziczky Márton, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a kir. (koronázási) ajándékpénzből
H. n.
1574. ápr.2.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
95-96
Nagyváthy Ferenc (l. 89. o.) nyugtája 25 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf Trencsén m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. máj.7.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
97-98
Maloweczky Miklós (l. 7. o.) szolgabíró nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf dicatortól.
Trencsén
1574.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
99-100
Nagyváthy Ferenc (l. 89. o.) nyugtája 90 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf, Trencsén m.-i dicator fizetett be királyi (koronázási) ajándékként a m. részéről.
Pozsony
1574. aug.11.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
101-102
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. aug.11.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
103-104
Cholticzky András (l. 19, 55. o.) szolgabíró nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
H. n.
1574. aug.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
105-106
Nagyváthy Ferenc (l. 89. ol) nyugtája 77 Ft 10 dénárról, melyet Ordódy Kristóf, Trencsén m.-i dicator fizetett be a m. kamarához a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1574. szept.1.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
107-108
Thury Mihály elismervénye 81 köböl (lukna) rozzsal kevert búzáról (kétszeres, a 88 dénár) és 17 köböl zabról (a 24 dénár), melyet Koronczay Jánostól az oroszlánykői (Trencsén m.) vár udvarbírájától vásárolt.
Pruszka
1574. szept.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
109-110
Nagyváthy Ferenc (l. 89.) nyugtája 800 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf, Nyitra m. dicatora fizetett be a m. kamarához a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. okt.18.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
111-112
Chalticzky András, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
H. n.
1574. okt.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
113-114
Aichinger Mihály magy. kam. perceptor nyugtája 870 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf, Trencsén m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként a m. kamarához.
Pozsony
1574. nov. 23.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
115-116
Marsowszky György szolgabíró nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf dicatortól.
Trencsén
1574. dec.29.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
117-118
Borcziczky Márton szolgabíró nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf dicatortól. 
H. n.
1574.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
119-120
Aichinger Mihály (l. 113. o.) nyugtája 485 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf fizetett be Trencsén m. subsidiumhátrrálékaként.
Pozsony
1575. febr.11.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
121-122
Ua. nyugtája 400 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Trencsén m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1575. febr.11.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
121-122
Ua. nyugtája 400 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1575. máj.18.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
123-124
Ua. nyugtája 405 Ft-ról, melyet ua. fizetett be dicahátrálékként.
Pozsony
1576. jan.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
125-128
Kamarai meghagyás Leszernyey János trencséni harmincadosnak, hogy Sámbokréty Györgynek az uralkodó rendelete szerinti útja költségeire fizessen ki 10 Ft-ot.
Pozsony
1576. ápr.12.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
129-130
Wienner András magy. kam. perceptor nyugtája 1000 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf Trencsén m.-i dicator fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1578. szept.15.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
131-132
Ua. nyugtája 15 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1578. nov.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
133-134
Ua. nyugtája 900 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1578. nov.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
135-136
Ua. nyugtája 70 dénárról, melyet ua. fizetett be a kir. ajándék hátrálékaként.
Pozsony
1578. nov.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
137-138
Ua. nyugtája 16 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be dicahátrálékaként.
Pozsony
1578. nov.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
139-140
Baran János ügyvéd (Trencsén m.-ben) nyugtája 14 Ft-ról, melyet az esztergomi érsekség területén lakó jobbágyok ügyeiben végzett ügyvédi munkáiért vett fel Zeleméry László érseki udvarbírótól.
Trencsén
1579. febr.17.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
141-142
Wissochany Mátyás, Trencsén m.-i szogabíró nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ordódy Kristóf m.-i dicatortól.
Trencsén
1579. febr.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
143-144
Wienner András magy. kam. perceptor nyugtája 445 Ft-ról, melyet Trencsén m. dicahátrálákába fizetett be a m. kamarához Ordódy Kristóf m.-i dicator.
Pozsony
1579. márc.18.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
145-146
Telekesy István nyugtája 1000 Ft-ról, mely összeget a néhai uralkodónak kölcsönadott 1000 Ft visszatérítéseként vett fel Kolosváry Mátyás és Prechinsky Miklós puchói harmincadosoktól.
Rovna (Trencsén m.)
1579. szept.1.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
147-148
Wienner András (l. 143) nyugtája 12 Ft-ról, melyet Madachanszky Pál, Trencsén m.-i alispán Leszenyey János trencséni harmincados közvetítésével fizetett be a m. kamarához az Ordódy Kristóf által kezelt dicahátrálékból.
Pozsony
1580. jan.22.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
149-150
Ua. nyugtája 150 Ft-ról, melyet Ordódy Kristóf dicator fizetett be Trencsén m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1580. márc.16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
151-154
Poppel László br., Trencsén m. főispánja, Csehország lovasságának és a magyar végeknek főkapitánya, és Salm Magdolna grófnő nyugtája 123 Ft 25 dénárról, melyet Ernő fhg. rendelete és a kamarai tanácsosok kiutalása folytán vettek fel évi segélypénzként Trencsén vára adományozásával kapcsolatban Leszenyei János trencséni harmincadostól Jeszenszky Simon, Trencsén m. jegyzőjének közbejöttével.
Trencsén
1580. ápr.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
155-156
Salm Magdoln grófnő, Poppel László lobkowitzi és zbyrói báró feleségének nyutája 50 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól az 1579. évre.
Trencsén
1580. szept.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
157-159
Ifj. Poppel László, lobkovitzi és zbyrói báró, trencséni főispán, cseh kamara-elnök, kir. tanácsos nyugtája 135 Ft 30/12 ?? dénárról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól Jeszenszky Simon Trencsén m.-i jegyzó által.
Trencsén
1582. dec.19.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
159-160
Trencsén m. törvényszékének bizonyságlevele Madachani Pál m.-i dicator számára Lezkove község leégéséről, és egy porta kivételével a földesúri census és a királyi dica alóli felmentéséről. A helyszíni vizsgálatot Halacsy János Trencsén m.-i alispán és Malaweszky Miklós szolgabíró végezték el.
Trencsén
1582. okt.22.
Latin ny. Pny vp nyoma. 10 aláírás.
XI.k.
161-162
Trencsén m. bizonyságlevele Illava város portaösszeírásának kiigazításáról. A vizsgálatot Halacsy János alispán és  Preszinszky Rafael szolgabíró végezte. Kihallgatták Steffkovics Miklós illavai bírót, majd megállapították, hogy a földesúr több jobbágytelket visszaváltott; a porták száma 1.
Trencsén
1583. aug.12.
Latin ny. Pny vp ) 9 aláírás.
XI.k.
163-164
Trencsén m. bizogyságlevele a lednicei várbirtokhoz tartozó helységekben: Kvassón, Ledniczén, Breznicén, Dohnányban, Trsztyén és Zborán Halacsy János alispán és Preszinszky Rafael szolgabíró által végzett vizsgálatról és portaösszeírásról.
Trencsén
1583. aug.12.
Latin ny. Pny vp 9 aláírás.
XI.k.
165-166
Wienner András kam. perceptor nyugtája 6 Ft 30 dénárról, melyet néhai Ordódy Kristóf, Trencsén m. dicatorának és örökösei fizettek be dicahátrálékként.
Pozsony
1584. máj.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
167-168
Ua. nyugtája 10 Ft 60 dénárról, melyet ugyanazok, ua. címen fizettek be Dávid János közvetítésével.
Pozsony
1584. máj.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
169-170
Ua. nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazok ugyanazon a címen fizettek be ua. által.
Pozsony
1584. máj.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
171-172
Preczinszky Rafael, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madacsányi Pál m.-i dicatortól.
Trencsén
1584. jún.15.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
173-174
Wienner András (l. 165.) nyugtája 14 Ft 40 dénárról, melyet néhai Ordódy Kristóf örökösei fizettek be Dávid János által a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1584. júl.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
175-176
Ua. nyugtája 40 Ft-ról, melyet ugyanazok fizettek be ugyanazon címen ua. által.
Pozsony
1584. júl.20
Latin ny. Pny vp
XI.k.
177-178
Ua. nyugtája 7 Ft 50 dénárról, melyet ugyanazok ua. által fizettek be a m. királyi ajándék hátrálékaként.
Pozsony
1584. júl.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
179-180
Majthényi alias Molesiczky Pál, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madacsányi Pál m.-i dicatortól.
H. n.
1584.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
181-182
Gessenszky Simon, Trencsén m. törvényszéke jegyzőjéneknyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madacsányi Pál m.-i dicatortól.
Trencsén
1584. nov.29.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
183-184
Wienner András nyugtája 2877 Ft 50 dénárról, melyet Madachanszky Pál, Trencsén m. dicatora fizetett ba a m. kamarához Pálffy Miklós pozsonyi főispán, kir. tanácsos és főpalotamester nyugtájával, aki ez összeget Pálffy Tamás részéről a palotai vár szükségleteire az uralkodónak kölcsönadott 9204 Ft törlesztésében vett fel.
Pozsony
1584. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
185-186
Marsovszky Félix, Nyitra m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Madachany Pál m.-i dicatortól
Trencsén
1585. jan.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
187-188
Maloweczky Miklós, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Madachanyi Pál m.-i dicatortól.
Trencsén
1585 jan.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
189-190
Trencsén m. bizonyságlevele a Bánffy János nevében Kéry György által kért és a beczkói uradalomhoz tartozó Szrnye helység leégés folytán szükségessé vált és Halacsy János alispán, Maloveczky Miklós szolgabíró és Sámbokréty Miklós esküdt által végzett portaösszeírásról és a porták számának csökkentéséről.
Trencsén
1585. jan.12.
Latin ny. Pny vp 8 aláírás.
XI.k.
191-192
Trencsén m. bizonyságlevele, melyet Forgách Imre, aranysarkantyús lovag, Trencsén m. főispánja stb. nevében Wyzkelethy János kérésére adott ki a trencséni uradalomhoz tartozó Thurna község portaösszeírásáról, mely a 12 házat megsemmisített tűz miatt vált szükségessé és a porták számát kettőben állapította meg.
Trencsén
585. jan.12.
Latin ny. Pny vp 5 aláírás.
XI.k.
193-194
Wienner András kamarai perceptor nyugtája 3 Ft 50 dénárról, melyet Madacsanszky Pál, Trencsén m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1585. okt.23.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
195-196
Newssowsky Gábor és Horváth Gergely elismervénye, hogy felvették a Forgách Imre (l. 191. o.) részére eső dézsma felerészét.
Hnorka (Trencsén m.)
1585. nov.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
197-198
Marsóczy Bálint, Trencsén m. alispánjának, Roson László, Madachany Pál, Grabowsky János és Nedeczky Rafaelnek kötelezvénye, melyben vagyonkezességet vállalnak Draskóczy Jánosért a zsolnai harmincados ellenőri tisztségre való kinevezése alkalmával.
Horocz
1586. okt.16.
Latin ny. P.ny 5 vp
XI.k.
199-200
Urbanovszky Gábor, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Madachany Pál m.-i dicatortól.
Horocz
1588. aug.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
201-202
Prechinszky Rafael, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet Madachany Pál m.-i dicatortól vett fel fizetéseként.
Horocz
1588. aug.6.
Latin ny. pny vp
XI.k.
203-204
Marsowszky Bálint (l. 197.) nyugtáaj 12 Ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel Madachany Pál dicatortól.
Trencsén
1588. aug.14.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
205-206
Chlewanszky Pál, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madachany Pál decatortól.
Trencsén
1588. aug.14.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
207-208
Sambokréthy Miklós, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madachany Pál dicatortól.
Trencsén
1588. aug.14.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
209-210
Tuchinszky György, Trencsén m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madachany Pál dicatortól.
Horocz
1588. dec.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
211-212
Sambokréthy Miklós (l. 207.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Madachany Pál dicatortól.
Trencsén
1588. dec.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
213-214
Gessenszky Simon, Trencsén m. jegyzőjének nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a közrendelkezések szerint a m.-i kir. dicaból.
Trencsén
1588. dec.31.
Latin ny. pny vp
XI.k.
215-216
Roson László, Trencsén m. alispánjának nyugtája 16 Ft-ról, melyből 12 Ft-ot saját fizetéseként vett fel a közrendelkezések szerint a júniusi kir. dicaból.
Trencsén
1588. dec.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
217-220
Kamarai meghagyás Pruzsinszky Mihály zsolnai harmincadosnak és Draskóczy János ellenőrnek, hogy Ernleutner Bálint kollegájuknak 2000 Ft követeléséből fennálló 500 Ft-ot ez év végéig fizessék ki.
Pozsony
1592. jan.18.
Latin ny. P.ny 2 vp
XI.k.
221-224
Kamarai meghagyás Szilesy Mátyás puchói harmincados ellenőrnek, hogy amíg Leo Dávid kollégájuk hátrálékainak kivizsgálásáig letartóztatásban marad, vizsgálja felül a számadásait és küldje be azokat. Schedakot is küldenek, melyekkel jól gazdálkodják.
Pozsony
1592. febr. 27.
Latin ny. P.ny 3 vp
XI.k.
225-228
Kamarai meghagyás Pruzsinszky Mihály zsolnai harmincadosnak és Draskóczy János ellenőrnek, hogy Matyesovszky Mihály sziléziai (tesseni) harmincadperceptornak a fizetését -- kéréseének megfelelőleg -- mint eddig, úgy a jövőben is, negyedévenként a pontos határidőben fizessék ki.
Pozsony
1593. jan.26.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
229-234
a.) Kamarai meghagyás ugyanazoknak, hogy az udvari kamara mellékelt irata alapján fizessenei ki 2527 Ft 86 1/2 dénárt Heroldus János Lajosnak.
Pozsony
1596. ápr.22.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
229-234
b.) Udvari kamara levele a magy. kamarához, hogy néhai Heroldy Thesbald ki nem fizetett tartozását a zsolnai harmincadosság fizesse ki törvényes örökösének, Ludovicus János kamarai irnoknak.
Bécs
1596. ápr.23.
Latin ny.
XI.k.
235-238
Udvari kamara levele a magy. kamarához, hogy Révay Ferenc ujvári útja költségeire fizessenek ki 32 Ft-ot.
Pozsony
1597. márc.1.
Latin ny. P.ny 3 vp
XI.k.
239-242
Udvari kamara levele a magy. kamarához, hogy fizessenek ki fizetéseként Gaffer Márk Antonius rudnai postamesternek 260 Ft 49 dénárt.
Pozsony
1597. jún.13.
Latin ny. P.ny 3 vp helye
XI.k.
243-246
Udvari kamara levele a magy. kamarához, hogy fizessék ki folyanmatosan a tesseni (sziléziai) harmincadosperceptor fizetését.
Pozsony
1598. febr.18.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
247-250
Udvari kamara levele a magy. kamarához, hogy a Thököly Sebestyén késmárki polgárai poszt- és pénzbeli követelését egyenlítsék ki minél előbb.
Pozsony
1598. márc.10.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
251-254
Udvari kamara levele a magy. kamarához. A második negyedévi számadásokat küldjék be és ne hagyjanak behajtatlan hátrálékot.



XI.k.
255-258
Udvari kamara levele a magy. kamarához. Helyes, hogy beküldték a múlt negyedévi számadásokat a harmincad-pénzzel együtt, mert szükség van erre, de a jövőben a hátrálékok befizetésére is törekedjenek. a késmárki polgároknak írtak, kiknek pénzbeli kárát meg kell téríteni és a differenciát velük összeülve elintézni.
Pozsony
1598. okt.10.
Latin ny. p.ny 2 vp
XI.k.
259-260
Peck Lipót kam. tanácsos és perceptor nyugtája 1325 Ft 75 dénárról, melyet Madarskany Miklós, Trencsén m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1600. nov.16.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
261-264
Kamarai meghagyás Pruzsinszky Mihály zsolnai harmincadosnak és Saáry (?) Pál ellenőrnek, hogy fizessék ki -- szokás szerint -- Mattyasovszky Mihály tesseni harmincados cédulaperceptornak f. évi fizetését.
Pozsony
1603. jan.28.
Latin ny. P.ny 3 vp
XI.k.
265-266
Peck Lipót kamarai perceptor nyugája 20 Ft-ról, melyet néhai Marsowsky Bálint, Trencsén m.-i dicator örökösei fizettek be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1603. ápr.17. Latin ny.
Pny vp
XI.k.
267-270
Kamarai meghagyás Zahóczky András trencséni harmincadosnak, hogy fizessenek ki 100 Ft-ot Andrensich Mátyás kir. helytartósági ítélőmesternek az Illyésházy-féle javak elfoglalásakor és összeírásakor végzett munkájáért.
Pozsony
1604. aug.19.
Latin ny. P.ny 4 vp
XI.k.
271-274
Kalonitsch Siegfried levele Illyésházy Istvánhoz. Küldi hozzáérkezett leveleit. A hajdúság készülődik becsapni Morvába. Írt erről az illetékeseknek. Török csapatok kóborolnak, rabokat szednek. Írjon emiatt a budai basának. Fogy, erőtlenedik a magyarság. Ha a keresztyének közt kegyesség volna, ellene lehetne állni a töröknek.
Pozsony
1606. jan.4.
Magyar ny. vp
XI.k.
275-278
Ordódy Gáspár, Trencsén m.-i alispán végzése Madachany Miklós dicator számára, hogy a m. a házak leégése és a vetések hallatlan jégkára miatt a földesurak kérésére Teplán 1/2, Puchón 1/2, Noszicon 1, Nimnicán 1, Turnán 1, Újfaluban 1 prtával alább szállították a porták számát.
Trencsén
1610. okt.18.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
279-280
Peck Lipót kir. tanácsos és kamarai perceptor nyugtája 1225 Ft-ról, melyet Madachany Miklós, Trencsén m. dicatora fizetett be a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1610. jún.21.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
281-282
Balassy Péter nyugtája 200 Ft-ról, melyet a kamara meghagyása folytán vett fel Borsiczky Ferenctól, a vágbesztercei uradalom inspektorától.
Vágbeszterce
1613. nov.20.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
283-286
Pálffy Katalin levele Thurzó György, Árva m. főispánja, nádor, a kunok bírája, kir. tanácsos, magyar helytartóhoz. Megkapta a levelet tőle is és az uralkodótól is, melyben búzát kérnek. Vermekben állt a búzája, így sok kár esett benne. A jobbágyságnak is nagy szüksége van rá. Az uralkodó soktól kért, de nem ígértek semmit. Neheztelni fognak rá, ha ó lesz az első. Írja meg, kinek akja át, amennyit ad.
Muthenicz
1614. szept.6.
Magyar ny.
XI.k.
287-288
Partinger Gáspár kir. tanácsos és kamarai gen. perceptor nyugtája 600 Ft-ról, melyet Trencsén m. dicajaként vett fel, Rakolubszky Dániel m.-9 dicatortól.
Pozsony
1622. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
289-292
Kamarai utasítások Ricsó (Hricsó) vár és Bichse (Bittcsa) várkastély javainak kivizsgálása és összeírása végett Ordódy Gáspár kir. személyviselő ítélőmester Ottancis (?) György bazini és Prechinszky János illavai harmincadosok számára.
Pozsony
1622. szept.3.
Latin ny. P.ny 4 vp
XI.k.
293-294
Ebeczky Imre, kam. gen. perceptor nyugtája 506 Ft 75 dénárról, meylet Trencsén m. dicajaként fizetett be a kamarához Rakolubszky Dániel m.-i dicator.
Pozsony
1623. ápr.10.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
295-298
Ua. nyugtája 277 Ft 12 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be Trencsén m. részéről királynői ajándék címen.
Pozsony
1623. ápr.10.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
299-300
Ua. nyugtája 277 Ft 12 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1623. ápr.10.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
301-302
Ua. nyugtája 44 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Trencsén m. dicajaként.
Pozsony
1623. ápr.11.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
303-306
Ua. nyugtája 800 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1624. jún.10.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
307-310
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1624. nov.30.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
311-314
Ua. nyugtája 155 Ft-ról, melyet ua. címen fizetett be Rakolubszky Dániel puchói harmincados és Trencsén m. dicatora.
Pozsony
1624. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
315-318
Ua. nyugtája 194 Ft-ról, melyet ua. címenfizetett be ua.
Pozsony
1625. okt.11.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
319-322
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet ua. címen fizetett be ua.
Pozsony
1629. márc.31.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
323-324
Gaffor Márk Antal (de Paar) rudnói postamester nyugtája 23 Ft-ról, melyet hátrálékos fizetésébe vett fel Miticzky Miklós trencséni harmincadostól.
Trencsén
1630. ápr.21.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
325-326
Wriczicz Gáspár levele Rab János Andráshoz, a lipótvári helyőrség inspektorához, melyben jelenti, hogy az élelmezési mester a Rádóczi palotában korcsmát nyitott, sört mér ki, dorbézolnak s az a jövedelem nem őt, hanem kincstárát illetné. Ír az élelemezőmester nagyuraskodásáról és a jobbágyok lovainak személyes céljaira való felhasználásáról, továbbá a kincstári épületben elraktározott sóval való manipulációiról.
Trencsén
1676. jún.6.
Latin ny.
XI.k.
331-332
Kecskés János kamarai gen. perceptor nyugtája 488 Ft-ról, melyet Mednyánszky Jónás, Trencsén m.-i perceptor fizetett be az országgyűlés által rendelt új katonaság befogadására (zsoldjára).
Pozsony
1638. nov.10.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
333-334
Ua. nyugtája 410 Ft-ról, melyet ua. fizetett be királynéi ajándék címén.
Pozsony
1639. jan.24.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
335-338
Ua. nyugtája 600 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Trencsén m. dicajaként.
Pozsony
1639. jan.7.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
339-340
Ua. nyugtája 600 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen az új katonaság zsoldjára.
Pozsony
1639. nov.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
341-342
Ua. nyugtája 603 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1640. ápr.14.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
343-344
Ua. nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1640. júl.8.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
345-348
Ua. nyugtája 300 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1640. nov.24.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
349-350
Bránik György ideiglenes magyar kamarai perceptor nyugtája 603 Ft 74 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1641. márc.8.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
351-352
Vatay Lukács gen. perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1641. ápr.5.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
353-354
Rosenman Illyésnek, Vatay Lukács gen. perceptor helyettesének nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen
Pozsony
1641. máj.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
355-356
Vattay Lukács gen perceptor nyugtája 241 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1642. jún.13.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
357-358
Ua. nyugtája 250 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1642. dec.2.0
Latin ny. Pny vp
XI.k.
359-362
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1643. jún.3.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
363-366
Ua. nyugtája 150 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. dímen.
Pozsony
1647. ápr.8.
Latin ny. Vp
XI.k.
367-370
Ua. nyugája 97 Ft 72 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1647. dec.4.
Latin ny. Vp
XI.k.
371-372
Ordódy Imre gen. perceptor nyugtája 150 Ft-ról, melyet Hliniczky Gáspár, Trencsén m. dicatora fizetett be koronázási pénzként.
Pozsony
1651. jan.14.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
373-374
Ua. nyugtája 150 Ft.-ról, melyet Turchinszky István, Trencsén m. dicatora fizetett be koronázási pénzként.
Pozsony
1652. ápr.2.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
375-376
Ua. nyugtája 35 Ft-ról, melyet Turchinszky István, Trencsén m. dicatora fizetett be koronázási pénzként.
Pozsony
1655. jún.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
377-378
Ua. nyugtája 30 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1652. jún.29.
Latin ny. Vp
XI.k.
379-380
Ua. nyugtája 150 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1653. jún.9.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
381-382
Ua. nyugtája 30 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1653. okt.31.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
383-384
Ua. nyugtája 40 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Osztrosith Miklós koronaőr nyugtájával.
Pozsony
1654. márc.27.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
385-386
Ua. nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1654. okt.6.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
387-390
Kimutatás helységenként Trencsén m.-ben 1652-1654 években a porták számának leszállításáról.


Latin ny. Pny vp
XI.k.
391-394
Partinger Mihály gen. perceptor nyugtája 500 Ft-ról, melyet Egresdy Boldizsár, a kir. tábla bírája és Gazchony Ferenc fizettek be Mednyánszky István, Trencsén m.-i dicator idejéből való m.-i dicahátrálékokból, mont Veselényi Ferenc új nádor által annak behajtására kiküldöttek.
Pozsony
1658. márc.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
395-396
Ua. nyugtája 3 Ft 75 dénárról, melyet Hliniczky Gáspár, Trencsén m. dicatora fizetett be hátrálékos királynéi pénzként.
Pozsony
1658. jún.28.
Latin ny. Pny vp
XI.k.
397-400
Kamarai meghagyás Sirchich Gáspár trencséni harmincadosnak, hogy fizessen ki Völchey János galgóci postamesternek 150 Ft-ot, melyet hűséges szolgálataiért és kárainak megtérítésére engedélyezett az uralkodó.
Pozsony
1661. júl.30.
Latin ny. P.ny 5 vp
XI.k.
401-420
Urbarialis összeírás I. Rákóczi Ferenc elkonfiskált trencséni, szernyei, zlatoci, orechovai, kis-kubrai, nagy-kubrai, biróci, szoblahovai, hiveci, nagy-kolachini, dobrai, nagysztankóczi birtokain.

1670. máj.5.
Latin ny. 6 vp
XI.k.
421-422
Terstyánszky György, Trencsén m. alispánjának és Jeszenszky Mihály követeknek nyugtája 1192 Ft 84 dénárról, melyet Hamey (?) Péter trencséni kincstári udvarbíró révén Lindvay Zsigmond nagyszombati harmincadostól  vettek át 8 lepecsételt zsákban.
Nagyszombat
1672. júl.28.
Latin ny. 2 vp
XI.k.
423-426
Sirhicz Gáspár trencséni harmincados és postamester nyugtája 521 Ft-ról, melyet Volkra Otto Ferdinand Theofil birodalmi gróf, kir. tanácsos és helyetes kamaraelnök fizetett be kezeihez.
Trencsén
1672. nov.14.
Latin ny. Vp
XI.k.
427-430
Kamarai meghagyás Borciczky Ferenc puchói harmincadoshoz, hogy az uralkodó által az Illyésházy grófnő gondozása alatt .... ????



XI.k.
431-432
Balassa Erzsébet és Sofia nyugtája 500 Ft-ról, melyet Borcziczky Ferenc, a vágbesztercei kincstári javak inspektora fizetett ki nekik a kamara meghagyása folytán.
Trencsén
1673. aug.16.
Magyar ny. 2 vp
XI.k.
433-436
Kamarai meghagyás Borcziczky Ferenc puchói harmincadosnak, hogy fizessen ki a Balass-féle vágbesztercei javak bevételeiből Balassa Péternek 200 Ft-ot.
Pozsony
1673. szept.5.
Latin ny. P.ny 6 vp
XI.k.
437-440
Ua. ugyanannak, hogy az Illyésházy Györgynél levő ifjabb Balassa leány számára is fizessen ki szükségeire 500 Ft-ot a vágbesztercei Balassa-kincstári javak bevételeiből.
Pozsony
1673. szept.5.
Latin ny. P.ny 5 vp
XI.k.
441-444
Balassa Zsófia nyugtája 500 Ft-ról, melyet a kamara meghagyása szerint Borcziczky Ferenc, a vágbesztercei jószágok gondviselőjétől (inspektor) vett fel.
Trencsén
1673. okt.5.
Magyar ny. Vp
XI.k.
445-446
Sirchicz István ellennyugtája, hogy Martis Zsigmondtól, a hricoi Rákóczi-kincstári javak tisztjétől kivetési illetékként 25 Ft-ot, Naményi Pétertől, a trencséni Rákóczi kincstári javak kivetési illetékeként 87 Ft 42 dénárt vett fel.
Pozsony
1675. márc. 6.
Latin ny. Vp
XI.k.
447-448
Sirchicz István ellennyugtája 828 Ft 66 dénárról, mely összegből Knogler Kristóf, a trencséni fogyasztási adók perceptora a hús és szeszégetési illetékként 268 Ft, Putanics Gáspár bor- és sörfogyasztási adóként 318 Ft-ot, Czemák András ingyenes segedelemként 50 Ft-ot; 182 Ft 66 dénárt pedig a trencséni sütőház felépítésére fizettek be kezeihez a magyar kamara számára.
Pozsony
1675. márc.6.
Latin ny. Vp
XI.k.
449-452
Kamarai meghagyás Borcziczky Ferenc puchói harmincadosnak, hogy fizessen ki ruházatra Balassa Péternek 100 Ft-ot, a vágbesztercei jószágok jövedelméből.
Pozsony
1675. máj.24.
Latin ny. P.ny 4 vp
XI.k.
453-454
Balassa Péter nyugtája 100 Ft-ról, melyet Borsiczky Ferenctől, a vágbesztercei jószágok adminisztrátorától vett fel a kamara meghagyása szerint.
Vágbeszterce
1675. júl.3.
Latin ny. Vp
XI.k.
455-456
Tichy Menyhért Antal, a hadipénztár ellenőrének nyugtája 100 Ft-ról, melyet a trencséni pénztárból vett fel.
Trencsén
1677. dec.12.
Német-latin ny. Vp
XI.k.
457-458
Matussovich Miklós, ledniczei élelmezési felügyelő nyugtája 51 Ft 32 1/2 dénárról, mely összegen terményt vásárolt.
Rovne
1687. dec.27.
Latin ny. Vp
XI.k.
459-460
Matko Gábornak, a rovnei kastély portásának kimutatása arról, hogy a f. éven a rovnei kastély kertjében termett gyümölcsből, növényekből mennyit adott el mennyiért.
Rovne
1687. dec.31.
Latin ny. Vp
XI.k.
461-462
Urbán János rovnei volt portás nyugtája 2 Ft-ról, melyet a rovnei kastélyban 1687. jún.13-júl.13-ig tartó szolgálata fejében vett fel Vitézy Jánostól.
Rovne
1688. jún.15.
Latin ny. 
XI.k.
463-466
a.) Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy az uralkodó mellékelt rendelete (szerződés) alapján kölcsönvett 10.000 Ft-ot Ruttkay Istvántól évi 6 %-os kamat mellett. 
Pozsony
1698. aug.11.
Latin ny.
XI.k.
463-466
b.) Az uralkodó rendelete 10.000 Ft kölcsön felvételére Ruttkay Istvántól.
Bécs
1697. ápr.6.
Latin ny. másolat
XI.k.
463-466
c.) Az uralkodó kötelezvénye (szerződés) a Ruttkay Istvántól kölcsön felveendő 10.000 Ft-ról.
Bécs
1697. ápr.6.
Latin ny. másolat
XI.k.
467-470
Kamarai meghagyás Marsowscky Imre zsolnai harmincadosnak, hogy az uralkodó rendelete folytán a kir. tábla 6 bírájának napidíj címén fizessen ki 600 Ft-ot.

1709. febr.16.
Latin ny.
XI.k.
471-474
Trencsén város kimutatása az uralkodó által a trencséni harmincadjövedelemből a falak, porták és a hidak tatarozására kiutalt 300 Ft-ról, ill. a tatarozások bevételeiről és kiadásairól.
Trencsén
1725. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XII. kötet
522p
Árva, Liptó és Turóc vármegyére vonatkozó iratok

1551-1704
81+54+68 =203db
XII.k.
1-2
Címlap



XII.k.
3-4
XII. kötet tartalma. I. Szakasz. Árva megyét illető oklevelek 81 darabban. Terjed: 1551–1704-ig. II. szakasz: Liptó megyét illető oklevelek, 54 darabban. Terjed: 1557–1704-ig. III. szakasz: Turóc megyét illető oklevelek, 68 darabban. Terjed: 1565–1704. Összesen 203 darab.



XII.k.
5-6
Hozwthoti György nyugtája 600 Ft-ról, melyet Árva vára építésének megvizsgálására az uralkodó által kiküldött kamarai bizottság költségeire vett fel.
Pozsony
1551. nov.13.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
7-8
Dávid László, árva m. alispánjának nyugtája 14 Ft-ról, melyből 12 Ft-ot saját, 2 Ft-ot a m.-i jegyző fizetéseként vett fel a m. dicapénzéből.
Nagyfalu
1562. febr.17.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
9-10
Ua. igazolása, hogy Siménfy György, Árva m. dicatorának nincs subsidiumhátráléka, kivéve Kubinyi Benedeknek Felső Kubinban és Zmeskál Vencelnek Lescynben levő 1-1 teljesen elhagyott portáját.
Nagyfalu
1564. febr.17.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
11-12
Mesko János és Medveczky András Árva megyei szolgabírák nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel a m. dicapénzéből.
Nagyfalu
1564. febr.18.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
13-14
Medveczky Gáspár Árva m.-i szogabíró nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel.
Nagyfalu
1564. júl.10.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
15-16
Dávid László (l. 7.o.) nyugtája 13 Ft-ról, melyből 12 Ft-ot saját, 1 Ft-ot a m.-i jegyző fizetéseként vett fel a porták utáni pénzből a m. dicatorától.
Isztebna
1564. júl.11.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
17-18
Ochkay János, Árva m.-i dicator (l. 19.) nyugtája 32 és 12 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel két ízben
H. n.
1564. júl.25.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
19-20
Ua. nyugtája 12 Ft-ról, melyet a dubovai bírótól vett fel 8 porta után.

1564.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
21-24
Árva m. nyilatkozata arról, hogy Dávid János m.-i dicator előterjesztésére az adók kiigazítása végett Hrosnowsky György és Dávid János volt dicatorok közreműködésével kiszállt bizottság megállapította, hogy a m. több helységének lakói régi privilegiumaikra való hivatkozással nem hajlandók adót fizetni.
Nagyfalu
1570. márc.13.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
25-26
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 137 Ft 87 és 1/2 dénárról, melyet Dávid János, Árva m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1571. márc.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
27-28
Árva m. alispánjának, 2 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája összesen 12 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel Dávid János dicatortól.
Nagyfalu
1571. okt.12.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
29-30
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 40 Ft-ról, melyet Dávid János, Árva m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1572. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
31-32
Ua. nyugtája 187 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1572. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
33-34
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 139 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1572. okt.1.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
35-38
Dávid János, Árva m. dicatorának számadása az 1570. évi dicabevételekről és kiadásokról.
H. n.
D. n. (1572.)
Latin ny. Pny vp
XII.k.
39-40
Ua. mint 27-28. oldalakon levő nyugta.
Nagyfalu
1573. márc.6.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
41-42
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 149 Ft-ról, melyet Dávid János Árva m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. márc.13.
Latin ny. P. ny vp
XII.k.
43-44
Ua. nyugtája 68 Ft-ról, melyet Dávid János, Árva m.-i dicator fizetett be Rudolf király koronázására felajánlott ajándékként.
Pozsony
1573. márc.13.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
45-46
Árva m. alispánjának, 2 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól.
Nagyfalu
1573. nov.9.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
47-48
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 105 Ft-ról, melyet Dávid János Árva m.-i dicator fizetett be kir. koronázási ajándék címén.
Pozsony
1573. nov.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
49-50
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 12 Ft-ról, melyet Dávid János Árva m.-i dicator fizetett be a kir. koronázási ajándék hátráléka címén.
Pozsony
1576. febr.8.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
51-54
Dávid János, Árva m. dicatorának elszámolása a m. 1577. évi subsidiuma bevételeiről és kiadásairól.
1577.
Latin ny. 
Pny vp helye
XII.k.
55-56
Uo. nyugta, mint a 45-46 oldalon levő.
Nagyfalu
1577. nov.25.
Latin ny. Pny vp helye
XII.k.
57-58
Wienner András, kam. perceptor nyugtája 140 Ft 50 dénárról, melyet Dávid János, Árva m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1577. dec.31.
Latin ny. Pny vp helye
XII.k.
59-60
Uo. nyugta, mint a 45-46 és 55-56 oldalon lévő. Egyben igazolják két halységben levő 1-1 porta leírását.
Nagyfalu
1577. jún.10.
Latin ny.  P.ny 4 vp
XII.k.
61-62
Wienner András kam. perceptor nyugtája 96 Ft 50 dénárról, melyet Dávid János, Árva m-i dicator fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1578. jan.20.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
63-64
Ua. nyugtája 35 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. dímen.
Pozsony
1578. jan.20.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
65-66
Revisnyai András, Árva m. alispánjának, 2 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel Dávid János m.-i dicatortól.
Nagyfalu
1579. okt.19.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
67-68
Uo. nyugta, mint az előbbi. Egyben igazolják az Usztye helységbeni tűzvész miatti portaszám-leszállítást.
Nagyfalu
1579. jún.1.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
69-72
Turzó Szaniszló, Szeped m. főispánjának nyugtája 186 Ft 10 és 1/3 dénárról, melyet 24.000 Ft követelése kamatonként vett fel Sochowiczka György turdosini harmincadostól.
Turdosin
1581. okt.9.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
73-76
Árva m. igazolólevele, hogy Lewkowa (Lavkov) és Chepanovo (Stepano) helységek lakosai az általa használt és a Kubinyi és Brna Földesurak tulajdonát képező földek és malom után nem tartoznak dicát fizetni. (Régi naptár szerint:)
Nagyfalu
1583. nov.18. 
Latin ny. Pny vp
XII.k.
77-78
Winner András kam. perceptor nyugtája 140 Ft 50 dénárról, melyet Dávid János, Árva m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1584. jún.28.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
79-80
Ua. nyugtája 157 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozssony
1584. okt.31.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
81-82
Ua. nyugtája 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1584. nov.22.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
83-84
Dávid János, Árva m. dicatorának elszámolása Árva m. 1584. évi subsidium bevételeiről és kiadásairól.
H. n.
Dátum nélkül.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
85-86
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 137 Ft-ról, melyet Dávid János, Árva m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1588. aug.1.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
87-88
Árva m. alispánjának, 2 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel a dicapénzből.
Nagyfalu
1588. júl.8.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
89-90
Uo. nyugta, mint az előbbi.
Nagyfalu
1588. dec.27.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
91-92
Ztenichniaky Mihály nyugtája 184 Ft-ról, melyet Dávid János, Árva m.-i dicator fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1589. jan.23. 
Latin ny.
XII.k.
93-94
Dávid János, Árva m. dicatorának elszámolása a m. 1588. évi subsidium bevételeiről és kiadásairól.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
95-98
Kamarai meghagyás Bohus Tamás turdosini harmincadosnak és Farkas György ellenőrének, hogy felsőbb rendelet folytán Grueber Hieronimus landsbergi és gaibai, Hofer Mihály küsendorfi és lentschi postamesterek fizetését ezentúl negyedévenként fizessék ki és adják át Aaron Leónak.
Pozsony
1593. jan.23.
Latin ny. P.ny 2 vp
XII.k.
88-100
Ztenichniaky Mihály, kam. perceptor nyugtája 2 Ft-ról, melyet Dávid János, Árva m.-i dicator fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1593. febr.25.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
101-104
Kamarai meghagyás Bohus Tamás turdosini harmincadosnak és Farkas György ellenőrének, hogy felsőbb rendeletre ezután közvetlenül fizessék ki negyedévenként a harmincadbevételekből Lórenczy János rosenbergi, Aaron Leó privigyei, Grueber Hieronymus luczinai és Hoffer Mihály lőcsei postamesterek fizetését.
Pozsony
1593. márc.4.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
105-108
Ua. ugyanazoknak, hogy fizessenek ki Lorenczy János rosenbergi (rózsahegyi) postamesternek múlt évi fizetésébe 49 Ft-ot, a folyó évi fizetésébe pedig 90 Ft-ot.
Pozsony
1593. márc.29.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
109-112
Ua. Bohus Tamás turdosini harmincadosnak, hogy Mátáyás főherceg rendelkezése szerint fizessék ki továbbra is Paár János pozsonyi főpostamester fizetését az özvegynek ill. örököseinek.
Pozsony
1595. dec.20.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
113-116
Ua. Bohus Tamás turdosini harmincadosnak és Chemniczky János ellenőrének. Küldik a szentiványiakra vonatkozó uralkodói idézést, mellyel jelenjenek meg kellő határidőben a megyei káptalanban és idézzék törvény elé őket.
Pozsony
1598. jan.5.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
117-120
Ua. ugyanazoknak, hogy az uralkodó megtiltotta a bányavárosok kivételével a faggyú kivitelét az országból.
Pozsony
1598. máj.5.
Latin ny. P.ny 2 vp
XII.k.
121-124
Ua. Bohus Tamás turdosini harmincadosnak, hogy Mátyás főherceg megtiltotta a termény és állatkivitelt az országból.
Pozsony
1578. dec.31.
Latin ny. P.ny 2 vp
XII.k.
125-126
Dávid Flórián, Árva m. alispánja és dicatorának nyugtája 108 Ft 60 dénárról, mely összeget a m. dicahátrálékaként vette fel Kubinyi István volt Árva m.-i alispán és dicatortól.
Nagyfalu
1603. szept.29.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
127-128
Ebeczky Imre kir. tanácsos és kam. gen. perceptor nyugtája 250 Ft 75 és 1/2 dénárról, melyet Bayczhy Péter, Árva m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába.
Pozsony
1627. júl.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
129-130
Ua. nyugtája 135 Ft-ról, melyet ua. fizetett kir. ajándékként Árva megye részéről.
Pozsony
1627. júl.12.
Latin ny. 
XII.k.
131-132
Ua. nyugtája 250 Ft 75 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1627. júl.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
133-134
Ua. nyugtája 93 Ft 49 és 1/2 dénárról, melyet ua., ugyanazon a címen Paar Márk Antal Gáspár rudnai postamester nyugtájával fizetett be, aki ezt az összeget fizetésébe vette fel.
Pozsony
1627. júl. 12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
135-138
Kamarai meghagyás Bohus Dániel turdosini harmincadosnak, hogy a rosenbergi (rózsahegyi) postamesterre bízatott a noczovi postamesteri tiszt is. Fizessék ki fizetését és eddigi szokás szerint a harmincad bevételeiből.
Pozsony
1673. aug.21.
Latin ny. P. ny 5 vp
XII.k.
139-142
Ua. Jeszenszky Miklósnak, az árvai kincstári javak provisorának (udvarbírájának), hogy Vágsellye megerősítése céljára mielőbb és mennél több fát, zsindelyt vásároljon össze és irányítsa Sellyére.
Pozsony
1675. júl.15.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
143-144
Preier János Ernő rauttenburgi kapitány levele Jeszenszki Miklóshoz, az árvai uradalom udvarbírájához, hogy távollétében Schleicher kapitány vette át a leszállított 7100 darab zsindelyt, 94 deszkát, melyek értéke 54 Ft 20 5/5 dénár.
Vágsellye
1675. júl. 30.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
145-146
Szíjartó Mátyás vágsellyei bíró és Hagen Mátyás esküdt elismervénye, hogy átvettek Drobur Mátyás kralováni (Árva m. ) lakostól, két tutajon szállított, 200 deszkát.
Vágsellye
1675. aug.4.
Latin ny. Vp
XII.k.
147-150
Jeszenszki Miklós, árvai provisor levele Raáb János András lipótvári inspektorhoz. Küld az árvai kincstári bevételekből lengyel pénzben 1600 tallért, 2400 német tallért, 2880 árvai Ft-ot. Két héten belül elpkészít 300 Fr-ot.
Árva
1676. márc.12.
Latin ny. Vp
XII.k.
151-154
Raáb János András (l. 147.) nyugtája 3000 Ft-ról, melyet Jeszenszky Miklós árvai provisortól vett át a kamara meghagyása szerint.
Besztercebánya
1676. márc.28.
Latin ny. Vp
XII.k.
155-156
Kollonics Lipót gr. neostadi püspök stb. levele ismeretlenhez. Vallassa ki az Árva várában bebörtönzött lengyel és török foglyokat, s tudósítsa őt erről. Illyésházy gróf beiktatását április 30-ra tűzte ki az uralkodó, kinek működése iránt megszünt az aggodalom.
Neostad
1676. ápr.2.
Latin ny.
XII.k.
157-158
Raab János András (l. 147.) nyugtája 193 Ft-ról, melyet a kamarai, ill. a hadipénztár meghagyása szerint Jeszenszky Miklós, Árva vára provisorától vett fel az Árva és .... vára katonáinak fizetésére.
Lipótváros
1676. ápr.30.
Latin ny. Vp
XII.k.
159-160
Ua. nyugtája 197 Ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanarra a célra.
Lipótvár
1676. jún.30.
Latin ny. Vp
XII.k.
161-162
Ua. nyugtája 197 Ft-ról, melyet uattól vett fel ugyanarra a célra.
Lipótvára
1676. júl.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
163-166
a.) Kamarai meghagyás Pongrácz Miklós turdosini harmincadosnak, hogy az uralkodó mellékelt rendelete alapján fizessen ki részletekben 2000 Ft-ot Rády Zsófia özv. turánszky Gábornénak, kinek férjét a felkelők ölték meg. (A likavai kincstári javak inspektora volt.)
Pozsony
1676. aug.3.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
163-166
b.) Az uralkodó rendelete  az előbbi 2000 Ft kifizetésére.
Bécs
1676. júl.28.
Latin ny. Másolat.
XII.k.
167-168
Raáb János András nyugtája 206 Ft-ról, melyet a kamara meghagyásából a hadipénztárból Jeszenszky Miklóstól, az árvai kincstári javak provisorától vett fel a Walsky Péter kapitány parancsnoksága alatt levő Árva és Likava várak katonáinak az autusztus havi fizetésére.
Lipótvár
1676. aug.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
169-172
Ua. nyugtája 900 Ft-ról, melyet ugyanattól vett fel.
Árva
1676. nov.28.
Latin ny. Vp
XII.k.
173-174
Ua. nyugtája 197 Ft-ról, melyet ugyanattól vett fel az árvai és likavai katonák nov. havi fizetésére.
Lipótvár
1676. nov.30.
Latin ny. Vp
XII.k.
175-178
Ua. nyugtája 197 Ft-ról, melyet ugyanattól ugyanarra a célra vett fel.
Lipótvár
1676. dec.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
179-180
Rádi Zsófia (l. 163.) nyugtája 1970 Ft-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján segélyként vett fel Pongrácz Miklós turdosini harmincadostól.
Turdosin
1677. jan.12.
Latin ny. 3 vp
XII.k.
181-182
Raáb János András (l.147.) nyugtája, melyet Walds Péter kapitány katonai fizetésére vett fel Jeszenszky Miklós árvai udvarbírótól. (l. 167.)
Lipótvár
1677. jan.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
183-186
Kollonits Lipót gr. stb. levele Pongrácz Miklós turdosini harmincadoshoz. A felkelők Lengyelország felől Magyarországba betörésre készülnek, tehát vigyázzon, őt és a többieket az uralkodó iránti hűségre hívja fel. Hajtsa végre Volkra gr. helyettes kamarai elnök rendelkezéseit.
Bécs
1677. jan.20.
Latin ny. Vp
XII.k.
187-190
Kamarai meghagyás Jezsenszky Miklósnak, az árvai kincstári javak udvarbírájának, hogy fizessen ki 444 Ft-ot, Povabszky Jeremiásnak, néhai Thököly István árvai uradalmai udvarbírájának.
Pozsony
1677. dec.4.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
191-194
Ua. Pongtácz Miklós turdosini harmincadosnak. Megkapta a kamara a beküldött számadásokat. Javára írják a felkelőktől okozott kárt, 79 Ft 61 dénár értékben. Havonta küldjön információt a harmincadosságról.
Kismarton
1680. febr.29.

XII.k.
195-198
Caprara Aeneas gróf levele Jeszenszky Miklós árvai provisorhoz, hogy a hozzá küldött puskásnak adja át a hátrálékos katonai fizetést.
Rosenberg (Rózsahegy)
1670. júl.22.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
199-200
Wideman Rozmo Árva vári puskás katona nyugtája 48 Ft-ról, melyet évi fizetésébe vett fel Okolicsányi János turdosini harmincadostól.
Turdosin
1680. dec.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
201-204
... András Jakab kir. tanácsos levele Okolicsányi János okolicsányi postamesterhez és turdosini harmincadoshoz, hogy: 1.) hiv. leveleit a rosenbergi harmincadon keresztül köüldi és kapja; 2.) megszűnik a lengyel sónak a turdosini harmincadon való szállítása; 3.) adassék át neki Mayern súlymérője (minczérje).
Trencsén
1699. márc.22.
Latin ny. Vp
XII.k.
205-206
Okolicsányi János, okolicsányi postamester nyugtája 97 Ft-ról, melyet postamesteri 2. negyedévi fizetésébe vett fel a turdosini harmincad-hivataltól.
Turdosin
1699. dec.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
207-208
Ua. nyugtája 92 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Turdosin
1699. dec.31.
Latin ny. Vp
XII.k.
209-212
a.) Okolicsányi László turdosini harmincados beadványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, melyben kéri, hogy a számára kiadott utasítás 57. pontja oldassék fel és engedtessék meg indokainál fogva a lengyel só behozatala a turdosini harmincadon fizetvén qu. 25 dénárt.

(1704.)
Latin ny.
XII.k.
209-212
b.) A fejedelem rendelkezése a lengyel só behozataláról a turdosini harmincadon át.
Miskolc
1704. jan.26.
Latin ny.
XII.k.
213-216
a.) Khebritsch János Kristóf beadványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, hogy az Árva várában elhelyezett Zsmeskál János kapitány keze alatt lévő ólom számára országos vagy katonai célokra kiadassék.

(1704.)
Latin ny.
XII.k.
213-216
b.) A fejedelem rendelkezése, hogy az Árva várában elkhelyezett Zmeskál János kapitány keze alatt lévő ólom számára országos vagy katonai célokra kiadassék.
Miskolc
1704. jan.26.
Latin ny.
XII.k.
217-218
a.) Romanszky György beadványa II. Rákóczi Ferenc fejedelmhez, hogy engedélyezze Lengyelországban lévó felesége meglátogatását, ill, helyeztesse át a gyalogosoktól a lovassághoz.

(1704)
Latin ny. 
XII.k.
217-218
b.) A fejedelem rendelkezése, hogy forduljon az udvarmesterhez.
Miskolc
1704. febr.6.
Latin ny.0
XII.k.
219-22
Üres lapok.



XII.k.
223-224
Kamari meghagyás Liptó vm. dicatorához, hogy fizessen ki Korláth Mihálynak szolgálataiért 500 Ft-ot.
Pozsony
1557. aug.24.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
225-226
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Pesti Bornemissza Ferencnek Oroszi Péter likavai várnagy eskütételére történő utazása napidíjaként 20 Ft-ot.
Pozsony
1562. dec.19.
Latin ny.
XII.k.
227-228
Rádi László, likavai udvarbíró, nyugtája 200 Ft-ról, melyet Czemniczky Benedek dicatortól vett fel Likava vára szükségeire.
Ivachnofalva
1564. aug.23.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
229-230
Pongrácz Miklós, Liptó m. alispánja, 4 szolgabíró és jegyző nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel Czemyczky Benedek m.-i dicatortól.

1566. júl. 31.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
231-232
Ua. nyugtája 22 Ft-ról, melyet ugyanattól ugyanazon címen vettek fel.
Szent Mária
1566. febr.6.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
235-238
Kamarai meghagyás Chemnyczky Benedek Liptó megyei dicatornak, hogy az uralkodó rendelkezése alapján vonja le néhai Rakovszky György elmaradt fizetését fia, Rakovszky János javára a megyei dicabevételból.
Pozson
1566. jún.18.
Latin ny. P.ny 2 vp
XII.k.
239-240
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 372 Ft 50 dénárról, melyet Chemiczky Benedektől, Liptó m. dicatortától vett fel a m. subsidiumaként.
Pozsony
1566. szept.26.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
241-242
Okolicsányi Péter, Liptó m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Chemiczky Benedek megyei dicatortól.
Szent Mária
1567. nov.13.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
243-244
Mosóczy László kam. perceptor nyugtája 378 Ft 50 dénárról, melyet Chemiczky Benedek Liptó m-i dicator fizetett be a megye subsidium hátraléka gyanánt.
Pozsony
1567. jan.21.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
247-248
Okolicsányi Péter (l. 241.) Liptó m. szolgabírája és jegyzője nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Chemiczky Benedek m.-i dicatortól.
Szent Mária
1568. febr.4.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
249-250
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 463 Ft 75 dénárról, melyet Chemiczky Benedek Liptó m.-i dicator fizetett be Hozutotky György kam. tanácsos közvetítésével a m. subsidiumaként.
Pozsony
1570. ápr.17.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
251-252
Ua. nyugtája 454 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon a címen.
Pozsony
1570. nov.9.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
253-256
Kimutatás Liptó m. 1567. évi portaösszeírásában lévő változásokról.

1570.
Latin ny. 
XII.k.
257-262
Chemiczky Benedekk, Liptó m. dicatorának elszámolása a m. 1570. évi subsidiumáról.


Latin ny. 
XII.k.
263-264
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 363 Ft-ról, melyet Chemiczky Benedek fizetett Liptó m. subsidiumaként Kyszel Péter közvetítésével.
Pozsony
1572. szept.19.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
265-266
Liptó m. közgyűlésének igazolása a porták számában történt változásokról.
Szent Mária.
1572. szept.3.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
267-268
Nagyváthy Ferenc (l. 263.) nyugtája 351 Ft-ról, melyet Chemiczky Benedek, Liptó m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. márc.13.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
269-270
Ua. nyugtája 351 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon a címen.
Pozsony 
1573. júl.10.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
271-272
Ua. nyugtája 351 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. nov.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
273-274
Palugyay Ferenc, Liptó m. alispánjának, szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Chemiczky Benedek m.-i dicatortól.
Szent Mária
1573. okt.21.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
275-276
Kubinyi Benedek, Liptó m. alispánjának, szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 22 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel.
Szent Mária
1573. jan.21.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
277-278
Elszámolás Liptó m. 1573. évi subsidiumáról.


Latin ny.
XII.k.
279-280
Liptó m. igazolása, hogy Anthaházy András szentandrási kuriája, melyben Kmeth Kelmen lakik, dézsmamentes.
Szent Mária
1574. febr.10.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
281-282
Wienner András kam. perceptor nyugtája 10 Ft-ról, melyet Chemiczky Benedek, Liptó m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába.
Pozsony
1577. júl.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
283-284
Ua. nyugtája 10 Ft-ról, melyet ua. fizetett be dicahátrálék címen.
Pozsony
1577. júl.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
285-286
Ua. nyugtája 278 Ft-ról, melyet Okolicsányi Sebestyén, Liptó m. alispánja fizetett be közmunkapénz gyanánt.
Pozsony
1581. ápr.7.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
287-288
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Zerdahelyi István helytartósági ítélőmesternek 50 Ft-ot Liptóújvár vára ügyében írt 2 rendbeli iratokért.
Pozsony
1596. szept.3.
Latin ny.
XII.k.
289-292
Szentiványi György, Liptó m. dicatorának kérvénye Lippay Gáspárhoz, hogy 75 Ft-nyi fizetését állítsa vissza a m. régebbi dicatorainak 150 Ft-nyi összegére.

1649- és 1654 között.
Latin ny.
XII.k.
293-296
Szentiványi János levele Thurzó György nádorhoz (stb.) melyben közli, hogy már régebben rendezte a Liptó megyei dicatorsága idejéről való hátrálékait. A bányavárosok jövedelméről nincs számotadni valója, mert azokban nem működött. A besztercei rézbánya helyzetéről megtette jelentését, mely téren kifejtett hűséges szolgálataiért úgy ő maga, Thurzó György, mint az uralkodó is jutalmat ígért. Kéri, legyen ebben támogatására.
Szentiván
1612. szept.13.
Magyar ny.
XII.k.
297-298
Partinger Gáspár kam. gen. perceptor nyugtája 413 Ft-ról, melyet Bohus Tamás, Liptó m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.

1619. jan.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
299-300
Ua. nyugtája 171 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a török kiadásokra (háborúra) kivetett adóként.
Pozsony
1619. jún.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
301-302
Ua. nyugtája 171 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. királyi ajándékaként.
Pozsony
1619. jún.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
303-306
Kamarai meghagyás Bokus Tamás, Liptó megyei dicatornak, melyben figyelmeztetik, hogy nagyobb szorgalommal szedje be az adókat.
Pozsony
1619. dec.23.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
307-310
Partinger Gáspár kam. tanácsos és gen. perceptor nyugtája 107 Ft 75 dénárról, melyet Andaházi Lőrinc, Lip m.-i dicator fizetett be a m. kir. ajándéka címén.
Pozsony
1623. márc.23.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
311-314
Ua. nyugtája 223 Ft 25 dénárról, melyet ua. fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1623. márc.23.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
315-316
Kecskés János kam. perceptor nyugtája 145 Ft-ról, melyet Palugyay Pongrác, Liptó m.-i dicator fizetett be a m. adójában.
Pozsony
1635. aug.27.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
317-320
Ua. nyugtája 72 Ft 50 dénárról, melyet Palugyay Pongrác, Liptó m. dicatora fizetett be a m. részéről a koronaőrök fizetésére.
Pozsony
1635. aug.27.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
321-322
Ua. nyugtája 625 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. dicajaként polturákban az új katonaság fizetésére.
Pozsony
1635. aug.27.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
323-324
Ua. nyugtája 610 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon a címen.
Pozsony
1636. nov.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
325-326
Ua. nyugtája 142 Ft-ról, melyet ua. fizetett be külonböző bizottságok fizetésére.
Pozsony
1636. nov.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
327-328
Ua. nyugtája 103 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a koronaőrök fizetésére.
Pozsony
1636. nov.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
329-332
Ua. nyugtája 960 kiló terményról, melyet Palugyay Pongrác, Liptó m. alispánja és dicatora szolgáltatott be Siebenbürger György füleki magtárnok nyugtájával.
Pozsony
1638. márc.6.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
333-336
Liptó m. vizsgálati jegyzőkönyve, melyet Thuránszky Gábor, Likava vára jószágai inspektorának kérésére vettek fel e vár elfoglalásakor a rózsahegyi (rosenbergi) kastélyba elszállított gabona és liszt felől.
H. n.
1671. júl.30.
Latin ny. 2 vp
XII.k.
337-338
Godefriaus kapitány nyugtája 118 liptói forint 96 dénárról, melyet egy havi katonai élelmezésre (kenyér, hús, sör) vett fel Mattyasovszky Miklós Liptó m.-i szolgabírótól.
(Liptó) Szentmiklós
1673. márc.2.
Latin ny. Vp
XII.k.
339-340
Mitticzky András rózsahegyi postamester nyugtája 36 Ft-ról, melyet 1/4 évi fizetéseként vett fel Bohus Dániel turdovini harmincadostól.
Turdovin
1673. márc.31.
Latin ny. vp
XII.k.
341-342
Ua. nyugtája 68 Ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon a címen.
Turdosin
1673. jún.30.
Latin ny. Vp
XII.k.
343-344
Ua. nyugtája 68 Ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon a címen.
Turdosin
1673. szept.30.
Latin ny. Vp
XII.k.
345-346
Ua. nyugtája 68 Ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon a címen.
Turdosin
1673. dec.31.

XII.k.
347-348
a.) Karaffa Antal ezredes egyik tisztjének elismervénye, hogy mennyi kenyeret, sört , bárányt, ökröt és zabot vett át Liptó megyéből a katonaság élelmezésére.
Levanocz (Szepes m.)
1674. aug.15.
Latin ny. Vp
XII.k.
347-348
b.) Hiszell Ferenc elismervénye, hogy (Caprara) ezredes és katonái élelmezésére Liptó megyétől átvett élelmiszerek (kenyér, sör, ökör, stb.) árában 96 Ft 50 dénárral adós maradt.
H. n.
1674. aug.15.
Latin ny.
XII.k.
349-350
a.) Sigrodt Menyhért, a gránai őrgróf ezredének alezredese és parancsnoka nyugtatja a commissariusokat, hogy tőlük előfogatokat és szekereket kapott egészen Zólyom városáig, mivel Liptó m. nem tudott adni.
Zolnitez
1677. márc.10.
Latin ny. Vp
XII.k.
349-350
b.)  A m. comissariusa és esküdtje (Okolicsányi Zsigmond és Mihály) érvénytelenítik az előbbi nyilatkozatban lévő aláírásukat, Sigrodt M. pedig elismeri, hogy ezredére a m. kb. 1080 r. Ft.-ot költött.



XII.k.
351-354
a.) Szmrecsányi István kéri II. Rákóczi Ferenc fejedelemtől elkonfiskált liptói javainak a visszaadását.

(1704.)
Magyar ny.
XII.k.
351-354
b.) A fejedelem rendelkezése Szmrecsányi István jószágai visszaadására.
Tokaj
1704. jan.15.

XII.k.
355-58
Üres lapok.



XII.k.
359-360
Révai Mihály, János és Ferenc, Turóc m. főispánjainak nyugtája 450 Ft-ról, melyet az uralkodónál fennálló követelésük törlesztésére vettek fel Grosznoviszky György, Turóc m.-i dicatortól.
Szkalbina
1565. febr.18.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
361-362
Zathureczky Waywoda Mihály, Turóc m.-i szolgabíró és társai nyugtája 23 Ft-ról, melyet az alispán, 4 szolgabíró és m.-i jegyző fizetéseként és a kiküldetésért vett fel Grosznowiczky György m.-i dicatortól.
(Turóc) Szent Márton
1565. márc.1.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
363-364
Révai Mihály, János és Ferenc (l. 359.) nyugtája 50 Ft-ról, melyet (l. 359.) ugyanazon a címen vettek fel Hroznovszky (Grosznoviczky Gy.) Turóc m.-i dicatortól.
Szklabinya
1565. szept.21.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
365-366
Rakovszky János, Turóc megye alispánja és a megye négy szolgabírájának tanúsítványa Hofnowski (?) György udvari orvos birtokügyében.
Mosskóc
1565. szept.19.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
367-368
Rakowski János, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 23 Ft-ról, melyet fizetésükként és kihirdetésért (1 Ft) vettek fel Hroznowsky, másként Miczinsky György m.-i dicatortól s igazolást adnak Dubova, Szentmárton, Hay és Blasnicze portáinak leégés folytán beállott fogyásáról.
(T.) Szentmárton
1565. aug.19.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
369-370
Turóc  m. igazolása Klécsén és Raktó helységek portáinak kiigazításáról.
(Turóc) Szentmárton
1565. aug.19.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
371-372
Kerviszky János, Turóc m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Dávid János m.-i dicatortól.
Kelemenfalva
1568. márc.23.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
373-374
Révai László, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel, Dávid János dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1570. okt.31.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
375-376
Turóc m. 4 szolgabírájának nyugtája 16 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1570. ápr.6.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
377-378
Nyáry Péter, Turóc m. alispájának és Kewiszky János m.-i jegyzőnek nyugtája 14 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1570. ápr.6.
Latin ny. P.ny 2 vp
XII.k.
379-380
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 546 Ft-ról, melyet a m. subsidiumába fizetett be Dávid János m.-i dicator.
Pozsony
1570. máj.3.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
381-382
Ua. nyugtája 590 Ft-ról, melyet ugyanolyan címen fizetett be ua.
Pozsony
1570. nov.18.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
383-386
Turóc m. 1560. évi dicaszámadása Dávid János dicator részéről.
Hely nélkül..
Dátum nélkül.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
387-388
Mossóczy László kam. dicator nyugtája 571 Ft 12 és 1/2 dénárról, melyet Turóc m. subsidiumaként fizetett be Dávid János dicator.
Pozsony
1571. márc.24.0
Latin ny. Pny vp
XII.k.
389-390
Révai László, Turóc m. alispájának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel Dávid János dicatortól s egyben igazolást adnak számára Nolcsó és Podkray helységek portaszámának kiigazításáról (fogyásáról).
(Turóc) Szentmárton
1571. márc.1.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
391-392
Jwlsk András, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel Dávid János dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1571. szept.20.
Latin ny. P.ny 5 vp
XII.k.
393-394
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 601 Ft 37 dénárról, melyet Dávid János, Turóc m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumhátrálékába.
Pozsony
1572. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
395-396
Ua. nyugtája 4 Ft 37 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon a címen.
Pozsony
1572. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
397-398
Nagyváthy Ferenc kam. pereptor nyugtája 49 Ft 42 és 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen, Rowasz Kristóf közvetítésével.
Pozsony
1572. máj.1.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
399-400
Ua. nyugtája 101 Ft 25 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1572. máj.1.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
401-404
Kamarai meghagyás Roznowszky György, Znio vára urvarbírájának, melyeben közli az uralkodó ama rendeletét, mellyel az egri püspökséget a turóci prépostsággal együtt Radecius István kamarai elnöknek adományozta, melynek átadására Ebeczky Mátyás kamartitkárt küldi ki a kamara. Szolgálatáról tegyen jelentést a kamarának.
Pozsony
1572. aug.4.
Latin ny. P.ny 3 vp
XII.k.
405-406
Jwsth András, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel a dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1573. máj.28.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
407-408
Erdögh János, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól.
Szent Mária (Turóc m.)
1573. nov.5.
Latin ny. P.ny 4 vp
XII.k.
409-410
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 20 Ft 62 és 1/2 dénárról, melyet Dávid János, turóc m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába.
Pozsony
1576. febr.10.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
411-412
Kewiczky János, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükbe vettek fel Dávid János dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1577. okt.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
413-414
Ua. nyugtája 30 Ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vettek fel.
(Turóc) Szentmárton
1577. jún.13.
Latin ny. P.ny 6 vp helye
XII.k.
415-416
Wienner András, kam perceptor nyugtája 311 Ft 59 dénárról, melyet Dávid János, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1578. aug.1.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
417-418
Ua. nyugtája 369 Ft 41 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1578. nov.27.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
419-420
Justh András turóci alispán, 4 szolgabíró és a jegyző nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól s egyben igazolást adnak Alsó-, Felső-Zathurecz, Tóthpróna és Szentpéter helységek portaszámainak kiigazításáról.
(Turóc) Szentmárton
1584. okt.8.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
421-422
Juszt András, Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól s egyben igazolást adnak a (Turóc) Szentmárton, Mossóc, Jahodnik, Neczpal és Ivankafalva helységek portaszámainak kiigazításáról.
(Turóc) Szentmárton
1584. máj.7.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
423-424
Wienner András kam. perceptor nyugtája 324 Ft 87 és 1/2 dénárról, melyet Dávid János, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1584. okt.31.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
425-426
Ua. nyugtája 276 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1584. okt. 31.
427-428
XII.k.
427-428
Ua. nyugtája 56 Ft 37 és 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1584. nov.22
Latin ny. Pny vp
XII.k.
429-430
Kubinyi László kam. tanácsos nyugtája 57 Ft 50 dénárról, melyet a turóci prépostságnak a jezsuiták számára Pethe Márton váczi püspökkel eggyütt tett útja és kiadásai fedezésére vett fel Sztenicknyaky Mihály kam. perceptortól,
Pozsony
1586. aug.23.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
431-432
Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól.
(Turóc) Szentmárton
1588. júl.4.
Latin ny. P.ny 6 vp
XII.k.
433-434
Sztenichnyaky Mihály kam. perceptor nyugtája 310 Ft-ról, melyet Dávid János, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1588. aug.1.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
435-436
Jwsth András kir. székbíró (Sedis Judriae S. Caeo-Regiaeque Mattis Juratis Assessor) és Turóc m. alispánjának, 4 szolgabírájának és jegyzőjének nyugtája 30 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Dávid János dicatortól s igazolást adnak Szucsán város portaszámainak kiigazítására.
(Turóc) Szentmárton
1588. dec.21.
Latin ny. p.ny 6 vp
XII.k.
437-438
Turóc m. 1588. évi subsidiumszámadása Dávid János dicator részéről.
Hely nélkül. 
Dátum nélkül.
Latin ny. Pny vp0
XII.k.
439-440
Steniczniak Mihály kam. perceptor nyugtája 328 Ft 50 dénárról, melyet Dávid János Turóc m.-i dicator fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1589. jan.13.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
441-442
Ua. nyugtája 2 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1593. febr.15.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
443-444
Peck Lipót kam. perceptor nyugtája 940 Ft-ról, melyet Zathureczky János, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1598. jún.10.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
445-446
Ua. nyugtája 950 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1598. okt.10.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
447-448
Ua. nyugtája 18 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1599. márc.22.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
449-452
Turóc m. 1598. évi dicaszámadása Zathureczky János m.-i dicator részéről.

1598. okt.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
455-456
Turóc m. 1598. évi subsidium számadása Zathureczky János m.-i dicator részéről.
Pozsony
1599. márc.22
Latin ny. Pny vp
XII.k.
457-460
Peck Lipót kam. perceptor nyugtája 53 Ft-ról, melyet Ruttkay János, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába
Pozsony
1612. szept.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
461-462
Ruttkay János, Turóc m. alispánjának nyilatkozata arról, hogy megkapta az uralkodó ápr.15-én kelt rendeletét, hogy Turóc m. dicabevételeiről s kiadásairól, hátrálékairól postafordultával tegyen jelentést.
Felső-Ruttka
1614. máj.30.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
463-466
Partinger Gáspár kam. gen. perceptor nyugtája 463 Ft-ról, melyet Feja György, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1619. márc.27.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
467-468
Ua. gyugtája 223 Ft-ról, melyet ua. fizetett be kir. ajándék címen.
Pozsony
1619. márc.27.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
469-470
Ua. nyugtája 223 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a török (háborús) kiadások fedezésére.
Pozsony
1619. márc.27.

XII.k.
471-472
Ua. nyugtája 116 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Turóc m. dicahátrálékába.
Pozsony
1619. nov.29.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
473-474
Peck Lipót, a kincstári javak generális adminisztrátora, Szent György és Bazin kapitányának nyugtája 156 Ft 75 dénárról, melyet Feja György, Turóc m. dicatorától vett fel.
Nagyszombat
1620. jún.8.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
475-476
Ebeczky Imre kir. tanácsos és kam. gen. perceptor nyugtája 351 Ft 50 dénárról, melyet Köpeczy Márton, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1626. márc.20.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
477-478
Ua. nyugtája 148 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be kir. ajándék címen.
Pozsony
1626. máj.20.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
479-480
Paár Antal Gáspár postamester nyugtája 78 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Keviczky Márton, Turóc m.-i dicatortól.
Kevicz
1627. aug.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
481-482
Dóczy István nyugtája 250 Ft-ról, melyet Keviczky Márton, Turóc m. dicatorától vett fel Zorkowsky György turóci táblabíró közvetítésével.
Pozsony vára
1628. márc.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
483-484
Just András, Turóc m. alispánjának Várkonyi Amadé gen. perceptor által kiállított nyugtája 70 Ft-ról, melyet Jeszenszky Gábor, Turóc m. dicatora fizetett be a végvárak subsidiumaként.
Bős (?) Pozsony m.
1631. márc.12.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
485-486
Kecskés János gen perceptor nyugtája 136 Ft-ról, melyet királynői ajándék címén fizetett be Prónay István, Turóc m. dicatora.
Pozsony
1638. dec.13-
Latin ny. Pny vp
XII.k.
487-488
Ua. nyugtája 564. Ft-ról, melyet ua. fizetett be Turóc m. dicajaként.
Pozsony
1638. dec.13.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
489-490
Szobonya Pál, Bars m. alispánjának nyugtája 217 Ft-ról, melyet Beniczky János, Turóc m. alispánja fizetett ki közmunkapénz címén Platthy György által.
Kistapolcsány
1639. jún.30.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
491-494
Kecskés János gen. perceptor nyugtája 564 Ft-ról, melyet Prónay István, Turóc m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1640. júl.24.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
495-496
Lászlóffy János, Bars m. jegyzőjének ideiglenes, az alispán helyett kiállított nyugtája 112 Ft-ról, melyet közmunkapénz címen fizetett be Turóc m. részéről Beniczky János alispán Draskóczy György közvetítésével
Nemes Kosztolán
1641. jún.29.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
497-498
Szobonya Pál (l. 489.) nyugtája 108 Ft-ról, melyet ua. címen ua. fizetett be.
Hely nélkül.
1644. márc.31.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
499-502
Vatay Lukács gen. perceptor nyugtája 260 Ft-ról, melyet Prónay István (l. 485.) fizetett be a m. részéről koronaőri pénzként.
Pozsony
1641. dec.7.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
503-506
Ua. nyugtája 61 Ft 75 dénárról, melyet Juszt András, Turóc m. alispánja fizetett be Duchov Mátyás servitora által a végvárak subsikiumaként.
Pozsony
1647. dec.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
507-510
Ua. nyugtája 112 Ft 50 dénárról, melyet Beniczky János, Turóc  m. alispánja fizetett be közmunkapénz címen.
Pozsony
1648. febr.14.
Latin ny. Vp
XII.k.
511-514
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet Juszt András turóci alispán fizetett be közmunkapénz-hártalékként.
Pozsony
1648. febr.14.
Latin ny. Pny vp
XII.k.
515-518
Id. Révai Imre, Zsigmond, Ferenc, Ádám és Mihály (Tarnóczy Menyhért révén) tiltakozása, hogy az uralkodó Révai Kata Szidónia - Osztrosith Mátyásné eperjesi börtönbevetésével Szklabinya és Szlatnica várak uradalmait, mint örökös birtokukat, Permaj András zsolnai harmincados által összeiratta és elkonfiskálja.
Szklabinya
1687. jún.4.
Latin ny.
XII.k.
519-522
a.) Révay Zsigmond Tamás folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, hogy nyavalyája miatt táborozásra alkalmatlan lévén, neveztesse ki Létava vára kapitányává és miután a törvényhozás szünetel, intézkedjék a bécsei mészárosoknál fennálló tartozása rendezése tekintetében.


Magyar ny.
XII.k.
519-522
b.) A fejedelem rendelkezése, hogy a bicsei fiscalis tisztek intézkejenek Révai Zsigmond javára.
Miskolc
1704. jan.31.
Magyar ny.


XIII. kötet
446p
Bars vármegyére vonatkozó iratok

1525-1717
165 db =446p
XIII.k.
1-2
Címlap



XIII.k.
3-4
XIII. kötet tartalma: Bars megyét illető oklevelek. 165 db. Terjednek: 1565–1717-ig.



XIII.k.
5-6
Bars m. bizonyságlevele a portaösszeírások részleges kiigazításáról 1565-ben.
Kis-Tapolcsán
1565. márc.29.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
7-8
Dobó István, Bars m. főispánja és kir. tanácsos nyugtája 150 Ft-ról, melyet az uralkodónak Győr város felépítésére kölcsönadott 2000 Ft követelés törlesztésére vett fel Mossóczy László kam. perceptortól.
pozsony
1567. jan.13.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
9-10
Keglevyth Péter, kir. udvarnok (aulae familiaris) nyugtája 34 Ft-ról, melyet lévai kiküldetése költségeire vett fe a kamarától, amikor a Dobó István és Horváth Bertalan, valamint a Déva vári helyőrség katonái közötti ellentétek megvizsgálására küldetett ki.
Pozsony
1561. nov.13.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
11-12
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 600 Ft-ról, melyet Etre Mihály, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1564. nov.21.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
13-14
Ua. nyugtája 250 Ft-ról, melyet ua. Dobó István nyugtájával fizetett be, aki az uralkodónál (l. 7.) lévő követelése törlesztésére vette fel.
Pozsony
1565. ápr.17.0
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
15-16
Bars m. 4 szolgabírájának nyugtája 48 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel a dicapénzből 2 esetben.
Kis-Tapolcsány
1565. márc.29.
Latin ny. Pny vp helye
XIII.k.
17-18
Közössy Bernát nyugtája 16 Ft-ról, melyet Docy Miklós és Gábortól vett fel, mint portáik után fizetendő összeget.
Kis-Tapolcsány
1565. 
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
19-22
Bars m. 1565. évi subsidiumszámadása Korosy Bernát elszámolásában.
H. n.
1565.
Latin ny.
XIII.k.
23-26
Károly főherceg rendelkezése Benyiczky Benedek, a közmunkák dunántúli perceprorához, hogy a wyglesi végvár megerősítésére a besztercebányai adminisztrátor által vásárlandó faanyag megvételére fizessen ki 300 Ft-ot.
Bécs
1575. okt.6.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
27-28
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 400 Ft-ról, melyet Etre Mihály Bars m.-i dicator fizetett be Dobó István nyugtájával, aki az uralkodótóli követelése törlesztéseként vette fel.
Pozsony
1605. szept.20.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
29-30
Ua. nyugtája 138 Ft, 16 és 1/2 dénárról, melyet Korossy Bernát, Bers m. dicatora fizetett be a m. subsidium és kir. ajándék hátrálékának törleszésére.
Pozsony
1566. febr.22.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
31-34
Kamarai meghagyás Lavari Maithény Kristóf, Bars m. dicatorának, melyben megdorgálják az adóhátrálékok miatt, s kötelezik a törökök által elnéptelenített helységek és a török fennhatóság alatt lévő malmok dicajának a behajtására.
Pozsony
1567. máj.12.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIII.k.
35-38
Ua. ugyanannak, hogy a nála lévő pénzt adja át Dersffy Istvánnak katonai fizetésükre. A m. egyes falvai dicamentességére vonatkozólag (l. 31.) már adtak utasítást. Az újabb nehézségekről tájékoztassa a kamarát.
Pozsony
1567. máj.16.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
39-40
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 146 Ft 50 dénárról, melyet Dóczy Miklós és Gábor fizettek be Bars megyei birtokaik adóhátrálékába.
Pozsony
1567. júl.13.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
41-44
Bars m. 1567. évi subsidiumszámadása Dávid László dicator részéről.
H. n.
1567. 
Latin ny.
XIII.k.
45-48
Kimutatás a Dóczyak Bars m-ben lévő Kysfywr (Füss?) és Traavka falvakban fekvő uradalmaik subsidium-hátrálékáról. 1549–1565-ig.
H. n. 
1567.
Latin ny.
XIII.k.
49-50
Sembery Boldizsár nyugtája 22 Ft-ról, melyet mint kamarai kiküldött, részben a Czobor Imre és Zinzendorff János által elfoglalt szentbenedeki javak elfoglalása, részben a körmöcbányai polgároknak lehotai és ujstabnyai jobbágyaik közötti viszályában történt vizsgálatok napidíjának kiegyenlítéséül vett fel (a kamarától) Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1567. okt.25.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
51-52
Keleméri László nyugtája 575 Ft-ról, melyet Léva vára megerősítésére vett fel Zólyom m. közmunka-subsidiumaként Soós János Zólyom m.-i alispántól.
Léva
1568. ápr.17.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
53-54
Zudar László, Bars m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Dávid László m.-i dicatortól.
Kis-Tapolcsány
1568. jún.3.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
55-56
Taplcsány Mihály, Bars m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet ua. címen vett fe ugyanattól.
Kis-Tapolcsány
1568. jún.3.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
57-58
Bars m. szolgabíráinak (4) nyugtája 48 Ft-ról, melyet ua. címen vettek fel ugyanattól.
Kis-Tapolcsány
1568. jún.3.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
59-62
Kimutatás Zavary Kristóf, Bars m. dicatorának a dicabeszedés terén előállott költségeiről 1566–1568-ban.
H. n.
Dátum nélkül.
Latin ny.
XIII.k.
63-66
Kamarai felszólítás Tapolcsányi Mihály, Bars m. alispánjához, hogy a dicator a dicahátrálékokról szóló számadást a kitűzött napra terjessze fel a Kamarához a m. dicatora.
Pozsony
1568. jún.18.
Latin ny.
XIII.k.
67-72
a.) Kamarai meghagyás Bars m. alispánjának, szolgabíráinak és jegyzőjének, hogy fizessék vissza fizetésük felét, mert csak ennyiben volt megállapítva, s ők kétszeres összegben vették fel. Meghagyja az alispánnak, hogy a leírt hátrálékokat büntetés terhe alatt hajtsa be és küldje be a kamarához. Megintetik a vármegyét, hogy a kitűzött gyűléseket, amelyekre a portakiigazításokat kitűzik, s amelyekre a dicator nagy költséggel elmegy, tartsák is meg és ne okozzanak káros kiadásokat.
Pozsony
1568. júl.10.
Latin ny. P.ny 4 vp
XIII.k.
67-72
b.) Kimutatás arról a többletről, melyet Bars m. tisztviselői fizetésként felvettek.
H. n.
D. n.
Latin ny.
XIII.k.
73-74
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 1070 Ft-ról, melyet Dávid László, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidium-hátrálékaként.
Pozsony
1565. aug.27.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
75-78
Kamarai meghagyás Tapolcsány Mihály és Maytyny Kristóf barsi alispánoknak, hogy ne vonakodjanak se a dicahátrálékokat behajtani, se az oktávás törvényszék által a hátrálékokra kivetett bírságot végrehajtani.
Pozsony
1568. okt.8.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
79-82
Kamarai meghagyás Bars m. előljáróságának, hogy Dávid László dicator dicaszámadásait pecsételje le és ne hiusítsa meg továbbra is a számadások beküldését.
Pozsony
1568. nov.3.
Latin ny. P.ny 4 vp
XIII.k.
83-84
Symuny (?) Pál, Bars m.-i szolgabíró nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Majthényi Kristóftól.
H. n.
1569.
Magyar ny.
XIII.k.
85-86
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 21 Ft-ról, melyet Dávid László Bars m.-i dicator fizetett be a m. subsidium hátralékaként.
Pozsony
1569. ápr.16.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
87-89
Kamarai meghagyás Strausz Jeromos nagyszombati harmincadosnak és Wechey György ellenőrnek, hogy az uralkodó rendelete folytán fizessenek ki esztendőnként 300 Ft-ot Chepely Mihály örököseinek, letétbe helyezve az esztergomi káptalannál.
Pozsony
1569. ápr.19. 
Latin ny. P.ny 4 vp
XIII.k.
91-94
Kamarai meghagyás Bars m. előljáróságának, hogy az uralkodó rendelete szerint a subsidium összeszámolása és behajtása céljából rendeljen egy szolgabírót a dicator mellé.
Pozsony
1569. nov.22.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
95-96
Tanay Péter, Bars m. szolgabírájának nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Majthényi Kristóf dicatortól.
H. n.
1570. jún.17.
Magyar ny.
XIII.k.
97-98
Zudar László, Bars m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Majthényi Kristóf dicatortól.
Kis-Tapolcsány
1570. júl.6.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
99-100
Ua. nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Lipthay György megbízásából a dicatortól.
H. n.
(1570.)
Latin ny. Vp0
XIII.k.
101-102
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 495 Ft-ról, melyet Majthényi Kristóf, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
pozsony
1570. ápr.22.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
103-104
Ua. nyugtája 250 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
pozsony
1570. jún.3.
Latin ny. P. ny vp
XIII.k.
105-106
Ua. nyugtája 34 Ft 62 és 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1570. aug.2.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
107-108
Ua. nyugtája 240 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1570. dec.5.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
109-110
Leleseny (Szelecsényi) Mátyás, Bács m. szolgabírájának 2 nyugtája 6-6 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Majthényi Kristóf dicatortól.
H. n.
1570.
Latin ny.
XIII.k.
111-114
Kimutatás Majthényi Kristóf, Bars m. dicatorának hátrálékairól.
H. n.
1570.
Latin ny.
XIII.k.
115-116
Mossóczy László, kam. perceptor nyugtája 420 Ft 94 dénárról, melyet Majthényi Kristóf, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidium-háralékaként.
Pozsony
1572. febr.8.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
119-120
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 144 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1572. márc.7.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
121-124
Kamarai meghagyás Majthényi Kristóf, Bars m. dicatorának, hogy ne halogassa tovább hátrálékai kifizetését.
Pozsony
1572. aug.5.?
Latin ny. P.ny 4 vp
XIII.k.
125-126
Agysthon (Ágoston) János, Bars m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Lipthay György m.-i dicatortól.
Kis-Tapolcsány
1572. aug.31.
Latin ny. P. n. vp
XIII.k.
127-128
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 520 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1572. okt.2.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
129-130
Ua. nyugtája 50 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1572. dec.2.
Latin ny. pny vp
XIII.k.
131-134
Bars m. 1570. évi subsidium számadása Majthényi Kristóf dicator részéről.
H. n.
D. n. 1572.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
135-138
Bars m. 1569. évi dicaszámadása Majthényi Kristóf dicator részéről.
H. n. 
D. n. 1572.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
139-140
Agoston János (l. 125.) nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Lipthay György m.-i dicatortól.
Kis-Tapolcsány
1573. febr.5.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
141-142
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 450 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. márc.16.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
143-144
Ua. nyugtája 30 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1573. márc.16.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
145-146
Eyeopes János, Szobonya Lázár, Kosztholányi Ádám és Thaynay Lonard, Bars m. szolgabíráinak nyugtája 48 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Lipthay György dicatortól.
Léva
1573. jún.2. 
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
147-148
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 64 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. jún.22.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
149-150
Ua. nyugtája 130 Ft-ról, melyet ua. fizetett be subsidiumhátrálékként.
Pozsony
1573. jún.22.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
151-152
Ua. nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be subsidiumként.
Pozsony
1573. szept.2.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
153-154
Ua. nyugtája 900 Ft-ról, melyet ua. fizetett be subsidiumhátrálékként.
Pozsony
1564.? jan.4.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
155-156
Prydoyewith (?) Tamás, Bars m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Lipthay György dicatortól.
Kis-Tapolcsány
1574. júl.4.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
157-158
Ua. nyugtája 53 Ft 75 dénárról, melyet ua. fizetett be subsidiumhátrálékként.
Pozsony
1574. márc.8.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
159-160
Ua. nyugtája 10 Ft 25 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1574. márc. 8.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
161-162
Ua. nyugtája 210 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. márc. 8.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
163-164
Szelesényi Gáspár, Bars m. alispánjának nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Lipthay György dicatortól.
Léva
1574. okt.25.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
165-166
Tajnay Péter és Gyepes János (Bars m. szolgabíráinak) nyugtája 8–8 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Lipthay György dicatortól.

1574.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
167-168
Aychinger Mihály kam. perceptor nyugtája 800 Ft-ról, melyet Lipthay György 1575. jan.3.-án fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1575. jan.3.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
169-170
Ua. nyugtája 44 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen Ispán István, lévai vicekapitány nyugtájával, aki fizetésébe vette fel ez összeget.
pozsony
1575. jan.4.
Latin ny. pny vp
XIII.k.
171-172
Ua. nyugtája 16 Ft-ról, melyet ua. fizetett be subsidiumhátrálék címen ua. nyugtájával.
Pozsony
1575. jan.4.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
173-174
Ágoston János, Bars m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Lipthay György dicatortól.
kis-Tapolcsány
1575. jan.21.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
175-176
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 150 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1575. máj.4.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
177-178
Ua. nyugtája 655 Ft-ról, melyet Majthényi Kristóf, Bars m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékba Putnoky Mihály lévai udvarbíró 4 nyugtájával, mint aki néhai Dobó István ama 3000 Ft követelésének kiegyenlítésére vett fel, melyet 1571. júl.18.-án vett fel tőle kölcsön az uralkodó.
Pozsony
1575. máj.4.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
179-186
a.) Kamarai meghagyás Beniczky Benedeknek, a közmunkák dunántúli számvevőjének, hogy Károly főherceg mellékelt rendelkezése alapján fizessen be Léva vára közfalainak építésére Palaticz György lévai praefectusnak fokozatosan 200 Ft-ot.
Pozsony
1575. jún.22.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
179-186
b.) Károly főherceg rendelkezése, hogy a közmunkák dunántúli perceptora fizessen ki: 1.) Léva vára közfalai építésének befejezésére fokozatosan 200 Ft-ot a vár praefektusának, melyről értesítette Forgách Simon főkapitányt is, hogy ügyeljen, nehogy e pénz más célra fordíttassék; 2.) fizessen ki Surány vára tetőzetének helyreállítására 50-60 tallért, melyről szintén értesítette Forgách Simont.
Bécs
1575. jún.18.
Latin ny. Másolat.
XIII.k.
187-190
Bars m. 1572. évi subsidiumszámadása Lipthay György dicator részéről.
Pozsony
1575. jan.4.
Latin ny.
XIII.k.
191-192
Forgách Simon, lévai főkapitány levele Beniczky Benedekhez, a közmunkák dunántúli számvevőjéhez. A felslőbb rendelkezéseknek megfelelőleg most már adja át a léva véra falai felépítésére kiutalt 200 Ft-ot a küldött embernek. Jöjjön el Surányba és vizsgálja meg az 50-60 Ft-nyi szükséges tatarozni valót. Lengyel pénzt ne küldjön, mert nem veszik el a kőművesek, hanem csak magyart.
léva
1575. jún.27.
Magyar ny.
XIII.k.
193-194
Ua. levele ugyanahhoz. Ha nem vette volna meg Surány vára a tetőzetének kijavítására szükséges zsindelyt, lécet, deszkát és szegeket, mielőbb vegye meg, hogy még őszi esők beállta előtt elvégezhessék a javításokat. Ha többe kerül, mint 50-60 Ft-ba, rendeletet eszközöl ki személyesen az uralkodónál.
Zólyom
1575. aug.22.
Magyar ny. P. ny .vp
XIII.k.
195-196
Ua. levele ugyanahhoz. Megsürgeti, Surány vára tetőzetének kijavítására mielőbb tegye meg az intézkedéseket. Szállíttasson anyagot is Koszmályig vagy Barsig, onnan ő elszállíttatja.
Nyitra
1575. szept.15.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
199-200
Ua. levele ugyanahhoz. Felrója, hogy a surányi tatarozások ügyében írt leveleire még csak nem is válaszolt, holott még az uralkodó sem hagyja leveleit válasz nélkül. Megparancsolja azért, hogy Brezino kőnél szerezze be az anyagot és szállíttassa le Kozsmályig a Garamon. Feltétlenül választ kér, hogy tudja magát mihez tartani.
Surány
1575. okt.15.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
201-204
Kamarai meghagyás Beniczky Benedeknek (l. 179.), hogy újból fizessen ki Léva vára falai felépítésére 200 Ft-ot Palaticz György prefectusnak s egyben sürgősen küldje be a közmunkákról szóló számadásait a kamarára.
Pozsony
1576. jún.13.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
205-206
Nyitrai káptalan igazolólevele, hogy Benyiczky Benedektől, a közmunkák dunántúli számvevőjétől 1935 Ft 20 dénárt vettek át, melyet lepecsételve a sekrestyében helyeztek el egy ládában.
Nyitra
1576. jún.11.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
207-208
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája ?? Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékába.
Pozsony
1576. aug.30.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
209-210
Tholdy Litaratus Lőrinc, Bars m. ügyvédjének elismervénye, hogy az érsekségi jobbágyoknak Bars m. törvényszéke előtti ügyeikben tett szolgálataiért 3 akó bort vett át.
Nyitra
1576 okt.20.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
211-212
Wienner András, kam. perceptor nyugtája 275 Ft-ról, melyet részben készpénzben, részben Ispán Istvánnak Léván kelt nyugtájával fizetett be Bars m. dicajaként a kamarának.
Pozsony
1577. júl.15.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
213-216
Kamarai meghagyás Beneczky Benedeknek, a közmunkák dunántúli számvevőjének, hogy haladéktalanul utazzék Nyitrára, s a káptalannál elhelyezett pénzből fizessen ki Léva vára bástyáinak felépítésére Palatycz György udvarbírónak 300 Ft-ot, továbbá küldje be a kamarához a nála lévő pénzt és számadásokat.
Pozsony
1577. júl.23.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
217-218
Palaticz György, lévai udvarbíró nyugtája 300 Ft-ról, melyet Léva vára bástyáinak felépítésére vett fel Benyiczky Györgytől.
Réte
1577. júl.30.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
219-220
Wienner András kam. perceptor nyugtája 500 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. dicajaként részben készpénzben, részben Forgách Simon dunántúli főkapitány nyugtájával, ki ez összeget 3 évvel ezelőtti táborozási költségeinek visszatérítéseként vette fel a kamara kiutalása folytán.
Pozsony
1577. nov.27.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
221-222
Bars m. határozata a porták számának kiigazításáról Újfaluban és Kis-Szelezsényben Liptay György m.-i dicator számára.
Kis-Tapolcsány
1578. jan.24.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
223-224
Wienner András, kam. perceptor nyugtája 250 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába.
Pozsony
1578. febr.18.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
225-226
Ua. nyugtája 91 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába, részben készpénzben, részben Ispán István lévai vicekapitány nyugtájával.
Pozsony
1578. márc.22.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
227-230
Kamarai meghagyás Vyzkelethy Tamás Nyitra m.-i dicatornak, hogy a barsi dicator helyett fizessen ki az uralkodó rendelete alapján Vasardy Farkas lévai katonának fizetéseként 32 Ft-ot.
Pozsony
1578. aug.28.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
231-232
Wienner András kam. perceptor nyugtája 70 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m.-i dicator fizetett be a m. dicahátralékába.
Pozsony
1578. nov.12.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
233-234
Ua. nyugtája 16 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1579. ápr.1.
Latin ny. Pny vp helye
XIII.k.
235-236
Wienner András kam. perceptor nyugtája 105 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékaként.
Pozsony
1579. ápr.1.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
237-238
Pállfy János lévai lovaskapitány nyugtája 60 Ft-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján vett fel Zeleméry Lászlótól, az esztergomi érseki javak gen. adminisztrátorától.
Léva
1579. júl.10.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
239-242
Wienner András kam. perceptor nyugtája 925 Ft-ról, melyet Lipthay György Bars m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1580. ápr.19.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
245-246
Ua. nyugtája 110 Ft 80 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen részben készpénzben, részben Ispán István lévai vicekapitány nyugtájával.
Pozsony
1581. márc.18.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
247-248
Ua. nyugtája 12 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1581. márc.20.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
249-250
Ua. nyugtája 38 Ft 20 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1584. nov.30.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
251-252
Dobassy Ferenc, Bars m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizeteéseként vett fel Lipthay György m.-i dicatortól.
Léva
1588. jún.6.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
253-254
Kosztolányi Ádám, Bars m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel a m. dicatorától.
Újbánya
1588. jún.10.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
255-256
Tapolcsányi Boldizsár, Bars m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Lipthay György m.-i dicatortól.
H. n.
1588. jún.14.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
257-258
Szelecséry Gyáspár, BArs m. alispándának nyugtája 12 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Léva
1588. jún. 25.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
259-260
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 500 Ft-ról, melyet Lipthay György (l. 255.) fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1588. júl.31.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
261-262
Taynay Imre, Bars m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Lipthay György dicatortól.
H. n.
1588. nov.26.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
263-264
Patró (?) András, Bars m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Tajnay Imre által.
H. n.
1588. nov.26.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
265-266
Kosztalányi Ádám, Bars m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Kis-Taplcsány
1588. dec.14.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
267-268
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 283 Ft 45 dénárról, melyet Lipthay György m.-i dicator fizetett be a m. dicahátrálékába.
Pozsony
1589. jan.16.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
269-270
Dobassy Ferenc (l. 251.) nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Lipthay György m.-i dicatortól.
Léva
1589. márc.29.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
271-272
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 80 Ft-ról, melyet Lipthay György, Bars m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1589. máj.15.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
273-274
Körmöczbánya város előljárói igazolólevele, hogy Stanik Mátyás és Füricz Mihály polgártársaik bányászati célokra 300 q ólomot szállítanak városukba és felhívják a harmincadok és a vámok őrségeit, hogy privilégiumaik alapján vámkikötés nélkül engedjék át őket.
Körmöcbánya
1594. máj.16.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
275-278
Kamarai meghagyás Zelessy Boldizsár varbói harmincadosnak, hogy fizessen ki 200 Ft-ot gr. Nádasdy Ferencnek fizetése törlesztéseként.
Pozsony
1595. jún.15.
Latin ny. P.ny 4 vp
XIII.k.
279-282
Kimutatás Bars m. 1602. évi dicabevételeiről és kiadásairól.
Nyitra
1603. máj.26.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
283-284
Peckh Lipót, kam. gen. perceptor nyugtája 730 Ft-ról, melyet Kosztolányi László Bars m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1610. jún.18.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
285-288
Ua. nyugtája 767 Ft 37 és 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1610. nov.12.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
289-290
Bars m. igazolólevele, hogy Szöllőssy János, Bars m. alispánja azért nem hajtotta ba a félhónapra követelt katonai adót, mert sem az országgyűlés, sem a m. nem szavazta meg, tehát nem is volt joga behajtani.
Maróth (Aranyos)
1614. jún.12.

XIII.k.
291-294
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem rendelkezése Kosztolányi László, Bars m. dicatorához, melyben letartóztatás terhe alatt megparancsolja, hogy az 1618 és 1619. évi dicahátrálékokból befolyt s nála lévő 991 Ft 20 dénárt haladék nélkül személyesen hozza el s adja át Ráday Pál komornikjának.
Pozsony
1619. dec.26.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
295-296
Levélcímlap Kováczy Miklós lévai kincstári számtisztnek, melyen feljegyzések vannak a barsi híd kijavítására vonatkozólag.
Léva
1624. ápr.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIII.k.
297-300
Kamarai meghagyás ugyanannak, hogy a lévai uradalom gabonaasztagjait mielőbb csépeltesse ki s az egyik felét a vágújvári katonák számára szállíttassa el, a másik felére ügyeljen a további rendelkezésig. A lévai uradalom állatait pedig hajtassa Boriba Bethlen megmozdulása esetén és csatlakozzék Tarnóczay Mártonhoz. Az uralkodó levelét vivő szentbenedeki káptalani embernek a számára gondoskodjék szekérről. Mihelyt a tisztekre vonatkozó uralkodói rendelet megérkezik, azonnal tudósítják.
Pozsony
1624. ápr.13.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
301-302
Zsarnóczay Márton nyugtája 63 Ft-ról, melyet a szentbenedeki káptalani fráterrel a kamarai ügyben tett zólyomi útja költségeire vett fel Kowaczy Miklóstól, a lévai vár javainak számtisztjétől.
Léva
1624. ápr.21.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
303-306
Kamari meghagyás Kowaczy Miklós, Léva vára kincstári javai számtisztjének, kiegészítésül az előbbi (l. 297.) utasításokhoz a gabonával való gazdálkodásra vonatkozólag. A tallérokat 1 Ft 50 dénár váltsa be. A várbeli folyamatos borkimérésre gondot fordítson. Gazdálkodási utasításokat ad a számtiszt számára s a várkapitánnyal adódó ellentéteket a kiküldött commissariusok által oldják meg.
Pozsony
1624. máj.10.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
307-310
Ua. ugyanannak, melyben utasításokat ad a lévai uradalom gazdálkodására és a vár fogyatékosságainak a rendbehozatására nézve.
Pozsony
1624. máj.26.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIII.k.
311-312
Doboczky György vágújhelyi prépost és esztergomi kanonok nyilatkozata arról, hogy bérbevette 541 Ft-ért egy évre a Bars és Hont vármegyékben fekvő s a lévai uradalomhoz tartozó községek dézsmáját.
(Garam) Szent Benedek
1624. jún.8.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
313-316
Kamarai meghagyás Kovaczy Miklósnak, Léva vára uradalma számtisztjének. Nincsenek ellene, hogy Kollonics Szigfrid rézkoporsóját megváltsa. A Liptay Imrétől vett borokat ezután ne aranyban vagy tallérokban fizesse. Ne vonakodjék elfogadni a pozsonyi magyar aprópénzt, hanem a generális hirdetményeihez alkalmazkodjék. Hozzájárul a kocsisok fogadásához, hogy ne álljon elő hiány a vár munkáiban. Thorday János lévai harmincadossal békésen működjék össze.
Pozsony
1624. jún.25.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
317-320
Ua. ugyanannak. Miután a lévai uradalom zár alatt van, Kovaczy Tóbiás kéréseinek teljesítéséről nem lehet szó. A ludányi dézsmákra vonatkozólag az udvarból jött válasz után küldenek értesítést. A Schiffer örökösök ügyeiben tett intézkedéseiért megdicsérik. Widffy Kristóf javairól részletes információt küldjön. Szentkereszthy anyjának megsegítéséről később írnak, míg a 3 alkalmazottnak fejenként 15 Ft-ot, egyszeri segélyt fizessen ki. A pozsonyi pénzt mielőbb küldje el, amíg itt értékesíteni lehet. A végbeliek sérelmeiről és a német foglyokról az udvarból kapott válasz után írnak.
Pozsony
1624. júl.4.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIII.k.
321-324
Ua. ugyanannak, hogy Szentkerszthy Jakab anyja megsegítésére, bár fia hátralékaiból pénz nem folyt be és ez nem is az anyát, hanem a feleséget illetik, mégis fizessen ki 30 Ft-ot.
Pozsony
1624. júl.5.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIII.k.
325-328
Ua. ugyanannak, hogy a kamara körmöcbánya ügyeiben kiküldött Ebeczky Imre kir. tanácsos és kamarai perceptornak megkeresésére küldjön 22 veder bort.
Pozsony
1624. okt.27.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIII.k.
329-332
Ua. ugyanannak. Megkapták a küldött állatokat, helyes, ha küld többet is. A kiküldötteknek és pénzfizetőknek megvan a maguk kiszállási díjuk, amiből eltartják magukat. A bort kezelő lévai jobbágyok a katonáskodástól téríttessenek vissza sz?? foglalkozásukhoz. Megbízólevelet küldtek Koháry Péter számára, akinek legyen segítségére. A német katonákra és a kapitányra vonatkozó rendelkezésekről, a lovasok eltartásáról, az udvartól kapott rendelkezések után írnak; addig az előbbi intézkedésekhez szabja magát. Elfogadják Nyry Györgyöt helyettes várnagynak, miután Feyerkövynek nincs kedve hozzá. Ajánlják Forgáchnak, Svothynak és vegyék ki tőle az esküt amikortól kezdve folyósítsák fizetését. A veterán katonák kérésére fizessen ki egy lévai mérő gabonát, de úgy, hogy ez elég legyen a katonák számára a jövő aratásig. Forgách fizetésében adhat zabot, de gabonát nem.
Pozsony
1625. febr.6.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
333-334
Kamarai megkeresés a végvárakhoz kiküldött egyik komisszariushoz, hogy mindenben legyen segítségére Kováczy Miklós lévai számtisztnek, hogy tisztében megfelelően járhasson el.
Pozsony
1625. febr.6.
Latin ny.
XIII.k.
335-336
Kamarai értesítés a lévai katonákhoz, hogy utasította a kamara a lévai számtisztet, miszerint a katonáknak a jövő aratásig gabonát adjon fizetésükben.
Pozsony
1625. febr.6.
Latin ny.
XIII.k.
337-342
Kamarai értesítés a lévai helyőrség katonáihoz, Thorday János lévai harmincados levelében foglalt pontokra Rakowczky György kommisszáriusnak a lévai uradalomról adott jelentés alapján a következőkben adnak választ: utasítást adtak a gabonaasztagok kicsépelésére, a gabona felének Vágújhelybe való átszállítására, a másik felének Léván való tárolására, ill. megőrlésére. Újvárból mindig kapnak fizetésükbe gabonát. Jól tette Forgách Miklós, hogy a barsi híd kijavítására igénybe vette a szomszédosokat (m.), mert a vámszedés miatt ez érdeke az uralkodónak. A talléroknak a forgalomból való kivonása csökkentené a kincstári bevételeket, ezért meg kell várni az udvar rendeletét, addig fogadja el ezeket. A jövedelmező borkimérést ne hagyja abba, de a várat ne hagyja bor nélkül. Bars városban a korcsmároztatás bérbeadassék. A lévai gyalogosok élelmezésének további könnyebbítésére leghelyesebb megvárni az uralkodó rendeletét. Forgách kapitány és családja háztartási szükségleteire ezután ne adjon bort stb., hanem hivatkozzék arra, hogy várja be ő is az uralkodó rendeletét, de ha erőszakoskodik, ne adjon ki neki 1 hordó bornál, 50 véka gabonánál és zabnál többet. A veterán gyalogosok fizetését lehetőség szerint részben gabonában, részben készpénzzel fizesse ki. A dézsma kibérléséről idejében fognak intézkedni. Helyeslik, hogy a jobbágyok az uradalomban előírt szolgálatba térjenek vissza, a tisztséget viselők pedig engedelmességre szoríttassanak addig is, míg megérkezik az uralkodó rendelete.
Pozsony
1624. ápr.18.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
343-346
Ua. ugyanannak. A húsvétra küldött vadakat megkapták, de semmi hasznát sem vehették, annyira megromlottak. Máskor csak őzet és tinót küldjön a borszállító jobbágyokkal.
Pozsony
1625. ápr.5.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
347-348
Selem Tamás elismervénye, hogy átvette a Kováczy Miklós deák, lévai tiszttartó által az uralkodó számára küldött 3 darut, négy pulykát, négy kacsát és 2 pávát.
Bazin
1625. jún.5.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
349-352
Kamarai meghagyás Kováchy Miklós lévai számtisztnek. Utasításokat küld a kamara a gabonakezelő (frumentarius), a sáfár (dispensator), a kulcsár munkakörére, a német katonák kenyérrel, a kapitánynak borral és ecettel való ellátására nézve. Ügyeljen arra, hogy a kapitány Forgách távollétében ne vihessen a várba prédikátort. Böjtre őzek helyett magyar domoszt (disznó? küldjön füstölésre.
Pozsony
1625. jan.28.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
353-356
Gubasoczy Péter levele Kovaczy Péter lévai provisornak. Tököldön és Bajnán (Nyitra m.) veremben volt a búza s így megmaradt, de a zabot elvitték. A patai decimabúzát Partinger utasítására a németek élelmezésére adták. A puszta közelléte miatt nem cipelhették ki s így elpusztult, sőt életük is veszélyben volt. Hova küldje a meglévő búzát? A jövé héten Tököldre és Bajnára mennek ki, beszedni a bordézsmát. A sót eladta, mert féltette a németektől. Búza- s borárakról ír. Bátyja beteges.

1627. jan.6.
Magyar ny.
XIII.k.
357-364
a.) Kamarai meghagyás Kovaczy Miklós, lévai számtisztnek. Az újbarsi jobbágyok a bor és terménykilenced elengedését kérik. Bölcsességére bízzák a terménykilenced elintézését, hiszen úgysem megy ki sokra, de a borkilencedet szedje be.
Pozsony
1627. szept.20.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
357-364
b.) Az újbarsi jobbágyok kérvénye a kamarához, melyben a termény és borkilenced elengedését kérik. A hadak pusztításai után kevesen maradtak életben, s a törökök fenyegetései miatt egyesek már földesurak oltalma alatt lappanganak.
H. n.
1627. szept.18
Magyar ny.
XIII.k.
365-370
a.) Kamarai meghagyás Kováczy Miklós és Tuczker János lévai uradalmi adminisztrátoroknak, hogy legyenek segítségére a mohiaknak harangjuk beszerzésében.
Pozsony
1628. ápr.15.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIII.k.
365-370
b.) Mohi lakosainak kérvénye a kamarához, melyben segítséget kérnek az elmúlt hadakozásokban elpusztult harangjuk és haranglábuk beszerzésére és felállítására.

D. n.
Latin ny. 
XIII.k.
371-372
Bars m. igazolólevele arról, hogy Semliczky János csak az első terminusra szóló dicanak volt a beszedője.
Kistapolcsány
1629. márc.22.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
373-374
Amadé Leonhard gen. perceptor nyugtája 51 Ft-ról, melyet Bars m. részéről koronázási pénzként Semlichy János, Bars m.-i dicator fizetett be.
Bőss (?) Pzsony m.
1631. aug.8.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
375-378
Dabincsay (?) levele Kovaczy Miklós lévai számtiszthez. A szakállosi malom hátrálékait törölte a kamara, a molnár elhajtott két ökrét térítse meg. Sebestyén deák azon mesterkedik, hogy prédikátort hozzon be a lévai helyőrségbe. A Bálint deák által küldött üzenetet megkapta, várja a megígért lovakat.
Pozsony
1635. máj.19.
Magyar ny. Vp
XIII.k.XIII.k.
379-380
Burian Jánosnak, Léva vára főporkolábjának elismervénye, hogy Kowachy Miklós deák, a lévai vár és uradalom számtartója és udvarbírája az 1624. márc.–1625. márciusig terjedő időre úgy az ő 100 Ft-nyi fizetését, mint a várhoz tartozó 50 gyalognak és a tömlöctartónak a fizetését részben pénzben, részben búzában hónapról-hónapra megfizette.
Léva
1635. febr.28.
Magyar ny. Pny vp
XIII.k.
381-384
Pálffy Pál levele Szilágy György lévai harmincadoshoz, hogy a Kovácsi Miklós által számára vett malomkövek árába az eddigi 100 Ft-on kívül fizessen ki még 80 Ft-ot.
Marhek (?)
1635. aug.6.
Magyar ny. Vp
XIII.k.
385-386
Szobonya Pál, barsi alispán nyugtája 120 Ft-ról, melyet Tarnóczy György fizetett be hozzá Bars m. közmunkapénzeként Léva vára javára jó körmöci pénzben.
Kis-Tapolcsány
1638. jún.17.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
387-388
Bars m. igazolólevele Semlicky János m.-i dicator számára a részint leégés, részint törökhódítás miatt bekövetkezett portaszám-leszállításról.
Kis-Tapolcsány
1639. márc.17.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
389-392
Kecskés János nyugtája 150 Ft-ról, melyet Kerekes András perceptor távollétében ideiglenes nyugtaként állított ki Semliczky János barsi dicator számára, aki ez összeget koronázási pénzként fizette be.
Pozsony
1639. ápr.5.
Latin ny.
XIII.k.
393-394
Ua. gen. perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be királynéi ajándék címen.
Pozsony
1639. ápr.5.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
395-396
Ua. nyutája 459 Ft 93 dénárról, melyet ua. fizetett be Bars m. dicajanként.
Pozsony
1639. ápr.5.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
397-398
a.) Keredes András nyugtája 140 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. korona (őrzési) pénzeként.
Pozsony
1639. ápr.5.
Latin ny. Vp
XIII.k.
397-398
b.) Ua. elismeri, hogy nevezett ez összeget Draskovics János nádor nyugtájával fizette be.
Pozsony
1649. márc.18.
Latin ny.
XIII.k.
399-400
Szobonya Pál barsi alispán nyugtája 111 Ft-ról, melyet Baniczky János turóci alispán fizetett be a Léva várát illető közmunkapénzként Plathy György m.-i esküdt által.
Kis-Bélád (Bars m.)
1640. máj.11.
Magyar ny. P. ny vp
XIII.k.
401-402
Vatay Lukács perceptor nyugtája 854 Ft 57 és 1/2 dénárról, melyet Semlicky János Bars m. dicatora fizetett be a m. dicajanként.
Pozsony
1642. febr.6.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
403-404
Ua. nyugtája 187 Ft 70 dénárról, melyet ua. fizetett be ua. címen török, lengyel pénznemekben.
Pozsony
1642. nov.1.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
405-406
Kerekes András, a koronapénzek perceptorának nyugtája 148 Ft-ról, melyet ua. fizetett be koronapénzként különböző pénznemekben.
Pozsony
1642. nov.18.
Latin ny. Vp
XIII.k.
407-408
Vatay Lukács gen. perceptor nyugtája 65?? Ft 29 és 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be a királynői ajándék címén Bars m. részéről.
Pozsony
1643. márc.10.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
411-412
Kerekes András, a koronapénzek perceptorának nyugtája 170 Ft-ról, melyet Semliczky János barsi dicator fizetett be koronapénz gyanánt.
Pozsony
1643. márc.11.
Latin ny. Vp
XIII.k.
413-416
Farkas János, Léva vára provisorának és Barsi Mihály számtisztnek kötelezvénye, hogy a kamara megkeresésére kötelezik magukat számadás végett megjelenni Pozsonyban, ellenkező esetben joga van a kamarának vagyoni elégtételt venni javaikból.
Pozsony
1644. júl.19.
Latin ny. P. 2 vp
XIII.k.
417-420
Eszterházy Miklós gr. nádor levele a bányavárosokhoz (Körmöcbánya, Selmecbánya Bakabánya, Besztercebánya, Újbánya, Bél??bánya és Libetbánya), melyben felszólítja őket, hogy fizessék a bakabányai helyőrséget?? a köv. országgyűlésig, mely rendezi ezek ügyét, hiszen a török erősen fenyegeti a bányavárosokat is.
Kis-Marton
1644. jan.19.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
421-422
Vatay Lukács gen. perceptor nyugtája 32?? Ft 25 dénárról, melyet Semlicky János barsi dicator fizetett be koronapénzként.
Pozsony
1647. dec.13.
Latin ny. Vp
XIII.k.
423-424
Ua. nyugtája 33 Ft-ról, melyet ua.  a pozsonyi (vár)  ház restaurálására fizetett be.
Pozsony
1647. dec.14.
Latin ny. Vp
XIII.k.
425-426
Bars m. igazolólevele arról, hogy Dóczy István servitorának, Maszlik Dávidnak Semlicky János barsi dicator egy bizonyos összeget kifizetett, amint a m. gyűlési jegyzőkönyvben olvasható.



XIII.k.
427-430
Bars m. levele gr. Kolonics Lipót necstadi püspök kir. tanácsos, kamaraelnökhöz. A törökök fosztogatásaival és a nép szegénységével indokolja az adóhátrálékok be nem fizetését, de ígérik, hogy mindent elkövetnek annak befizetésére.
Nagy-Ugróc
1673. aug.10.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
431-434
Ua. levele ugyanahhoz. Az adóhátrálékok ügyében kiküldött követeik az adóhátrálékok behajtására kiküldött katonaság megérkezése miatt nem mehetett Pozsonyba feltárni és igazolni, hogy képtelenek azokat befizetni.
(Garam) Szent Kereszt
1674 jan.18.
Latin ny. Pny vp
XIII.k.
435-438
Klobusiczky Dániel galgóci harmincados levele Götte Mihály lévai harmincadoshoz, melyben igazolja, hogy miért szedett harmincadot azokon a sószállítókon, akiktól ő is beszedte a harmincadot. Ő kész visszaadni a bevett pénzt.
Galgóc
1674. aug.25.
Magyar ny. Vp
XIII.k.
439-442
Bottiani Borbála levele Lesenyei Nagy Ferenchez, Bars m. alispánjához. Bosszankodik ügye tárgyalásának újabb elhalasztásán és kéri, hogy hajtsa végre az uralkodó parancsát.
Nagyszombat
1676. jan.15.
Magyar ny. Vp
XIII.k.
443-446
A garamszentbenedeki káptalan előtt kötött szerződés Gáll Gábor s testvérei és Nagy Miklós s János között a Szigetgyarmaton most Soós Pál használatában lévő kúria és tartozékainak rendezése felől.

1717. márc.30.
Latin-magyar ny. Pny vp
XIV. kötet
210p
Hont és Zólyom vármegyére vonatkozó iratok

1542-1724
(hiányos) 210p
XIV.k.
1-2
Pálffy Katalin – Krussyth Jánosné nyugtája 400 Ft-ról, melyet a kamara meghagyása alapján vett fel Dresneky Gáspár Hont m.-i dicatortól.
Szittnya
1564. okt.1.
Latin ny.
XIV.k.
3-4
Gyürky (Miklós) szolgabíró nyugtája 8 Ft-ról.


Töredék, magyar ny.
XIV.k.
5-6
Zwdy Alber, Hont m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Kéry Ferenc rovótól (dicatortól).
Selmec
1568. jan.28.
Magyar ny. Pny vp
XIV.k.
7-8
Nyéky János, Hont m. alispánjának nyugtája 48 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Kéry Ferenc rovótól Warbóky Ferenc és Zsigmond előtt.
Korpona
1568. jan.31.
Magyar ny. Pny vp
XIV.k.
9-10
Horváthy Tamás, Hont m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Keéry Ferenctől.
Bat
1568. febr.1.
Magyar ny. Pny vp
XIV.k.
11-12
Luka Miklós, Hont m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Korpona
1568. febr.6.
Magyar ny. Pny vp
XIV.k.
13-14
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 210 Ft-ról, melyet Kéry Ferenc, Hont m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1568. ápr.13.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
15-16
Horwáthy Tamás (l. 9.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Barbari (?) György főhadnagytól.
Baka
2674. febr.16.
Magyar ny. Pny vp
XIV.k.
17-18
Gyorki Miklós, Hont m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Barbari (?) György m.-i rovótól (dicatortól).
Baka
1573. febr.24.
Magyar ny. Pny vp
XIV.k.
18
a-b.) Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 50 Ft-ról, melyet Barbarytsch György, Hont m. dicatora fizetett be a m. subusidiumhátrálékaként.
Pozsony
1573. máj.30.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
19-20
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 200 Ft-ról, melyet Barbarytth György, Hont m. dicatora fizetett be a m. subsidium hátrálékaként Pálffy Tamás lévai kapitány 2 nyugtájával, aki katonai fizetésébe vette fel.
Pozsony
1574. febr.5.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
21-22
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 35 Ft 25 dénárról, melyet Soós János, Hont m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1575. máj.11.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
23
a.) Wienner András kam. perceptor nyugtája 79 Ft-ról, melyet Barbarith György Hont m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1579. aug.20.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
23
b.) Wienner András kam. perceptor nyugtája 10 Ft-ról, melyet néhai Soós János, Hont m. dicatora dicahátrálékába fizetett be Barbarits György m.-i dicator.
Pozsony
1585. jún.8.
Latin ny. Vp nyoma.
XIV.k.
24-27
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele Palásthy László, Hont m. dicatorához, melyben letartóztatás alatt parancsolja, hogy személyesen hozza be Pozsonyba Rédey Pál főkomornyik kezébe Hont m. dicahátrálékát, mert ez szükséges a katonák fizetésére.
Pozsony
1619. dec.26.
Magyar ny. Nagy pny vp
XIV.k.
28-29
Bakabánya bányavárosra eső katonatartás kir. taxáról szóló kimutatás 1640--1647-ig.


Latin ny. Pny vp és vp
XIV.k.
30-31
Bakabánya bányavárosra eső katonatartás kir. taxáról szóló kir. taxáról szóló kimutatás 1640-1647.


Latin ny. Pny vp és vp
XIV.k.
32-33
Ua. nyugtája 691 Ft 4 dénárról, melyet ugyanarra a célra Újbánya előljáróságától vett fel Bakabánya előljárósága.
Bakabánya
1647. nov.21.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
34-35
Ua. nyugtája 449 Ft 94 dénárról, mely ugyanarra a célra Bélabánya előljárósága fizet ki ugyanannak.
Bakabánya
1637. okt.10.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
36-37
Barthakovics Gáspár nyilatkozata, hogy Libetbánya nyugtáit átvizsgálva megállapítja, hogy a Bakabányára helyezett katonaság fenntartására elrendelt összegeket kifizette, s azokat a török védelemre fordították.
Selmecbánya
1647. nov.
Latin ny. Vp Töredék.
XIV.k.
38-41
Bakabánya város előljáróságának nyugtája 580 Ft 85 és 1/2 dénárrról, melyet Libetgánya város előljárósága a törökök elleni védelem céljából Bakabányára helyezett katonaság fizetésére fizetett ki 1640--1647 közötti időre.
Bakabánya
1647. okt.26.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
42-43
Bakabánya város előljáróinak beadványa a Kamarához, melyben leírják a törökhódoltsági nyomorúságos helyzetüket, a töröknek fizetendő sarcokat, kérik a rájuk kivetett katonai járulékok alóli felmentést.
Bakabánya
1647.
Latin ny.
XIV.k.
44-45
Bartharovics Gáspár kapitány nyilatkozata, hogy Újványa város kifizette a török elleni védelem céljából a Bakabányára helyezett katonaság fenntartására az uralkodó által elrendelt összegeket és ezek az ő vezetése alatt álló gyalogság fizetésére fordíttattak.
Selmecbánya
1647. nov.24.
Latin ny. Vp
XIV.k.
46-49
Mária királyné tanácsosainak és komisszáriusainak beadványa Wárdai Pál esztergomi érsekhez, kir. tanácsos magyar helytaróhoz, melyben támogatását és igazságos döntést kérnek a Korpona királynéi város és Pálffy Péter között fennálló határmegállapító perben.
Selmecbánya
1544. júl.15.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIV.k.
50-53
Kamarai meghagyás Ostrolowczky Gáspár, Besztercebánya (Zólyom m.) dicatorának, hogy Hungarus, másként Rözel (Rezel) Gergely fiainak, Jánosnak, Pálnak és Andreasnak fizessen ki 184 Ft 20 dénárt az uralkodó régi tartozásának törleszésére.
Pozsony
1564. márc.29.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIV.k.
54-57
Kamari meghagyás Ostrolowczky Gáspár, Zólyom m. dicatorának, hogy a Zólyom várához tarozó Motava helység lakóiból a régi királyoktól kapott kiváltságuk folytán ne szedjen dicát, mert csak közmunkát tartoznak teljesíteni.
Pozsony
1564. júl.2.
Latin ny. P.ny 2 vp
XIV.k.
58-61
Ua. ugyanannak, hogy fizessen ki 600 Ft-ot Krwayth János feleségének, annak a 2000 Ft-nak részlete fejében, melyet az uralkodó rendelt kifizetni, de a Kamaránál nincs pénz.
Pozsony
1564. jún.8.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIV.k.
62-63
Pálffy Katalin -- Krwsytth Jánosné nyugtája 600 Ft-ról, melyet az uralkodó rendelete folytán fizetett ki számára Ostrokoczy Gáspár, Zólyom m. dicator.
Besztecebánya
1564. júl.28.
Latin ny. Vp nyoma.
XIV.k.
64-67
Kamarai meghagyás Ostrakoczky Gáspár, Zólyom m. dicatorának, hogy az összes befolyt subsidium és dicapénzt adja át Dersffy Istvánnak.
Pozsony
1566. okt.16.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIV.k.
68-69
Dersffy István, dunántúli főkapitány nyugtája 800 Ft-ról, melyet az uralkodó rendelete folytán fizetett ki neki Ostrakoczky Gáspár, Hólyom m.-i dicator.
Nyitra
1566. dec.19.
Latin ny.
XIV.k.
70-77
a.) Kamarai meghagyás Ostrokoczy Gáspár, Zólyom m.-i dicatornak, hogy az uralkodó rendelete alapján Besztercebánya f. évi dicaját a város megerősítésére kell fordítani, minek folytán ne kérje azt a várostól.
Pozsony
1567. nov.3.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIV.k.
70-77
b.) Az uralkodó rendelete, hogy Besztercebánya 120 Ft évi dicaját a város megerősítésére kell fordítani.
Bécs
1567. szept.11.
Latin ny. Másolat.
XIV.k.
78-79
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 1150 Ft 25 dénárról, melyet Ostrokoczy Gáspár, Zólyom m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1568. márc.1.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
82-83
Zólyom m. igazolása, hogy Breznóbányán több leégett házat mentesített a m. a dicafizetés alól, hasonlóképpen a felégetett és elnéptelenedett Ocsovát, valamint Motthovát helységet. Nyugtatja, hogy az alispán 24, a szolgabírák 8, a m. jegyzője 4 Ft-ot vett fel fizetésébe Ostrokoczky Gáspár m.-i dicatortól.
Besztercebánya
1568. dec.11.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
84-85
Ettre Mihály nyugtája 200 Ft-ról, melyet Soós János, Zólyom m.-i alispántól vett fel Korpona város megerősítésére.
Cziklafalva
1568. júl.2.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
86-87
Mossóczy László nyugtája 200 Ft-ról, melyet Ostrokoczky Gáspár Zólyom m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumhátrálékába.
Pozsony
1569. febr.10.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
88-91
Ua. nyugtája 361 Ft 25 dénárról, melyet Ostrokoczky Gáspár, Zólyom m. alispánja és dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként részben készpénzben, részben Korpna, Burkancz város templom megerősítésére szolgáló 50 rajnai Ft-ról szóló nyugtáival.
Pozsony
1568. jún.1.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
92-95
Zólyom m. 1669. évi dicaelszámolása Ostrokoczky Gáspár dicator részéről.


Latin ny.
XIV.k.
96-97
II. Miksa király rendelete Maskó Menyhért murányi prefektusnak, hogy azonnal bocsássa szabadon a murányi börtönbből az általa lefogott breznóbányai polgárokat.
Pozsony
1569. okt.26.
Latin ny. Másolat.
XIV.k.
98-99
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 592 Ft-ról, melyet Ostrokoczky Gáspár, Zólyom m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1570. jún.14.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
100-101
Ua. nyugtája 1208 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1570. dec.4.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
102-103
Ua. nyugtája 439 Ft 33 és 1/3 dénárról, melyet ua. fizetett be ua.-on címen.
Pozsony
1571. jún.22.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
104-105
Ua. nyugtája 800 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua.-on címen.
Pozsony
1571. jún.22.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
106-109
Zólyom m. 1570. évi subsidiumelszámolása Ostrokoczky Gáspár m.-i dicator részéről.

1572. márc.24.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
110-111
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet Ostrokoczky Menyhért, Zólyom m.-i dicator fizetett be Török Mátyás kamarai futár által.
Pozsony
1571. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
112-113
Mosóczy László kam. perceptor nyugtája 1319 Ft 33 és 1/2 dénárról, melyet Ostrokoczky Menyhért, Zólyom m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként készpénzben és Putnoky Mihálynak, Dobó István Léva vár udvarbírájának két 1200 Ft-ról szóló nyugtájával, melye összeget az uralkodónak kölcsönadott 300 Ft követelése törlesztéseként vett fel.
Pozsony
1572. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
114-115
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 82 Ft 50 dénárról, melyet Ostrokoczky Menyhért, Zólyom m.- dicatora fizetett be a m.- subsidiumhátrálékeként.
Pozsony
1572. márc.24.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
116-117
Soós István, Zólyom m. alispánjának igazolása Ostrokoczky Gáspár Zólyom m.-i dicator számára, hogy Benyiczky Benedek Alsó-Micsinyén 1570-ben elfoglalt egy portát, melyet 1572-ben eladott egy jobbágynak.
Pozsony
1572. márc.26.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
118-119
Radvánszky György, Zólyom m. alispánjának (2 szolgabírónak és a m.-i jegyzőnek) nyugtája 44 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Ostrokoczky Menyhért m.-i dicatortól.
Besztercebánya
1574. jan.7.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
120-123
Kimutatás Zólyom m. 1583. évi dicabevételeiról és kiadásairól Ostrokoczky Menyhért m.-i dicator elszámolásában.


Latin ny. Pny vp
XIV.k.
124-127
Kamarai meghagyás Ostrokoczky Menyhért, Zólyom m.-i dicatornak, hogy Murány vára szükségleteire fizessen ki 500 Ft-ot Herberstein Gyula kapitány megbízottjának.
Pozsony
1584. nov.8.
Latin ny. P.ny 3 vp
XIV.k.
128-131
Ua. ugyanannak, hogy az uralkodó többszöri sürgetése következtében mielőbb fizesse a bányászati dolgokra kiutalt pént Weisz Tóbiásnak.
Pozsony
1556. jan.30.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
132-135
Ua. ugyanannak, hogy a meglévő és behajtható pénzt fizesse ki az uralkodó rendeletére Wiesz Tóbiás megbízottjának, Sehel Mihály besztercebányai lakosnak a rézbányák szükségleteire.
Pozsony
1585. jan.26.
Latin ny. P.ny 4 vp
XIV.k.
136-137
Feyerkeowy István nyitrai püspök, Nyitra és Zala m. főispánja, kir. tanácsos és magyar helytartó igazolása, hogy kész bíróság elé állani a közte és Illyésházy István közt felmerült dicahátralékviszály letárgyalásánál.
Pozsony
1589. márc.20.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
138-140
Kivonat Lipcse vára bevételeiből.
C.
1620.
Latin ny. 
XIV.k.
141-142
Gyürki Benedek, Zólyom m. alispánjának igazolása, hogy megkapta az uralkodó rendeletét a dicahátrálékok beszedéséről és a kamarához való beküldéséről.
Besztercebánya
1614. jún.1.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
143-144
Ebeczky Imre kir. tanácsos és kam. gen. perceptor nyugtája 150 Ft-ról, melyet Benkovit Albert, Zólyom m.-i dicator fizetett be a m. részéről kir. ajándék címen.
Pozsony
1626. aug.24.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
145-146
Ua. nyugtája 305 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Zólyom m. dicajaként.
Pozsony
1626. aug.24.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
147-148
Kecskés János kam. gen . perceptor nyugtája 127 Ft-ról, melyet néhai Kalauz Mihály, Zólyom m. dicatorának örökösei nevében fizetett be Tarnóczay Márton besztercebányai harmincados q m. ki4. qjáneékq címén.
Pozsony
1640. szept.30.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
149-150
Ua. nyugtája 980 Ft-ról, melyet ua. nevében ua. fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1640. szept.30.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
151-154
Ordódy Imre nyugtája 700 Ft-ról, melyet Korpona város előljárósága az 1647. évi kivetett taxa törlesztésére fizetett be Lippay Gáspár akkori kamarai adminisztártor nyugtájával.
Pozsony
1650. ápr.9.
Latin ny. Vp
XIV.k.
155-66




XIV.k.
167-168
Wesselényi Ferenc gr. nádor nyugtája 600 Ft-ról, melyet a kamara által meghatározott taxaként Breznóbánya város fizetett be.
Breznóbánya
1665. aug.9.
Latin ny. Pny vp
XIV.k.
169-76




XIV.k.
177-184
Kivonat a lipcsei uradalom 1671. évi kiadásaiból.


Német ny.
XIV.k.
185-186
Szelepcsényi György esztergomi érsek, magyar helytartó stb. rendelete a garamszentbenedeki káptalanhoz, hogy a Korpona város panaszát képező ügyben vizsgálatot tartson.
Nagyszombat
1672. jún.18.
Latin ny. Pny vp helye
XIV.k.
187-194
Kimutatás Besztecebánya 1672. júl. -- 1673. márc. szóló fozgyasztási illetékek (accisa) bevételeiről és kiadásairól Bogdányi János besztercebányai fogyasztási adóbeszedó részéról.
Besztercebánya
1673. ápr.26.
Latin ny. Vp
XIV.k.
195-198
Pavliczius Tamás besztercebányai bíró levele Vaab János András kamarai kommisszáriushoz (Zólyomba). Közlik, hogy a fogyasztási illetékhátrálékot s a f. évi illetéket a polgárok nyomorúsága miatt nem tudták beszedni, s várják megérkezését.
Breznóbaánya
1679. márc.13.
Latin ny. Vp
XIV.k.
199-200
a.) Özv. Daczo Zsigmondné kérvénye II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmhez, melyben kéri, hogy elhalt férje hű szolgálataira való tekintettel köntösre való pénzsegélyben részesítse.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Magyar ny.
XIV.k.
199-200
b.) A fejedelem már rendelkezett ez ügyben.
Tokaj
1704. jan.7.
Magyar ny.
XIV.k.
201-202
a.) Daróczi Domonkos János kérvénye II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmhez. Zólyom vára alatt megsebesült s nyomorék lett. Segélyt kér, hogy kifizethesse a borbélyt.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Magyar ny.
XIV.k.
201-202
b.) A fejedelem igazolást kér sebesüléséről s megsegíti.
Miskolc
1704. febr.3.
Magyar ny.
XIV.k.
203-206
Utasítás az 1718. évi breznóbányai városi hitújításra kiküldött kommisszárius számára.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Latin ny.
XIV.k.
207-210
Breznóbánya előljáróságának jelentése az 1724. évi városi tisztújításról.
Breznóbánya
1724. márc.8.
Latin ny.
XV. kötet
426p
Esztergom, Nógrád és Pest vármegyére vonatkozó iratok

1533-1795
(hiányos) 426p
XV.k.
1-2
Címlap



XV.k.
2
a és b.) Ferdinánd király rendelete nagyszombati Francisci Tamás és Vikhl György harmincadosoknak, hogy fizessék ki Wárdai Pál esztergomi érseknek az uralkodó számára kölcsönadott 3200 Ft hátralévő részét.
Worma
1545. jún.1.
Latin ny. Kir. nagy vp helye
XV.k.
3-4
Az esztergomi egyház karkáplánjainak nyugtája, hogy Francisci Tamás, az érseki javak provisora a kanonoki zsolozsmák énekléséért márc. 7-től máj. 16-ig járó illetményüket kifizette.
Nagyszombat
1553. máj.16.
Latin ny. 4 pny vp helye
XV.k.
5-6
Seregély Gergely nyugtája 10 Ft-ról, melyet Wárdai Pál esztergomi érseknek kölcsönadott és most a m. kamarától felvett.
Pozsony
1557. nov.23.
Latin ny. Pny vp helye
XV.k.
7-8
András aléneklő kanonok, Bálint és Vincze esztergomi karkáplánok nyugtája 60 Ft-ról, melyet a dec. 1-től febr. 28-ig terjedő negyedévre fizetésükként vettek fel Usuali Pétertől, az érseki javak kezelőjétől.
(Nagyszombat)
1561. márc.1.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
9-10
Telegdi Miklós esztergomi olvasókanonok nyugtája 8 Ft-ról, melyet a nagyszombati diákok élelemezésére vett fel Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
(Nagyszombat)
1564. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
11-14
Mossóczy László kam. peceptor nyugtája 246 Ft 48 dénárról, melyet Wsaly Péter, Estergom m. dicatora fizetett be a kamarához saját nyugtájával, mellyel a fenti összeget a néhai Pekry Lajosnak kölcsönadott 982 Ft törlesztésére vette fel az uralkodó rendelete s a kamara beleegyezése alapján.
Pozsony
1565. máj.17.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
15-16
András aléneklő kanonok, János, Vincze és István esztergomi karkáplánok nyugtája 56 Ft-ról, melyet fizetésükként vettek fel Uswali Pétertől, az érseki javak kezelőjétől.
(Nagyszombat)
1568. máj.31.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
17-18
Ugyanazok nyugtája 60 Ft-ról, melyet ugyanattól ua-on címen vettek fel.
(Nagyszombat)
1568. aug.31.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
19-20
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 112 Ft 50 dénárról, melyet Posár Lukács, Esztergom m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékába.
Pozsony
1568. okt.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
21-22
András aléneklő kanonok, János, Mihály esztergomi karkáplánok nyugtája 60 Ft-ról, melyet fizetésük fejében vettek fel Uswali Pétertől, az esztergomi javak adminisztrátorától.
(Nagyszombat)
1568. nov.30.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
23-24
Garay Márton esztergomi őrkanonok helyettes nyugtája 48 dénárról, melyet Bánffy Lászlóval való 4 napi útja napidíjaként vett fel Strausz Jeromos nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1568. dec.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
25-26
Telegdi Miklós (l. 9.) nyugtája 25 Ft-ról, melyet Uzwaly Pétertől, az esztergomi javak adminisztrátorától vett fel Martonpataki Mihály érsekújvári számtiszt közvetítésével a nagyszombati szemináriumra.
Érsekújvár
1568. dec.28.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
27-28
András aléneklő kanonok és kollégáinak nyugtája 232 Ft-ról, melyet mint az esztergomi egyhát karkáplánjai vettek fel Wsaly Pétertől. (l. 21.)
(Nagyszombat)
1568.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
29-30
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 8 Ft 25 dénárról, melyet Posár Lukács Esztergom m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékába.
Pozsony
1569. máj.9.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
31-32
Telegdy Milós (l. 9.) nyugtája 25 Ft-ról, melyet a (nagyszombati) szemináriumra vett fel Usaly Pétertől (l. 21.).
Nagyszombat
1569. jan.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
33-34
Garay Márton (l. 23.) nyugtája 2 Ft-ról, melyet pozsonyi útja kiadásaira vett fel Wechey Györgytől, a nagyszombati harmincad ellenőrétől.

1569. aug.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
35-36
Sirini Mihály esztergomi őrkanonok nyugtája 10 Ft 84 dénárról, melyet istentiszteletek végzéséért, ünnepi misékért vett fel Usaly Pétertől, az esztergomi érseki javak adminisztrátorától.
(Nagyszombat)
1569. ápr.9.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
37-38
Ua. nyugtája 6 Ft 48 dénárról, melyet ua.-on címen vett fel ugyanattól.
Nagyszombat
1569. aug.15.
Latin ny. pny vp
XV.k.
39-40
Sághy Imre nyugtája 633 Ft-ról, melyet Oláh Miklós esztergomi érsek fizetéseként vett fel Leszenyey János galgóci harmincadostól.
Pozsony
1561. dec.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
41-42
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 27 Ft-ról, melyet Posár Lukács, Esztergom m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként. 
Pozsony
1570. máj.5.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
43-44
Ua. nyugtája 40 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1570. okt.30.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
45-46
Ua. nyugtája 40 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1571. márc.17.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
47-48
Ua. nyugtája 1600 Ft-ról, melyet Usaly Péter, az esztergomi érseki javak adminisztrátora fizetett be az érsekség időközi (üresedés idején) bevételeiből.
Pozsony
1571. máj.16.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
49-50
Ua. nyugtája 60 Ft-ról, melyet Posár Lukács (41.) fizetett be a m. adóhátrálékaként.
Pozsony
1571. máj.18.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
51-52
Ua. nyugtája 73 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1571. dec.19.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
53-54
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 33 Ft-ról, melyet Posar Lukács fizetett be Esztergom m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1572. márc.15.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
55-56
Barrowsky György esztergomi alsókanonok elismervénye, hogy 8 akó bort vett át Literatus Mihálytól, az esztergomi érsekség nagyszombati háza gondviselőjétől.
Nagyszombat
1574. dec.18.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
57-58
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 5 Ft 15 dénárról,melyet Zeleméry László, az esztergomi érseki javak adminisztrátora és Esztergom m. dicatora fizetett be Esztergom megyének Posár Lukács dicator idejéből fennálló subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1576. áp.10.
Latin ny. pny vp
XV.k.
59-60
Ua. nyugtája 3 Ft 92 1/2 dénárról, melyel Posár Lukács, Esztergom m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1576. ápr.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
61-62
Ua. nyugtája 3 Ft 87 és 1/2 dénárról, melyet Ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1576. ápr.10.
Latin ny. pny vp
XV.k.
63-64
Ua. nyugtája 11 Ft 75 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1576. ápr.10.
Latin ny. pny vp
XV.k.
65-66
Andreisi Ferenc scopiai püspök, felhévizi prépost, esztergomi kántor és kanonok nyugtája 70 mérő búzáról és 20 veder borról, melyet cantori járandósága fejében vett fel a nagyszombati érseki palota gondviselőjétől (provisorától).
Nagyszombat
1578. jan.31.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
67-68
Syntzendorff (Zinzendorff) János kir. tanácsos és Tottnetth Joachim élelmezési (annonae) prefectus nyugtája 56 Ft-ról, melyet az uralkodó rendelete folytán érsekújvári útjuk utiköltségeként vettek fel Zeleméri Lászlótól, az érseki javak gondviselőjétől.
Érsekújvár
1578. jún.3.
Latin ny. P.ny 1 vp
XV.k.
69-72
Az esztegomi káptalan levele Radecius István egri püspöknek, Heves m. főispánjának, kir. tanácsosnak, magyar helytartónak. Kérik, hasson oda, hogy a néhai gr. Salm Elek tartozásainak rendezésére az uralkodó által kiküldött kommisszáriusok és a hitelezők közötti tárgyaláson a káptalan is megkaphassa a Salm gr. által használt Zenyer kastély bérletét.
Nagyszombat
1578. szept.6.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
73-74
Andreisi Ferenc (l. 65. o.) ugyanolyan nyugtája 20 veder borról és 70 mérő búzáról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Nagyszombat
1579. dec.6.
Latin. ny. Pny vp
XV.k.
75-76
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 30 Ft-ról, melyet Posár Lukács Esztergom m. dicatora Konkoly György által fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1571. máj.18.
Latin ny. pny vp
XV.k.
77-78
Zeleméry László (comes comitatus) az esztergomi javak adminisztrátorának nyugtája 1000 Ft-ról, melyet Hewlgli Gáspár, a nyitrai püspökség gondviselője fizetett ki a kamara kiutalására az 1581. évi Gömör m.-i tizedbérlete fejében.
Nyitra
1581. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
79-80
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet Ochkay Ferenc nagyszombati harmincados fizetett ki a kamara által kiutalt 1000 Ft- részleteként.
Nagyszombat
1582. aug.1.

XV.k.
81-82
Wienner András kam. perceptor nyugtája 16 Ft 20 és 1/2 dénárról, melyet Zeleméry László, az esztergomi érseki javak adminisztrátora fizetett be a m. Posár Lukács volt dicator által kezelt dicahtárálékába.
Pozsony
1583. ápr.18.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
83-84
Oltarczy Márton, az esztergomi káptalan jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet a kir. fiscus részéről Bánffy Jánoshoz írt idézőlevélért kapott Ochkay Ferenc nagyszombati harmincadostól.
(Nagyszombat)
1586. aug.13.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
85-86
Bédy Mihály esztergomi kanonok nyugtája 5 Ft-ról, melyet Oshkay Ferenc nagyszombati harmincadostól vett fel a Bolondócra és Beckóra tett útja napidíjaként és a Bánffy ügyben végzett írásbeli munkájáért.
(Nagyszombat)
1586. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
87-88
Chereodi János nyitrai főesperes és esztergomi kanonok nyugtája 10 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel Sztanichnyaky Mihály kam. perceptortól.
Pozsony
1587. márc.6.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
89-90
Kuthassi János nagyprépost és esztergomi érseki helynök (vicarius) nyugtája 10 Ft-ról, melyet napidíjként vett fel Sztenyichnaky Mihály kam. perceptortól.
Pozsony
1587. márc.6.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
91-92
Szuhai István esztergomi kanonok, alőrkanonok nyugtája 1 Ft-ról, melyet Strausz Jánostól vett fel az uralkodó ügyében írt megkereső iratért.
Nagyszombat
1587. ápr.13.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
93-94
Oltarczy Márton (l. 83.) nyugtája 1 Ft-ról, melyet Heolgy Gáspár nagyszombati harmincadostól vett fel a fiscus és a Bánffy János peres ügyben végzett írásbeli munkájáért.
(Nagyszombat)
1587. máj.6.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
95-96
Ua. nyugtája 3 Ft-ról, melyet Strausz János nagyszombati harmincadostól vett fel a Bánffy János elleni ügyben végzett írásbeli munkái díjaként.
Nagyszombat
1587. mác.11.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
97-100
Mátyás főherceg levele Heölgy Gáspárhoz, az esztergomi érseki javak adminisztrátorához. Utasításokat ad az adminisztrátornak, hogy együttműködjék Pálffy Miklóssal, aki mint érsekújvári kapitány, jún. 1-től esztergomi kapitány is, legyen segítségére a katonák ellátása és a vár megerősítése terén.
Esztergom
1595. okt.14.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
101-104
Kamarai meghagyás Baráthy Istvánnak, az esztergomi érseki javak adminisztrátorának, hogy Mátyás főherceg rendelete folytán fizesse ki a nagyszombati szeminárium rektorának az iskola részére 1601. szept. 1-től 1602. aug. végéig a felemelt pénz- és borjárandóságot.
Pozsony
1603. ápr.22.
Latin ny. P.ny 3 vp
XV.k.
105-106
Szentbenedeky István, az esztergomi káptalan jegyzőjének nyugtája 15 Ft-ról, melyet Ebeczky Imre nagyszombati harmincadostól vett fel írásbeli munkájáért.
Nagyszombat
1619. márc.19.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
107-110
Behtlen Gábor levele Maron János Esztergom m. dicatorához, melyben utasítja, hogy a hadak fizetése végett az Esztergom megyében 105 Ft-ot kitevő dicahátrálékot letartóztatása terhe mellett személyesen hozza el számadásával együtt Pozsonyba s adja át Rédey Pál főkomonyiknak.
Pozsony
1619. dec.16.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
111-114
Lippay György esztergomi érsek nyugtája 500 Ft-ról, melyet 6000 Ft-nyi követelése fejében vett fel Wathay Lukács kam. perceptortól  az uralkodó rendelete alapján.
Pozsony
1647. okt.30.
Latin ny.
XV.k.
115-116
Eszterházy György szentgyörgymezei prépost és Pongrácz György esztergomi kanonok nyugtája 500 Ft-ról, melyet a magy. kamarától vettek fel a gömöri főesperességből járó illetményként.
Pozsony
1659. júl.23.
Latin ny. Vp
XV.k.
116
a. és b.) Makolany János, az esztergomi érseki dézsmák bérlőjének nyilatkozata, hogy a felsorolt helységek dézsmáját a f. évre bérbeadja özv. Erdődy Gábornénak.
Nagyszombat
1669. máj.8.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
117-118
Szelepcsényi György esztergomi érsek, kancellár stb. felszólítása a harmincadosokhoz, hidvámszedőkhöz, stb., hogy az Orth várába 7 szekér bort szállító Horváth Andrást és Franyó Jakabot minden illeték nélkül engedjék útjukra.
Pozsony
1669. máj.19.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
119-122
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, hogy az Orth várába bivalyokat és ökröket hejtó Szebartel Andrást minden illeték nélkül engedjék útján.
Orth
1669. júl.1.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
123-126
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, hogy a csallóközi uradalomból orthi gazdaságába állatokat hajtó Szebandel Mártont szabadon engedjék útján.
Pozsony
1669. aug.9.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
127-128
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, hogy a Pozsonyból Orth uradalomba 6 hordó bort szállító embereit és állatait szabadon és illeték nélkül engedjék menni és visszatérni.
Pozsony
1670. febr.28.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
129-132
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, hogy az Orth uradalomba 20 ökröt hajtó emberét az ökrökkel együtt szabadon és illeték nélkül engedjék.
Pozsony
1671. febr.4.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
133-136
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, hogy a csallóközi uradalomból az orthi uradalomba 20 ökröt hajtó emberét az ökrökkel együtt szabadon és illeték nélkül engedjék.
Pozsony
1671. ápr.17.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
137-140
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, ugyanabban a tárgyban.(20 ökör)
Pozsony
1671. ápr.28.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
141-144
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, ugyanabban a tárgyban.(30 ökör)
Pozsony
1671. jún.2.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
145-146
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, ugyanabban a tárgyban.(32 ökör)
Pozsony
1671. jún.22.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
147-148
Ua. felszólítása ugyanazokhoz, ugyanabban a tárgyban.(110 állat: 67 fejőstehén, 43 tinó)
Pozsony
1671. júl.3.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
149-150
Maholányi János, az esztergomi érseki javak prefektusának felszólítása, hogy a pozsonyi uradalomból az orthi uradalomba szállítandó 5 hízott sertés szállítását szabadon és minden illeték nélkül engedjék.
Pozsony
1671. aug.11.
Latin ny. pny vp
XV.k.
151-152
Ua. felszólítása, hogy az esztergomi érsek csallóközi uradalmából az orthi uradalomba 76 ökröt szabadon és illeték nélkül engedjék hajtani.
Pozsony
1671. nov.12.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
153-154
Ua. felszólítása ugyanabban a tárgyban. (32 ökör.)
Pozsony
1671. szept.2.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
155-158
Szelepcsényi György esztergomi érsek stb. felszólítása ugyanabban a tárgyban. (40 sertés.)
Pozsony
1671. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
159-160
Maholányi János, érseki prefektus és tizedbérlő nyilatkozata és nyugtája 60 Ft-ról, melyet Kvassay Istvánnak adott a sárffői dézsmákra.
Nagyszombat
1672. ápr.29.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
161-162
Ua. nyilatkozata, hogy 50 Ft-ért kibérli a f. évre a korlátkői papi dészmát.
Nagyszombat
1672. ápr.29.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
163-164
Ua. nyilatkozata, hogy 14 Ft-ért kibérelte a losonci papi dézsmát.
Nagyszombat
1672. ápr.30.
Latin ny. pny vp
XV.k.
165-166
Maholányi János (l. 159.) felszólítása, hogy az esztergomi érsek orthi uradalmába 10 db kősót szállító embert engedjék szabadon menni.
Pozsony
1672. júl.12.
Latin ny. pny vp
XV.k.
167-168
Latkóczy György esztergomi kanonok ellennyugtája 31 Ft 25 dénárról, melyet Jani Ferenc sasvári főesperes megbízásából a berencsi kincstári uradalomban őt megillető quota bérletében fizetett ki Baksay Ferenc által.
Nagyszombat
1676. ápr.30.
Latin ny. Vp
XV.k.
169-172
Üres lapok. Köv. Nógrád vármegyét illető nyugták.



XV.k.
173-174
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 290 Ft-ról, melyet Nógrád m. subsidiumaként fizetett be Iffyw Kristóf m.-i dicator Korpona és Bukancs (?) városok nyugtáival, melyek a város megerősítésére fordították ez összeget.
Pozsony
1565. ápr.28.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
175-176
Kwrtössy János, Nógrád m. szolgabírájának nyugtája 6 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Sarlay Bálint m.-i dicatortól.

1565. nov.1.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
177-178
Beryny Gáspár, Nógrád m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel ugyanattól.

1555. máj.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
179-180
Soós János, Nógrád m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet Pelyszy Bálint kollégájával együttes fizetésükként vett fel Saraly Bálint m.-i dicatortól.
Czwyklyna(?)
1565. dec.12.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
181-183
Mossóczy lászló kam. perceptor nyugtája 700 Ft-ról, melyet Nógrád m. subsidiumhátrálékába fizetett be Jakoffy György m.-i dicator.
Pozsony
1568. okt.12.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
184-185
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 35 Ft 50 dénárról, melyet ua. címen fizetett be ua.
Pozsony
1572. márc.29.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
186-187
Ua. nyugtája 5 Ft-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be ua.
Pozsony
1572. ápr.19.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
188-189
Ua. nyugtája 197 Ft 74 dénárról, melyet Nógrád m. subsidiumaként fizetett be Barbaritsch György m.-i dicator.
pozsony
1572. dec.9.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
190-191
Kwrtössy Feremcu, Nógrád m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Barbaricz György (m.-i dicatortól) főhadnagyától.
Hely nélkül
1573. febr.28.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
192-193
Kwrteössy János (l. 175.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet jargalásáért vett fel Horváth György főhadnagytól (rovó, dicator).
Korpona
1573. máj.5.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
194-195
Nagyváthi Ferenc kam. perceptor nyugtája 50 Ft-ról, melyet Barbaricz György, Nógrád m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. máj.30.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
196-197
Ua. nyugtája 190 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. nov.2.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
198-199
Ua. nyugtája 300 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1574. febr.5.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
200-201
Ua. nyugtája 175 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen Pálffy Tamás gr. lévai kapitány 3 nyugtájával, ki ez összeget katonai fizetésébe vette fel.
Pozsony
1574. febr.5.
Latin ny. P. ny vp
XV.k.
202-203
Ua. nyugtája 50 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1574. máj.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
204-205
Soós János, Nógrád m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Barbarych György bakabányai kapitánytól és m.-i dicatortól.
Zólyom
1574. ápr.25..
Latin ny. Pny vp
XV.k.
206-207
Ua. nyugtája 84 Ft-ról, melyet Nógrád m. alispánjainak, szolgabíráinak és jegyzőjének fizetéseként vett fel Jakoffy György m.-i dicatortól.
Zólyom
1577. febr.15.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
208-209
Aichinger Minály kam. perceptor nyugtája 34 Ft 67 és 1/3 dénárról, melyet Barbaritch György besztercebányai kapitány és Nógrád m. dicatora fizetett be a m. dicahátrálékába.
Pozsony
1576. ápr.11.

XV.k.
210-211
Wienner András kam. perceptor nyugtája 25 Ft 54, és 2/3 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1579. aug.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
212-213
Ua. nyugtája 48 Ft 50 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1579. aug.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
214-215
Ua. nyugtája 5 Ft 50 dénárról, melyet néhai Soós János, Nógrád m. dicatorának a fia fizetett ki a Barbarits György dicator által kezelt dicahátrálék törlesztésére.
Pozsony
1585. jún.8.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
216-217
Ua. nyugtája 11 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a Jákoffy György által kezelt dicahátrálék kifizetésére.
Pozsony
1585. jún. 8.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
220-221
Ruttkay János, Nógrád m. jegyzőjének nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Gosztonyi Tamás m.-i dicatortól.
Besztercebánya
1589. febr.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
222-225
Kivonat Palasthy József, Nógrád m. dicatorának portaelszámolásából az 1593. évről.
Hely nélkül. 
Dátum nélkül.
Latin ny.
XV.k.
226-227
Peck Lipót kam. perceptor nyugtája 1175 Ft-ról, melyet Oztrokoczky Menyhért, Nógrád m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1598. nov.28.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
228-229
Ostrokoczky Menyhért, Nógrád m. dicatorának és alispánjának levele Armtruster Pál kamarai számtisztnek. Küldi dicaelszámolását Matusnaj István által. Portaleírásait vegye figyelelembe.
Pozsony
1599. márc.25.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
230-231
Peck Lipót kam. perceptor nyugtája 325 Ft-ról, melyet Ostroluczky Menyhért, Nógrád m. dicatora fizetett be a m. dicagárálékába.
Pozsony
márc.24.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
232-235
Kamarai meghgyás Oztroluczky Menyhért, Nógrád m. dicatorának. Az esztergomi érsek panasza folytán utasítja a kamara a dicatort, hogy miután az országgyűlés végzése szerint az uralkodó és az érsek javain fekvő jobbágyházak mentesek az újonnan kivetendő házankénti 50 dénár fizetése alól, ezektől ne követelje ezt.
Pozsony
1600. aug.24.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
236-237
Vatai Batta Bálint levele Lórántffy Mihályhoz, melyben elhárítja magáról a Lorántffy Zsigmond tanácsolásának a gyanuját és ír ennek füleki utolsó idejéről és eltemetéséről.
Fülek
1606. jan.16.
Magyar ny.
XV.k.
238-241
Karchaj Somogy Mátyás levele gr. Thurzó György nádornak. Az eddigi rend ellenére Balassa Zsigmond bort árul Füleken, melyet ő megszüntetett. Kéri, hogy az ebből eredő pert ne Nógrád m., hanem a nádor tárgyaltassa le. A gyarmati katonák ráütöttek a fehérvári törökökre, kik ez ügyben levelet írtak neki. Mitévő legyen? Szabadságot kér.
Balassagyarmat
1611. okt.6.
Magyar ny. Vp nyoma.
XV.k.
242-243
Ebeczky Imre kam. perceptor nyugtája 298 Ft-ról, melyet Garay Farkas, Nógrád m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1626. aug.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
244-245
Bosnyák Tamás nyugtája 73 Ft és 50 tallérról, melyet Turóc m. közmunkapénzeként vett fel Huszár Pétertől.
Fülek
1627. márc.14.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
246-247
Ebeczky Imre kam. gen perceptor nyugtája 4 Ft ??0 dénárról, melyet Garay Farkas (l. 244.) fizetett a m. dicajaként.
Pozsony
1627. okt.11.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
248-251
Nógrád m. levele Thurzó György gr. nádorhoz. A dicatorok a kitűzött időre nem mehettek fel Pozsonyba, mert rendeletét későn kapták kézhez. A Bocskaihoz ment követség költségeit ők nem vállalják, mert ők nem küldték, amennyiben már akkor őket pusztította a hajdúság s ezzel meg is adták a költséget.
Losonc
1614. ápr.14.
Magyar ny. P. nyoma
XV.k.
252 255
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele Nógrád m. dicatoraihoz, hogy mielőbb szedjék be a dicahátrálékokat és fizessék be Reötthi Orbán szécsényi kapitánynál.
Kassa
1624. ápr.13.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
256-257
Reötthi Orbán kassai kapitány nyugtája 153 (?) Ft-ról, melyet Behtlen Gábor fejedelem parancsára vett fel Garai Farkas Nógrád m.-i dicatortól.
Szécsény
máj. 8.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
258-259
Eszterházy Pál levele Horváti János bujáki kapitányhoz. A hozzá s Forgáchhoz írt levelét megmutatta a nádornak is, Forgách nem neheztel Nagy Györgyre, csak viselje jól magát. Ha búzában nem tudja fizetni a katonákat, fizesse pénzben, ha kölcsön is kell kérnie. Bathlen Gábor részéről Mikó Ferenc és Lónyai Zsigmond folytatnak béketárgyalásokat s amíg ez tart, nem mehet haza.
Pozsony
1626. nov.16.
Magyar ny.
XV.k.
260-261
Ebeczky Imre kam. gen. perceptor nyugtája 275 Ft-ról, melyet Garai Farkas, Nógrád m.-i dicator fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1627. aug.5.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
262-263
Ua. nyugtája 24 Ft 80 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1627. nov.1
Latin ny. Pny vp
XV.k.
264-265
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele Garai Farkas Nógrád m.-i dicatorhoz, hogy a megyében hátrálékban lévő 655 Ft 70 dénár dicahátrálékot szedje be és letartóztatás terhe mellett mielőbb fizesse be Pozsonyban Rédei Pál főkomornyiknak.
Pozsony
1619. dec.26.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
166-167
Bosnyák Tamás füleki kapitány nyugtája 120 Ft-ról, melyet Just András fizetett be Turóc m. közmunkapénze gyanánt.
Hely nélkül.
1632. márc.23.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
268-269
Ua. nyugtája 225 Ft-ról, melyet Just Ferenc, Turóc m. alispánjától vett fel a m. közmunkapénze gyanánt.
Stubnyafürdő
1634. nov.25.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
270-271
Kecskés János kam. gen. perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet Horváth alias Voxit István, Nógrád m. dicatora fizetett be a m. királynéi ajándékaként.
Pozsony
1639. szept.30.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
274-275
Bosnyák Tamás (l. 266.) nyugtája 224 Ft 61 dénárról, melyet Just Ferenc, Turóc m. alispánjától vett fel a m. 2 évi közmunkapénzeként.
Pozsony
1630. máj.17.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
276-277
Kecskés János kam. gen. perceptor nyugtája 100 Ft 90 dénárról, melyet Voxith, alias Horváth István, Nógrád m. dicatora fizetett be Balassa Ferenc által a m. dicajaként.
Pozsony
1640. júl.18.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
278-279
Vatay Lukács kam. gen. perceptor nyugtája 300 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1642. jan.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
280-281
Ua. nyugtája 146 Ft 46 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1642. máj.3.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
282-285
Ua. nyugtája 158 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen Ekker Lukács számlájával.
Pozsony
1642. jún.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
286-289
Kissevich Horváth György, Bartakovics A., Szadai András, a kamara által Nógrád, Zólyom, Pest-Pilis-Solt megyék dicahátrálékainak behajtására kiküldött kommisszáriusok jelentése végzett munkájukról. Nógrádban végrehajtást foganatosítottak Benc András dicator birtokain, mert vonakodott kifizetni a dicahátrálékokat., míg a többi megyékben rendben találták a dicaszámadásokat.
Szécsén
1652. márc.5.
Latin ny.
XV.k.
290-291
Vattay Lukács kam. perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet Horváth alias Woxitth István, Nógrád m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1642. okt.7.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
292-295
Ua. nyugtája 96 Ft 80 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1643. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
296-299
Tarnóczay Márton besztercebányai harmincados levele Tapolcsányi Mátyás szécsényi harmincadoshoz. Magyarázatát adja, hogy miért harmincadolta meg az alföldi tőzséreknek a gyarmati harmincadon vám nélkül áthajtott állatait s ezzel neki is, a kamarának is javát szolgálta.
Besztercebánya
1647. dec.10.
Magyar ny. Vp
XV.k.
300-303
Liptay Gáspár kamaraelnök megbízásából kiküldöttek nyugtája 230 Ft 42 dénárról, melyet Bene András, Nógrád m. dicatorától vettek fel a m. dicájába.
Szécsény
1648. máj.20.
Latin ny. 3 vp
XV.k.
304-305
Woxith, alias Horváth István, Nógrád m. alispánjának utasítása, hogy az egyik m.-i szolgabíró esküdtjével együtt menjen el Szalai András ügyében a törvényes eljárást elvégezni.
Szécsény
1649. dec.24.
Magyar ny.
XV.k.
306-309
Pethő István, Nógrád m. szolgabírájának és Szécsényi László esküdtjének jelentése a Szalai András szécsényi helyettes harmincados által Dorkó Imre és Ádám Mátyás szakáli lakosok részére kiállított regiák (vámcédulák, nyugták) felől.
Szécsény
1649. dec.29.
Magyar ny. 2 vpnyoma.
XV.k.
310-313
Vatay Lukács (l. 290.) nyugtája 30 Ft-ról, melyet Voxitz-Horváth István, nógrádi alispán fizetett be Tarnóczay Márton besztercebányai harmincados által a m. koronázási ajándékaként a kamarához.
Pozsony
1649. dec.31.
Latin ny. Vp
XV.k.
314-315
Pálffy Pál nádor meghagyása Ordódy Imre kam. perceptornak, hogy a törökök által felégetett és feldúlt Gyarmat vára helyőrségi lovasainak és gyalogosainak rendkívüli segélyként 2 havi zsoldnakmegfelelő összeget fizessen ki a kapitány nyugtájára.
Pozsony
1650. ápr.9.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
316-317
a.) Pálffy Pál nádor levele Nógrád m. elöljáróságához, melyben közli, hogy a szécsényi végház felépítése Nógrád m.-re van bízva s az erre fordított dicapénzt a m. javára írja a kamara.
Eperjes
1560??. jún.8.
Latin ny.
XV.k.
316-317
b.) Nógrád m. alispánjának elismervénye a nádor levelének kézhezvételéről és kihirdetéséről.
Losonc
1690. júl.16.
Magyar ny. és latin ny. Pny vp
XV.k.
318-319
Ordódy Imre kam. perceptor nyugtája 31 Ft 69 dénárról, melyet Dienes György közvetítésével Horváth alias Woxith István, Nógrád m. alispánja fizetett be a m. koronázási ajándékaként.
Pozsony
1650. júl.4.

XV.k.
320-321
Párducz Lukács gyarmati vicekapitány nyugtája 1000 Ft-ról  melyet a gyarmati végház katonáinak fizetésére vett fel a nádor rendelete alapján Gosztonyi Ferenc, Nyitra m.-i dicatortól.
Krencs (Nyitra m.)
1650. aug.12.
Magyar ny. 2 vp
XV.k.
322-323
Ua. nyugtája 800 Ft-ról melyet ugyanarra a célra vett fel ugyanattól.
Pozsony
1650. nov.9.
Magyar ny. 3 vp
XV.k.
324-325
Ordódy Imre kam. perceptor nyugtája 61 Ft 1/2 dénárról, melyet Horváth Woxith István (l. 318.) fizetett be a m. koronázási ajándéka címén.
Pozsony
1651. jún.19.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
326-327
Ua. nyugtája 63 Ft 72 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1612. jan.20.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
328-329
Ua. nyugtája 62 Ft-ról, melyet Tapolcsányi Mátyás szécsényi harmincados fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1652. júl.23.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
330-331
Ua. nyugtája 62 Ft-ról, melyet Jeszenszky Mátáyás, szécsényi harmincados ellenőr fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1654. okt.25.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
332-333
Wesselényi Ferenc nádor utasítása Hagon Mihály nógrádi harmincadoshoz, hogy nádori fizetésébe fizessen ki Bossányi Gábor komáromi helyetteskapitány kezeihez 100 tallért.
Murányalja
1659. márc.17.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
334-337
a.) Ifj. Balassa Péter kérvénye a kamarához, melyben megélhetésére pénzt kér.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Latin ny.
XV.k.
334-339
b.) Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy ifj. Balassa Péter gr. szükségeire fizessen ki a Balassa fiscalis javak bevételeiből 100 Ft-ot.
Pozsony
1672. okt.18.

XV.k.
338-339
Gyürky Pál nyugtája 30 Ft-ról, melyet Wrancsics Györgytől, a divinyi kincstári uradalom tiszttartójától vett fel írásbeli nmunkáért.
Fülek
1675. jún.28.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
340-343
Vizsgálati jegyzőkönyv, melyet Pelargus György, Nógrád m. szolgabírója és Barsy János esküdt vettek fel Fejérpataky Anna Mária - özv. Bellovics Sámuelné kérésére Bellovics Sámuel halála után a házából széthordott ingóságai ügyében.
Gács
1686. jan.10.
Magyar ny.
XV.k.
344-347
III. szakasz. Pest-Pilis-Solt megyét illető nyugták, iratok.



XV.k.
348-349
Buda város jegyzőjének kurrentálisa értesíti a környékbeli egyházi és világi nemeseket, hogy a budai török helytartü az ő kérésére menlevelet állított ki latin és török nyelven mindazok részére, akik a szultánnak meghódolnak és adójukat budára hozzák. Az összes urak megtarthatják birtokaikat, ha meghódolnak.
Buda
1543. júl.6.
Latin ny. Pecsét nyoma.
XV.k.
350-351
Ernő főherceg levele ismeretlenhez. Beleegyezik abba, hogy Zeleméri László, Forgács Simon követeivel együtt elküldje követeit az új budai pasához még e hónapban, de csak mint szomszéd s mintha nem tudna róla a főherceg.
Hely nélkül.
1579. jan.12.
Latin ny.
XV.k.
352-353
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 43 Ft-ról, melyet Zenassy Menyhért, Pilis m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1589. júl.11.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
354-357
Melich István levele Metesi István váczi püspökhöz. Mind a 3 levelét megkapta, válaszolt is rájuk. Tiszteletdíját megköszönte, ha levele el is veszett. Prépostvárihoz, az egri préposthoz és Rákóczihoz továbbította leveleit s egyébre egyelőre nem is vállalkozik
Kassa
1591. aug.9.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
358-375
Beychy János kimutatásai a Vác és a körmyékbeli falvak 1591. évben előírt és kifizetett adóiról. (Kosd, Verőce, Naszály, Cereg, Cselők, Püspükhatvan, Kálló, Bercel, Sap, Szilád)
Hely nélkül.
1591.
Magyar ny. (Borsosberény)
XV.k.
376-377
Vác és környékbeli helységek kérvénye adócsökkentésért.

1592. okt.
Magyar ny.
XV.k.
378-379
Beychy János nyugtája 94 Ft-ról.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Pny vp (1593)
XV.k.
380-381
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 873 Ft 50 dénárról, melyet Baychy János, a váci püspökség provizora fizetett be a püspökség jövedelmeiből Illyésházi István kir. főudvarmester és kir. tanácsos nyugtájával, aki 2000 Ft követelése törlesztésében vette fel.
Pozsony
1593. szept.3.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
382-383
Partinger Gáspár kir. tan. és kam. perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet Budai Pál, Pest-Pilis-Solt m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1622. okt.10.
Latin ny. Pny vp
XV.k.
384-385
Ua. nyugtája 250 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1623. febr.28.
Latin ny Pny vp
XV.k.
386-387
Reötthi Orbán kassai kapitány nyugtája 92 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Szécsény
1624. máj.8.
Magyar ny. Pny vp
XV.k.
388-391
Ferdinánd király levele Lippay György esztergomi érsekhez. Megbízza, hogy az ország szükségeire pénzkölcsön felvételéről tárgyaljon a kalocsai érsekkel, terménykölcsönről pedig gr. Pálffy Istvánnal.
Bécs
1644. márc.17.
Latin ny. 
XV.k.
392-393
Kisevich Horváth György, Boctakovics és Ráday András, Zólyom , Nógrád, Pest-Pilis-Solt megyékbe a dicahátrálékok behajtására kiküldött kommisszáriusok Pálffy Pál gr. magyar helytartóhoz írt jelentésének a levélcímlapja.

1657. 
Latin ny.
XV.k.
394-397
a.) Annosy Pál, Básty Mihály és Kecskeméthy Ferenc váczi lakosok folyamodványa II. Rákóczi F. fejedelemhez. Szabó Máthé kapitány hadbaszállásra kényszeríti őket Buda vára közelsége miatt veszélyben látják városukat s javaikat, ha ők fegyvert kötnek. Kérik, hogy tekintsen el a fejedelem felkelésüktől.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Magyar ny.
XV.k.
394-397
b.) II. Rákóczi Ferenc határozata: keljenek fel.
Tokaj
1704. jan.11.
Magyar ny.
XV.k.
398-399
Imre János, Pest m. alispánjának levele Solymár helység elöljáróihoz, hogy 100 Ft büntetés terhe alatt adják vissza az óbudaiak láncait, hámjait és fejszéit, mert ők nem a maguk, hanem a budai vár szükségleteire mentek fát vágni a solymári erdőbe.
Buda
1710. febr.6. 
Magyar ny. Vp nyoma.
XV.k.
400-403
a.) Radics György Ádám folyamodványa Scharffensteini Zennegg György Kristóf kir. tanácsoshoz, a budai kerület inspektorához. Jóváhagyását kéri ahhoz, hogy a rác és török kereskedők ellenőrzése végett Dunaföldváron Freymand Lőrincet sóőrként alkalmazta, kinek fizetése kitelik a csempészáruk elkobzásából.
Buda
1714. jan.18.
Latin ny. Vp
XV.k.
400-403
b.) Hozzájárulás a sóőr alkalmazásához s számára évi 40 Ft fizetés megállapítása.
Buda
1714. jan.19.
Latin ny. 
XV.k.
404-405
Levélcímlap a pozsonyi kamarához a kecskeméti fiókharmincadosság kihágásai ügyében végzett vizsgálati jegyzőkönyv ügyében.

1722. febr.6.
Latin ny. vp
XV.k.
406-407
Grassalkovics Antal kir. ügyek igazgatójának levele Zennek Kristófhoz, budai kam. inspektorhoz, hogy fizesse ki Rudnyánszky József, Újfalussy László, Furár Imre kincstári ügyekben felmerült napidíjait.
Pest
1726. máj. 22.
Latin ny. Vp töredék.
XV.k.
408-409
Szluha Ferenc (ítélőmester) levele N. N.-hez, hogy hivatalos útját ne Pest felé vegye, mert Nedeczky József, Pest m. összeírására már elutazott, hanem egyenesen Fehérvárra.
Bécs
1728. febr.4.
Magyar ny.
XV.k.
410-411
Ugrin János és Ugrin Susa kötelezvénye, hogy a Babics Imrétől megvett kert árát, 70 Ft-ot mielőbb kifizeti.
Pest
1739. okt.6.
Magyar ny. Vp
XV.k.
412-415
a.) Id. Borotvás István, Czira Gergely, Farkas János, Sigray Mihály és Halász János nagykőrösi polgárok beadványa Pest-Pilis-Solt m.-hez, melyben védelmet kérnek mint nemesek úgy a maguk, mint főleg a télidőben lakásából kitett Bozóky István és családja számára, Borotvás János bíró és társai erőszakoskodásaival szemben, akik ellenük tüzeli a népet, paraszti terheket vetnek ki rájuk.

1738. 
Latin ny.
XV.k.
412-415
b.) Pest m. határozata, hogy a nemesi jogokkal rendelkezők mentesek mindenféle teher, így pl. a szállítások és beszállítások alól.

1738. dec.16.
Latin ny.
XV.k.
416-419
Karai Gergely és Kováts Mihály nagykőrösi lakosok vagyoni egyességlevele.
Nagykőrös
1759. ápr.27.
Magyar ny. 5 vp
XV.k.
420-426
Vizsgálati jegyzőkönyv Csukár Pakai Sághi Julianna – Koltay Jánosné sülyi (Pest m.) ingatlanainak Laczkovics Imre által történt erőszakos elfoglalása ügyében. 
Pest
1795. szept.10.
Latin ny., magyar ny. vp
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XVI.k.
5-6
Mossóczy László kamarai perceptor nyugtája 300 Ft-ról, melyet Rumy Farkas, Moson m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1567. jan.27.
Latin ny., Pnyvp.
XVI.k.
7-8
Ua. nyugtája 300 Ft-ról, melyet Rhumy Farkas, Moson m. alispánja és dicatora fizetett be ua. címen. 
Pozsony
1567. márc.22.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
9-10
Ua. nyugtája 75 Ft 9 1/3 dénárról, melyet Rumy Farkas (1. 7.) testvére, Rumy Lukács fizetett be Rumy Farkasné Gathai Éva által Moson m. subsidiumhátralékába. 
Pozsony
1567. dec.18.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
11-14
Krabatth Péter mosoni postamester nyugtája 384 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1569. szept.19. 
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
15-16
Zewlewssy Péter, Moson m. jegyzőjének nyugtája 1 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Makó Ferenc, Moson m. alispánjától és dicatorától.
(Mosonmagyar-)óvár
1570. márc.20. 
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
17-18
Zabo Bertalan, Moson m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Makó Ferenctől. (l. 15. o.)
Oroszvár
1570. ápr.5.
Latin ny Pny vp
XVI.k.
19-20
Somogy János, Moson m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Makó Ferenctől. (l. 15.) 
Oroszvár
1570. ápr.5.
Latin ny. pny vp
XVI.k.
21-22
Ua. nyugtája 4 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel u. attól.

1570. okt.16.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
23-24
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 130 Ft-ról, melyet Majthényi Kristóf, Bars m. dicatorától vett fel a m. subsidiumhátralékába.
Pozsony
1571. ápr.7.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
25-26
Nagykálnai Albert, Bars m. alispánjának nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Majthényi Kristóf m.-i dicatortól.
Kistapolcsány     
1571. szept.7.
Latin ny. 
XVI.k.
27-28
Zwdár László, Bars m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Majthényi KristóFtól, a m. dicatorától
Kistapolcsány
1571. júl.5.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
29-30
Zewlewsy András, Moson m. jegyzőjének nyugtája 2 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Makó Ferenctől. (l. 15.) 
Óvár
1571. okt.9.
Latin ny. 
XVI.k.
31-32
Makó Ferenc, Moson m. alispánjának és dicatorának nyugtája 96 Ft-ról, melyet alispáni és dicatori fizetésébe vett fel a kamarától.
Pozsony
1571. dec.20.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
33-34
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 327 Ft-ról, melyet Sámbokréthy Pál, Moson m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1572. nov.15.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
35-36
Ua. nyugtája 200 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1572. dec.24.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
37-38
Ua. nyugtája 41 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen. 
Pozsony
1572. dec.24.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
39-40
Ua. nyugtája 19 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1572. dec.24.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
41-42
Ua. nyugtája 155 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen. 
Pozsony
1573. febr.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
43-44
Ua. nyugtája 54 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1573. febr.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
45-46
Ua. nyugtája 38 Ft - 50 dénárról, melyet ua. fizetett be a Rumy Farkas után maradt hátralék gyanánt.   
Pozsony
1573. febr.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
47-48
Ua. nyugtája 137 Ft-ról, melyet ua. fizetett be Moson m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1573. márc.2.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
49-50
Ua. nyugtája 130 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1573. ápr.3.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
51-52
Ua. nyugtája 49 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. koronázási ajándékaként, Rudolf király számára.
Pozsony
1573. ápr.3.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
53-54
Ua. nyugtája 39 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen Bánky Kristóf révén.
Pozsony
1573. ápr.23.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
55-56
Ua. nyugtája 73 ft-ról, melyet ua. fizetett be koronázási ajándék címén Bánky Kristóf által.
Pozsony
1573. ápr.23.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
57-58
Ua. nyugtája 100 Ft-ról, melyet ua. fizetett be subsidiumhátralék címén.
Pozsony
1573. máj.30.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
59-60
Ua. nyugtája 49 Ft-ról, melyet ua. fizetett be kir. koronázási ajándék címén.
Pozsony
1573. máj.30.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
61-62
Ua. nyugtája 36 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony 
1573. jún.30.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
63-64
Ua. nyugtája 26 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen.
Pozsony
1573. aug.6.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
65-66
Ua. nyugtája 95 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ua. címen. 
Pozsony
1573. nov.5.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
67-68
Ua. nyugtája 30 Ft-ról, melyet ua. fizetett be subsidiumhátralékként.
Pozsony
1573. nov.5.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
69-70
Bezeney Benedek, Moson m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Eythey György, Moson m. dicatorától. (Rovójától).
Oroszvár
1574.

XVI.k.
71-72
Somogy János, Moson m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zychy Györgytől, Moson m. rovójától (dicatorától).
Oroszvár
1574. jún.24.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
73-74
Ua. nyugtája 4 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zichy Györgytől (l. 71.)  
h. n.
1574. júl.11.
Magyar ny. Pny vp
XVI.k.
75-76
Zichy György, Moson m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel.
h. n.
1574. júl.25.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
77-78
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 199 ft 60 dénárról, melyet Sámbokréthy Pál, Moson m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1574. júl.27.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
79-80
Zewlewssy András, Moson m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zichy György, Moson m. dicatorától.
Oroszvár
1574. aug.29.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
81-82
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 350 ft-ról, melyet királyi ajándék címen fizetett be Sámbokréthy Pál, Moson m. dicatora.
Pozsony
1574. szept.25.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
83-84
Zewlewssy András (l. 79) nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Zichy György, Moson m. dicatorától.
Oroszvár
1574. okt.20.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
85-86
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 20 ft-ról, melyet Sámbokréthy Pál, Moson m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékaként.  
Pozsony
1575. máj.14.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
87-88
Ua. nyugtája 12 ft 10 dénárról, melyet Ua. fizetett be kir. koronázási ajándékként.
Pozsony
1575. máj.15. 
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
89-90
Wienner András, kam. viceperceptor nyugtája 12 ft-ról, melyet Szlanyicznyaky Mihály, Moson m. dicatora fizetett be a Rumy Farkas dicator idejéből való dicahátralékként Nagl Jakab győri élelmezési mester nyugtájával.
Pozsony
1577. febr.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
91-92
Zichy György, Moson m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet Sztenyichnyaky Mihály m.-i dicatortól vett fel fizetéseként.
Pozsony
1578. jún.16.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
93-94
Somodi János (Moson m. szolgabírájának ?) nyugtája 4 ft-ról, melyet Sztenyicznyaky Mihály deáktól (dicatortól) vett fel (fizetéseként).
Pozsony
1578. jún.16.
Magyar ny. Pny vp
XVI.k.
95-96
Zeleossy Péter, Moson m. jegyzőjének nyugtája  4 ft-ról, melyet u. attól vett fel fizetéseként.
Pozsony
1578. dec.15.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
97-98
Wienner András kam. perceptor nyugtája 100 ft-ról, melyet Sztenyichnyaky Mihály, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1578. szept.30.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
99-100
Zichy György, Moson m. alispánjának nyugtája 12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel jargalásáért Sztenyichnyaky Mihály deáktól (dicatortól.)
Oroszvár
1578. okt.8.
Magyar ny. Pny vp 
XVI.k.
101-102
Wienner András kam. perceptor nyugtája 500 ft-ról, melyet Sztenyichnyaky Mihály, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként, melyből 90 ft-ot Nagely Jakab győri élelmezési mesternek fizetett ki a győri német beteg katonák fizetésére.
Pozsony
1578. okt.20.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
103-104
Zeleössy Péter, Moson m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Sztenyichnyaky Mihály m.-i dicatortól.
Oroszvár
1579. ápr.8.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
105-106
Somogy János, Moson m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Sztenyichnyaky Mihálytól (l. 103).
Pozsony
1579. szept.30.
Magyar ny. Pny vp
XVI.k.
107-108
Szöleősi András, Moson m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Sztenyichnyaki Mihály m.-i dicatortól.
Óvár
1679. okt.20.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
109-110
Zichy György, Moson m. alispánjának nyugtája 3 ft-ról, melyet Monyatich Mihály fizetett ki kincstári birtokügyben a helytartó által kiadott levélért egy falu zár alá vételére.
Óvár
1583. dec.10.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
111-112
Wienner András kam. perceptor nyugtája 10 ft-ról, melyet Sztenichnyaky Mihály, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1578. máj.28.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
113-114
Ua. nyugtája 300 ft-ról, melyet Ua. fizetett be a m. dicajaként Nagely Jakab győri élelmezési mester nyugtájával, ki ez összeget a győri német beteg katonák fizetésére vette fel.
Pozsony
1578. aug.26.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
115-116
Ua. nyugtája 100 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen Nagely Jakab nyugtájával, melyet a győri német beteg katonák fizetésére vett fel. 
Pozsony
1578. okt.27.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
117-118
Ua. nyugtája 200 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen, Ua. nyugtájával, ki Ua. célra vette fel ez összeget.
Pozsony
1578. dec.17.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
119-120
Ua. nyugtája 1 ft-ról, melyet Sztenyichnyaky Mihály (l. 111) fizetett be Moson m. dicahátrálékába.
Pozsony
1579. szept.24.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
121-122
Ua. nyugtája 100 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen Nagely Jakab győri élelmezési gondnok nyugtájával (l. 115. o.)
Pozsony
1579. okt.17.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
123-124
Ua. nyugtája 29 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1580. febr.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
125-126
Ua. nyugtája 125 ft 50 dénárról, melyet Zichy György, Moson m. alispánja fizetett be a Rumy Farkas dicator idejéből való dicahátrálékként.
Pozsony
1581. aug.25.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
127-128
Peck Lipót, kam. perceptor nyugtája 584 ft-ról, melyet Rayky János, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1598. máj.20.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
129-130
Ua. nyugtája 866 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1598. aug.5.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
131-132
Partinger Gáspár, kam. gen. perceptor nyugtája 78 ft-ról, melyet Czeglédi Demeter, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1619. márc.12.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
133-134
Ua. nyugtája 100 ft-ról, melyet Ua. fizetett be török (háborús) kiadásokra. 
Pozsony
1619. okt.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
135-136
Ua. nyugtája 400 ft-ról, melyet Czeglédi Demeter (l. 131.) fizetett be Moson m. dicajaként.
Pozsony
1619. okt.1.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
137-138
Ua. nyugtája 791 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1619. febr.12.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
139-140
Ua. nyugtája 300 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1620. nov.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
141-144
Ua. nyugtája 16 ft 38 dénárról, melyet Ua. fizetett be királynéi ajándék címén.
Pozsony
1623. márc.17.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
145-148
Ua. nyugtája 167 ft 12 dénárról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1623. jan.27.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
149-152
Ua. nyugtája 417 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Moson m. decajaként. 
Pozsony
1623. jan.27.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
153-156
Ua. nyugtája 47 ft 50 dénárról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen. 
Pozsony
1623. márc.17.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
157-158
Ebeczky Imre kir. tanácsos és kam. gen. perceptor nyugtája 400 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.  
Pozsony
1624. jún.15.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
159-162
Kamarai meghagyás Hirsch Pál kir. tanácsos és (Magyar) óvári harmincadosnak, melyben Pálffy Pál kamaraelnök megkeresése alapján utasítja, hogy ennek a kamaránál fennálló követelése törlesztésére a vezetése alatt álló óvári harmincad filiája, a rajki harmincad vezetője, Tolnay György fizessen ki 200 tallért.
Pozsony
1630. szept.28.
Latin ny. P.ny 2 vp
XVI.k.
163-166
Kecskés János kam. gen. perceptor nyugtája 728 ft-ról, melyet Székelly Ferenc, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1639. márc.1.
Latin ny. Vp
XVI.k.
167-170
Ua. nyugtája 202 ft-ról, melyet Ua. fizetett be királynéi ajándék címén.
Pozsony
1639. márc.1.
Latin ny. Vp
XVI.k.
171-172
Ua. nyugtája 800 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Moson m. dicajaként.
Pozsony
1640. jan.7.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
173-176
Watay Lukács kam. gen. perceptor nyugtája 172 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1642. jan.27.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
177-180
III. Ferdinánd király rendelete, melyben Szombathelyi Márton, Moson m. alispánjának kérelmébe beleegyezik, hogy az óvári királyi uradalomhoz tartozó Kemlő helységben zálogbirtokos lehessen, ugyanazon értékű pénzben, mint volt zálogbirtoka ezelőtt Jarendorfban, de Pakay Benedek jogainak sérelme nélkül.
Bécs
1640. jan.27.
Latin ny. másolat
XVI.k.
181-184
Kamarai utasítás Kecskés János kam. gen. perceptornak az uralkodó beleegyezése alapján Szombathelyi Márton (l. 177) és Györgynek engedélyezett Kemlő helység zálogbirtoknak a néhai Szászy András családjából javukra történő átadása ill. a zálogösszeg értékének kiszámítása, lefizetése ügyében.
Pozsony
1640. márc.2.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
185-188
Szombathelyi Márton, Moson m. alispánjának nyilatkozata, hogy átvette Kecskés János kam. gen. perceptortól azt az 5364 ft-ot, melynek ellenében bírta atyja, Szombathelyi György zálogba Jarendorf helységet s egyben visszaadja e zálogbirtokot a kamarának.
Pozsony
1640. márc.7.
Latin ny. Vp
XVI.k.
189-192
Kamarai utasítás Kecskés János kam. gen. perceptornak, hogy az uralkodó beleegyezése alapján Kemlő helységet, mint zálogbirtokot adja át ünnepélyesen Szombathelyi Márton és Györgynek.
Pozsony
1640. márc.7.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
193-194
Vattay Lukács kam. gen. perceptor nyugtája 102 ft-ról, melyet Székely Ferenc, Moson m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1646. szept.2.
Latin ny. Vp
XVI.k.
195-198
Ua. nyugtája 159 ft-ról, melyet Ua. fizetett be királynéi ajándék címén.
Pozsony
1647. dec.28.
Latin ny. Vp
XVI.k.
199-202
Ua. nyugtája 187 ft-ról, melyet Ua. fizetett be coronalis adópénzként.
Pozsony
1647. dec.28.
Latin ny. Vp
XVI.k.
203-206
Ua. nyugtája 840 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Moson m. dicajaként.
Pozsony
1647. dec.28.
Latin ny. Vp
XVI.k.
207-210
Ua. nyugtája 370 ft-ról, melyet Ua. fizetett be termény helyett élelmezési segélyként (de subsidio Annouario 1000 frumenti).
Pozsony
1648. febr.5.

XVI.k.
211-214
Ua. nyugtája 540 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Moson m. dicajaként.
Pozsony
1648. febr.5.
Latin ny. Vp
XVI.k.
215-218
Ua. nyugtája 33 ft-ról, melyet Ua. fizetett be királyi koronázási ajándék címén.
Pozsony
1648. máj.9.
Latin ny. Vp
XVI.k.
219-222
Ua. nyugtája 13 ft 50 dénárról, melyet Ua. fizetett be élelmezési segélyként.
Pozsony
1648. máj.9.
Latin ny. Vp
XVI.k.
223-226
Ua. nyugtája 304 ft 55 dénárról, melyet Ua. fizetett be dica ill. a nemesek és különböző személyek taxájaként.
Pozsony
1648. máj.9.
Latin ny. Vp
XVI.k.
227-230
Ua. nyugtája 5 ft-ról, melyet Ua. fizetett be coronalis adópénzként.
Pozsony
1648. máj.9.
Latin ny. Vp
XVI.k.
231-234
Ua. nyugtája 250 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Moson m. dicajaként.
Pozsony
1648. máj.9.
Latin ny. vp
XVI.k.
235-238
Ua. nyugtája 190 ft-ról, melyet Ua. fizetett be coronalis adópénzként.
Pozsony
1648. dec.30.
Latin ny. vp
XVI.k.
239-242
Ua. nyugtája 332 ft-ról, melyet Ua. fizetett be coronalis adópénzként.
Pozsony
1649. febr.22.
Latin ny. Vp
XVI.k.
243-246
Ua. nyugtája 332 ft-ról, melyet Ua. fizetett be élelmezési segélyként.
Pozsony
1649. febr.22.
Latin ny. Vp
XVI.k.
243-246
Ua. nyugtája 884 ft-ról, melyet Ua. fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1649. febr.22.
Latin ny. Vp
XVI.k.
247-250
Ua. nyugtája 302 ft-ról, melyet Ua. fizetett be a nemesi porták taxajaként.
Pozsony
1649. máj.12.
Latin ny. Vp
XVI.k.
251-254
Ua. nyugtája 300 ft 54 1/2 dénárról, melyet Ua. fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1649. máj.12.
Latin ny. Vp
XVI.k.
255-258
Ua. nyugtája 302 ft 50 dénárról, melyet Ua. fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1649. máj.12.
Latin ny. Vp
XVI.k.
255-258
Ua. nyugtája 302 ft 50 dénárról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1649. jan.28.
Latin ny. Vp
XVI.k.
259-262
Ua. nyugtája 728 ft 10 dénárról, melyet Ua. fizetett be dicahátralék címén.
Pozsony
1649. szept.4.
Latin ny. Vp
XVI.k.
263-266
Ua. nyugtája 53 ft-ról, melyet Ua. fizetett be élelmezési segély címén. 
Pozsony
1649. szept.4.
Latin ny. Vp
XVI.k.
267-270
Ua. nyugtája 334 ft 10 dénárról, melyet Ua. fizetett be a nemesi porták taxája hátralékaként.
Pozsony
1649. dec.1.
Latin ny. Vp
XVI.k.
271-274
Ua. nyugtája 81 ft 30 1/2 dénárról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.  
Pozsony
1649. dec.30.
Latin ny. Vp
XVI.k.
275-278
Ua. nyugtája 130 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1649. dec.18.
Latin ny. Vp
XVI.k.
279-282
Csernanszky Miklós, Vatay Lukács kam. perceptor helyettesének nyugtája 107 ft-ról, melyet Ua. fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1649. dec.30.
Latin ny. Vp
XVI.k.
283-284
Zákonyi Péter, Moson m. szolgabírájának igazolása, hogy Bilt Frigyes (magyar) óvári kereskedő elhalálozása, Tolnai István ugyancsak óvári kereskedő tönkremenetele miatt nem szedhette be a dicator a taxát.
Moson
1650. márc.15.
Magyar ny. Vp
XVI.k.
285-286
Ordódy Imre kam. perceptor nyugtája 29 ft-ról, melyet néhai Székely Ferenc, Moson m. dicatora részéről fizettek be nemesi taxa, élelmezési segély, királyi koronázási ajándék és coronalis adópénz címén.
Pozsony
1650. aug.11.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
287-288
Ua. nyugtája 92 ft 17 1/2 dénárról, melyet Ganch Mihály, Moson m. dicatora fizetett be coronalis pénzként.
Pozsony
1650. nov.17.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
289-290
Ua. nyugtája 92 ft 12 1/2 dénárról, melyet Ganczházi Mihály (1. 287. o.) fizetett be Ua. címen.
Pozsony
1651. aug. 10.
Latin ny. Vp
XVI.k.
291-294
Ua. nyugtája 11 ft 50 dénárról, melyet néhai Székely Ferenc volt Moson m.-i dicator részéről fizettek be coronalis pénz-hátralékként.
Pozsony
1652. ápr.19.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
295-298
Kamarai meghagyás Palugyay Gábor (magyar) óvári harmincadosnak, hogy az országgyűlés idejére a kir. udvar élelmezése végett harmincadja terhére 40 hízlalt ökröt vegyen és küldjön fel.
Pozsony
1659. júl.21.
Latin ny. Pny vp
XVI.k.
299-304/a
Kamarai meghagyás Bornemissza Ferenc (magyar) óvári harmincadosnak, hogy az uralkodó mellékelt rendelete alapján fizessen ki Haas János magyaróvári molnárnak 1500 ft-ot a malom, a Lajta-vízárok és az utak elkészítésére.
Pozsony
1661. júl.18.
Latin ny. P.ny 5. vp
XVI.k.
299-304
b.) Lipót király rendelete az előbbi 1500 ft kifizetésére Haas János magyavári molnár javára.
Bécs
1661. jan.18.
Latin ny. másolat
XVI.k.
305-306
Czeglédy János, Moson m. szolgabírájának és perceptorának ellennyugtája, hogy a pozsonyi kamarához repartitio és fogyasztási illeték címén 2730 rhénes ft-ot fizetett be Moson m. részéről.
Pozsony
1674.jún.23.
Latin ny.
XVI.k.
307-308
Ua. ellennyugtája 1502 ft-ról, melyet Ua. címen fizetett be.
Pozsony
1674. dec.1.
Latin ny. Vp
XVI.k.
309-310
Ua. ellennyugtája 900 ft-ról, melyet Ua. címen fizetett be.
Pozsony
1675. febr.12.
Latin ny. Vp
XVI.k.
311-316
a.) Kamarai meghagyás Miticzky Mihály (magyar) óvári harmincadosnak és Doborgazy Balázs harmincados ellenőrnek, hogy a kamaraelnök mellékelt jóváhagyása alapján fizessen ki 1300 ft-ot Harten János Leonhardnak, a (magyar) óvári élelmezési raktár gondviselőjének katonai kifizetésekre.
Pozsony
1679. jan.17.
Latin ny. P.ny 4 vp
XVI.k.
311-316
b.) Kivonat a kamaraelnök leveléből, mely szerint kifizetendő Hartel János Leonhard magyaróvári élelmezési raktárgondviselőknek terménybeszerzés és katonai kifizetés céljára 1300 ft.


Latin ny.
XVI.k.
317-320
I. Lipót király adománylevele. Gr. Zichy Istvánnak adományozza a Balassa-féle divinyi uradalmat (Nógrád m.) 
Bécs
1648 okt.20.
Latin ny. másolat
XVI.k.
321-322
Pálffy János gr. nádori parancsa Cziba János, Moson m. alispánjához, hogy a Fispach Terézia és Borbála panaszosok részéről hitelezőik ellen folyó pert vizsgáltassa felül s az úriszék helyett a m.-i törvényszékre terjessze elő.
Pozsony
1750. nov.16.
Latin ny. Pny vp
XVII. kötet
456p
Sopron vármegyére vonatkozó iratok

1564-1712
267 db =456p
XVII.k.
1-2
Címlap



XVII.k.
3-4
Sopron vármegyére vonatkozó iratok. 181 db. 1564–1712-ig.



XVII.k.
5-6
Kimutatás özv. gr. Nádasdi Tamásné – Kanizsai Orsolya birtokainak portáiról és subsidiumhátralékairól.

1564-1565
Latin ny.
XVII.k.
7-8
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 597 Ft 60 dénárról, melyet Ladoni Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként gr. Zrinyi Miklós két nyugtájával, aki mint dunátúli főkapitány, a katonák fizetésére vette fel ezt az összeget.
Pozsony
1566. márc.20.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
9-12
Ua. nyugtája 1115 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen Kanizsay Orsolya, gr. Nádasdy Tamás övzegye nyugtájával, aki férje fizetésébe vette azt fel.
Pozsony
1566. ápr.8.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
13-14
Ua. nyugtája 800 Ft-ról, melyet Chernely Tamás, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1567. okt.14.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
15-16
Ua. nyugtája 1185 Ft-ról, melyet Ladony Demeter (l. 7.) fizetett be ugyanazon címen, gr. Zrinyi Miklós dunántúli főkapitány nyugtájával, aki a katonák fizetésére vette fel.
Pozsony
1566. márc.11.
Latin ny. P: ny. vp
XVII.k.
17-18
Ua. nyugtája 500 Ft-ról, melyet Chernell Tamás (l. 13. o.) fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1567. júl.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
19-20
Osthffy Jakab, Sopron m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chernell Tamás m.-i dicatortól.
Újkér
1568. jan.12.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
21-22
Laki Literatus Fülöp, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chernell Tamás m.-i dicatortól.
Pásztori
1568. jún.6.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
23-24
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 1071 Ft-ról, melyet Chernell Tamás fizetett be Kanizsay Orsolya özv. gr. Nádasdy Tamásné nyugtájával, melyet férje fizetéseként vett fel.
Pozsony
aug.13. (1568.)
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
25-26
Ua. nyugtája 2286 Ft-ról, melyet Chernell Tamás (l. 13.) fizetett be a m. subsidiumhátrálékába Kanizsay Orsolya – özv. gr. Nádasdy Tamásné és Török Ferenc dunántúli főkapitány nyugtáival.
Pozsony
1568. aug.13.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
27-28
Pothyondy István, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chernell Tamás m.-i dicatortól.
Pothyond
1568. szept.1.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
29-30
Berénj György, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chernell Tamás dicatortól.
Újkér
1568. szept.6.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
31-32
Zelesthi Literatus Dénes, Sopron m. jegyzőjének nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chernell Tamás dicatortól.
Unkér
1568. szept.6.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
33-34
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 18 Ft-ról, melyet Chernell Tamás, Sopron m.-i dicator fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1567. okt.22.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
35-36
Ua. nyugtája 186 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen, részben készpénzben, részben Theoreok Ferenc dunántúli főkapitány nyugtájával, aki katonai kifizetésekre vett fel 95 Ft-ot.
Pozsony
1568. nov.15.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
37-38
Ua. nyugtája 25 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen ugyanaz nyugtájával.
Pozsony
1568.nov.15.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
39-42
Kimutatás Sopron m. subsidium-bevételeiről és kiadásairól 1567-ben Chernell Tamás dicator részéről.
Pozsony
1568. nov.19.
Latin ny.
XVII.k.
43-44
Kamonczy Gergely csornai prépost nyugtája 16 Ft 50 dénárról, melyet bírói tárgyalási napidíjként vett fel Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1569. jún.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
45-46
Lindvay Mihály ítélőmester nyugtája 200 Ft-ról, melyet Aranyossy Kristóf és Jezernyiczky Kristóf szempei harmincadosoktól vett fel a Pethő János kir. tanácsos, soproni főispán és kapitánynak vára fenntartására kölcsön adott 200 Ft-ja letörlesztésére.
Szempez
1569. júl.8.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
47-48
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 148 Ft 50 dénárról, melyet Ladoni Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként gr. Zrinyi György nyugtájával, de ez összeget Sziget várának ostroma előtt katonatartásra adta gr. Zrinyi Miklósnak Gombás Tamás tisztje révén.
Pozsony
1569. szept.15.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
49-50
Ua. nyugtája 3 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.Pozsony
Pozsony
1569. szept.16.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
53-54
Sopron m. alispánjának, Ostffy Jakabnak, a szolgabíráknak és esküdteknek igazolólevele Chernell Tamás m.-i dicator számára a Rust városban lévő porták utáni subsidium (18 Ft.) leírásáról. 
Újkér
1570. jan.24.
Rongált vp
XVII.k.
55-56
Ostfy Jakab, Sopron m. alispánjának, nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Chernel Tamás m.-i dicatortól.
Újkér
1570. ápr.10.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
57-58
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 1171 Ft-ról, melyet Garnas János révén fizetett be Chernel Tamás Sopron m. dicator a m. subsidiumaként.
Pozsony
1570. júl.28.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
59-60
Ua. nyugtája 670 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1570. dec.5.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
61-62
Ua. nyugtája 1000 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1571. máj.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
63-64
Ua. nyugtája 734 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1571. máj.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
65-66
Ua. nyugtája 57 Ft 81 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1571. máj.22.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
67-68
Laki Fülöp (l.21.) szolgabíró nyugtája 12 Ft-ról, melyet fizetése fejében vett fel Chernel Tamás dicatortól.
Németi
1571. nov.28.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
69-70
Bereny György (l. 29. o.) szolgabíró nyugtája 8 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Újkér
1571. dec.17.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
71-72
Pothyondj István (l. 27. o.) szolgabíró nyugtája 12 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Németi
1571. nov.28.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
73-74
Sopron m. vezetőségének igazolólevele a m. több helységében elhalálozás és a jobbágyok elszökése miatt bekövetkezett portakiigazításokról (10 port csökkenés Újkér, Oszló, Németi, Szárföld és Kisfalud helységekben.)
Újkér
1571 dec.17.
Latin ny. P: ny. vp
XVII.k.
75-76
Ua. 2 és 1/2 portacsökkentésről Sárkány és Keresztúr helységekben Káldy Demeter m.-i dicator számára.
Námeti
1572. dec.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
77-78
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 1631 Ft 92 dénárról, melyet Chernel Tamás, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1572. febr.11.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
79-82
Elszámolás Sopron m. 1570. évi subsidium-bevételeiről és kiadásairól.


Latin ny. 
XVII.k.
83-84
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 7 Ft 45 1/2 dénárról, melyet Chernel Tamás, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1572. febr.13.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
85-86
Ua. nyugtája 57 Ft 68 1/2 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1572. febr.14.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
87-88
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 500 Ft-ról, melyet Káldy Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1572. nov.27.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
89-90
Ostffy Jakab, Sopron m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet Káldy Demeter m.-i dicatortól fett fel fizetéseként.
Balf
1573. máj.11.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
91-92
Berény György, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ua. címen (fizetéseként) vett fel ugyanattól.
Újkér
1573. máj.25.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
93-94
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 560 Ft-ról, melyet Káldy Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátrálékaként.
Pozsony
1573. máj.29.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
95-96
Ua. nyugtája 500 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. máj.29.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
97-98
Ua. nyugtája 60 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. júl.16.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
99-100
Sopron m. vezetőségének igazolólevele a Rudint Miklós gondnoksága alatt lévő mostohalányának, Tharnóczy Zsuzsannának Salamonfalvai öröksége ügyében végzett vizsgálatról.
Újkér
1573. máj.25.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
101-102
Sopron m. vezetőségének igazolólevele, hogy Boldogasszonyfán 2 porta leégés miatt lakatlan.
Újkér
1573. máj.25.
Latin ny. P: ny. vp
XVII.k.
103-104
Ua. arról, hogy a Sopron város birtokát képező Meggyesen tűzvész által két porta lakatlanná vált.
Újkér
1573. aug.10.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
105-106
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 350 Ft-ról, melyet Káldy Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. nov.16.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
107-108
Potyondy István, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Káldy Benedek m.-i dicatortól.
Keresztúr
1574. jan.14.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
109-110
Tatay István, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Káldy Demeter m.-i dicatortól.
Keresztúr
1574. jan.14.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
111-112
Sopron m. vezetőségének igazolólevele, hogy Sarród helységben 2 porta tűzvész miatt lakatlanná vált.
Csepreg
1574. jan.14.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
113-114
Nagyváthy Ferenc kamarai perceptor nyugtája 100 Ft-ról, melyet Káldy Demeter, Sopron n. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1574. jan.27.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
115-116
Ua. nyugtája 189 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1574. jan.27.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
117-118
Ostffy Tamás, Sopron m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet jargalásáért (fizetés) vett fel Megyeri Imrétől.
Hely nélkül.
1574. febr.25.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
119-120
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 1818 Ft-ról, melyet Káldy Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként Nádasdy Ferenc nyugtájával, melyet ez saját birtokai dicajaként fizetett be, de annak a 7223 Ft 25 dénár követelés törlesztésére vett fel, melyet anyja, Kanizsai Orsolya részben készpénzben kölcsönadott a kamarának, részben Kanizsa várának elfoglalása idején a vár élelmezéséért adós maradt az uralkodó.
Pozsony
1574. febr.5.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
121-122
Ua. nyugtája 44 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1574. márc.9.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
123-124
Ua. nyugtája 7 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1574. máj.20.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
125-126
Ostffy Jakab (l. 89.) levele Káldy Demeter, Sopron m. dicatorához, hogy a fizetésébe járó 24 Ft-ot fizesse ki Karimer János pápai lakosnak.
Pápa
1574. szept.23.
Magyar ny.
XVII.k.
127-128
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 9 Ft 50 dénárról, melyet Chernel Tamás, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. okt.19.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
129-130
Bereny György, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Káldy Demeter m.-i dicatortól. (Virginis Elisabethae)
Sopron
1574. máj.2.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
131-132
Sarandy László, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel.
Röjtök
1574. nov.25.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
133-134
Weolchey Bálint, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól. (Virginis Elisabethae)
Sopron
1574. máj.2.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
135-136
Tatay István, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Röjtök
1574. nov.25.

XVII.k.
137-138
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 66 Ft-ról, melyet Káldy Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1574. dec.13.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
139-140
Ua. nyugtája 56 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1575. febr.17.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
141-142
Ua. nyugtája 859 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen. Nádasdy Ferenc nyugtájával. (L. 119.)
Pozsony
1575 márc.11.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
143-144
Ostffy Jakab, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Káldy Demeter m.-i dicatortól.
Sopron
1577. ápr.30.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
145-146
Sarandy László (l. 131.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Káldy Demetertől (l. 143.).
Németi
1577. jún.17.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
147-148
Tatay István (l. 135. l.) ugyanolyan nyugtája 8 Ft-ról.
(Nagy) Vág
1577. nov.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
149-150
Mesterházy István, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Káldy Demetertől (l. 143.)
Csepreg
1577. nov.1.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
151-152
Dóczy Simon, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Csepreg
1577. nov.1.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
153-154
Potyondy István (l. 107. ol) nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Potyond
1577. nov.16.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
155-158
Kamarai meghagyás Káldy Demeter, Sopron m. dicatorának, hogy Nádasdy Ferenc régebbi kölcsönköveteléséből még fennálló 346 Ft 25 dénárt birtokai dicajába számítsa be s így fizesse ki.
Pozsony
1578. dec.17.
Latin ny. P.ny 3 vp
XVII.k.
159-160
Szombathely Literatus Márton, Sopron m. jegyzőjének nyugtája 4 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Káldy Demeter dicatortól.
Csepreg
1578. aug.8.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
161-162
Dóczy Simon (l. 151.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Sopron
1578. okt.24.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
163-164
Mesterházy Boldizsár, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Sopron
1578. okt.24.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
165-166
Tatay István (l. 135, 147.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Keresztúr
1578. dec.12.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
167-168
Ua. nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Keresztúr
1579. jún.1.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
169-170
Potyondi István (l. 107., 153. l.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Keresztúr
1579. jún.1.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
171-172
Ostffy Jakab, Sopron m. alispánjának nyugtája 12 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Csepreg
1579. júl.23.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
173-174
Szombathely Literatus Márton (l. 159.) nyugtája 12 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Csepreg
1579. szept.20.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
175-176
Mesterházy Boldizsár (l. 163.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól.
Sopron
1579. szept.20.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
177-178
Dóczy Simon (l.151., 161. l.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Sopron
1579. okt.26.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
179-180
Potyondy István (l. 107., 143., 169.o.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Keresztúr
1579. nov.11. 
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
181-182
Tatay István (l. 135., 147., 165. o.) nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Keresztúr
1579. nov.11.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
183-184
Ostffy Jakab (l. 171. o.) nyugtája 12 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel ugyanattól. (Virginis Elisabethae)
Sopron
1579. máj.2.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
185-186
Tatay István (107., 179. o.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
(Nagy) Vág
1583. dec.12.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
187-188
Edwy István, Sopron m. rábaközi szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
(Nagy) Vág
1583. dec.13.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
189-190
Dóczy Simon (l. 151., 157. o.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Muzsaly
1583. dec.17.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
191-192
Megyeri Imre, Sopron m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet ua. címen vett fel Káldy Péter m. dicatortól.
Hely nélkül.
1583. 
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
193-194
Mesterházy Boldizsár (l. 163., 175. o.) nyugtája 8 Ft-ról, melyet ugyanazon címen vett vet ugyanattól.
(Lajta) Szent Miklós
1584. ápr.25.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
195-196
Szombathely Márton protonothárius és Sopron m. jegyzőjének nyugtája 4 Ft-ról. melyet a néhai Káldy Demeter idejéből való fizetéseként vett fel Káldy Péter m.-i dicatortól.
Újkér
1584. jún.22.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
197-198
Kubinyi László kir. tanácsos nyugtája 10 Ft-ról, melyet a soproni vámszedő és a kanizsai tüzérek közötti viszály elintézésekor napidíjként vett fel Sztenyichnyaky Mihály kamarai perceptortól.
Pozsony
1586. szept.15.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
199-200
Magyari Imre, Sopron m. alispánjának nyugtája 24 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Joó László, Sopron m.-i dicatortól.
Széplak
1588. okt.16.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
201-202
Bászty Pál, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 4 Ft-ról, melyet ugyanazon címent vett fel ugyanattól.
Pinye
1588. nov.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
203-204
Sztenichnyaky Mihály, kam. perceptor nyugtája 320 Ft-ról, melyet Joó László, Sopron m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1588. nov.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
205-206
Mesterházy Boldizsár, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 1 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Joó László dicatortól.
Csepreg
1588. dec.18.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
207-208
Sztenichnyaky Mihály kam. perceptor nyugtája 188 Ft 73 dénárról, melyet Joó László, Sopron m.-i dicator fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1588. dec.22.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
209-210
Fáy István, Sopron m. szolgabírájának nyugtája 8 Ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Joó László dicatortól.
Németi
1588. dec.26.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
211-212
Sztenichnyaky Mihály, kam. perceptor nyugtája 170 Ft-ról, melyet Joó László (l. 207. o.) fizetett be Sopron m. dicajaként.
Pozsony
1589. márc.1.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
213-214
Ua. nyugtája 35 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1589. máj.17.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
215-216
Ua. nyugtája 99 Ft 75 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1589. aug.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
217-218
Szily Jakab, Szany István, Szalay Gergely és Flórián, a körmendi Rába kapu hidőrzőinek nyugtája fizetésük felvételéről, melyet Kondoray György udvarbírótól vettek fel s a nyugtát Balász porkoláb pecsétjével erősítették meg. Körmend

1604. nov.2.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
219-222
Mátyás főherceg kormányzó utasítása Sopron m.-hez, melyben Nádasdy Ferenc panasza folytán felszólítja Sopron vármegyét, hogy a felajánlott 1 Ft subsidiumot mielőbb szedjék be és küldjék el Nádasdy Ferencnek (ill. Peck Lipót perceptornak) a katonák fizetésére, mert a katonák azzal fenyegetőznek, hogy a fizetés elmaradása miatt elhagyják a tábort.



XVII.k.
223-224
Sopron m. igazolólevele néhai Nagy Tamás, Sopron m. volt dicatora örökösei számára, melyben felvilágosítást és indokolást ad Nagy Tamás dicator számadásaival kapcsolatban a kamara által kifogásolt hátrálékok elmaradására nézve.
Újkér
1611. máj.30.
Latin ny. Vp
XVII.k.
225-228
A taxahátrálékokat felülvizsgáló bizottság levele Tapolczay György, Sopron m. taxabeszedőjének, melyben felszólítja, hogy számadásai átvizsgálása végett jelenjék meg okmányokkal felszerelt számadásával a bizottság előtt.
Pozsony
1612. aug.31.
Latin ny. P.ny 5 vp
XVII.k.
229-230
Lévai Sándor kamarai jegyző, a dicahátrálékok behajtására kiküldött kommisszárius nyugtája 71 Ft 50 dénárról, melyet néhai Vágh György, Sopron m.-i dicator örökösei fizetettek be Sopron m. dicahátrálékaként.
Ebergöcz
1617. nov.19.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
231-232
Schifferer Mátyás kam. gen. perceptor nyugtája 289 Ft 40 dénárról, melyet néhai Teömördi Bernát, Sopron m. dicatorának Sámuel nevű fia fizetett be a m. 1594. évi dicahátrálékaként.
Pozsony
1617. dec.25.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
233-234
Ua. nyugtája 160 Ft 85 dénárról, melyet Nagy János és Prosper Bálint, mint néhai Nagy Tamás, Sopron m. egykori dicatorának örökösei fizettek be a m. dicahátrálékaként.
Pozsony
1617. dec.25.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
235-236
Partinger Gáspár kam. gen. perceptor nyugtája 501 Ft 50 dénárról, melyet Zylvassy Jakab, Sopron m. dicatora fizetett be a m. kir. ajándéka címén.
Pozsony
1619. máj.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
237-238
Ua. nyugtája 1354 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1619. máj.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
239-240
Ua. nyugtája 501 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be a török (segély) kiadások címén.
Pozsony
1619. máj.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
241-244
Zerdahelyi György kamarai (regestrator) és dunántúli katonai kifizető (solutor et lustrator) nyugtája 342 Ft-ról, melyet Szilvássy Jakab, Sopron m.-i dicator fizetett be dicahátrálékként.
Sopron
1620. febr.3.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
245-248
Partinger Gáspár kam. gen. percepor nyugtája 220 Ft-ról, melyet Feya György, Turócz m. dicatora fizetett be török segélyként.
Pozsony
1622. okt.31.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
249-250
Ebeczky Imre kam. gen. perceptor nyugtája 266 Ft 50 dénárról, melyet Szilvássy Jakab, Sopron m. dicatora fizetett be királynéi ajándék címén császári és más régebbi, érvénytelen garasokban.
Pozsony 
1624. ápr.2.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
253-254
Ua. nyugtája 633 Ft 50 dénárról, melyet ua. fizetett be Sopron m. dicahátrálékaként, régi rajnai tallérokban, császári garasokban és különböző, már érvénytelen garasokban.
Pozsony
1624. ápr.2.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
255-256
Ua. nyugtája 250 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1624. júl.6.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
257-258
Ua. nyugtája 130 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Sopron
1625. okt.27.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
259-260
Ua. nyugtája 275 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen Kőszeg város nyugtájával
Sopron
1625. okt.27.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
261-262
a.) Pálffy János nyugtája 20 tallér (24 magy. Ft)-ról, melyet Hettlei István, Sopron m. perceptorától (dicator) vett fel korona (őrzési) pénzként.
Pöstén (?) vár
1626. márc.10.
Magyar ny. Vp
XVII.k.
251-252
b.) Mitzki Ferenc felvett 36 Ft-ot, melyért kezes volt Kinisi András koronaőr-főporkoláb.


Magyar ny.
XVII.k.
263-266
Ebeczky Imre kam. gen. perceptor nyugtája 83 Ft-ról, melyet Czeglédy Demeter, Moson m. dicatora fizetett be a portai követség (török kiadások) hátrálékaként.
Pozsony
1627. jún.7.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
267-270
Ua. nyugtája 164 Ft-ról, melyet ua. fizetett be a m. dicahátrálékaként olcsó magyar és kitiltott pozsonyi pénzben.
Pozsony
1627. dec.9.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
271-274
Kamarai meghagyás Szilvássy Jakab, Sopron m.-i dicatornak, melyben szigorúan utasítja a hátrálékok bahajtása és a nála lévő pénz beküldésére.
Pozsony
1629. dec.23.
Latin ny. P.ny 3 vp
XVII.k.
275-276
Kecskés János kam. gen perceptor nyugtája 413 Ft-ról, melyet Caroly István, Sopron m. dicatora fizetett be az országgyűlés házának és különböző bizottságainak céljaira.
Pozsony
1635. dec.4.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
277-278
Ua. nyugtája 1915 Ft-ról, melyet ua. fizetett be az új katonaság fizetésére.
Pozsony
1635. dec.4.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
279-280
Ua. nyugtája 1314 Ft-ról, 32 dénárról, melyet ua. fizetett be Sopron m. dicaadójaként.
Pozsony
1636. dec.31.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
281-282
Ua. nyugtája 202 Ft-ról, melyet ua. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1637. dec.6.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
283-284
a.) Eszteházy Pál nádor meghatalmazása, hogy a fraknói uradalma tisztviselői által felvett és elköltött 283 Ft dicapént a pozsonyi kamara levonhatja nádor fizetéséből.
Fraknó
1638. okt.21.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
283-284
b.) Kamarai meghagyás a nógrádi harmincadosnak, hogy az előbbi összegről mint nádori fizetésről, állítson ki nyugtát.
Pozsony
1638. nov.6.
Latin ny.
XVII.k.
285-286
Kecskés János kam. gen perceptor nyugtája 20 Ft 68 dénárról, melyet Károly István, Sopron m.  dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1638. nov.6.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
287-288
Ua. nyugtája 1402? Ft 20 dénárról, melyet Leppoviz Ferenc, Sopron m. szolgabírája és dicatora fizetett be Lippay Gáspár nádori protonotárius közvetítésével a m. dicajaként.
Pozsony
1640. szept.18.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
289-296
Kimutatás Sopron város 1638. évi taxájának kivetéséről és befizetéséről.
Hely nélkül.
Dátum nélkül.
Latin ny. 
XVII.k.
297-298
Vatay Luiács (kam. gan. perceptor) nyugtája 727 Ft 80 dénárról, melyet Lepovitth Ferenc (l. 287.) fizetett be Sopron m. dicajaként.
Pozsony
1642. jan.14.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
299-300
Eszterházy Miklós gr. nádor igazolólevele arról, hogy az uralkodó jóváhagyásával már Felsőmagyarországon lévő Rákóczy György hadai ellen felállítandó hadsereg szükségleteire 3000 Ft-ot kért Sopron városától, melyből már 2000 Ft-ot felvett, s 1000 Ft-ot rövid idón belül fog megkapni.
Kismarton
1644. márc.7.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
301-304
Pálffy Pál kam. elnök levele Sopron város elöljáróihoz, hogy az uralkodó ügyében a kamara által hozzájuk küldött Dobrosovszky Vencel és Rozeman Sámuelt a kívánt válasszal bocsássák vissza.
Vasallya
1644. aug.13.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
305-306
Eszteházy Miklós (l. 299.) igazolása, hogy Sopron város 20 lovat adott szerszámostul hadi szolgálatra, melyet továbbított az ágyúk és munitiók szállítására.

1644. aug.24.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
307-308
Ua. igazolása, hogy Sopron városa 40 lovat adott hadi szolgálatra, melyet 900 Ft-ba számítanak s a város taxájának lerovására fordítják.
Nagyszombat
1645. febr.4.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
309-312
Pálffy Pál kam. elnök levele Sopron városához, melyben 15-16 hordó édes, pikáns bort kér.
Bécs
1645. ápr.27.
Latin ny. Vp
XVII.k.
313-316
Ua. levele Sopron városához. Rozeman Sámuelt küldi bizonyos ügyben a városhoz.
Bécs
1644. okt.11.
Latin ny. Vp
XVII.k.
317-320
Karoll János, Pozsony vára porkolábjának és Benczki Mihály strázsamesternek levele Vida Ádámhoz, Sopron m. coronális perceptorához.A felvett 400 Ft coronális pénzről szóló nyugtájuk helyett kivánsága szerint küldik Kerekes carta biancáját. A még fel nem vett összegre is küldik a kitöltetlen nyugtát. A szegény legények 8 Ft utiköltségét is fizesse ki.
Pozsony
1645. okt.18.
Magyar ny. P.ny p. és vp
XVII.k.
321-322
Bosnyák Miklós pozsonyi koronaőrző hajdú és 3 társa nyugája 4 Ft-ról melyet utiköltségként vettek fel Vida Ádám Sopron m.-i coronalis perceptortól.
Gyüleviz
1646. jan.24.
Magyar ny.
XVII.k.
323-326
Kamarai meghagyás Vida Ádám, Sopron m. dicatorához, hogy a hozzámenő koronaőrző gyalogosokat nagy szükdégükre való tekintettel bocsássa el anélkül, hogy ne adjon nekik fizetésükbe valamilyen összeget.
Pozsony
1646. jún.20.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
327-330
Eszterházy László gr. Sopron m. főispánjának levele Cziráki Ádám, Sopron m. alispánjához, hogy utasítsa Vida Ádám szolgabírót (és dicatort), hogy a fizetés nélkül lévő, nélkülöző koronaőröknek legalább egy havi fizetésükről gondoskodjék.
Győr
1646. aug.17.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
331-332
Sopron város országgyűlési követének nyilatkozata, hogy az 1644-ben szerszámostul kiállított s a nádorhoz Nagyszombatba küldött 20 ló (l. 305.) kiállítási összege 639 Ft 50 dénárt tesz ki.
Pozsony
1646. nov.14.
Latin ny.
XVII.k.
333-334
Eszterházy László gr. (l. 327. o.) levele Vida Ádám, Sopron n.-i esküdtnek (és dicatornak) hogy a koronaőrzők pénzét (hátrálékot) szedje be és a begyűlt összeget az értemenőknek adja át, vagy ő küldje be.
Pozsony
1646. dec.11.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
335-36




XVII.k.
337-338
Sopron m. elöljáróságának igazolása arról, hogy Vitnyédy István m.-i dicator és Bezerédy György m.-i esküdt helyszíni szemléje alapjánm Szerdahely helységben Magyari Zsigmond birtokán portakiigazítást eszközölt.
Szent Miklós
1648. ápr.21.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
339-340
Ua. arról, hogy Veperd helységben több ház leégése miatt a porták számát csökkentette.
Szent Miklós
1648. aug.31.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
341-342
Ua. arról, hogy Ruszt városban tűz által elpusztult 3 portával csökkentették a porták számát és Tolnay János m.-i dicator előterjesztésére mentesítették az adózás elól.
Szent Miklós
1648. jún.16.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
343-344
Ua. arról, hogy szemere helységben 11 ház leégése miatt a porták számát fél portával leszállították és a helységet mentesítették a dicafizetés alól.
Szent Miklós
1648. szept. 1

XVII.k.
345-348
Pálffy Pál kam. elnök levele Vitnyédy István. Sopron m. dicatorához, hogy fizesse ki gr. Batthyány Ádám circa 2000 Ft-ot kitevő 3 havi fizetését, melyre szóló nyugtát a kamara készpénzként fogadja majd el.
Pozsony
1649.jún.6.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
349-352
Batthyani Ádám kir. tanácsos, kir. komornik s dunántúli generális kapitány nyugtája 2000 Ft-ról, melyet az ő és a vezetése alatt álló végbeli és egyéb katonák 3 havi fizetésére vett fel Vitthnyédy István, Sopron m.-i dicatortól azzal a feltétellel, hogy ha ez összeg meghaladná fizetésüket, a többlet levonassék az uralkodó által folyósítandó fizetésükből.
Németújvár
1649. aug.5.
Magyar ny. Pny vp
XVII.k.
353-354
Ordódy Imre kam. gen. perceptor nyugája 5284 Ft 80 dénárról, melyet Withnyédy István, Sopron m. dicatora fizetett be részben gr. Batthyány Ádám 2000 Ft-os nyugtájával, részben készpénzben.
Pozsony
1652. ápr.22.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
355-356
Pálffy Pál nádor stb. igazolólevele arról, hogy Cziráky Ádám ítélőmester a vármegyék adóhátrálékainak felülvizsgálatakor megvizsgálta Vittnyédy István Sopron m. dicatorának 1647-1648. évi dica, coronalis, élelmezési segély számadását s jelentős hátrálékot állapított meg.
Balf
1652. jún.4.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
357-358
Sopron vármegye rendelkezése a Cziráky Ádám ítélőmester által megállapított Sopron m.-i adóhátrálékok bahajtásáról azzal, hogy Vittnyédi István dicator ne avatkozzék ezekbe.
Nemeskér
1653. jún.11.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
359-362
Pálffy Pál(l. 355.) utasítása N. harmincadoshoz, hogy mindaddig, amíg a kamara nem rendelkezik, úgy harmincad helyett ne szedjen illetéket az eberfurti lakosok gr. Eszterházy szőlőhegyén termett borai után.
Pozsony
1654. szept.24.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
363-364
Forgách Ádám gr. nyugtája 1200 Ft-ról. melyet az uralkodó által katonai érdemeiért kiutalt 2000 Ft részleteként vett fel Sopron várostól a kamara rendelkezése alapján.
Sopron
1664. ápr.8.
Latin ny. Vp
XVII.k.
367-370
Gr. ... levele Bálintffy János familiáriusának. A vágásiak határpert indítottak a vármegyén, de a tárgyalási napról Szilágyi későn küldött tudósítást, így tanácsot nem adhatott. Ebben és a Forgáchné indította perben Hemerle Györgyöt küldte tárgyalni. Küldjön értesítést Erdélybe érkezéséről és kiindulásáról s az ottani állapotokról.
Pottendorf
1666. márc.23.
Magyar ny. Vp
XVII.k.
371-374
Forgách Ádám (l. 363.) nyugtája 800 Ft-ról, melyet az uralkodó s a kamara rendelkezése alapján fizetése hátrálékos részleteként vett fel Sopron várostól.
Rajka
1669. nov.13.
Latin ny. Vp
XVII.k.
375-376
Mankóbüki Horváth György levele Bottiany Benedekhez, melyben jókívánatait küldi házasságához, de nem mehet el az esküvőre, mert betegen fekszik a soproni doctornál.
Sopron
1669. febr.11.
Magyar ny. Vp
XVII.k.
377-378
Kimutatás a Nádasdy uradalmak bevételeiről.
Hely nélkül.
1670. máj.15.
Magyar ny.
XVII.k.
379-382
Dézsmakövetelések kimutatása valamelyik Sopron m.-ben fekvő Nádasdy birtokon.
Hely nélkül.
1670. máj.15.
Magyar ny.
XVII.k.
383-384
Szilágyi István ellennyugtája 7 szekér elkészítéséről, melyet Pansich Gergely lékai (Vas m.) tiszttartó meghagyásából készültek.
Hegykő (Sopron m.)
1670. aug.3.
Magyar ny. Vp
XVII.k.
385-390
a.) Kamarai meghagyás Tallián Péter soproni harmincadosnak; az uralkodó vizsgálatot rendelt el a Nádasy-féle összeesküvés ügyében a dunántúli vármegyékben is. Küldi a vizsgálati kérdőpontokat, melyek szerint végezze a vizsgálatot a vasvári káptalan és az egyes vármegyék kijelöltjeivel. Szállítási eszközökről Kövér Gábor, a Nádasdy uradalmak provisora gondoskodik, az élelemezési és egyéb költségeket a harmincad bevételeiből fedezze.
Pozsony
1671. jan.2. 
P.ny 5 vp
XVII.k.
385-390
b.) Kamarai meghagyás a Nádasdy uradalom tisztjeinek, hogy a Nádasdy-féle összeesküvés ügyében való kivizsgálásokra kiküldött Tallián Péter soproni harmincadosból, a káptalani és királyi megbízott személyekből álló bizottság számára szállító kicsokról és élelmezésről gondoskodjanak.
Pozsony
1671. jan.2.
Latin ny. 
XVII.k.
391-392
Tallián Péter soproni harmincados nyugtája 4 Ft-ról, mint a vasvári káptalan egyik tagjának és a kir. megbízottnak Keresztúrról Sopronba való elszállítása költségeiről.
Sopron
1671. ápr.9.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
393-396
Sopron m. torvényszékének ítélete, mellyel jóváhagyja Körtössy Ferenc szolgabíró és Prainer György esküdt ítéletét Kádos Jánosné Takács Ilona és özv. Polyani Lászlóné Madarász Éva felsőpulyai lakosok közötti veszekedés és verekedés ügyében.
Nemeskér
16??.
Latin-magyar ny. Pny vp
XVII.k.
397-400
Jegyzőkönyv az Albut mester és Chernel Pál között 1592 ápr.30-án tárgyalt gyámi illetékességről.
Pozsony
1672. máj.2, 8.
Latin-magyar ny. másolat
XVII.k.
401-404
Kamarai meghagyás Tallián Péter soproni harmincadosnak, hogy a kir. udvar számára vett 100 veder bor árát, 90 Ft-ot fizesse ki Sopron városnak.
Pozsony
1676. jan.12.
Latin ny. P.ny 5 vp
XVII.k.
411-412
Fekete István nyugtája 37 Ft 50 dénárról, melyet az uralkodó által kiutalt évi 150 Ft segélye részleteként vett fel Tallián Péter soproni harmincadostól.
Kőszeg
1689. jún.30.
Latin ny. Vp
XVII.k.
413-416
Kamarai meghagyás Tallián Péter soproni harmincadosnak, hogy az uralkodó rendelete alapján Kolleis János soproni harmincados ellenőrnek élete végéig évenként 100 rhénes forintot fizessen ki.
Pozsony
1689. szept.13.
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
417-418
Vagyoni megegyezés Tallián-, Gaiger utódok és Szegedy András között a vasvári káptalan előtt.
Hely nélkül.
1697. máj.30.
Latin-magyar ny. Pny vp
XVII.k.
419-422
Kamarai meghagyás Tallián Péter soproni harmincadosnak, hogy a hozzá küldött kamarai levelet vagy a rendes posta, vagy futár útján juttassa el Antolsich János varasdi főharmincadoshoz.
Pozsony
1698. szept.21.
Latin ny. 
XVII.k.
423-424
Cziráki Mátyás és Mátyás, Sopron m.-i esküdtek igazolólevele azzól, hogy egyfelől Grazda Benedek és Bornemisza János, másfelől Siray László molnár között ez utóbbi malmának 320 Ft-ra való felbecsléséről megegyezés történt. Grazda és Bornemissza kötelezik magukat a malom ilyen áron való megvételére.
Dukon Molna
1699. máj.25.
Magyar ny.
XVII.k.
425-428
Kamrai meghagyás Tallián Pál soproni harmincadosnak és Kolaisz Ferenc harmincadosnak, hogy gondoskodjék a gr. Nádasdy Ferenc és Tamás, valamint br. Czapáry Péter elleni fisc. perek tárgyalására Sopronba érkező Büki Nagy István ítélőmester, Palugyay Gábor kam. tanácsos és Reszler András kincstári ügyész szükséges kiadásairól.
Pozsony
1703. jan.12.
Latin ny. P.ny 3. vp
XVII.k.
429-434
a.) Ua. ugyanazok számára, hogy néhai Lengyelné sz. Sennyei Krisztina ingóságainak árát, 381 Ft-ot, melyet nevezett magvaszakadása folytán a kincstár lepecsételt és eladott, fizesse ki néhai Lengyelné hagyományosainak: gr. Nádasdy Ferencnek és Akay Istvánnak.
Pozsony
1703. febr.17.
Latin ny. P.ny 3 vp
XVII.k.
429-434
b.) Akay István nyugtája 381 Ft-ról, melyet néhai Lengyelné hagyományosaként, társai megbízottjaként felvett.
Sopron
1703. febr.23.
Latin ny. Vp
XVII.k.
435-438
Ua. ugyanazok számára, hogy a mellékelt kamarai levelet megbízott embere által küldje el Nagy István ítélőmesterhez s juttassa el válaszát Pozsonyba.

1703. márc.12.
Latin ny. P.ny 2 vp
XVII.k.
439-440
Ua. ua. számára, amely szerint a hadi (pénztáros) pénzkifizetőnek Tallián Pál soproni harmincadostól felvett 3000 Ft-ról szóló nyugtáját a kamara perceptorátusa a harmicados javára készpénzként fogadja el.
Pozsony
1705. okt.9.
Latin ny.
XVII.k.
441-444
Ua. ua. számára, melyben megbízzák, hogy 100 hordó bort vásároljon Sopron városától.
Pozsony
1708. márc.20.
Latin ny. P.ny 4 vp
XVII.k.
445-448
Ua. ugyanannak, hogy azt a 100 hordó bort, amelynek megkóstolására Volkra gr. kamarai elnökhelyettes a Sopron környékén cirkáló felkelők miatt nem juthatott el, szállíttassa el Bécsbe, ha szükséges, katonai kisérettel is.
Pozsony
1708. okt.17.
Latin ny. P.ny 4 vp
XVII.k.
449-452
Ua. ugyanannak, hogy vásároljon 100 hordó kiváló ezidei soproni bort a kir. udvar számára, és mielőbb szállíttassa Bécsbe.
Pozsony
1712. nov.14.
Latin ny. P.ny 3 vp
XVII.k.
453-456
Ua. ugyanannak, hogy a Sopronba küldött borkóstolóval vásoroljon a kir udvar számára 10 hordó kiváló soproni bort s mielőbb szállíttassa Bécsbe.
Pozsony
1712. dec.29. 
Latin ny. Pny vp
XVII.k.
457-74
Üres lapok.
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XVIII.k.
3-4
XVIII. kötet tartalma: Vas vármegyét illető oklevelek.



XVIII.k.
5-8
Mossóczy László kam. gen. perceptor nyugtája 2034 ft. 35 dénárról, melyet Vas m. subsidiumaként Osthffy Jakab m.-i dicator fizetett be gr. Zrinyi Miklós dunántúli és Szigetvár főkapitányának nyugtájával, aki katonák fizetésére vette fel ezt az összeget.
Pozsony
1564. dec.9.
latin ny. pv.
XVIII.k.
9-10
Meleg Péter, Zala m. szolgabírájának nyugtája 16 ft.-ról, melyet az 1564-1565 évekre szóló járandósága fejében vett fel Hosszútóthy János m.-i dicatortól.
Lak
1563. aug.6.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
11-12
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 324 ft-ról, melyet Osthffy Jakab Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidium-hátralékába, Kanizsay Orsolya, néhai Nádasdy Tamás nádor özvegyének nyugtájával, ki férje szolgálatai számlájára vette fel.
Pozsony
1566. márc.20.
latin ny. pv.
XVIII.k.
13-14
Mossóczy László nyugtája 163 ft-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be gr. Zrinyi Miklós nyugtájával, ki kapitánysága alatt lévő katonák fizetésére vette fel.
Pozsony
1566. márc.12.
latin ny. pv.
XVIII.k.
15-16
Mossóczy László nyugtája 453 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen u.a. nyugtájával.
Pozsony
1566. márc.11.
latin ny. pv.
XVIII.k.
17-18
...... Stephanus levele Ujlaki váci püspök, kam. elnök, kir. tanácsoshoz. Zermegh Zsigmond adóssága fedezésére szept. 1-re be tudja tenni a 200 ft-ot a kamarán. Sok kárt kellett elszenvednie. Elégedetlen Kremez termény- és állatbecslésével s jobban is járt, hogy az asztagokat kicsépeltette. Ne gátolja őt a gazdálkodásban.
Szombathely
1566. aug.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
19-20
Oláh Miklós esztergomi érsek, Hont m. főispánja, primás, kancellár és helytartó (stb.) levele Vas m.-hez, melyben büntetés terhe mellett utasítja a dicaösszeírásra és beszedésére.
Pozsony
1566. júl.26.
latin ny. pv.
XVIII.k.
21-22
Vas m. igazolólevele a megyében végzett perta (dica) leírásról.
Vasvár
1567 szept.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
23-24
Mossóczy László kam. perceptor nyugátja 1621. ft-ról, melyet Beychy Gergely, Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékából.
Pozsony
1568. aug.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
25-26
Ugyanaz nyugtája 4 ft. 50 dénárról, melyet u.a. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1568. nov.20.
latin ny. pv.
XVIII.k.
27-28
Mossóczy László nyugtája 263 ft-ról, melyet u. a. fizetett be Kanizsay Orsolya, özv. Nádasdy Tamásné nyugtájával, ki ezt az összeget uradalmi 130 1/2 portája után fizette be, de férje fizetéseként fel is vette.
Pozsony
1568. szept.28.
latin ny. pv.
XVIII.k.
29-30
Mossóczy László nyugtája 85 ft. 45 dénárról, melyet u. a. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1568. aug.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
31-32
Mossóczy László nyugtája 1769 ft-ról, melyet u.a. fizetett be u.a. címen Enyingi Török Ferenc dunántúli főkapitány nyugtájával, ki ezt az összeget hadai fizetésére vette fel.
Pozsony
1568. nov.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
33-34
Beyczy Gergely, Vas. m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Zambo György m.-i dicatortól.
Vasvár
1571. aug.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
35-36
Laky Gergely, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Zambo Gergely m-i dicatortól.
Vasvár
1571. nov.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
37-38
Bottkai Imre, Vas m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Zambo György m-i dicatortól.
Vasvár
1571. szept.28.
lati ny. pv.
XVIII.k.
39-40
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 565 ft-ról, melyet Beyczy György, Vas m. dicatora fizetetett be a m. subsidiumhátralékaként, Török Ferenc dunántúli főkapitány 3 nyugtájával, aki katonai fizetésére vette fel.
Pozsony
1571. márc.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
41-42
Mossóczy László nyugtája 3 ft. 75 dénárról, melyet u. a. fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1571. márc.20.
latin ny. pv.
XVIII.k.
43-44
Mossóczy László nyugtája 57 ft-ról, melyet Zambó György m.-i dicator fizetett be Vas m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1571. ápr.21.
latin ny. pv.
XVIII.k.
45-46
Zambó György Vas m.-i dicator nyugtája 46 ft-ról, melyet a felsorolt porták dicajaként vett fel Chempez Bertalan, Vas. m. alispánjától. H.n.

1571.
magyar ny. vp.
XVIII.k.
47-48
Zambó György nyugtája 21 ft. 2 dénárról, melyet Doborhegyi András lenkai udvarbírótól vett fel az ő alá tartozó falvak kapuadójaként.
Sitke
1572. szept.25.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
49-50
Nagyváthi Ferenc kam. perceptor nyugtája 3672 ft.-ról, melyet Zambó György, Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékába.
Pozsony
1572. márc.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
51-52
Nagyváthi Ferenc nyugtája 50 ft. 24 1/2 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1572. márc.24.
latin ny. pv.
XVIII.k.
53-54
Nagyváthi Ferenc nyugtája 98 ft. 19 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen Bornemissza János pápai vicekapitány nyugtájával, ki katonái fizetésére vette fel ez összeget.
Pozsony
1572. márc.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
55-56
Nyugta 909 ft.-ról, melyet Nádasdy Ferenc gr. fizetett be uradalmi dicajába. 
H.n.
1572.
latin ny. 
XVIII.k.
57-58
Sárffy István, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Zambó György m.-i dicatortól.
Vasvár
1572. aug.24.
latin ny.
XVIII.k.
59-60
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 244 ft-ról, melyet Zambó György dicator fizetett be Vas m. subsidiumhátralékába.
Pozsony
1573. máj.30.
latin ny. pv.
XVIII.k.
61-62
Nagyváthy Ferenc nyugtája 146 ft. 50 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be Beyczy György révén ugyanazon címen.
Pozsony
1573. ápr.25.
latin ny. pv.
XVIII.k.
63-64
Nagyváthy Ferenc nyugtája 200 ft.-ról, melyet ugyanaz címen fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. márc.26.
latin ny. pv.
XVIII.k.
65-66
Nagyváthy Ferenc nyugtája 350 ft-ról, melyet Káldy Ambrus, Vas m. dicatora fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. jún.1.
latin ny. pv.
XVIII.k.
67-68
Nagyváthy Ferenc nyugtája 280 ft. 75 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. júl. 25.
latin ny. pv.
XVIII.k.
69-70
Nagyváthy Ferenc nyugtája 100 ft. 63 dénárról, melyet Sittkey Jakab és Nádasdy András Vas m.-i alispánok fizettek be a m. Zambó György dicator kezelése alatt lévő subsidiumhátralékába.
Pozsony
1573. júl.8.
latin ny. pv.
XVIII.k.
71-72
Nagyváthy Ferenc nyugtája 87 ft. 78 2/3 dénárról, melyet ugyanazok fizettek be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. szept.23.
latin ny. pv.
XVIII.k.
73-74
Ugyanolyan nyugta 10 ft. 75 dénárról, mint az előbbi.
Pozsony
1575. nov.27.
latin ny. pv.
XVIII.k.
75-76
Ugyanaz nyugtája 220 ft. 25 dénáról, melyet Káldy Ambrus, Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. júl.25.
latin ny. pv.
XVIII.k.
77-78
Ugyanaz nyugtája 1180 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. dec.7.
latin ny. pv.
XVIII.k.
79-82
Ugyanaz nyugtája 336 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. ápr.13.
latin ny. pv.
XVIII.k.
83-86
Ugyanaz nyugtája 2050 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1573. ápr.7.
latin ny. pv.
XVIII.k.
87-88
Laky Gergely Vas m. főszolgabírájának nyugtája 8 ft.-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Kaldy Ambrus m.-i dicatortól.
Hidvég
1573. okt.26.
magy ny. pv.
XVIII.k.
89-90
Sárffy István, Vas m. főszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet hiv. járandóságaként vett fel Káldy Ambrus dicatortól.
Hidvég
1573. okt.26.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
91-92
Bornemissza Bálint, Vas m.-i viceszolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet hiv. járandóságaként vett fel ugyanazon címen ugyanattól.
Hidvég
1573. okt.26.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
93-94
Lanthy Tamás, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. dec.29.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
95-96
Jánossy Benedek, Vas m. főszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. dec.30.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
97-98
Csonka Balázs, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól. 
Vasvár
1573. dec.30.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
99-100
Laky György Vas m. szolgabírája nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
101-102
Janty Tamás (1. 93.) nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.21.
latin ny. pv.
XVIII.k.
103-104
Bornemissza Bálint, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
105-106
Jánossy Benedek (1. 95) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
107-108
Csonka Balázs (1. 97) nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
109-110
Boda Bernát, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Csemetey István m.-i dicatortól.
Szombathely
1583. dec.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
111-112
Jánossy Benedek (1. 95) nyugtája 8 ft-ról, melyet kir. járandóságaként vett fel Nádasdy András (Vas m. alispánja) dicatortól.
Balozsay
1575. ápr.13.
latin ny. pv. 
XVIII.k.
113-114
Gál Benedek, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Káldy Ambrus m.-i dicatortól.
Vasvár
1573. máj.20.
latin ny. pv. 
XVIII.k.
115-116
Szentlévárthy Gáspár, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
117-118
Szentlévárthy Gáspár ugyanolyan nyugtája, mint az előbbi.
Vasvár
1573. jún.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
119-120
Sárffy István, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1573. máj.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
121-122
Szentlénárthy Gáspár (1. 115) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Nádasdy András alispán és dicatortól.
Vasvár 
1575. jún.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
123-124
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 47 ft. 50 dénárról, melyet Ostfy Jakab Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékába.
Pozsony
1573. máj.30.
latin ny. pv.
XVIII.k.
125-126
Jánossy Benedek, Vas m. főszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet hiv. járandóságaként vett fel Zambo György m.-i dicatortól.
H. n.
1773. máj.20.
latin ny. pv.
XVIII.k.
127-130
Nádasdy Ferenc, Vas m. alispánjának nyugtája 280 ft-ról, melyet Káldy Ambrus m.-i dicatortól vett fel, mint a m. kir. ajándék-felajánlását.
Sárvár
1573. júl.20.
latin ny. pv. (leválva helyéről)
XVIII.k.
131-132
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 600 ft-ról, melyet Káldy Ambrus (1. 127) fizetett be Vas m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1574. már.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
133-134
Ugyanaz nyugtája 800 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1574. okt.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
135-136
Nagyváthy Ferenc nyugtája 11 ft. 63 dénárról, melyet Ostffy Jakab, Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékába Ankerreitth János által.
Pozsony
1574. okt.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
137-138
Ugyanaz nyugtája 10 ft. 25 dénárról, melyet Teggey Mihály, Vas m. szolgabírája Ankerreith János által fizetett be az Ostffy Jakab dicator által kezelt subsidium hátralékaként.
Pozsony
1574. okt.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
139-140
Ugyanaz nyugtája 75 dénárról, melyet Zambó György, Vas m. dicatora fizetett be Ostffy Jakab által kezelt subsidium hátralékaként.
Pozsony
1574. okt.29.
latin ny. pv.
XVIII.k.
141-142
Ugyanaz nyugtája 153 ft. 65 4/3 1/3 dénárról, melyet Zambó György, Vas m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékaként s a Pozsonyba hozott foglyok szállítási költségeire.
Pozsony
1574. okt.29.
latin ny. pv.
XVIII.k.
143-144
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 7 ft.-ról, melyet Káldy György, Vas m. dicatora a Vas m.-i hátralékok új behajtója, Radóczi Literatus István által fizetett be subsidiumhátralékként.
Pozsony
1574. nov.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
145-146
Aichinger Mihály nyugtája 16 ft. 25 dénárról, melyet Laky Gergely, Vas m. szolgabírája a Káldy Ambrus által kezelt subsidiumhátralékként fizetett be Ankerreith János révén.
Pozsony
1574. dec.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
147-148
Aichinger Mihály nyugtája 4 ft-ról, melyet Polany Sebestyén fizetett be az Ostffy Jakab által kezelt subsidiumhátralékként Ankerreith János közvetítésével.
Pozsony
1574. dec.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
149-150
Aichinger Mihály nyugtája 6 ft. 75 dénárról, melyet Bárdossy Mihály fizetett be a m. az Ostffy Jakab által kezelt subsidiumhátralékaként, mely öszeget Ordódy Balázs viceszolgabíró szokásos hiv. járandóságán felül vett fel.
Pozsony
1574. dec.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
151-152
Bornemissza Bálint, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet hiv. járandóságaként vett fel Nádasdy András alispántól és dicatortól.
Vasvár
1575. jún.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
153-154
Gál Benedek, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1575. jún.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
155-156
Laky Gergely, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1575. jún.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
157-158
Lanthy Tamás, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1575. jún.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
159-160
Pothran Balázs, Vas m. törvényszék jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel.
Vasvár
1575. júl.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
161-162
Sárffy István, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
H.n.
1575. jún.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
163-164
Csonka Balázs, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Vasvár
1575. jún.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
165-166
Nádasdy András, Vas m. alispánjának és dicatorának nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel.
Balozsay
1575. dec.1.
latin ny. pv.
XVIII.k.
167-168
Nádasdy András, Vas m. alispánjának és dicatorának nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel.
Balozsay
1575. dec.1.
latin ny. pv.
XVIII.k.
169-170
Beyczy Gergely, Vas m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Nádasdy András dicatortól.
Balozsay
1575. dec.1.
latin ny. pv.
XVIII.k.
171-172
Aichinger Mihály kam. perceptor 1051 ft. 75 dénárról, melyet Káldy Demeter, Sopron m. dicatora fizetett be vármegyéje dicahátralékába, részben készpénzben, részben Nádasdy Ferenc nyugtájával, aki a Sopron m.-ben fekvő birtokai dicajából követelése törlesztésére vett fel 859 ft.-ot.
Pozsony
1576. jan.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
173-176
Wiechner András kam. viceperceptor nyugtája 280 ft-ról, melyet Káldy Ambrus, VAs m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékaként, Nádasdy Ferenc nyugtájával, aki fizette be, de követelése (kölcsön) törlesztése fejében vette fel.
Pozsony
1577. febr.7.
latin ny. pv.
XVIII.k.
177-180
Elszámolás Vas m. 1570. évi dicabevételiről Zambó György dicator által.

1577 (?)
latin ny. pv.
XVIII.k.
181-182
Sárffy István, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet hiv. járandóságaként vett fel Radoczi Istvántól, a hátralékok beszedőjétől.
Nádasd
1577. júl.21.
latin ny. pv.
XVIII.k.
183-184
Battyáni Boldizsár, kir. tárnokmester és tanácsos nyugtája 400 ft.-ról, melyet Polyany Farkas, Vas m. dicatorának fizetett be Németujvár és Szalonak birtokai dicajaként, de felvett fizetéseként.
Csakány
1578. jún.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
185-186
Nádasdy András, Vas m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Polyany Farkas m.-i dicatortól.
Sennye
1578. jan.22.
latin ny. pv.
XVIII.k.
187-188
Nádasdy Ferenc gr. nyugtája 324 ft-ról, melyet kölcsöniövetelése törlesztésére vett fel Polyany Farkas Vas m.-i dicatortól.
Sárvár
1578. jan.24.
latin ny. pv.
XVIII.k.
189-192
Kamarai meghagyás Polyany Farkas Vas m.-i dicatornak, hogy az Ernő főherceg rendelkezése alapján a kanizsai helyőrség számára több megbízott által vásárolt bor és termény árát a szállításnak, ill. az eladóknak fizesse ki.
Pozsony
1579. márc.12.
latin ny. 3 pv.
XVIII.k.
193-196
Batthány Boldizsár (1. 183) nyugtája 1500 ft-ról,m elyet tárnokmesteri fizetéseként vett fel Wienner András kam. perceptortól.
Pozsony
1581. jún.13.
latin ny. pv.
XVIII.k.
197-198
Wienner András kam. perceptor nyugtája 640 ft-ról, melyet Csemethy István, Vas m. dicatora fizetett be a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1583. nov.14.
latin ny. pv.
XVIII.k.
199-200
Vas m. igazolólevele, mely szerint Poppel László szabad báró birtokán, Vesztzitza helységben leégés miatt 3 portacsökkenés állott be. 
Szombathely
1583. júl.25.
latin ny. pv.
XVIII.k.
201-202
Ugyanaz, mely szerint Poppel László birtokán Nagyfaluban 2 és Rakson 1 portát leégés miatt leír a m. 
Szombathely
1583. dec.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
203-204
Ugyanaz, mely szerint a Megyessy család Kereszturban lévő birtokrésze ki volt véve mindig a dicaösszeírás alól és fel volt mentve a dicafizetés alól.
Szombathely
1583. febr.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
205-206
Ugyanaz, mely szerint Rábaszentmihályon 21 jobbágyház leégése miatt a porták számát 3-mal leszállítja.
H.n.
1583. jan.10.
latin ny. pv.
XVIII.k.
207-208
Ugyanaz, mely szerint Bozsok helységben a sok lakatlan jobbágyház miatt a porták számát 1/2 portával leszállítja.
Szombathely
1583. szept.24.
latin ny. pv.
XVIII.k.
209-210
Ugyanaz, mely szerint Szentkirályon és Besfalván a töröktől lakatlanná vált házak miatt a porták számát 1/2 portával leszállítja.
Szombathely
1583. okt.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
211-212
Ugyanaz, mely szerint Mesteri helységben a török folytán elhagyottá vált házak miatt a portaszámot 1-el leszállítja.
H. n.
1583. nov.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
213-214
Ugyanaz, mely szerint a töröktől feldult és elnéptelenedett Doroszló helységben portaszám-leszállítást állapít meg a vármegye.
Szombathely
1583. okt.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
215-216
Ugyanaz, mely szerint Olad és Syre (?) helységekben a porták számát eggyel leszállítja.
Szombathely
1583. okt.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
217-218
Ugyanaz, mely szerint Rum helységben leégés miatt leszállítja a porták számát.
Szombathely
1583. okt.24.
latin ny. pv.
XVIII.k.
219-220
Ugyanaz, mely szerint Trestyénfalván és Ujfalun leégés miatt leszállítja a porták számát.
Szombathely
1583. okt.4.
latin ny. pv.
XVIII.k.
221-222
Sol Farkas, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Csemethey István m.-i dicatortól.
Szombathely
1583. szept.23.
latin ny. pv.
XVIII.k.
223-224
Lanthy Orbán, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. szept.27.
latin ny. pv.
XVIII.k.
225-226
Marthonfalvay Imre, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. okt.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
227-228
Polyany Farkas, Vas m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. okt.15.
latin ny. pv.
XVIII.k.
229-230
Beyczy Miklós, Vas m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról,m elyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. okt.25.
latin ny. pv.
XVIII.k.
231-232
Anyos Mihály, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. dec.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
233-234
Csonka Balázs, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. dec.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
235-236
Vasdinnyey István, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1583. dec.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
237-240
Wienner András kam. perceptor nyugtája 410 ft-ról, melyet Csemethy István, Vas m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1583. dec.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
241-242
Saly Gergely, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Csemethey István m.-i dicatortól.
Szombathely
1584. jan.27.
latin ny. pv.
XVIII.k.
243-244
Nádasdy Pál, Vas m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. nov.4.
latin ny. pv.
XVIII.k.
245-246
Radoczy István, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. nov.4.
latin ny. pv.
XVIII.k.
247-248
Dukay Gergely, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. nov.4.
latin ny. pv.
XVIII.k.
249-250
Saly Gergely (1. 241) nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. nov.9.
latin ny. pv.
XVIII.k.
251-252
Egerváry Mihály, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. dec.2.
latin ny. pv.
XVIII.k.
253-254
Soll Farkas, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. dec.2.
latin ny. pv.
XVIII.k.
255-256
Marthonfalvay Imre (1. 275) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. dec.1.
latin ny. pv.
XVIII.k.
257-258
Georffy Gergely, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1584. dec.2.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
259-260
Polyany Farkas (1. 227) nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címenvett fel ugyanattól.
Radafalva
1584. dec.15.

XVIII.k.
261-262
Vas m. igazolólevele, hogy Alsó Reneken a porták számát leégés miatt alábbszállították 1/4-del.
H.n.
1584. nov.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
263-264
Ugyanaz, hogy Körmenden leégés miatt leszállították a porták számát.
H.n.
1584. nov.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
265-266
Ugyanaz, hogy Enyingi Török István birokát képező Bakod helység 2 év óta a török birtokában van.
Szombathely
1584. márc.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
267-268
Ugyanaz, hogy a vasvári káptalan birtokát képzeő Mylek és Liparth helységekben a porták számát leszállította.
Szombathely
1584. jún.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
269-270
Ugyanaz, hogy Egerfalva helységben a porták számát leszállította.
Szombathely
1584. jún.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
271-272
Wienner András kam. perceptor nyugtája 159 ft. 25 dénárról, melyet Csemethey István, Vas m. dicatorától vett fel a m. dicahátralékába.
Pozsony
1585. febr.9.
latin ny. pv.
XVIII.k.
273-274
Ugyanaz nyugtája 350 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1584. máj.23.
latin ny. pv.
XVIII.k.
275-276
Ugyanaz nyugtája 100 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1584. júl.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
277-278
Ugyanaz nyugtája 300 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1584. nov.8.
latin ny. pv.
XVIII.k.
279-280
Ugyanaz nyugtája 200 ft-ról, melyet ugyanattól vett fel ugyanazon címen.
Pozsony
1584. dec.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
281-282
Kimutatás Vas m. 1583-84. évi dicahátralékairól.
H.n.
1585. febr.9.
latin ny.
XVIII.k.
283-284
Vas m. bizonyságlevele, hogy Salm Gyula Sztrakótz helységben lévő birtokán a porták számát kettővel leszállítja.
Szombathely
1584. ápr.7.
latin ny. pv.
XVIII.k.
285-286
Vasvári káptalan oklevele, melyben jelenti, hogy Radetius István egri püspök, kir. tan. helytartó parancsára kikereste 1572-ből való oklevelést (és ezt átírja), mely szerint Gálos Ilona és leányai zálogba adták Bödön lévő 14 hold földjüket Czakó Mátyásnak és azt másolatban újra kiadja.

1584. jún.7.
latin ny. pv.
XVIII.k.
287-288
Beyczy Miklós, Vas m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Csemethey István dicatortól.
Szombathely
1585. febr.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
288-289
Radetius István győri püspök stb. magyar helytartó igazolólevele, hogy Chenchy Ferenc a jelen okmányban felsorolta, hogy az összes általa vagy ellene indított ügyekben, kik az ő törvényes ügyvédei.
Pozsony
1585. jan.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
291-294
Kimutatás Vas m. 1584-85. évi subsidiumbevételeiről és kifizetéseiről Csemethey István dicator részéről.
H.n.
Dátum nélkül
latin ny.
XVIII.k.
295-296
Wienner András kam. perceptor nyugtája 100 ft. 50 dénárról, melyet Csemethey István, Vas m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékaként.
Pozsony
1585. júl.26.
latin ny. pv.
XVIII.k.
297-298
Nádasdy Ferenc, Fogaras és Vas m. főispánjának nyugtája 500 ft-ról, melyet az uralkodó által katonai segélyként ajándékozott 7000 ft. számlájára vett fel Ochkay Ferenc nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1585. okt.19.
latin ny. pv.
XVIII.k.
299-300
Ugyanolyan nyugta 49 ft-ról.
Csejte
1585. dec.28.
latin ny. pv.
XVIII.k.
301-302
Polyany Farkas, Vas m. alispánjának és társainak ítélete a Kovács György által végrendeletileg Kovács Györgynek hagyományozott, de Bezerédy Tamásné által lefoglalt marha ügyében.
Taródháza
1586. jún.29.
magyar ny.
XVIII.k.
303-304
Nádasdy Tamás, Vas m. alispánjának nyugtája 48 ft-ról, melyet hiv. járandósága fejében vett fel Demelkei Gáspár dictortól.
Szombathely
1588. okt.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
305-306
Beyczy Miklós (1. 287) nyugtája 4 ft-ról, melyet Demelki Gáspár, Vas m.-i dicatortól vett fel hiv. járandóságaként.
Szombathely
1588. okt.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
307-308
Gerffy Gergely (Balogfalva), Kamoly Bálint (Kámom) és Holay Ferenc, Vas m. alispánjainak nyugtája 12 ft-ról, melyet szolgabírói járandóságuk fejében vett ez fel Demelki Gáspár m.-i dicatortól.
Szombathely
1588. okt.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
309-310
Ányos Mihály, Soll Farkas és Saly Gergely, Vas m. szolgabíráinak nyugtája 24 ft-ról, melyet hiv. járandóságuk fejében vettek fel Demelki Gáspár dicatortól.
Szombathely
1588. okt.5.
latin ny. pv.
XVIII.k.
311-312
Marthonfalvay Imre, Vas m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szombathely
1588. okt.14.
latin ny. pv.
XVIII.k.
313-314
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 850 ft-ról, melyet Csemethey István, Vas m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékába.
Pozsony
1589. ápr.12.
latin ny. pv.
XVIII.k.
315-318
Kimutatás Vas m. 1584. évi subsidium bevételeiről és kifizetéseiről. Csemethey István dicator részéről.
H.n.
Dátum nélkü.
latin ny.
XVIII.k.
319-320
Szele Mihály nyugtája 107 ft. dénárról, melyet eladott borai ára fejében vett fel a szombathelyi várbeli rationalistától.
Szombathely
1592. márc.12.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
321-322
VAs m. igazolólevele, hogy a Gábor Zsó fia és Bolla Benedek között az előbbinek ez utóbbi részéről elfoglalt és jogtalanul használt kuriája perében a m. szolgabírája Bolla Benedeket törvényszerűen megidézte.
Szombathely
1585. márc.31.
latin ny. 
XVIII.k.
323-326
Vas m. igazolólevele, hogy a Zekel Mátyás által Alsó-Rönökön Tarrodi Istávnnak 100 ft-ért zálogba adott 2 jobbágytelket a zálogbavevő örökösei kötelesek a zálogösszeg lefizetése mellett visszaadni.
Szombathely
1598. nov.30.
latin ny.
XVIII.k.
327-328
Ráttkay Menyhért körmendi kapitány igazolólevele, hogy Kondrai György körmendi udvarbíró 130 köböl zabot adott ki Bottiany Ferencnek, aki Oroszttony János által ki is mérette a szegénységnek.
Körmend
1601. febr.13.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
329-330
A vasvári káptalan igazoló írása, hogy Zambo, másként Nádasdy György alsórönöki és rábaszentmihályi 1-1 jobbágytelkét 200 ft. ellenében átadta Eszéki Mártonnak és örököseinek.
Vasvár
1605. márc.6.
latin ny. pv.
XVIII.k.
331
Ismeretlen levele Vas m.-hez, melyben írja, hogy Zarka Ferenc alispán által a m. részére 1000 ft. kölcsönt adott katonaállítás céljára. Ezt azonban hamis és tiltott pénzben nem hajlandó elfogadni.



XVIII.k.
332-
Thurzó György nádor rendelete Dóczy András szatmári főkapitányhoz, hogy néhai Perényi János özvegye, most Czobor Mihály felesége, mint első házasságából származó gyermekének a gyámja és Lónyay István közt folyt perben küldje ki Szatmár m. alispánját a kérdéses birtok felosztására.
Bécs
1612. ápr.5.
latin ny.
XVIII.k.
333-334
Galchytth Miklós elismervénye, hogy átvette Milley Andrástól a Szőlősy-féle pert és Draskovics Jánostól a pornói (Vas m.) földekre és rétekre vonatkozó ítéletet.
Kertes Vas. m.
1615. jan.3.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
335-336
Feljegyzések a Batthyany Kristóf és Kata közt végbement ingóságokról való osztozkodásról.
 
1615 körül
magyar ny.
XVIII.k.
337-338
Vas m. igazolása,m hogy özv. Enyingi Török Istvánné sz. Pethő Margit birtokát képező Mindszenth (Vas m.) helység a törökök által kivetett elviselhetetlen adó miatt lakalanná vált.
Szombathely
1619. máj.22.
latin ny. pv.
XVIII.k.
339-340
Hodosi István, Vas m. esküdtje által felvet vizsgálati jegyzőkönyvt épületfa árának kifizetéséről.

1620 körül
magyar ny. pv.
XVIII.k.
341-342
Alacsy Imre nyilatkozata, hogy szilvágyi (Vas m.) részjószágát átadta 5 ft.-ért Bolla Benedek fiainak és leányainak.

1614. febr.18.
magyar ny.
XVIII.k.
343-344
Babos Imre kötelezvéyne 10 ft-ról, 12 ft-ról, melyet Pataki Istvántól vett fel s akinek ez összegek lefizetéséig átadja a pásti szegben lévő jószágát. Egyik tanu Meszleny István kajdi prédikátor) 
Nagy-Kajd
1626. szept.29. 1644
magyar ny.
XVIII.k.
345-346
Egyességlevél özv. Vitéz Mihályné és Bella Gergely szilvágyi (Vas m.) lakosok közt. Előbbi 10 tallért ad kölcsön Bellának, ki átad ennek ellenében egy hold földet megszántva. Egyik tanu Pankóczy Márton szilvágyi prédikátor. 
Szilvágy
1629. márc.8.
magyar ny. 
XVIII.k.
347-350
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem utasítása Káldi Ferenc Vas m.-i dicatorhoz, hogy a dicahátralékokat szedje be és küldje be.
Pozsony
1629. nov.23.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
351-354
Kovacsoczy Gábor kötelezvénye 24 tallérról, melyet Poka Petznek tartozik a tőle vásárolt paripa árába.
Kraliocz
1630. febr.28.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
355-356
Gazdagh Fülöp feljegyzései az Ivancsy családra vonatkozó XVI. századbeli peres iratokról.
Nagy-Kamon (Vas m.)
1635. okt.15.
latin ny. 
XVIII.k.
357-358
Kecskés János kam. gen. perceptor nyugtája 319 ft. 62 1/2 dénárról, melyet Káldy Ferenc, Vas m. dicatora fizetett be a koronaőrök fizetésére.
Pozsony
1636. febr.13.
latin ny. pv.
XVIII.k.
359-360
Ugyanaz nyugtája 2807 ft. 37 1/2 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. dicajaként.
Pozsony
1636. febr.13.
latin ny. pv.
XVIII.k.
361-362
Ugyanaz nyugtája 319 ft. 62 1/2 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be a koronaőrök fizetésére.
Pozsony
1636. okt.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
363-364
Ugyanaz nyugtája 2840 ft. 37 1/2 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1636. okt.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
365-366
Ugyanaz nyugtája 250 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1638. márc.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
367-368
Ugyanaz nyugtája 600 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be dicahátralék címen.
Pozsony
1638. márc.20.
latin ny. pv.
XVIII.k.
369-370
Puseffi Mihály levele Rumy Györgyhöz; ártányokról gondoskodik karácsonyra. A fiának adott posztót viszonozza majd. 
Kiskomáromi ? tábor
1638. szept.12.
magyar ny.
XVIII.k.
371-372
Gutha Mihály és felesége, Hidasy Doricza egyességlevele Hidassy Györggyel, mely szerint utóbbiak 60 ft-ért elzálogosítják Nádallyán lakó Háda Ferenc jobbágyukat. (Aláíró Kupai György prédikátor) 

1641. jún.10.
magyar ny.
XVIII.k.
373-374
Balla Gergelyné Hallen Krisztina egyességlevele Szilvágyi Györggyel, hogy utóbbinak zálogbaadja földjét és rétjét.
Füztő
1645. júl.29.
magyar ny.
XVIII.k.
375-378
Franczicz Gáspárnak, Forgách Sigmondné Batthyany Borbála jószágai gondviselőjének fizetéslevele.
Dobra
1641. szept.11.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
379-380
Feljegyzés Rumy Györgynének, Bottyány Katának, Albert nevű ispánjának, Turós Miklósnak a sümegi törvényszékre idézéséről.

1647. nov.22.
magyar ny.
XVIII.k.
381-384
Vatay Lukács kam. gen. perceptor nyugtája 263 ft. 25 dénárról, melyet Káldy Ferenc Vas m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékába.
Pozsony
1648. máj .8.
latin ny. pv.
XVIII.k.
385-388
Vatay Lukács nyugtája 328 ft.-ról, melyet Gorup János, Vas m. dicatora fizetett be a m. koronaőrzési adójaként.
Pozsony
1648. júl.27.
latin ny. pv.
XVIII.k.
389-392
Vatay Lukács nyugtája 3000 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. dicajaként.
Szombathely
1648. aug.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
393-396
Vatay Lukács nyugtája 520 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. királyi koronázási ajándéka címén.
Szombathely
1648. aug.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
397-400
Vatay Lukács nyugtája 221 ft. 25 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. koronaőrzési adójaként.
Szombathely
1648. aug.17.
latin ny. pv.
XVIII.k.
401-404
Vatay Lukács nyugtája 100 ft.-ról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. királyi koronázási ajándéka címén.
Rohonc
1648. aug.18.
latin ny. pv.
XVIII.k.
405-412
Vatay Lukács nyugtája 3323 ft. 22 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. dicajaként.
Rohonc
1648. aug.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
413-416
Vatay Lukács nyugtája 56 ft. 75 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be királyi koronázási ajándék címén.
Pozsony
1649. dec.14.
latin ny. pv.
XVIII.k.
417-420
Vatay Lukács nyugtája 4352 ft. 45 dénárról, melyíet ugyanaz fizetett be Vas m. dicahátralékaként.
Pozsony
1649. dec.14.

XVIII.k.
421-424
Vatay Lukács nyugtája 300 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. koronaőrzési adójaként.
Pozsony
1649. dec.14.
latin ny. pv.
XVIII.k.
425-428
Radovics Tamás igazolólevele, mely szerint a Köpcsényben lévő zsidók megszöktek a 10 ft.-nyi taxa lefizetése nélkül.

1649. dec.18.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
429-432
Kamarai meghagyás Gorup János, Vas m. dicatorához, hogy a nádor meghagyása alapján fizesse ki Kéry János koronaőrnek azt az 500 ft.-ot, amelyről már írt s erről szóló nyugtáját készpénzül fogadja el a kamara.



XVIII.k.
433-434
Kéry János (1. 429) levele Gorup János, Vas m. (1. 429)-hoz, hogy levele átadójának adja át a kiutalt 500 ft.-ot. 

1650. okt.13.
latin ny. pv. Sopron m.
XVIII.k.
437-440
Walticher Márk levele Csemy János wimpassingeni (Soproni m.) harmincadosnak, hogy a wimpassingeni és pordányi lakosok s a külbirtokos jobbágyok a saját termésü boraik és mustjuk kimérése után ideiglenesen mennyit tartoznak fizetni a harmincadnak.
Pozsony
1650. okt.22.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
441-442
Ordódy Imre, kam. gen. perceptor nyugtája 480 ft.-ról, melyet Gorup János, Vas m. dicatora fizetett be részben Kéry János nyugtájával, részben készpénzben.
Pozsony
1650. nov.30.
latin ny. pv.
XVIII.k.
443-444
N. a. nyugtája 281 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be Vas m. koronaőrzési dicajaként, részben Kéry János nyugtájával, részben készpénzben.
Pozsony
1650. nov.30.
latin ny. pv.
XVIII.k.
445-448
Pálffy Pál nádor levele Gorpu János Vas m.-i dicatornak, hogy gr. Batthyany Ádám adóhátralékát beszámíthatja fizetésébe, míg a többi hátralékot igyekezzék mielőbb beszedni, mely ügyben már több ízben írt a m.-re. 
Malaczka
1651. szept.1.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
449-452
Batthyany Ádám gr., kir. tanácsos és komornok, dunáninneni főkapitány elszámolása és elismervénye Gorpu János, Vas m. dicatora számára a hátralékban lévő és 1690 ft. 52 dénárt kitevő dica és kir. koronázási ajándék adójáról, mely összeget katonai fizetéséből von le a nádor.
Rohonc
1651. dec.2.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
453-454
Ordódy Imre kam. perceptor nyugtája 1840 ft. 52 1/2 dénárról, melyet Gorup János Vas m. dicatora fizetett be Batthyany Ádám gr. és keglevith Péter nyugtáival.
Pozsony
1652. ápr.6.
latin ny. pv.
XVIII.k.
455-458
Batthanyi Ádám gr. számadása Gorpu János, Vas m. dicatorával és kötelezvénye, hogy élelmezési (annonaria) és dicajárandóság címén tartozik jószágai után 1469 ft. 41 dénárral, melyet katonai fizetéséből egyenlít ki.
Rohonc
1654. márc.10.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
459-460
Fodor Pál és Nagy Péter sári (Vas m.) lakosok egyességlevele, mely szerint előbbi zálogba adja 4 ft.-ért 1 hold földjét 3 évre.
Sár
1654. máj.31.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
461-462
Tomfői Tóth János (tomfői: tőfeji?) lakos végrendleete. (tanu és végrendeletíró: "és én magam János Praedikátor")
Tomfő
1654. okt.31.
magyar ny. pv. 
XVIII.k.
463-466
Torody István és anyja, Hollóssy Erzsébet záloglevele, mely szerint zálogbaadják jakabházi földjeiket Falusy Miklósnak és feleségének.Torod Annának.

1658. jan.5.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
467-470
Lipót király 3 rendelete Vas m.-hez és Tolnay Ferenchez, amelyekben megdorgálja mindazokat, akik a m. tisztujító gyülésén a főispán jelöltjeivel szemben a maguk jelöltjeit választották meg, kiket azonban a főispán nem enged működni. Az ellenállás kárt tesz az adóbeszedés terén, ellenére van az ország törvényeinek és a kath. vallásnak, ezért vizsgálatot rendel el a felbújtók ellen.
Frankfurt
1658. ápr.12.
latin ny. pv. másolat
XVIII.k.
471-474
Utasítások gr. Nádasdy Ferenc, Globiczer Farkas nevű sárvári vadászati inspektora számára.

1660. jan.
magyar ny.
XVIII.k.
475-476
Nádasdy Ferenc gr. országbíró, kir. tanácsos stb. rendelkezése, mellyel kinevezi Globiczer Farkast uradalmai vadászati inspektorának.
Szeybersdorff
1660. jan.21.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
477-480
Nádasdy Ferenc gr. nyugtája 4461 ft.-ról, melyet a hottendorffi ingóságoknak a fiscus által kért eladási árából vett fel a lenkai monostor felépítésére.
Szaybersdorff
1660. ápr.20.
latin ny. pv.
XVIII.k.
481-482
Záloglevél-töredék a Tompa Pálnál, zálogban lévő bődi, surányi, alsó és felsőszilvágyi, váthi birtokokra vonatkozólag.

1662. márc.21.
latin ny.
XVIII.k.
483-486
Záloglevél, mely szerint Polgár Gergely zálogbaveszi Noszlopi Miklósnétól házhelyét és földjét.

1662. okt.14.
magyar ny.
XVIII.k.
487-490
Szveteney Zsigmond levele bátyjához, Szveteney Izsák vicehadnagyhoz. Leszenyey Nagy Ferenc Sárospatakról hazaérve, a kölcsönkért pénzből 50 ft.-ot megadott, a többit Rajcsányi Gáborra utalta, aki a Tiszántúlra ment Petrőczi Istvánho, így tőle nem kaphatta meg a pénzt, de nem is akar tudni róla. Az 50 ft.-on a zálogban lévő lószerszámot váltotta ki, melyet elküld, vagy személyesen is elvihet. Rákóczi Imre nemsokára megadja a 8 ft.-ot. A földeket nem sikerült eladni.
Rohonc
1663. ápr.23.
magyar ny.
XVIII.k.
491-492
Batthiani Miklós, mint Miculicz Sándor meghatalmazottjának nyugtája 200 rajnai ft.-ról, melyet Prasinszki Péter kam. főszámvevő meghagyása alapján Martinovics András raczkai harmincadostól vett fel.

1668. máj.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
493-496
Nagy János csákányi lakos (Vas m.) és néhai Horváth János fia, György, gosztonyi lakos, Szajki István guttaházai lakos és Falusi, másként Siffer János körmendi lakos közti egyességlevél arról a 12 tallér megfizetéséről, melyet Horváth János vett fel 1631 febr.12.-én Kovács Gergelytől.

1669. márc.4.
magyar ny.
XVIII.k.
497-498
Nádasdy Ferenc gr. levele Pavesics Gergely lenkai udvarbírónak, hogy a mellékelt feljegyzés szerint csináltasson ingeket s azonnal küldje el. A klastrom gabonáját hétfőre küldje el.
Keresztur
1670. máj.14.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
499-500
Nádasdy Ferenc gr. levele Pavesics Gergely lenkai udvarbírónak. A németek megékezéséről szóló információját megkapta. Küldje a kért üvegeket, valamint ablaküveget. Senkit se engedjen makkoltatni.
Lauretum
1670. aug.16.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
501-502
Tallián István, a vasvári káptalan jegyzőjének nyugtája 12 ft.-ról, melyet a kir. ügyész részére megtartott vizsgálatokért (vallatásokért) vett fel Tallián Pétertől.
Szombathely
1671. febr.10.
latin ny. pv.
XVIII.k.
503-504
Farkas István, a vasvári káptalan kanonokjának nyugtája 16 ft-ról, melyet a kir. ügyész részéről Nagy György és Istvánnal együtt végzett vizsgálatok napidíjaként vett fel Tallián Péter soproni dicatortól.
Szombathely
1671. febr.10.
latin ny. pv.
XVIII.k.
505-508
Kamarai meghagyás Dugovics György, a Nádasdy birtokok jövedelme perceptorának, hogy az uralkodó beleegyezése folytán fizessen ki a zár alól vett Nádasdy-birtokok jövedelméből Nádasdy Ferenc gr. István fiának 500, leányainak 1500 ft.-ot egy negyedévre.
Pozsony
1671. febr.23.
latin ny. 5 pv.
XVIII.k.
509-510
Draskovics Miklós gr. nyugtája 2000 ft.-ról, melyet a pozsonyi kamara meghagyása alapján vett fel Dugovits Györgytől (1. 505) Nádasdy Ferenc gr. gyermekei tartására.
Ovár
1671. márc.5.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
511-514
Kamarai meghagyás Kövér Gábornak, a lefoglalt Nádasdy birtokok prefektusának. Az uralkodó csak 2 negyedévre engedélyezett pénzilletményt a Nádasdy árvák javára, melyről értesítést is küldtek. A harmadik negyedévre vonatkozólag Dugoviccsal egyetértve kérvényezzék az uralkodótól.
Pozsony
1671. jún.10.
latin ny. 5 pv.
XVIII.k.
515-516
Draskovics Miklós gr. Moson m. főispánjának nyugtája 2000 ft.-ról, melyet az uralkodó rendelete s a kamara meghagyása alapján vett fel Dugovics Györgytől (1. 505) a Nádasdy árvák számára.
Óvár
1671. jún.12.
latin ny. pv.
XVIII.k.
517-520
Nádasdy Ferenc gr. és felesége, Eszterházy Anna Julianna grófnő kegyes alapítványi levele a Mária-celli apátságnál.
Máriacell
1662. szept.8.
latin ny. pv.
XVIII.k.
521-522
Nádasdi Krisztina grófnő nyugtája 2000 ft-ról, melyet testvére eltartására vett fel Kövér Gábor prefectustól a negyedik negyedévre.
Ovár
1671. szept.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
523-526
Kamarai meghagyás Kövér Gábornak (1. 511), hogy fizessen ki Dugovics György által gr. Draskovics Mikósnak 2000 ft.-ot a folyó negyedévre a Nádasdy árvák javára.
Pozsony
1671. okt.29.
latin ny. pv.
XVIII.k.
527-528
Draskovics Miklós gr. nyugtája 2000 ft.-ról melyet a Nádasdy árvák eltartására vett fel Dugovics Györgytől. (1. 505).
Óvár
1671. nov.16.
latin ny. pv.
XVIII.k.
529-532
Kimutatás a Nádasdy István örökségét képező, most kincstári telkekről Hossendorf, Sammelstorf, Harachon, Gyömyörő, Keresztur községekben és Sopron városban.

1671.
latin ny. 
XVIII.k.
533-534
Vasváry Pál, Vas m. viceszolgabírájának nyilatkozata, hogy a Francsics Ádám által küldött, s a Hidassy jószágra vonatkozó zálog-összeget felkínálta Némsém Péternek, de nem fogadta el, ezért törvény elé idézte.

1673. máj.20.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
535-538
Kamarai meghagyás Nyéki János ikervári harmincadosnak, hogy Sántha Katalinnak fizessen ki 20 ft.-ot a harmincadjövedelemből, amíg elintéződik nevezettnek a Nádasdy jövedelemkből járó nyugdíja.
Pozsony
1674. jún.15.
latin ny. 4 pv.
XVIII.k.
539-540
Záloglevél, mely szerint Sándor István alsó-szilvágyi lakos zálogba adja 25 tallérért házhelyét és 2 hold földjét Dósa Pál kisfaludi lakosnak.

1674. júl.8.
magya ny. (Pajor János szilvágyi iskolamester az egyik tanu)
XVIII.k.
541-542
Kőszeg város követeinek ellennyugtája, hogy Kőszeg városa illeték-kivetési és fogysztási bevételeiből 171 rajnai ft.-ot fizettek be a pozsonyi kamarához.
Pozsony
1674. szept.5.
latin ny. 2 pv.
XVIII.k.
543-544
Hazatius János, Vas m. perceptorának ellennyugtája 1374 rénes ft. 40 dénárról, melyet a vármegye illetékkivetési és fogyasztási bevételeiből fizetett be a pozsonyi kamarához.
Pozsony
1674. szept.10.
latin ny. pv.
XVIII.k.
545-546
Ugyanaz ellennyugtája 3235 ft.-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be ugyanoda.
Pozsony
1674. nov.26.
latin ny. pv.
XVIII.k.
547-552
Adóhátralékkimutaás a sárvári és kapuvári uradalmakból az 1673-1675. évekről.

1675
latin ny.
XVIII.k.
553-560
Kimutatás a sárvási uradalom majorságaiban termett dézsmaasztagok számáról.
Sárvár
1675. szept.18.
magyar ny. 3 pv.
XVIII.k.
561-562
Nádasdy István gr. nyugtája 500 ft-ról, melyet negyedévi megélhetésére vett fel Dugovits György perceptortól.
Kismarton
1675. szept.26.
latin ny. pv.
XVIII.k.
563-564
Bornemissza Ferenc kam. tanácsos és perceptor nyugtája 199 ft. 23 dénárról, melyet Baksay Ferenctől, a Nádasdy kincstár berencsi uradalma számtisztjétől vett fel ez uradalom bevételeiből.
Pozsony
1675. dec.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
565-566
Nádasdy István gr. nyugtája 500 ft.-ról, melyet Dugovits Györgytől vett fel megélhetésére.
Kőszeg
1677. ápr.24.
latin ny. pv.
XVIII.k.
567-568
Draskovics Miklós gr. nyugtája 1500 ft-ról, melyet a Nádasdy árvák számára kutalt összegként vett fel Dugonics György perceptortól a febr. - ápr. hónapokra.
Kőszeg
1674. jún.3.
latin ny. pv.
XVIII.k.
569-572
Kelcz Mihály sárvári tiszttartó kimutatása a Dugovics György uradalmi perceptorhoz küldött összegekről.
Sárvár
1678. febr.8.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
573-574
Franck JÁnos kam. gen. perceptor nyugtája 488 ft. 31 dénárról, melyet Dugovics György, a Nádasdy-kincstári javak perceptora fizetett be ez uradalmak bevételeiből.
Pozsony
1678. dec.31.
latin ny. pv.
XVIII.k.
575-576
Rohonczi Ferenc ellennyugtája 65 ft.-ról, melyet Dugovics Györgynek fizetett be a kereszturi (Vas m.) uradalmi ügyész fizetésébe.
Sárvár
1677. dec.31.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
577-580
Kelcz Mihály (1. 569) kimutatása a Dugovics Mihály perceptorhoz 1678-ban küldött pénzösszegekről.
Sárvár
1679. febr.3.
magyar ny.
XVIII.k.
581-584
Odor Sámuel, a kapuvári uradalom tiszttartójának kimutatása az 1677-78. években Dugovics György perceptorhoz beküldött pénzösszegekről.
Sárvár
1679. febr.20.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
585-586
Nagy Mihály, a csepregi uradalom ispánjának kimutatása az 1677 évben Dugovics György perceptorhoz beküldött pénzösszegekről.
Ujkér
1679. márc.12.
magyar ny.
XVIII.k.
587-588
Ozary Lajos levele Atthenzamber Bernát, ikevári harmincadoshoz. Valószínű, hogy egy csempészbandáról ír, melye eltűntette a zászlókat és a harmincad mekerülsésével mentek el. Lovai elveszése miatt nem mehetett el szolgálatjára. Utasítást kér a zászlók ügyében.
Padár (Zala m. ?)
1679. jan.26.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
589-590
Valamely levél utóirata. Eszterházi Farkas elrendelte a várbeli szállásokból a buzát kihordani, mert jön a nádor, ezért gondoskodjék ő is a búza elhelyezéséről.

Dátum nélkül
magyar ny.
XVIII.k.
591-592
Balassa JÁnos igazolása a kanizsai basa Sobon nevű rabja sarcában Nádasdi Andrásné számára kiadott pénzösszegekről.
H.n.
1783. jan.26.
magyar ny.
XVIII.k.
593-594
Simon Mátyás igazolása a szigetvári Szabó András sarcába felvett kősóról és a kanizsai pasa Sábán nevű rabja sarcába Nádasdy Andrásnénak fizetett pénzről.
Körmend
1682. szept.13.
magyar ny.
XVIII.k.
595-598
Kamarai meghagyás Nyéky Sándor ikervár harmincadosnak, hogy az uralkodó rendelete alapján fizesse ki a sárvári, szengotthárdi és szalavári puskások elmaradt és folyamatosan a jövőbeli fizetésüket a kezelése alatt álló harmicad bevételeiből.
Pozsony
1684. szept.25.
latin ny. 4 pv.
XVIII.k.
599-602
Kimutatás a gr. Nádasdy Istávnné keszthelyi uradlamában lévő gazdasági alkalmazottakról, fizetésükről, űllatállományukról, vetésállományról. 
Keszthely
1685. jún.23.
magyar ny.
XVIII.k.
603-606
Vas m. vizsgálati jegyzőkönyve Tóth István tótfalusi jobbágy paráznasága ügyében.
Kápolnásfalu
1689. febr.7.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
607-608
Bácsmegyei Ferenc, Vas m. alispánja intőpecsétje Szobothya János kérelmére decretalis büntetés-ügyében.
Kis Unyom
1689. jan.28.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
609-610
Tóth István gyaki (ják, Vas m.) lakos záloglevele, mely szerint zálogaadja másfél hold földjét Bőecsődi Ferencnek.

1695. 
magyar ny. u.i. törlesztés 1711. okt.8.
XVIII.k.
611-612
Feljegyzések beszállásolt katonák eltartásáról.
H.n.
1698-1699.
magyar ny.
XVIII.k.
613-614
Kátcsay János, mint Franczicz Máriától született fiai gondnokának meghatalmazó levele Niczky Sándor részére, hogy ügyében eljárjon.
Vasvár
1698. febr.28.
latin ny. pv.
XVIII.k.
615-616
Franczicz Krisztina, férjezett Niczky Sándor meghatalmazó levele férje számára, hogy teljhatalommal járhat el összes ügyeiben.
Vasvár
1698. febr.26.
latin ny. pv.
XVIII.k.
617-618
Kovács János kisujfalusi lakos (Vas m.) nyilatkozata, hogy 12 ft. kötlsége fejében lefoglalta Szőke János radóczi lakos két darab földjét. 
H.n.
1699. máj.14.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
619-622
Lipcsey Mihály pinkafői harmincadellenőr beadványa a kamarához. Küldi a pinkafői harmincad elkészített kimutatásait. Jelenti, hogy a pinkafői harmincados és helyettese néhány ezer ft.-ot sikkasztott. A helyetes eladva a házát, el akar menekülni. Javasolja lecsukatását. A harmincados vagyontalan.

1700.
latin ny. pv.
XVIII.k.
623-624
Vas m. törvényszékének igazolólevele Póka György és Nagy András s Erzsébet, mint Radóczi-örökösök közt a nádor ítélete alapján végbement vagyonosztozkodásról.
Szombathely
1700.
latin ny. töredék
XVIII.k.
625-626
Koppiny Ernő körmendi kapitány levele Vas m. alispánjához, melyben megsürgeti katonai hátralékának a kifizetését.
Körmend
1705. febr.20.
latin ny. 
XVIII.k.
627-628
Batthányi Ferencz gr. levele ismeretlenhez. Breuner generális általa kéreti, hogy menjen hozzá Stájerországon keresztül s ugyan ő Szentgotthárdnál akar tábort ütni, amit lehetetlennek tart. Rabutin bizonyosan Bécsben van. Tudassa ezeket az uj híreket az ottani főemberekkel. 
Kövesd (Gissing (Sopron m.)
1708. jún.23.
magyar ny.
XVIII.k.
629-630
Törjék József javainak összeírása Andráshida (Szala m.) helységben. Összeállította Bajáky György ikervári harmincados.

1710. márc.25.
latin ny. pv.
XVIII.k.
631-632
Szily György levele Szobotin János, Vas m. alispánjához. Hertelendi László panaszkodik a Szentgotthárdon tőle követelt só, gyertya és egyéb konyhai dolgok miatt; a regalis megérkezett a m.-re. Jó volna a holnapi gyűlés előtt a szintén értesített Sigray József elaspánnal mindezeket megtárgyalni.
Kis-Unyom, Vas m.
1712. febr.17.
magyar ny. pv.
XVIII.k.
633-634 a)
Hosszutóthy (Hosztóti) Mihály, a Babocsai regiment hadnagyainak kötelezvénye, mellyel javaiból 2000 ft. nászajándékot biztosít mátkája, Rimancózy Anna számára.
Gyüleviz (Sopron m.)
1715. okt.22.
magyar ny.
XVIII.k.
633-634 b)
Levélfogalmazvány az alispánhoz, melyben közli Hosszutóthy Mihály náazsjándékára vonatkozó okmány másolatát.

1715. okt.22.
magyar ny.
XVIII.k.
635-636
Iványos Kata Horváth Sándorhoz. Semmit nem tud arról, hogy kölkedi pusztáray vonatkozó irat lenne Szegedy Ferencnél, sőt a bődi jószágon kívül nem is tud egyéb birtokról, mert egyikből sem volt semmi haszna. Jöjjön el hozzá és vizsgálja át az iratokat. A Fodor Lászlóval köttött szerződésről informálta őt. Fodortól magától tudja, hogy Fodor eladta a gyöngyöket Bécsben.
Mezőkomárom
1718. márc.20.
magyar ny.
XVIII.k.
637-638
Erdődy Sándor gr. levele ismeretlenhez. Nem térhet ki Vas m. sem a téli kiadások - abrak, széna - megajánlása elől, mert így parancsolja a király, Majthényi János tanácsos pár nap múlva megékezik s vele megtárgyalják az ügyet. Juray alispán sem térhet ki a kiadások fedezése elől. 
Monyorókerék
1718. nov.13.
magyar ny.
XVIII.k.
639-640
Saller László, Vas m. szolgabírájának intő levele Hosszutóthy Judit és Rákos István megkeresésére a Paksa György és Budai György leszármazottjai ellen a náluk zálogban lévő Hosszutóthy jószágok visszaadására.
Hodász (Vas m.)
1720. márc.1.
magyar ny.
XVIII.k.
641-642
Záloglevél, mely szerint Niczky Pál 50 ft-ért zálogba adja Csánigon (Vas m.) fekvő 5 hold földjét Gáll Tamás jobbágyának.
Bécs
1721. júl.20.
magyar ny. másolat
XVIII.k.
643-654
Vas m. vizsgálati jegyőkönyve a dénesdi várhoz tartozó kemenesallya puszta határának megállapítása ügyéen. 
Káld
1721. dec.24.
töredék magyar ny.
XVIII.k.
655-656
Batthyány Lajos gr. levele Vas m. alsipánjához. Megdícséri, hogy Örégen és a Tóthságon lakó jobbágyok zendülését és szétszéledését vérontás nélkül lecsendesítette. (Templomfoglalások?) Az uralkodó rendeleteinek a róm. kath. egyház javára történt végrehajtásáért dicséretet érdemel s rajta lesz, hogy az uralkodó megjutalmazza. Biztosítsa a zavargók vezérét bántatlanságuk felől s a többit pedig igyekezzék áttéríteni a róm. kath. vallásra. Az elszéledteket biztassa a falujukban való visszatérésre. Küldjön jelentést ezekről a Helytartótanácshoz.
Bécs
1732. nov.29.
magyar ny.
XVIII.k.
657-660
Grassalkovics Antal gr. levele Niczky Ádámhoz, a dunántúli tábla bírájához, melyben mint a tábla elnöke, értesíti, hogy Gyely Pál és társai ügyének tárgyalását aug. 27-re tüzte ki.

1738. márc.11.
latin ny.
XVIII.k.
661-662
Lipicsek (?) Boldizsár levele ismeretlenhez. Keresi a zálogban lévő ujfalui 4 jobbágyára vonatkozó záloglevelet. Fát kér épülő házához, valamint őszi és tavaszi gabonanemüt.
Tana Vas m.
1745. márc.20.
magyar ny.
XVIII.k.
663-674
A vasvári káptalan részéről az uralkodó rendelete alapján Zarka Lajos és István kérelmére a családjukra vonatkozó vagyonjogi vonatkozású oklevelek.

1692-1749
latin ny. pv.
XVIII.k.
675-676
Lippics (?) Mózes levele Joborin (?) Mózes Vas m.-i táblabírához. Talált olyan levelet, mely igazolja, hogy a Bagody és Radóczy família egybeházasodott, de lábfájás miatt nem viheti el ezt a levelet. Látogassa meg s hozza el a pusztaszalonaki házra vonatkozó záloglevelet.
Tana
1753. márc.8.
magyar ny.
XVIII.k.
677-680
Niczky József őrnagy meghatalmazó levele Niczky Sándor és Kelcz József számára, melyben összes ügyei intézésére teljhatalommal ruházza fel őket.
Vasvár
1760. máj.27.
latin ny. pv.
XVIII.k.
681-683
Kimutatás gr. Erdődy László birtokainak bevételeiről az 1759-1765. években.


német ny.
XVIII.k.
684-685
Ugyanaz Erdődy Sándor, Lajos, János és Károly grófok birtokainak bevételeiről.
Möllendorf
1766. máj.9.
német ny.
XVIII.k.
686-689
Kimutatás Erdődy Sándor, Károly, János, és Lajos grófok adósságairól az 1746-1765. évbekről.


német ny.
XVIII.k.
690-691
Lászay József levele ismeretlenhez. A januárban megkezdődő bírói tárgyalásokról, honoráriumról ír. Az akacsi ügyet is ekkor tárgyalják. A prímás is pestre jön a tárgyalásokra. Kéri, hogy a vasvári barátoktól kérjen és hozzon annyi zsidó cseresznyét, amennyit tud.
Pozsony
1782. jan.2.
latin ny.
XVIII.k.
692-693
Hangovics János szentkereszti bíró és Stera György esküdt levele a préposthoz, melyben panaszolják, hogy plebánusuk kocsmát nyitott a maga házánál, muzsikásokat tart, azokkal éjjel-nappal iszik. A plebános puskával akadályozta meg borai confiscálását. Megfosztja őket községi jövedelmüktől. Kérik intézkedését.

1782.
magyar ny.
XVIII.k.
694-701
Feljegyzések a rábaszentmmihályi, radováncsencsi, alsórenneki, kerthesi, badonfalvai, szentlőrinci, németszetsődi, azaz a tarodi jószághoz tartozó jobbágyokról és javakról.

Dátum nélkül
magyar ny.


XIX. kötet
490p
Baranya, Fejér, Győr és Komárom vármegyére vonatkozó iratok

1556-1755
275 db =490p
XIX.k.
1-2
Címlap



XIX.k.
3-4
XIX. kötet tartalma: I. szakasz: Baranya megyét illető oklevelek. 4 db. Terjed: 1559-1740. II. szakasz: Fejér vármegyét illető oklevelek. 6 db. Terjed: 1649-1755. III. szakasz: Győr vármegyét illető oklevelek. 98 db. Terjed: 1661-1726. IV. szakasz: Komárom vármegyét illető oklevelek 67 db. Terjed: 1556-1699.



XIX.k.
5-8
Desewffy János meghagyása Perne Pál, Baranya m. dicatorának, hogy a Szigetvárra egyik komisszáriusként az uralkodó által kiküldött Thaly Ferenc költségeire fizessen ki 100 ft.-ot.
Bécs
1559. dec.22.
latin ny. 
XIX.k.
9-10
F. Ferdinánd rendelete Horváth Márk szigetvári kapitányhoz, hogy eddig a Szigetvárhoz csatolt Monoszló vára és uradalma szlavoniai birtokai miatt visszacsatolhassék a bécsi káptalanhoz.
Bécs
1560. jún.14.
latin ny. pv. kir. nagypecsét
XIX.k.
11-12
Balassy György nyugtája 30 ft-ról, melyet Mossóczy László kam. perceptortól vett fel megélhetésére, mivel a pécsi törökök kezeit, nyelvét megcsonkították s hajóit elvették.
Pozsony
1567. márc.21.
latin ny. pv.
XIX.k.
13-20 a)
Kamarai meghagyás Füleky László kamarai jegyzőnek, hogy az uralkodó mellékelt rendelte alapján iktassa be a pécsi püspöki birtokba Berényi Zsigmond uj püspököt, számbavéve a birtokállományt. 
Pozsony
1740. márc.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
13-20 b)
III. Károly rendelete, melyben utasítja a kamarát Berényi Zsigmondnak a pécsi püspökség javaiba való beiktatására a rendeletben előírtak végreahjtásával.
Bécs
1739. dec.4.
latin ny. másolat
XIX.k.
21-22
Batthyany Ádám nyugtája 500 tallérról, melyet Palotai Miklós sarcából vett fel Franczicz Gáspártól. 
(Érsek)Ujvár,
1650. aug.24.
magyar ny. pv.
XIX.k.
23-26
Pálffy Pál nádor felhívása segélygyűjtésre, hogy kiválthassák a török fogságba esett Palotai Miklóst, kinek váltságdíjában 5000 tallért és 5 török foglyot követel a török.

1650. jún.20.
latin ny. pv.
XIX.k.
27-28
Koháry István, szécsényi főkapitány felhívása, hogy az ország lakosai járuljanak hozzá pénzbeli adományaikkal Palotay Miklós hadnagynak a török fogságból való kiváltásához.
Szécseny
1650. jún.13.
magyar ny. pv.
XIX.k.
29-32 a)
Vy Imre tápszentmiklósi jobbágy kérvénye a magyar kamarához, melyben pénzsegélyt kér a fejérvári török rabságból való kiváltásához.

Dátum nélkül.
magyar ny.
XIX.k.
29-32 b)
Eszterházy János gr. ajánló sorai.

1671. jan.27.
magyar ny.
XIX.k.
33-40
Fehér m. 2 vizsgálati jegyzőkönyve a Botka család nemességének igazolása ügyében.

1755.
latin és magyar ny.
XIX.k.
41-44
Hiersch András kir. titkár, a végvári építkezések pénztárnokának nyugtája 2000 ft.-ról melyet Győr vára építkezéseinek folytatására vett fel Bornemissza Pál erdélyi püspöktől, nyitrai püspökség kormányzójától.

1561. szept.15.
latin ny. pv.
XIX.k.
45-46
Kamarai meghagyás a perceptoroknak, hogy a pannonhalmi apátnak, Babolchia vára, Segesd és Marcali kastélyok javainak tizede bérleteként pénz helyett a felsorolt mennyiségű és minőségű posztót adják ki.
Pozsony
1562. máj.11.
latin ny. pv.
XIX.k.
47-48
Mossóczy László gen. perc. nyugtája 227 ft. 25 d. és 252 ft. 66 1/3 dénárról, melyet Csuzy Benedek, Győr és Komárom vármegyék dicatora fizetett be a megyék subsidiumaként.
Pozsony
1564. ápr.7.
latin ny. pv.
XIX.k.
49-50
Poky Menyhért, Győr m. alispánjának, szolgabíráinak és jegyzőjének nyugtája 26 ft.-ról, melyet szolgálati járandóságukként vettek fel Csuzy Benedek dicatortól, s igazolják, hogy Nagy-Éts helységből a török pusztítás miatt semmi dica nem folyt be, hasonlóképpen Móritzhidáról sem.
Győr
1565. jún.2.
latin ny. pv.
XIX.k.
51-52
Győr m. 1565. évi subsisdiumelszámolása Gyuzy Benedek dicator részéről.


latin ny.
XIX.k.
53-54
Szelesthey Literatus Dénes, Győr m. jegyzőjének elismervénye, hogy felvette Literatus László alispán és dicatortól az 1567 és 1568. évi szolgálati járandóságát.
Győr
1568. márc.1.
latin ny. pv.
XIX.k.
55-56
Kemen András, Tsakó Gergely, Taracsi Benedek Győr m.-i szolgabírák elsimervénye, hogy felvették az 1567 és 1568. évekre szóló szolgálati járandóságukat Literatus László alispántól és dicatortól.
Győr
1568. aug.7.
latin ny. pv.
XIX.k.
57-58
Szelesthey Literatus Dénes (1. 53) nyugtája 2 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Literatus László, Győr m. alispánja és dicatorától. 
Győr
1570. okt.14.
latin ny. pv.
XIX.k.
59-60
Alsoki Literatus László, Győr m. dicatorának nyugtája 52 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel.
Pozsony
1570. ápr.27.
latin ny. pv.
XIX.k.
61-62
Alsoki Literatus László, Győr m. dicatorának nyugtája 24 ft.-ról, melyet fizetéseként vett fel.
Pozsony
1570. ápr.27.
latin ny. pv.
XIX.k.
63-64
Alsoki Literatus László, Győr m. dicatorának nyugtája 52 ft.-ról, melyet dicatori fizetésébe vett fel.
Győr
1570. okt.3.
latin ny. pv.
XIX.k.
65-66
Alsoki Literatus László, Győr m. dicatorának nyugtája 24 ft.-ról, melyet dicatori fizetésébe vett fel.
Győr
1570. okt.29.
latin ny. pv.
XIX.k.
67-68
Szelesthei Literatus Dénes (1. 53) nyugtája 2 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Literatus László, Győr m.-i alispán, dicatortól.
Győr
1570. febr.12.
latin ny. pv.
XIX.k.
69-70
Kemen András, Enesey István és Zeni István, Győr m.-i szolgabírák nyugtája 24 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vettek fel Literatus László dicatortól.
Győr
1570. nov.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
71-72
Kemen András, Takatsy Benedek és Enesey Sebestyén, Győr m. szolgabíráinak nyugtája 12 ft-ról, melyet szolgálati járandóságuk gyanánt vettek fel Literatus László dicatortól.
Győr
1572. jan.6.
latin ny. pv.
XIX.k.
73-74
Kemen András, Takatsy Benedek és Enesey Sebestyén, Győr m. szolgabíráinak nyugtája 12 ft-ról, melyet szolgálati járandóságuk gyanánt vettek fel Literatus László dicatortól.
Győr
1572. szept.21.
latin ny. pv.
XIX.k.
75-76
Kemen András (1. 71) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1575. márc.15.
latin ny. pv.
XIX.k.
77-78
Zelesthei Literatus Dénes, Győr m. jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet szolgálati járandósága fejében vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1574. márc.20.
latin ny. pv.
XIX.k.
79-80
Takatsi Benedek (1. 71) nyugtája 8 ft.-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1574. márc.23.
latin ny. pv.
XIX.k.
81-82
zelesthei Literatus Dénes (1. 779) nyugtája 8 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1574. jan.2.
latin ny. pv.
XIX.k.
83-84
Encsei Sebestyén (1. 71) nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. járandósága címén vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1574. máj.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
85-86
Alsóki Literatus László, Győr m. dicatorának nyugtája 52 ft.-ról,  melyet fizetéseként vett fel.
Győr
1574. ápr.4.
latin ny. pv.
XIX.k.
87-88
Alsóki Literatus László, nyugtája 24 ft-ról, melyet alispáni szolgálati járandósága fejében vett fel.
Győr 
1574. ápr.13.
latin ny. pv.
XIX.k.
89-90
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 190 ft-ról, melyet Győr m. subsidiumaként vett fel Alsóky Literatus László, Győr m. alispánja és dicatorától készpénzben, részben arról a 100 ft-ról, szóló nyugtával, melyet a győri német katonák favásárlására adott ki.
Pozsony
1574. dec.23.
latin ny. pv.
XIX.k.
91-92
Zelesthey Literatus Dénes (1. 77) nyugtája 4 ft-ról, melyet szolgálati járandósága fejében vett fel Alsóky Literatus László dicatortól.
Győr
ápr.3.
latin ny. pv.
XIX.k.
93-94
Alsóki Literatus László (1. 89) nyugtája 52 ft-ról, melyet dicatori fizetésébe vett fel.
Győr
1575. máj.15.
latin ny. pv.
XIX.k.
95-96
Alsóki Literatus László nyugtája 24 ft-ról, melyet alispáni szolg. jár. fejében vett fel.
Győr
1575. máj.14.
latin ny. pv.
XIX.k.
97-98
Enesei Sebestyén, Győr m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. jár. fejében vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1575. máj.8.
latin ny. pv.
XIX.k.
99-100
Takácsi Benedek, Győr m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1575. máj.8.
latin ny. pv.
XIX.k.
101-102
Kemen András, Győr m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1575. máj.8.
latin ny. pv.
XIX.k.
103-104
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 100 ft-ról, melyet Alsóki Literatus László, Győr m. alispánja és dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1575. jan.20.
latin ny. pv.
XIX.k.
105-106
Wienner András kam. perceptor nyugtája 73 ft. 25 dénárról, melyet Alsóky Literatus László (1. 103) fizetett be Győr m. dicajaként Nagély Jakab élelmezési gondnok 3 nyugtájával, ki ez összeget a győri német katonák fizetési segélyébe vette fel.
Pozsony
1577. ápr.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
107-108
Wienner András kam. perceptor nyugtája 163 ft. 50 dénárról, melyet Alsóky Literatus László (1. 103) fizetett be Győr m. dicajaként Nagély Jakab élelmezési gondnok 3 nyugtájával, ki ez összeget a győri német katonák fizetési segélyébe vette fel.
Pozsony
1577. ápr.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
109-110
Wienner András kam. perceptor nyugtája 73 ft. 50 dénárról, melyet Alsóky Literatus László (1. 103) fizetett be Győr m. dicajaként Nagély Jakab élelmezési gondnok 3 nyugtájával, ki ez összeget a győri német katonák fizetési segélyébe vette fel.
Pozsony
1577. ápr.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
111-112
Wienner András kam. perceptor nyugtája 154 ft., melyet Alsóky Literatus László (1. 103) fizetett be Győr m. dicajaként Nagély Jakab élelmezési gondnok 3 nyugtájával, ki ez összeget a győri német katonák fizetési segélyébe vette fel.
Pozsony
1578. márc.5.
latin ny. pv.
XIX.k.
113-114
Wienner András kam. perceptor nyugtája 4 ft. 50 dénárról, melyet Alsóky Literatus László (1. 103) fizetett be Győr m. dicajaként Nagély Jakab élelmezési gondnok 3 nyugtájával, ki ez összeget a győri német katonák fizetési segélyébe vette fel.
Pozsony
1578. márc.31.
latin ny. pv.
XIX.k.
115-118
Kamarai meghagyás literatus Ambrus, Győr m.-i dicatornak, hogy a győri katonák fabeszerzésére fizessen ki a dicabevételekből 100 ft-ot.
Pozsony
1579. jún.4.

XIX.k.
119-120
Zelesthey Literatus Dénes (1. 91) nyugtája 4 ft-ról, melyet szolg. járandóságaként vett fel Zegy Litartus Ambrus, Győr m.-i dicatortól.
Győr
1878. júl.5.
latin ny. pv.
XIX.k.
121-124
Kamarai meghagyás Literatus Ambrus Győr m.-i dicatornak, hogy úgy a nála lévő, mint a beszedendő adópénzt fizesse ki Nagl Jakab győri élelmezési gondnoknak az ottani katonák fizetési segélyezésére.
Pozsony
1578. júl.21.
latin ny. pv.
XIX.k.
125-126
Takátsi Benedek, Győr m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet szolg. jár. fejében vett fel Zeghi Literatus Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1579. jún.18.
latin ny. pv.
XIX.k.
127-128
Enesei Sebestyén, Győr m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról melyet szolg. jár.ként vett fel Literatus Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1579. okt.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
129-130
Enesei Sebestyén nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1579. okt.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
131-132
Alsóki Literatus László, Győr m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet szolg. jár. címén vett fel Literatus Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1579. febr.24.
latin ny. pv.
XIX.k.
133-134
Ugyanaz nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1579. okt.18.
latin ny. pv.
XIX.k.
135-136
Eneschi Sebestyén (1. 127) nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Literatus László dicatortól.
Győr
1579. jan.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
137-138
Kemen András, Győr m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1579. jan.10.
latin ny. pv.
XIX.k.
139-140
Zelesthi Literatus Dénes, Győr m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Literatus Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1579. okt.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
141-142
Ugyanaz nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1579. máj.23.
latin ny. pv.
XIX.k.
143-144
Takacsi Benedek (1. 125) nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1579. nov.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
145-146
Ugyanaz nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Győr
1579. jan.10.

XIX.k.
147-148
Wienner András nyugtája 16 ft. 50 dénárról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m. dicatora fizetett be a m. adóhátralékába.
Pozsony
1579. febr.28.
latin ny. pv.
XIX.k.
149-150
Ugyanaz nyugtája 383 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól fizetett be Nagely Jakab, győri élelmezési gondnok 4 nyugtájával, aki a győri helyőrségi német katonák fizetési segélyeként vette fel.
Pozsony
1579. febr.28.
latin ny. pv.
XIX.k.
151-152
Győr m. 1579. évi subsidium-elszámolása Szerecheni Zeghy Literatus Ambrus m.-i dicator részéről.
Pozsony
1580. okt.1.
latin ny.
XIX.k.
153-156
Wienner András kam. perceptor nyugtája 412 ft. 50 dénárról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m. dicatora fizetett be a m. adóhátralékába, részben készpénzben, részben Nagely Jakab, a győri német katonák élelmezési gondnokának nyugtáival.
Pozsony
1580. okt.1.
latin ny. pv.
XIX.k.
157-158
Ugyanaz nyugtája 4 ft. 50 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1580. okt.1.
latin ny. pv.
XIX.k.
159-162
Kamarai meghagyás Literatus Ambrus, Győr m. dicatorának, hogy fizessen ki a győri polgároknak 100 ft.-ot katonák szükségére való fa megvásárlására.
Pozsony
1582. máj.23.
latin ny. 3 pv.
XIX.k.
163-164
Selyen Benedek, Győr m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet Szerecheni Zeghi Ambrus dicatortól vett fel szolg. járandóságaként.
győr
1582. júl.1.
latin ny. pv.
XIX.k.
165-168
Kamarai meghagyás Literatus Ambrus (1. 163) számára, hogy a nála lévő pénzt fizesse ki a győri katonák fizetése végett Mayr Illésnek, Gravenauer Lipót magtárprefektus nyugtájára.
Pozsony
1582. júl.20.
latin ny. 3 pv.
XIX.k.
169-172
Kamarai meghagyás Literatus Ambrus (1. 163) számára, hogy a nála lévő pénzt fizesse ki a győri katonák fizetése végett Mayr Illésnek, Gravenauer Lipót magtárprefektus nyugtájára.
Pozsony
1582. okt.8.
latin ny. 5 pv.
XIX.k.
173-174
Wienner András kam. perceptor nyugtája 200 ft-ról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m. dicatora fizetett be a m. dicajaként, Cravenauer Lipót, a győri élelmezési magtár főnökének és a győri bíráknak nyugtáival. (Az okmány jobb alsó része hiányzik.)
Pozsony
1582. nov.12.
latin ny. pv.
XIX.k.
175-176
Wienner András nyugtája 180 ft-ról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m. dicatora fizetett be a m. dicabevételeiből Mayr Illyés győri élelmezési gondok nyugtájával, aki ez összeget az ottani német katonák fizetéssegélyezéseként vette fel.
Pozsony
1582. nov.26.
latin ny. pv.
XIX.k.
177-178
Zelesthey Literatus Dénes, Győr m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet jegyzői járandóságaként vett fel Zeghy Litaratus Ambrus m.-i dicatortól. 
Győr
1583. júl.6.
latin ny. pv.
XIX.k.
179-180
Zelesthey Literatus Dénes, nyugtája 2 ft-ról, melyet jegyzői járandóságaként vett fel Zeghy Litaratus Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1583. okt.19.
latin ny. pv.
XIX.k.
181-184
Wienner András kam. perceptor nyugtája 70 ft-ról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m.- dicatora fizetett be a m. dicahátralékába, Mayr Illés győri élelmezési gondok és a győri bírák nyugtájával.
Pozsony
1583. ápr.18.
latin ny. pv.
XIX.k.
185-186
Wienner András kam. perceptor nyugtája 11 ft-ról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m.- dicatora fizetett be a m. dicahátralékába, Mayr Illés győri élelmezési gondok és a győri bírák nyugtájával.
Pozsony
1583. ápr.29.
latin ny. pv.
XIX.k.
187-190
Kamarai meghagyás Literatus Ambrus, Győr m . dicatorának, hogy fizessen ki a győri polgároknak katonai favásárlásra 100 ft-ot.
Pozsony
1583. jún.21.
latin ny. 4 pv.
XIX.k.
191-194
Kamarai meghagyás Literatus Ambrus, Győr m . dicatorának, hogy az összes befolyt pénzt fizesse ki a győri katonák húsvásárlására.
Pozsony
1583. szept.19.
latin ny. 3 pv.
XIX.k.
195-198
Wienner András kam. perceptor nyugtája 400 ft-ról, melyet Zeghy Literatus Ambrus, Győr m. dicatora fizetett be a m. dicajaként, Mayr Illyés győri katonai élelmezési gondnok és a győri bírák favásárlási nyugtáival.
Pozsony
1583. dec.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
199-200
Selyem Benedek, Győr m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. járandóságaként vett fel Zerecheni Zeghy Ambrus m.-i dicatortól. Utóiratban ugyanannak nyugtája újabb 8 ft. felvételéről.
Győr
1584. nov.10.
latin ny. pv.
XIX.k.
201-202
Mérgesi Paky Ambrus, Győr m. alispánjának nyugtája 48 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Szerecseni Zeghi Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1584. nov.19.
latin ny. pv.
XIX.k.
203-204
Kemény András, Győr m. szolgabírájának nyugtája 16 ft-ról, melyet ugyanazon címen ugyanattól vett fel.
Győr
1584. dec.19.

XIX.k.
207-208
Wienner András kam. perceptor nyugtája 60 ft-ról, melyet Zeghy Ambrus (1. 201) fizetett be Győr m. dicajaként, Mayr Illyés, Győr vára élelmezési gondokának nyugtájával, ki ez összeget a német katonák húsvásárlására fordította.
Pozsony
1584. dec.31.
latin ny. pv.
XIX.k.
209-212
Ugyanaz nyugtája 460 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon célra, ugyanaz nyugtáival.
Pozsony
1584. dec.31.
latin ny. pv.
XIX.k.
213-220
Győr m. 1583-1584. évi subsidiumelszámolása Szerecheni Zeghy Ambrus dicator részéről.

1584
latin ny. pv.
XIX.k.
221-222
Zelesthey Literatus Dénes, Győr m. jegyzőjének nyugtája 2 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Zeghy Ambrus m.-i dicatortól.
Győr
1584. jún.2.
latin ny. pv.
XIX.k.
223-224
Stenichnaky Mihály kam. perceptor nyugtája 12 ft. 18 dénárról, melyet Zeghy Ambrus, Győr m.-i dicator fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1584. febr.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
225-226
Ugyanaz nyugtája 16 ft. 40 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1593. febr.8.
latin ny. pv.
XIX.k.
227-230
Ebeczky Imre kam. perceptor nyugtája 262 ft. 50 dénárról, melyet Nagy Pál, Győr m. dicatora fizetett be a m. dicajaként Pandelkhooffer Nikodemus és Rottenperger Márton nyugtájával, akik pedig Pálffy Katalin 15.000 ft-nyi követelése engedményesének, Praisser János győri főkapitánynak a számlájára vették fel.
Pozsony
1628. nov.4.
latin ny. pv.
XIX.k.
231-232
Ugyanannak nyugtája 18 ft. 80 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1628. nov.4.
latin ny. pv.
XIX.k.
233-236
Vatay Lukács kam. perceptor nyugtája 862 ft.-ról, melyet Schemberger György Győr m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1642. jan.24.
latin ny. pv.
XIX.k.
237-240
Ugyanaz nyugtája 107 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1642. jan.24.
latin ny. pv.
XIX.k.
241-242
A győri káptalan valláslevele Füsky János kalocsai érsek, győri püspöki adminisztrátor végrendelkezési intézkedései felől.
Győr
1657. márc.18.
latin ny. pv.
XIX.k.
243-246
Zichy István gr. levele Farkas András Győr m. alispánjához, melyben értesíti, hogy Győrben és Ásványban postaállomást létesítettek. Az előbbire Thamássi Jánost jelölték, kinek fizetése fejében fizessen ki 50 ft.-ot.
Pozsony
1661. júl.21.
latin ny. pv. nyoma
XIX.k.
247-250
Lanser Gáspár kérvénye a kamrához, hogy adja meghagyását a győri harmincadosnak az ő nemai postamesteri fizetése folyósítására.
(Nema)
1661. dec.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
251-254
Kamarai meghagyás Farkas András győri hamrincadosnak, hogy folyósítsa a nemai postamester 48 ft.-nyi negyedévi fizetését és 4 ló tartására egynként 4 ft-ot.
Pozsony
1662. jan.5.
latin ny. 5 pv.
XIX.k.
255-256
N.N. győri postamester nyugtája 46 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Farkas András győri harmincadostól.
Győr
1662. jan.10.
német ny. pv.
XIX.k.
257-258
A győri káptalan nyugtája 50 ft-ról, melyet a Nádasdy birtokok negyed (quarta) illetéke bérlete fejében vett fel Kövér Gábortól, a kincstári kezelésben álló Nádasdy birtokok prefektusától.
Győr
1671. febr.2.
latin ny. pv.
XIX.k.
259-262
Sárkány János levele Kolonics Lipót gr. bécsujhelyi püspök kamara elnökhöz, melyben védelmezi a győrvári jobbágyokat a vasvári káptalannal folyó határviszályukban, melynek törvényes útra való terelését kéri.
Győr
1672. máj.2.
magyar ny. pv.
XIX.k.
263-266
Hitelesített nyugtamásolatok Győr m. repartitio accisa illetékeinek befizetéséről.
Győr
1673. jún.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
267-268
Kamarai meghagyás a győri harmincadosnak, hogy térítse meg Zeitinger Mihály győri tisztviselőnek a keresztyén foglyoknak kiváltására kiadott 116 ft.-ját.
Pozsony
1673. júl.27.
latin ny. 
XIX.k.
269-272
Zeitinger Mihály kérvénye a kamarához, melyben két török bégnek márciustól júl. 16-ig szóló tartásdíja megtérítését kéri.
Győr
1673. júl.4.
német ny.
XIX.k.
273-276
Kamarai meghagyás Farkas András győri harmincadosnak, hogy fizessen ki Zeitinger Mihálynak 116 ft.-ot, melyet két török bég tartására költött a ker. foglyok kiváltásával kapcsolatban.
Bécs
1673. júl.23.
latin ny. 5 pv.
XIX.k.
277-280
Ugyanaz ugyanannak, hogy 4 töröm fogoly tartásáért fizessen ki Zeitinger Mihálynak 201 ft.-ot.
Pozsony
1673. nov.16.
latin ny. 5 pv.
XIX.k.
281-282
Győrődy István komáromi fogyasztási (accisa) perceptor ellennyugtája 735 ft. 95 dénárról, melyet komáromi fogyasztási illeték címén fizetett be lengyel pénzben a kamarához.
Pozsony
1674. júl.12.
latin ny. pv.
XIX.k.
283-288
Nyugtajegyzék a győri helyőrség 1679 januári legénységi zsodljának kifizetéséről.
Győr
1679. jan.1.
német ny. pv.
XIX.k.
289-292
Horváth Tamás és felesége, Pallya Erzsébet nyilatkozata, hogy Rózsás Tamáson semmi követelésük nincs, mert valamennyi tartozását teljesítette.
Komárom
1687. júl.14.
magyar ny. aláírások 3 pv.
XIX.k.
293-296
Zbisko György kamarai számtiszt véleményezése a gyári harmincadhoz, ujjáépítéséről.
Pozsony
1698. aug.23.
latin ny. pv.
XIX.k.
297-300
Ugyanannak véleménye a győri harmincad-ház ujjáépítésére vonatkozó kérvényről.
Pozsony
1698. febr.15.
latin ny. pv.
XIX.k.
301-302
Belfort Ádám győri főhadnagy nyilatkozata a Bellovicz Gábortól megalkudott, de Farkas Mihály által meghiusított házvétel ügyében.
Győr
1702. jún.2.
magyar ny.
XIX.k.
303-306
Bolfort Ádám főhadnagy nyilatkozata és nyugtája, hogy a Bellovics Gábortól megalkudott ház előlegeként Farkas Mihály győri postamesternek átadott két kapa árába utóbbitól 260 ft.-ot felvett.
Győr
1702. jún.8.
magyar ny. 2 pv.
XIX.k.
307-308
Armpruster András nyugtája 45 ft-ról, melyet Piltz Ádám adósától kamat címén vett fel Szászky János győri rektornál történt látogatásakor. 
Győr
1726. máj.7.
német ny. pv.
XIX.k.
309-310
IV. szakasz: Komárom m.-t illető oklevelek.



XIX.k.
313-314
Literatus Pál (de Polyna) a naszádosok vajdájának levele Péterváradi Balázs váci püspök, kir. tanácsohoz, melyben élete fenntartására ujabb pénzbeli támogatást kér.
Komárom
1556. okt.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
315-318
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 588 ft.-ról, melyet 360 ft.ot Komárom, 228 ft.-ot Győr m. subsidiumaként fizetett be Chwzy Benedek, Komárom és Győr megyék dicatora.
Pozsony
1564. szept.26.
latin ny. pv.
XIX.k.
319-320
Elszámolás Komárom m. 1565. évi subsidium bevételeiről és kiadásairól.

1565
latin ny.
XIX.k.
321-322 a)
Portakimutatás azokból a Komárom m.-i helységekből, ahol 1564-ben helyszíni vizsgálatokat tartottak.

1564.
latin ny.
XIX.k.
321-322 b)
Kimutatás falvanként a Komárom m.-ben elnéptelendett portákról.

1564
latin ny.
XIX.k.
323-324
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Nagy Ferenc vajdának futári szolgáaltaiért fizessen ki 50 dénárt.
Pozsony
1567. jan.11.
latin ny.
XIX.k.
325-326
Komárom m. igazolólevele az Ujfaluban és Nagylélben a vizáradás miatt bekövetkezett portaszám-csökkenésről.
Komárom
1571. aug.6.

XIX.k.
327-328
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 163 ft-ról, melyet Posar Lukács, Komárom m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1571. dec.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
329-330
Ugyanaz nyugtája 340 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1571. dec.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
331-332
Czyna András, Komárom m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Posár Lukács m.-i dicatortól.
Komárom
1572. dec.7.
latin ny. pv.
XIX.k.
333-334
Cyeny (?) Márton, Komárom m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet szolg. jár. fejében vett fel Posrá Lukács m.-i dicatortól.
Komárom
1572. dec.7.
latin ny. pv.
XIX.k.
335-336
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 156 ft-ról, melyet királyi ajándékként fizetett be Posár Lukács, Komárom m. dicatora.
Pozsony
1573. dec.3.
latin ny. pv.
XIX.k.
337-338
Nagyváthy Ferenc nyugtája 70 ft-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be ugyanaz.
Pozsony
1574. márc.11.
latin ny. pv
XIX.k.
339-340
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 119 ft.-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be ugyanaz.
Pozsony
1575. jan.11.
latin ny. pv.
XIX.k.
341-342
Ugyanaz nyugtája 41 ft. 87 1/2 dénárról, melyet Komárom m. subsidiumaként fizetett be Posár Lukács dicator.
Pozsony
1575. jan.11.
latin ny. pv.
XIX.k.
343-344
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 71 ft-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be ugyanaz.
Pozsony
1572. márc.15.
latin ny. pv.
XIX.k.
345-346
Aichinger Mihály kam. perceptor nyugtája 57 ft. 25 dénárról, melyet kir. ajándékként fizetett Posár Lukács, komárom m. dicatora.
Pozsony
1576. jan.2.
latin ny. pv.
XIX.k.
347-348
Ugyanaz nyugtája 16 ft-ról, melyet kir. ajándékként fizetett be Posár Lukács (1. 345).
Pozsony
1576. ápr.10.
latin ny. pv.
XIX.k.
349-350
Ugyanaz nyugtája 16 ft. 75 dénárról, melyet Posár Lukács (1. 345) fizetett be Komárom m. dicajaként.
Pozsony
1576. ápr.10.
latin ny. pv.
XIX.k.
350-351
Wienner András kam. perceptor nyugtája 7 ft. 50 dénárról, melyet Pochy Menyhért, Komárom m. dicatora fizetett be komáromi élelmezési tiszttartó nyugtájával, aki a helyőrségi német katonák segélyére vette fel.
Pozsony
1578. febr.27.
latin ny. pv.
XIX.k.
352-354
Ugyanaz nyugtája 8 ft. 25 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen ugyanaz nyugtájával.
Pozsony
1578. febr.27.
latin ny. pv.
XIX.k.
355-356
Ugyanaz nyugtája 6 ft. 25 dénárról, melyet Jawar Anna, özv. Posrá Lukácsné fizetett be Komárom m. dicahátralékaként Thury Márton nyugtájával.
Pozsony
1578. márc.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
357-358
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Izdenczy Mátyás komáromi vajda megélhetésére 12 ft.-ot.
Pozsony
1582. júl.12.
latin ny.
XIX.k.
359-360
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Izdenczy Mátyás komáromi vajda megélhetésére 40 ft.-ot.
Pozsony
1582. okt.12.
latin ny.
XIX.k.
361-362
Werthessy István, Komárom m. alispánjának, Markházy Imre és Damonkos Mihály szolgabíráinak és Andreasych Mátyás jegyzőjének nyugtája 22 ft-ról, melyet szolgáalti járandóságuk gyanánt vettek fel Aranyassy János, Komárom m-i dicatortól.
Komárom
1583. okt.9.
latin ny. 4 pv.
XIX.k.
363-364
Ugyanazok nyugtája 22 ft.-ról, melyet ugyanattól vettek fel ugyanazon címen.
Komárom
1583. aug.27.
latin ny. 4 pv.
XIX.k.
365-368
Kylman András komáromi főkapitány nyugtája 737 ft. 50 krajcárról, melyet katonai fizetéseként vett fel Jezernyiczky Kristóf szempezi harmincadostól.
Szempez
1584. aug.27.
latin ny. pv.
XIX.k.
369-370
Kamarai meghagyás a eprceptornak, hogy fizessen ki 15 ft.-ot Izdenczy Mátyás komáromi vajda megélhetésére.
Pozsony
1585. ápr.10.
latin ny. pv.
XIX.k.
371-374
Pálffy Miklós gr. Pozsony és Komárom várak főkapitánya e megyék főispánja stb. nyugtája 787 ft. 50 dénárról, melyet a komáromi katonák fizetésére készpénzben és élelemben kölcsön adott 7349 ft. 28 1/3 1/2 dénár követelése törlesztésére vett fel Heölgye Gáspár nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1588. aug.10.
latin ny. pv.
XIX.k.
375-376
Sztenicznyaky Mihály kam. perceptor nyugtája 32 ft-ról, melyet Aranyassy János, Komárom m. dicatora fizetett be az országgyűlés által megállapított, a biztosok (commissariusok) kiadásainak fedezésére szolgáló 10 dénárnyi kivetésből.
Pozsony
1589. jan.23.
latin ny. pv.
XIX.k.
377-378
Ugyanaz nyugtája 5 ft. 85 dénárról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1589. nov.29.
latin ny. pv.
XIX.k.
379-380
Sypos Ambrus komáromi vajda nyugtája 8 ft-ról, melyet megélhetésére vett fel Sztenichnyaky Mihály kam. perceptortól.
Pozsony
1593. okt.18.
latin ny. pv.
XIX.k.
381-382
Bakó Farkas kiskomáti (Zala m.) főkapitány nyugtája 36 köböl buzáról és 29 köböl rozsról, melyet az uralkodó dézsmájából vettek fel asztaltartására Komáromból, Szalambokról és Korosból Boncz Lászlótól.
H.n.
1595. 
magyar ny.
XIX.k.
383-384
Peck Lipót kir. tanácsos kam. gen. perceptor nyugtája 85 ft.-ról, melyet Cherkó Mihály, komárom m. dicatora fizetett be a m. dicabevételeiből.
Pozsony
1610. jún.7.

XIX.k.
385-388
Cherkó Mihály, Komárom m. dicatorának jelentése a kamarához, melyben jelzi, hogy milyen akadályokkal és költségekkel jár a dicabeszedés a m. hódoltsági és szabad részein.
H.n.
1610. dec.11.
magyar ny.
XIX.k.
389-392
Elszámolás Komárom m. 1610. évi dicajáról Cherkó Mihály dicator részéről.
Pozsony
1610. dec.11.
latin ny. 
XIX.k.
393-394
Komárom m. portaösszeírása 1610-ben.


magyar ny.
XIX.k.
395-396
Tájékoztatás a kamara és Komárom m. dicatora számára a Komárom vármegyére kivetett és beszedendő adókról.

1610. dec.11.
latin ny.
XIX.k.
397-398
Partinger Gáspár kam.gen. perceptor nyugtája 128 ft.-ról, melyet Zily Lőrinc, Komárom m. dicatora fizetett be a m. királyi ajándéka címén.
Pozsony
1619. febr.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
399-400
Partinger Gáspár nyugtája 128 ft.-ról, melyet Zily Lőrinc fizetett be török kiadások címén.
Pozsony
1619. febr.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
401-402
Partinger Gáspár nyugtája 314 ft.-ról, melyet Zily Lőrinc fizetett be a m. dicaja címén.
Pozsony
1619. febr.25.
latin ny. pv.
XIX.k.
403-406
Partinger Gáspár nyugtája 200 ft-ról, melyet Zily Lőrinc fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1619. jún.26.
latin ny. pv.
XIX.k.
407-410
Kamarai meghagyás Zily Lőrinc, Komárom m.-i dicator számára, melyben szigorúan utasítja az adóhátralékok beszedésére és befizetésére.
Pozsony
1619. dec.23.
latin ny. 3pv.
XIX.k.
411-412
Paritnger Gáspár kam.gen. perceptor nyugtája 110 ft. 25 dénárról,m elyet Zily Lőrinc, Komárom m. dicatora fizetett be a m. dicajaként.
Pozsony
1620. jan.16.
latin ny. pv.
XIX.k.
413-414
Pálffy Pál kir. helytartó utasítása Ordódy Imre kam. perceptornak, hogy fizesse ki a kiskomáromi (Zala m.) helyőrség egyhavi fizetését.
Pozsony
1653. aug.12.
latin ny. pv.
XIX.k.
415-416
Gersey Pethő László kiskomáromi főkapitány nyugtája 40 magyar forintról, melyet Ranch Dániel főharmincados megbízásából Kanizsay Miklós kiskomáromi harmincadostól vett fel egy ház megvételére, ill. lerombolására.
Kis Komár (zala m.)
1659. ápr.24.
latin ny. pv.
XIX.k.
417-420
Bossany Gábor révkomáromi vicekapitány nyugtája 100 ft-ról, melyet a nádor megbízásából vett fel Haghon Mihály nógrádi harmincadostól.
Komárom
1659. ápr.24.
latin ny. pv.
XIX.k.
421-422
Thölgyei Balassa Ferenc, Komárom m. fogyasztási adó perceptorának ellennyugtája 750 ft-ról, melyet a m. repartitionális és fogyasztási (accisa) bevételeiből fizetett be lengyel pénzben a kamarára.
Pozsony
1674. júl.4.
latin ny. pv.
XIX.k.
423-426
Vayda Márton ellennyugtája 150 ft-ról, melyet ugyanazon címen fizetett be (1. 421).
Pozsony
1674. júl.11.
latin ny. pv.
XIX.k.
427-430
Kimutatás a Királsághy János és Vayda Márton által Komárom m. részéről a kamarára befizetett repartitionalis és accisa (fogyasztási) adókról.
Komárom
1674. júl.27.
latin ny. pv.
XIX.k.
431-432
Schmidt Lénárt nyugtája 20 ft-ról, melyet egy szárazmalom érájának a megcsinálásáért vett fel. 
Guta (Komárom m.)
1674. okt.14.
német ny. pv.
XIX.k.
433-434
Balassa Ferenc, Komárom m. repartitionalis perceptorának ellennyugtája 376 ft-ról, melyet a m. repartitionalis bevételeiből fizetett be a kamarához.
Komárom
1674. dec.19.
latin ny. pv.
XIX.k.
435-438
Balassa Ferenc ellennyugtája 624 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1675. márc.8.
latin ny. 
XIX.k.
439-440
Balassa Ferenc ellennyugtája 222 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen. 
Pozsony
1675. ápr.4.
latin ny. pv.
XIX.k.
441-442
Balassa Ferenc ellennyugtája 620 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1675. júl.4.
latin ny. pv.
XIX.k.
443-444
Zaluski Imre, a komáromi naszádosok vajdájának nyugtája 150 ft-ról, melyet a kamara meghagyása folytán Woneth Farkas komáromi harmincadostól vett fel 1676 első negyedévi fizetéseként.
Komárom
1676. ápr.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
445-446
Zaluski Imre nyugtája, 150 ft-ról, melyet Spáczay János, a pozsonyi kamara perceptorától vett fel Woneth Farkas komáromi harmincados közvetítésével 1676. évi második negyedévi fizetéseként.
Komárom
1676. jún.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
447-448
Zaluski Imre nyugtája 150 ft-ról, melyet Spáczay János pozsonyi kamrai perceptortól Bigino András, Komárom város fogyasztási (accisa) perceptorától vett fel 1676. évi második negyedévi fizetéseként.
Komárom
1676. szept.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
449-450
Zaluski Imre nyugtája 150 ft-ról, melyet Spáczay János kam. perceptortól vett fel 1676. évi utolsó negyedévi fizetéseként.
Pozsony
1676. dec.20.
latin ny. pv.
XIX.k.
451-454
Kemenczey Péter nyugtája 244 ft, 92 dénárról, melyet az 1694. évi 1000 ft. kiegészítéséül vett fel Zicsy István meghagyása folytán Bencze György Ferdinánd komáromi harmincadostól.
Komárom
1695. máj.31.
latin ny. pv.
XIX.k.
455-458
Vajda István nyugtája 38 ft.-ról, melyet Bencze György komáromi harmincadostól vett fel a dunai kompok megvasazásához szükséges és a német kovácstól a feltűntetett számla szerint átvett vasanyag áraként. Előttemezte Sambák Pál komáromi bíró.
Komárom
1695. jún.14.
latin ny. 2 pv.
XIX.k.
459-462
Kemenczey Péter igazolása, hogy Bencze György Ferdinánd komáromi harmincados két postahajónak a komáromi rév (győri és vági) bére fejében kifizetett.
Komárom
1695. szept.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
463-466
Kemenczey Péter nyugtája 1044 ft. 78 dénárról, melyet a vámok és révbérek bevételeként vett fel Bencze György Ferdinánd komáromi harmincadostól.
Komárom
1695. szept.30.
latin ny. pv.
XIX.k.
467-470 a)
Zbisko György kamarai számtartó véleményes előterjesztsése a Kamara tanácsához a komáromi harmincados által 8 okmányban felterjesztett ügyekről, melyek alapján a számvevőszék megállapította, hogy a kamara végzésének, megfelelőlg a komáromi harmincadépület kijavítására, a komáromi révek szükségeire gr. Zichy Istvánt illető kamatokra 1797. ft. 10 dénárt adott ki s az ezekről szóló nyugták készpénzként fogadandók el.
Pozsony
1695. dec.29.
latin ny. pv.
XIX.k.
467-470 b)
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy Bencze György Ferdinánd előbbi 8 okmányban feltűntetett 1797 ft. 10 dénárról szóló nyugtákat készpénzfizetésként fogadja el.
Pozsony
1695. dec.31.
latin ny. pv. Aláírások
XIX.k.
471-474
Zbisko György kamrai számtartó véleményes előterjesztése a kamara tanácsához Gössinger Antalnak, a pozsonyi vár építészeti írnokának a komáromi pontonhidra vonatkozoó kisebb vasmunkáról szóló beadványáról.
Pozsony
1697. nov.6.
latin ny.
XIX.k.
475-478
Zbisko György véleményes előterjesztése a kamarához a komáromi vár Gelbich kompániájának (századának) a márciustól esedékes fizetésüket kérő beadványáról. Információ kérendő a már kifizetett összegekről.
Pozsony
1698. júl.15.
latin ny
XIX.k.
479-482
Zbisko György véleményes előterjesztése a kamarához Bencte György Ferdinánd (1. 459) 1459 ft. 25 dénárt kitevő különböző kifizetéseiről. Utasítandó a harmincados, hogy a kamara előzetes tudta nélkül a jövőben ne merészkedjék hasonlókép cselekedni.
Pozsony
1698. szept.6.
latin ny. pv.
XIX.k.
483-486
U.a. véleményes előterjesztése a kamarához a komáromi Gelbich század juliustól esedékes fizetésének kiutalásáról.
Pozsony
1698. okt.17.
latin ny. pv.
XIX.k.
487-490a
U.a. véleményes előterjesztése a kamarához októbertől esedékes fizetésének kiutalásáról.
Pozsony
1699. jan.15.
latin ny. 
XIX.k.
487-490b
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki a Gelbich-század számára 1478 ft.-ot. 
Pozsony
1699. jan.26.
latin ny. 
XX. kötet
552p
Zala, Somogy és Veszprém vármegyére vonatkozó iratok

1557-1749
179 db =552p
XX.k.
1-2
Címlap (Zala m. vonatkozó iratok)



XX.k.
3-4
A kapornaki konvent bizonyságlevele, hogy semjénfalvi Semjén János az országbíró ítélete értelmében harmadmagával tisztító esküt tartozott tenni, amit le is tett a konvent előtt.
Kapornak
1517. ? márc.23.
latin ny. pv. töredék
XX.k.
5-6
Zeberdinus Boldizsár a ztenyehnyaki vár prefektusának nyugtája 1000 ft.-ról, melyet a kamara meghagyása alapján vett fel Pernezych András és ibafalvai Literatus Ferenctől, Zala és Sümeg vármegyék dicatorától.
Kapornak
1558. ápr.7.
latin ny. pv.
XX.k.
7-8
Szentandrási Egyházy Balázs, Zala megye szolgabírájának nyugtája 4 ft.-ról, melyet szolgáalti járandósága fejében vett fel zsákfalvi Márk János dicatortól.
Egerszeg,
1560. szept.14.
latin ny. pv.
XX.k.
9-10
Mossóczy László kam. gen. perceptor nyugtája 440 ft.-ról, melyet Bánffy László főajtónálló (janitor), kir. tanácsos, Zala m. főispánja fizetett be, ill. Hosszútóthy János szedett be a Zala megyében fekvő birtokai után járó subisidumként. 
Pozsony
1566. márc.3.
latin ny. pv.
XX.k.
11-12
Thahi Ferenc kir. főlovászmester és tanácsos nyugtája 300 ft.-ról, melyet a laki várban szolgáló 25 gyalogos fizetésére vett fel kenyérben és készpénzben Armpruster Kristóf és Mossóczy László kam. perceptoroktól.
Pozsony
1562. okt.28.
latin ny. pv.
XX.k.
13-14
Oláh Miklós esztergomi érsek, stb. helytartó rendelete, hogy szentbalázsi Zele János panaszos bizonyos ügyében Zala m. Gobart (?) helységben tartson vizsgálatot s a kihallgatottak az igazságnak megfelelőleg valljanak.
Pozsony
1563. febr.18.
latin ny. pv.
XX.k.
15-16
Zabo Pál (szentandrási) Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft.-ról, melyet ERdőhaton a Majthyny László, Barátokfalván a peleskei barátok jószága utáni kapupénzből vett fel jargalásáért (szolgálati járandóság) Hozthothy János rovotól, (dicatortól).
H.n.
1564.

XX.k.
17-18
Hashady Imre, Zala m. viceispánjának nyugtája 24 ft.-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel az 1565. évre Hosszútóthy János rovótól.
Söytör
1566. febr.22.
magyar ny. pv.
XX.k.
19-20
U.a. nyugtája 24 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel az 1564. évre ugyanattól. 
Söytör
1566. febr.22.
magyar ny. pv. helye
XX.k.
21-22
Chyentrych (Chentrich) Lőrinc (forintosházi), Zala m.-i viceszolgabíró nyugtája 1 ft. 50 dénárról, melyet az Egyházascsafordon lakó Hagymás Péter jószágának rovásából vett fel jargallásáért (szolg.jár) Hosztóthy János rovótól.
Kapornak
1565. jún.8.
magyar ny. pv.
XX.k.
23-24
Hagymássy Lestár (beregszói), Zala m. alispánjának nyugtája 24 ft.-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Hosszútóthy János rovótól.
Szentgrót
1565. nov.30.
magyar ny. pv.
XX.k.
25-26
Pethe Imre, Zala m. törvényszéke jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet szolgálati járandóságaként vett fel Hosszútóthy János dicatortól.
Szentbalázs
1564. szept.11.
latin ny. pv.
XX.k.
27-28
Mossóczy László, kam. perceptor nyugtája 400 ft.-ról, melyet Hosszútóthy János, Zala m. dicatora szedett be Bánffy István (alsólendvai) kir. főtárnokmester és tanácsos Zala m. főispánjának Zala megyei birtokai után s fizetett be a kamarához.
Pozsony
1566. márc.3.
latin ny. pv.
XX.k.
29-30
Pethe Imre (hetheti) királyi ítélőmester és Zala megye törvényszéke jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet jegyzői szolg. járandóságaként vett fel Hosszútóthy János m.-i dicatortól.
Pozsony
1566. márc.4.
latin ny. pv.
XX.k.
31-32
Miksa király rendelete, mellyel Bánffy Istvánt (alsólendvai) Zala m. főispánját, országbírót és kir. tanácsost, néha Bíka Imre özvegyei, Pesthyeny Erzsébet (teremhegyi) és a másik Erzsébet vagyonai fölött gondnokká nevezi ki.
Bécs
1567. nov.27.
latin ny. pv.
XX.k.
33-34
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy sziléziai Thylla Péter gyalogos hirnöknek fizessen ki 66 1/2 dénárt (50 kruciferus), aki a kamara levelét vitte Pozsonyból a Simándiban lakó Symándi Péternek, hogy vállalja el a kanizsai kommisszáriusságot.
Pozsony
1567. szept.10.
latin ny. pv.
XX.k.
35-36
U.a. a percetornak, hogy a Kanizsára utazó Simándi Pétert Kereszturig szállító kocsisnak fizessen ki viteldíjként 3 ft. 50 dénárt. 
Pozsony
1567. szept.16.
latin ny. 
XX.k.
37-38
U.a. a perceptornak, hogy fizesse ki a két pozsonyi kocsisnak, aki a kanizsai vár jövedelmének összeírására kiküldött s utazott harmincadosokat oda s vissza szállította, a visszamaradt 29 ft.-ot.
Pozsony
1567. okt.23.
latin ny.
XX.k.
39-40
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy annak a két pozsonyi kocsisnak, akik Símándy Pétert, Seythery Balázst sé Aranyassy Kristófot, mint az uralkodó által a kanizsai vár jövedelmeinek kivizsgálására kiküldött biztosokat (kommisszáriusokat) Kanizsára és vissza szállíotta, fizessen ki 51 napi időzésükre 102 ft.-ot.
Pozsony
1567. okt.8.
latin ny.
XX.k.
41-42
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 896 ft.-ról, melyet Oroztony Miklós, Zala m. dicaotra fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1568. jún.29.
latin ny. pv.
XX.k.
43-46
A magyar kamara levele Orozthony Miklóshoz, a zalavári és kapornaki apátságok superintendenséhez, hogy a Zyly Katalintól, néhai Zyly Albert kapronakai apát testvérétől elvett 4 jobbágyról, kiknek visszaadását nevezett kérésére az uralkodó elrendelte, tegyen jelentést.
Pozsony
1568. okt.30.
latin ny. 3 pv.
XX.k.
47-48
Zele Jakab (szentbalási) Zala m. alispánjának nyugtája 24 ft.-ról, melyet szolg. jár. fejében vett fel Orozthony Miklós m.-i dicatortól.
Egerszeg
1568. dec.20.
magyar ny. pv.
XX.k.
49-50
Zalapay János, Zala m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel ugyanattól jargallásáért. 
H.n.
1569. jan.1.
latin ny. pv.
XX.k.
51-52
Melegh Péter (kerechyny) Zala m. főszolgabírájának nyugtája 8 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Kapornak
1569. jan.10.
magyar ny.
XX.k.
53-54
Kiss Farkas, Zala m. főszolgabírájának nyugtája 8 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Kapornak
1569. jan.14.
magyar ny. pv.
XX.k.
55-56
Tapolczay Mihály nyugtája 101 ft. 75 dénárról, melyet Orozthony Miklós, Zala m.-i dicatortól vett fel a m. 1567. évi dicahátralékában.
Egerszeg,
1569. júl.8.
latin ny. pv.
XX.k.
57-58
Gergoch Elek, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen (szolg.jár.-ként) vett fel Márk János m.-i dicatortól.
Egerszeg
1570. szept.14.
latin ny. pv.
XX.k.
59-60
Josa Mátyás, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft.-ról melyet szolg. járandóságaként vett fel Mark János (Csákfalvai) m.-i dicatortól.
Egerszeg
1571. máj.18.
latin n.y pv.
XX.k.
61-62
Nemes Balázs (felsőrajki), zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Márk János m.-i dicatortól.
Egerszeg
1570. szept.14.
latin ny. pv.
XX.k.
63-64
Garázda Péter, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft.-ról, melyet szolg. jár. fejében vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1570. szept.14.
latin ny. pv.
XX.k.
65-66
Therkenczy Lukács Zala m. szolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szentgrót
1570. szept.8.
latin ny. pv.
XX.k.
67-68
Byky Balázs, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Bér
1570. szept.5.
magyar ny.
XX.k.
69-70
Pahy Márton, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól. 
Byer
1570. szept.5.
magyar ny. pv.
XX.k.
71-72
Zalapay János (gyepüi) 1. 49) nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Isákfalva
1570. szept.25.
latin ny. pv.
XX.k.
73-74
Salamon Péter, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1570. dec.21.
latin ny. pv.
XX.k.
75-76
Feljegyzés arról, hogy Meggicsi László portája utáni subsidiumáért kiküldtetett Zambo György dicator.

1571.
latin ny.
XX.k.
77-78
Forintos Lőrinc (forintosházai), Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Márk János m.-i dicatortól.
Egerszgeg
1571. jan.25.
latin ny. pv.
XX.k.
79-80
Zalapay János (gyepüi) (1. 49, 71) nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól. 
Ber
1571. márc.10.
magyar ny. pv.
XX.k.
81-82
Therkencsi Lukács, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Ber
1571. márc.11.
magyar ny. pv.
XX.k.
83-84
Thekeney Gergely, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Byer
1571. márc.12.
magyar ny.
XX.k.
85-86
Kereszthury György, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Ber
1571. márc.17.
magyar ny. pv.
XX.k.
87-88
Pahy Márton  (1. 69) nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Byr
1571.m árc.17.
magyar ny. pv.
XX.k.
89-90
Gergocz Elek (1. 57) nyugtája 2 ft.-nyi szolg. járandóságáról, melyet Márk János m.-i dicatortól vett fel.
Egerszeg
1571. máj.13.
latin ny. pv.
XX.k.
91-92
Nemes Balázs (felsőrajki), Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.14.
latin ny. pv.
XX.k.
93-94
Thuthor Mihály (nemesapáti), Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.14.
latin ny. pv.
XX.k.
95-96
Garazda Péter (1. 63) nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.17.
latin ny. pv.
XX.k.
97-98
Biczo László, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.15.
latin ny. pv.
XX.k.
99-100
Düll Mátyás, Zala m. szolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.15.
latin ny. pv.
XX.k.
101-102
Vagra Benedek, (másként Beszvráy), Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.17.
latin ny. pv.
XX.k.
103-104
Egyházy Balázs, Zala m. szolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól. 
Egerszeg
1571. máj.17.

XX.k.
105-106
Byky Balázs (1. 67) Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 2 ft-ról, mleyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. máj.17.
latin ny. pv.
XX.k.
107-108
Kereszthury György (1. 85) és Varga Benedek (1. 101) viceszolgabírák nyugtája 4 ft.-ról, melyet ugyanazon címen vettek fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. jan.25.
latin ny. pv.
XX.k.
109-110
Kys Farkas (1. 53) szolgabíró nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1571. aug.3.
latin ny. pv.
XX.k.
111-112
Ewrdegh István (peleskei), Zala m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Polyany Farkas m.-i dicatortól.
Szentgrót
1573. márc.30.
latin ny. pv.
XX.k.
113-114
Pethew péter (gersei), Zala m. alispánjának nyugtája 24 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Szentgrót
1573. márc.30.
latin ny. pv.
XX.k.
115-116
Pothran Balázs (szentpéterfalvai) Zala m. törvényszéke jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1573. ápr.15.
latin ny. pv.
XX.k.
117-118
Ugyanaz nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1573. okt.8.

XX.k.
121-122
Ewrdegh István (1. 111) alispán nyugtája 24 ft.ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1574. jan.29.
latin ny. pv.
XX.k.
123-124
Gergocz Elek (1. 57, 89) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Polany Gáspár m.-i dicatortól. 
Egerszeg
1575. máj.1.
latin ny. pv.
XX.k.
125-126
Becz István, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
129-130
Dül Mátyás (1. 99.) főszolgabíró nyugtája 16 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
131-132
Fwlsw Máté, Zala m.-i főszolgabíró nyugtája 16 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól. 
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
133-134
Zalapay János (49,71) főszolgabíró nyugtája 16 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar. ny.
XX.k.
135-136 
Rody János, Zala m.-i vicaszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj .1.
magyar ny. pv.
XX.k.
137-138
Nemes Balázs Zala m.-i viceszolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
139-140
Terkenczy Lukács (1, 65) viceszolgabíró nyugtája  8 ft-ról melyet ugyanazon címen vett fel ugyanttól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
141-142
Kereszthury György (1. 85, 107) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
145-146
Byky Balázs (1. 67, 105) nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
147-148
Bycho László (1. 97) viceszolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól. 
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
149-150
Thekency Gergely ( 65, 83) viceszolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vettt fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj. 1.
magyar ny. pv.
XX.k.
151-152
Garázda Péter (63, 95) viceszolgabíró nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1575. máj.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
153-154
Chenterych Imre, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1474. máj.1.

XX.k.
155-156
Szabad Benedek (keresteny), Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Sitkey Kristóf m.-i dicatortól.
Egerszeg
1577. okt.6.
magyar ny. pv.
XX.k.
157-158
Nagy Miklós, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 8 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Sitkey Kristóf m.-i dicatortól.
Egerszeg
1578. máj.29.
magyar ny. pv.
XX.k.
159-160
Keöweskuthy Mátyás, Zala m. főszolgabírájának nyugtája 16 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.

1578. máj.29.
magyar ny. pv
XX.k.
161-162
Sogodi Albert, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1578. okt.20.
magyar ny. pv.
XX.k.
163-164
Fwlsw Máté (1. 131) főszolgabíró nyugtája 16 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1578. okt.20.
magyar ny. pv.
XX.k.
165-166
Balázs Ferenc, Zala m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel ugyanattól.
Egerszeg
1578. okt.20.
magyar ny. pv.
XX.k.
167-168
Ifj. Csemy Bernát, Zala m. alispánjának nyugtája 48 ft-ról, melyet ugyanazon címen vett fel Eördögh Gergely m.-i alispán és dicatortól.
Egerszeg
1579. okt.8.
latin ny. pv.
XX.k.
169-170
Ewrdegh Gergely (peleskei) Zala m. alispánjának és dicatorának nyugtája 48 ft-ról, melyet alispáni szolgálati járandósága fejében vett fel.
Peleske
1579. dec.1.
latin ny. pv.
XX.k.
171-172
Illyésházy István kam. tanácsos nyugtája 80 ft-ról, melyet Ernő főherceg rendelete alapján a főispán beiktatása és Kanizsa várának borral és élelemmel való ellátása végett Zala megyében tett útja és napidíja címén vett fel Wienner András kam. perceptortól.
Pozsony
1580. ápr.23.
latin ny. pv.
XX.k.
173-174
Demelky Gáspár, Zala m. törvényszéke jegyzőjének nyugtája 4 ft.-ról, melyet iratok leírásáért vett fel Sythkey Kristóf m.-i dicatortól.
Peleske
1580. nov.19.
latin ny. pv.
XX.k.
175-176
Rumy Lukács nyugtája 80 ft-ról, melyet Egerally Lászlótól vett fel a kanizsai élelmezési magtárba eladott, kanizsai csapóval mért 80 csapó búza ára fejében a (1 ft.) 
Rum
1580. nov.25.
magyar ny. pv.
XX.k.
177-178
Kendefy Péter nyugtája 120 ft.-ról, melyet Egerally Lászlótól vett fel a kanizsai élelmezési magtárba eladott 120 kanizsai köböl liszt ára fejében.
Bozoly
1580. dec.29.
magyar ny. pv.
XX.k.
179-180
Ugyanaz nyugtája 150 ft-ról, melyet ugyanoda, ugyanannak eladott 100 akó bor ára fejében vett fel ugyanattól.
Bozoly
1581. jan.16.
magyar ny. pv.
XX.k.
181-182
Gevrfy Benedek nyugtája 220 ft-ról, melyet ugyanoda, ugyanannak ealdott 200 szombathelyi köböl búza ára fejében vett fel ugyanattól.
Zarka
1581. febr.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
183-184
Magyar Tamás ellen nyugtája 34 ft-ról, melyet Egerallyi Lászlónak fizetett ki a tőle vett 48 akó (a 1 ft. 30 d.) bor részleteként.
Zalavár-Kapornak
1583. jan.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
185-186
Cyngel Pál kapornaki porkoláb nyugtája  12 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Egerallyi Lászlótól.
Kapornak
1583. jan.2.
magyar ny. pv.
XX.k.
187-188
Dul Mihály ellennyugtája 95 ft-ról, melyet Egerallj Lászlónak fizetett ki a tőle vett 54 csapó búza (36 ft.) és 118 csapó rozs (59 ft.) ára fejében.
Zalavár
1584. febr.14.
magyar ny. pv.
XX.k.
189-190
Chonka Balázs, Vas m. viceszolgabírájának nyugtája 4 ft-ról, melyet szolg. jár.-ként vett fel Csenetey István dicatortól.
Szombathely
1584. dec.2.
magyar ny. pv.
XX.k.
191-194
Kamarai meghagyás Pestvármegyei János bazini harmincadosnak, hogy fizessen ki Illésházy Istvánnak, kanizsai utiköltségére 81 ft. 23 dénárt, kam. tanácsosi fizetséébe, 55 ft. 90 dénárt összesen 137 ft. 13 dénárt a harmincad köv. negyedévi bevételeiből, míg  e negyedévit a kamarára küldje be.  
Pozsony
1585. jún.28.
latin ny. pv.
XX.k.
195-196
Forgách Ferenc, veszprémi választott püspök, kir. tan. nyugtája 100 ft.-ról, melyet a zepetneki kerület dézsmabérletéből a kanizsai élelemmagtár számára vett fel Ztennyichnyaky Mihály kam. perceptortól.
Pozsony
1589. aug.23.
latin ny. pv.
XX.k.
197-198
Ugyanaz nyugtája 50 ft-ról, melyet a zepetneki kerület dézsmabérletéből vett fel ugyanattól.
Pozsony
1598. júl.22.
latin ny. pv.
XX.k.
199-
202



XX.k.
203-210a)
Kamarai meghagyás Vizkelethy Jánosnak, a sümegi vár provisorának, hogy gondoskodjék az egerszegi



XX.k.
211-212
Lévay Sándor kamarai jegyző és a dicahátralékok behajtására kiküldött komisszárius nyugtája 184 ft. 31 dénárról, melyet Teoriek György, Zala m. 1598-1611. évi dicatora fizetett be dicahátralék címén.
Szombathely
1617. nov.16.
latin ny. pv.
XX.k.
213-214
Ebeczky Imre kir. tanácsos kam. perceptor nyugtája 1140 ft-ról, melyet Kandoray György, Zala m. dicatora fizetett be a m. dicahátralékaként Sutter Péter hadi kifizető nyugtájával, mely összeget a dicator Zrinyi Györgynek fizetett ki katonai zsoldra.
Pozsony
1626. márc.11.
latin ny. pv.
XX.k.
215-218
Zala megye 1626/27. évi dicaszámadása, melyet Fábri Bálint dicator terjesztett be a Kamarához s ez felülvizsgálva jóváhagyta.
Pozsony
1628. máj.27.
latin ny. pv.
XX.k.
219-222
Batthany Ferenc levele Rumy Györgyhöz. Küldi a személyelnöktől kapott levelet miheztartás végett. Maradjon otthon, márc. 21-én meglátogatja. Gratulál fia születéséhez.
Bogdán
1629. márc.12.
magyar ny. pv.
XX.k.
223-224
Ugyanannak levele ugyanahhoz. Levelét a varasdi Hévizen kapta meg. Vizkereszt után Bécsbe megy, felkeresi őt Rumban, hogy megegyezzen vele a bor felől, melyből ezidén kevés lett. 
Varasfürdő (Termis)
1629. dec.4.
magyar ny. pv.
XX.k.
225-226
Zrinyi Miklós és György grófok engedélylevele Palachyck István számára, hogy 1-2 szőlőt szerezhet magának a muraköben és biztosítják azok birtoklásában. 
Csáktornya
1630. ápr.23.
latin ny. pv.
XX.k.
227-230
Kamarai meghagyás Ranek Dániel nedeliezi főharmincadosnak, hogy fizessen ki 8 ft.-ot Bihari János kamarai futárnak.
Szentgyörgy
1631. júl.31.
latin ny. 3 pv.
XX.k.
231-234
Ugyanaz, ugyannak, hogy a Szlavoniába, a turstináci birtokosok megidézése végett kiküldött Hadricius György nádori itélőmesternek mindenben legyen segítségére s kiadásaira fizessen ki neki 600 ft.-ot (a kocsisnak 20 ft.-ot) Jöjjön fel Nagyszombatba.
Pozsony
1631. okt.3.
latin ny. 2 pv.
XX.k.
235-238
Ugyanaz, ugyannak. A szlavoniai városok fel nem küldött kir. taxája ügyében kiküldött Bihari János kamarai futárnak fizessen ki költségül 6 ft.-ot.
Pozsony
1631. ápr. 1.
latin ny. 2 pv.
XX.k.
239-242
Ugyanaz, ugyannak. A hozzáutazó Bihari János kamarai futárnak fizessen ki költségeire 8 ft.-ot.
Pozsony
1632. júl.24.
latin ny. 2 pv.
XX.k.
243-246
Ranek Dániel nedeliczei harmincados levele Ordódy Imre kam. tanácsosnak. Kincstári jogügyigazgatónak Szakmárdi Jánost ajánlotta, mint jó magaviseletü s tudományú embert. A Juanovich Tamás által ujonnan talált és felvitt ásvány ügyében óvatosságra figyelmezteti a kamarát. Más helyütt is találtak ilyet, de azt is bizonytalannak tartja. Az augusztusi kiutalását felküldötte. Sok a megbízása s a baja az adósokkal. Nedecke, 1635. okt.6. U.i. A zágrábi országgyűlés végzését az adótörlés felől Juanovics viszi magával.



XX.k.
247-250
Ranek Dániel nedecki harmincados levele a m. kamarához. Nem sikerült rábírni Szakmárdi Jánost a tisztség elfogadására, sem a légrádi utat felszabadítani a tilalom alól. A végvárak árverési (auctio) pénze szlavoniát illeti. Tótországban a magyar pénznek nincs becse. Az árverezési pénz nagyobb részével Potoly Olasz Guallando tartozik, aki aug. 5 előtt nem fizet s ő oda fordítja, ahová a kamara rendeli. Várja az uralkodó rendeletét a kapronczay birtokra és az oláhok alatt lévő Tóthságot, Szentpétert és Tremet illetőleg, melyet a múlt évi olák kommissió, az uralkodó magánrendelkezése folytán a kamara számára ítélt meg. Most legfőképp a légrádi út felszabadításán fáradozik a török (?) rabok szabadonbocsátása révén, különben alig lesz a harmincadnak bevétele.
Tarcsafürdő (Vas m.)
1636. jún.29.
magyar ny.
XX.k.
251-254
Ugyanaz levele a m. kamarához. Guolando (Potoly) marhakereskedő 85 éves korában meghalt. Részletesen kifejti véleményét, hogy helyteleníti a kül-(Olasz, Stájer) országokka való marhakereskedelemnek olyan 6 vagy több erre szóló bérlettel való korlátozását, mint amilyen bérleti szerződ és alapján Guolando vett az Alföldön s hajtotta ki az ökröket külföldre, mert ez káros a kamarának. Javasolja a szabadkereskedelem bevezetését.
Nedeolcze
1636. nov.23.
magyar ny.
XX.k.
255-258
Ugyanaz levele Pálffy Pál gr. kir. tanácsos, kamarai elnökhöz. A Potolyban (Olaszország) lakó olasz kereskedőktől több ízben kérte az árverési (auctio) pénzeket, személyesen is, de nem tudta megkapni. Az ígért időben újra felkeresi őket s személyesen viszi el Pozsonyba a pénzt. A pattantyúsoknak s a seregdeákoknak a Pálffy rendelkezése szerinti összeget fizette ki, mellyel meg is elégedethetnek. A végekre költött kiadásait (zászlók, pecsétek árát) az uralkodó rendelete ellenére sem kapta meg. Ha Pálffy lehozza a fizetésüket, mód lenne ezeket megkapni. 
Nyék
1640. febr.4.
magyar ny.
XX.k.
259-262
Ugyanaz levele Tőrös László kamrai tanácsoshoz. Sajnálja, hogy Sopronban vagy Nyék táján nem találkozhattak. Pozsonyba menni nem tud. A marhakereskedelmi bérlet miatt panaszkodik. Kéri, rendeljék el, hogy megvehesse a harmincadot a marhakereskedelmet bérlőkön. Hamincadjának jövedelme kevés. 
Nedeölze
1641. aug.22.
magyar ny.
XX.k.
263-266
Ugyanannak levele ugyanahoz. A végekből hazatérve, akadályai miatt most jelenti, hogy a borkimérés szép jövedelmet hozna. Jakusics előmenetelének van alapja, bár emberei hűségesebbek lehetnének. A dézsmabérletet károsnak tartja a Kamarára nézve. A szentmártoni apát somogyi dézsmáinak beszedésében az odaállított jámbor szolgaemberekkel. Nincs bennük neheztelés Nádasdy Ferenc és a Zrínyiek ellen a dézsma miatt. 
Nyék
1642. máj.11.
magyar ny.
XX.k.
267-270
Ugyanannak levele ismeretlen asszonyhoz. Levelét a kamarai elnök levelével együtt kapta meg, de fia betegsége miatt nem mehetett sem Bécsbe, sem Pozsonyba. Lippay Gáspár által is írt, személyesen is beadta véleményét, melyet latinra fordítva felküdltek az udvari kamarához. Szükség van kellő intézkedésre, mert a nemesek kereskedése miatt megingott a harmincad bevétele. A Zala és Vas vármegyeiek ellene vannak, hogy a szentmártoni dézsmát a kincstár bérelje a végek javára, hanem a maguk javára igénylik.
Nyék
1642. nov.17.
magyar ny.
XX.k.
271-280
Besenyey István, komáromi várkapitány levele Ranch Dániel nedeölcei főharmincadoshoz. Betegségéből felépülőben írja levelét. Emberei nagyrésze aratni ment. Kéri, ne feledkezzék meg végvárról. Rerieket (Sümeg m.) s ebből is megállapítja, hogy el akarja vonni tőle a tapsonyi dézsmát, de a káptalan is a kamarának akarja bérbeadni. A régi kálvinista kapitányok nyugodtan bérelték Merke (Sümeg) birtokot, míg tőle a szegény pápistától el akarják venni.
Komár (Zala m.)
1643.júl.15.
magyar ny.
XX.k.
281-84




XX.k.
285-288
Pálffy Pál kamaraelnök levele Ranek Dániel nedelicei főharmincadoshoz. A Nádasdyval tárgyaltakat levele alapján felterjesztette az udvari kamarára. Tudósítását kéri, hogy mit végez Batthyanyval és Nádasdyval. A bajor herceg generálisa, Mercy, győzött a franciákon és elfoglalta podgyászaikat.
Bécs
1645. máj.9.
magyar ny. pv.
XX.k.
289-92




XX.k.
293-296
Vernich János udvarló levele......Katalinhoz.
Keszthely
1647. ápr.14.
magyar ny.
XX.k.
297-298
Zrínyi Péter utasítása a csáktornyai udvarbírónak, hogy a Grahonocz Jánosnak adományozott egész helyet adja át neki és installálja be abba. 
Csáktornya
1649. márc.16.
magyar ny.
XX.k.
299-300
Ranek Dániel levele Magyari Jánoshoz. Inti, hogy (harmincados?) tisztjét nem hagyhatja el, míg ellenőrével el nem intézi viszályát, sőt azután sem, hiszen esküje és kötelezvénye köti őt s felelősségre vonja a kamara. 
(Tóth! Minihof (Vas m.)
1649. júl.18.
magyar ny.
XX.k.
301-302
301-312 Ranch Dániel levele a kamaraelnökhöz. Megvizsgálta Chyangyak Miklós varasdi harmincados számadását s 425 ft. 39 dénár hiányt találtak, melynek elengedését özvegye bizonyosan kérni fogja a kamarától. Caccia Gábor keresekdő számadását és Pontini Baptista János által harmincadfizetés nélkül áthajtott 166 ökrének az ügyét máskorra kellett halasztani. Tallián János gyanafalvi harmincados ellenőr (contrascriba) helytelen kezeléssel, hiányokkal vádolja. Magyari János ottani harmincadost, aki meg akar válni tisztségétől. Erre adott feleletét már megírta külön levélben. Tallián a Magyarira vonatkozó schédákat már átadta, így az ügy az ő megkerülésével a kamara döntése elé került. A harmincadosságra többen pályáznak. A vármegye gyűlésen letárgyalták, hogy a főrendek, alispán és főszolgabírák írhatnak csak salvus conductustu a marháknak a harmincadoskon vám nélkül való áthajtására, míg a német kereskedők kötelesek vámot fizetni. Zárolni akarták a terménykivitelt, de a nemesek leszavazták. Közli Miglio Carlo marhakeresekdővel való összeütközését az általa kihajtott marhák vámfizetésére nézve. A marhakivitel bérbeadásának (Apoldo) híre ment, alább kell szállítani a vámot, mert olyan kereskedő is van, aki inkább nem hajt át külföldre marhát. Várja a kamara utasítását.  
Nyék
1649. aug.14. 
magyar ny.
XX.k.
313-316
Pálffy Pál kam. elnök levele Ranek Dániel nedelicei harmincadoshoz. Kéri, hogy Miszlpek Gáspár kiskomáromi hadnagynak a Draskovics János nádor és Lippay Gáspár által megígért hat ló utáni fizetést adja meg.
Bécs
1652. máj.17.
magyar ny. pv.
XX.k.
317-320
Enyedi Márton levele Eszterházy Ferenc grófhoz. Jelenti, hogy rendelkezése folytán elfogatta azt a hajduját, aki a gróf jobbágya feleségével ujabban megesküdött. Mitévő legyen vele?
Csobánc
1666. máj.24.
magyar ny.
XX.k.
325-328
Mehmet kanizsai aga levele Dekanóczon lakó Földróczi Péternek, melyben tudatja, hogy a Tropojóczán lévő majorföldért az elmúlt 5 évre 15 tallért, ezután évenként pedig fél töngh (tüngh) mézet fizessen.
Kanizsa
1672. aug.28.
magyar ny. török pecsét
XX.k.
329-348
Zala vármegye vizsgálati jegyzőkönyve a muraközi kincstári birtok 1675. évi március havi állapotáról. 
Csáktornya
1675. márc.18.
latin ny. másolat
XX.k.
349-364
Terménykimutatás a muraközi birtoknak úgy a saját kezelésében lévő, mint a dézsmabeli gabonanemüiről. 
Csáktornya
1679. aug.31.
latin ny. másolat
XX.k.
365-368
Pavessich Gergely a muraközi és a horvát kincstári birtokok adminisztrátorának nyugtája 80 ft-ról, melyet napidíjként vett fel Frank János kam. gen. perceptortól.
Csáktornya
1678. aug.31.
latin ny. pv.
XX.k.
369-376
Ritlop Balázs és felesége, Slavics Margit, valamint fiai nemes levelének a pécsi káptalan által kiállított másolata.

1688. 1749. máj.14.
latin ny. pv.
XX.k.
377-378
Bánffy László (alsólindvai) kir. főajtónálló, Zala m. főispánja, Sekel Jakob (kewendi) ormosdi szabad báró, szlavoniai vicegenerális és Tatenpek (?) János, szlavoniai harmincados nyugtája 1000 ft-ról, melyet Perneszi Pál, Baranya m. dicatora fizetett ki az uralkodó által a szigeti (Szigetvár) vághely számára megállapított évi subsidiumként (hadisegélyként).
Király Szigeth (Regia Zyget)
1559. nov.25.
latin ny. 4 pv.
XX.k.
379-380
Thaly Ferenc kir. főlovászmester és kir. tanácsos nyugtája 100 ft-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján vett fel pozsonyi és sziget(vár)i útja költségeire. Perneszi Pál, Baranya m. dicatorától. 
Király Sziget (Regia Zygeth).
1560. febr.12.
latin ny. pv.
XX.k.
381-382
Ztenichniaky Mihály kam. perceptor nyugtája 54 ft. 10 dénárról, melyet az országgyűlés által Ernő főhercegnek felajánlott ajándékként fizetett be sümegy vármegye részéről perneszy János m.-i dicator.
Pozsony
1589. dec.11.
latin ny. pv.
XX.k.
383-384
Márton pap apátur igazolólevele, hogy Vízkelety Jánosnak, az uralkodó kamarásának meghagyásából Sümeg várában egy havi élelmezéséről gondoskodtak.

1602.
magyar ny.
XX.k.
385-388a
Giber Dori folymaodványa a kamarához, hogy fizettesse meg neki néhai Pethő László javaiból azt a 100 ft-ot, mellyel adósa maradt az általa 200 ft.-ra felbecsültetett háza ára fejében.

1678
magyar ny.
XX.k.
385-388b
Kivonat Somogy m. jegyzőkönyvéből, mely szerint a m. főszolgabírája által felszólította özv. Pethő Lászlóné Thököly Máriát a kérvényező Giber Dora 100 ft. követelésének költségeivel együttes kifizetésére, ellenkezés esetén megidézi és vagyoni elégtételt vesz rajta.

1678. febr.14.
magyar ny. másolat
XX.k.
385-388c
Feiér János, Somogy m. szolgabírájának és Millei György esküdtnek igazolólevele, hogy néhai Szántó Jánosnénak Giber Dorának néhai Pethő Lászlón való 100 ft. követelése és költségei fejében lefoglalják ennek Gitzén lakó 4 jobbágyát.

1678. febr.19.
magyar ny.
XX.k.
385-388d
Ugyanazok utóigazolása arról, hogy lefoglalták továbbá ugyannnak Gizén lakó 3 jobbágyat és Ölle völgyi pusztáját; 

Dátum n.
magyar ny. pv.
XX.k.
389-390
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. A parasztok segítségéről írt levelet megkapta, a nagyobb mozgalom elől Pécsre vagy Siklósra meneküljön. A Vechy generalis kiküldetésével kapcsolatos kiadások felől nem illetékes rendelkezni. Az őrségről sem vele kell tanácskozni. A közeledő küldöttség számára gondoskodjék madarakról, őzekről, teknősbékáról és kerti zöldségekről. A küldött ökrökre vigyázzon. 
Pécs
1688. szept.1.
latin ny.
XX.k.
391-392
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához.  
Pécs
1688. szept.1.
latin ny.
XX.k.
393-394
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. A dombói hajdu által küldött levelét megkapta. Várja az elpusztult falvak jegyzékét. Azt hitte, hogy már elutazott Budára. Sőt kér, adjon Milpürknek 86 ft-ról nyugtát. Emelje László ismpán fizetését, de ügyeljen rá. Minden, a kamarát illető dolgot ne neki, hanem Vechy generálisnak írja meg. A birtokot igénylő magyar mágnások felől szerezzen információt és küldje el neki, hogy informálhassa a Commissiót. Küldjön konyháravalót.
Pécs
1689. máj.6.
latin ny.
XX.k.
395-396
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. 
Pécs
1689. máj.6.
latin ny.
XX.k.
397-398
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. A Kaposvárra menő Radonay pécsi püspöknek semmit se adjon se a báránydézsmából, se másból, amíg a kommisszió meg nem érkezik. Ha követel valamit, mondjon ellent, mert a püspök a zavarosban akar halászni. A szénát kaszáltassa. Kéri a júniusi fakimutatást, valamint a tavaszi és őszi vetésekről is ugyanezt. Sürgősen értesítse a kommisszió közeledéséről.
Pécs
1689. júl.3.
latin ny.
XX.k.
399-400
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. 
Pécs
1689. júl.3.
latin ny.
XX.k.
401-402
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. Küldi a kommissióntól ma kapott intézkedéseket. A kommisszió odaérkezésekor Kaposvárott legyen. Küldjön egy kocsi élelmet, a jobbágyok halat, őzet, nyulat stb. Várja az összeírási íveket. 
Pécs
1689. nov.14.
latin ny.
XX.k.
403-404
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. Azonnal küldjön búzát, konyhai füszerszámot, sőt, zöldséget, halat, bort a komisszió számára.
Pécs
1689. nov.27.
latin ny . pv. töredék
XX.k.
405-406
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. A kommisszió rendeletére vizsgálatot kell tartania a kaposvári uradalomban. Készítse el az összeírásokat és küldje el, hogy tájékoztathassa a kommissziót. Küldje már a szekér búzát, mert nem tud kenyeret adni a Kommisszió asztalára.
Pécs
1689. nov.29.
latin ny. pv.407-408
XX.k.
407-408
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. Sem választ, sem búzát nem kapott. Sürgősen küldje el a szekér búzát és élelmet, amit kért. Várja nov. havi kimutatását; az augusztusi is hiányzik.
Pécs
1689. dec.2.
latin ny. pv.
XX.k.
409-410
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. Kért egy szekér búzát, de se búzát, se választ nem kapott. Az elnöknek írt, neki nem. Nyomban küldje a szekér búzát.
Pécs
1689. dec.4.
latin ny. pv.
XX.k.
411-412
Vincens Keresztély levele Gregovich Ferenchez, a kaposvári kincstári javak provisorához. A kettejük felügyelete alatt levő falvak összeírására az általa kitűzött napra nem mehet el az ideérkezett 50 német család dolgai miatt.
Pécs
1690. máj.30.
latin ny. pv.
XX.k.
413-414
Szekölj István levele Gregorics Ferenc újpalánki harmincadoshoz.



XX.k.
415-418
Batthyany Ádám gróf engedményleve, mely szerint a Kerry Katalin, özv. Sponger Bernátnétól 450 ft. tartozásban lefoglalt Drávamenti 1 1/2 malmot s Dombó falu felét u.e. összegért átadja Mustos Mihály, Zaigar Miklós és Péry Miklósnak.
Dobra
1700. okt.14.
magyar ny. pv. nyoma
XX.k.
419-420
Feljegyzés a szigetvári Omér, Alli és Hasszán (török) sarcáról.
Dátum nélkül

magyar ny.
XX.k.
421-424
Kimutatás Veszprém m. dicatorának 1543 évi kiadásairól.


latin ny.
XX.k.
425-426
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy adjon 720 ft. értékben 48 rőf norinbergi posztót és készpénzben 2 ft. 50 dénárt Thury György, a palotai vár prefektusa Mogor Kristóf nevű emberének a palotai katonák fizetésére.
Pozsony
1562. jún.15.
latin ny.
XX.k.
427-430
Chorom János (devecseri) nyugtája 150 ft.-ról, merlyet az uralkodó által a devecseri vár helyőrsége számára kiutalt ellátmányként vett fel Bakách Farkas servitora által Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1569. júl.31.
latin ny. pv.
XX.k.
431-432
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 136 ft-ról, melyet Poky Lázára, Veszprém m. dicatora fizetett be a m. subsidiumaként.
Pozsony
1570. júl.31.
latin ny. pv.
XX.k.
433-434
Huszutothy Farkas veszprém m.-i alispán nyugtája 24 ft-ról, melyet szolg. jár.ként vett fel Poky Lázára m.-i dicatortól.
Pápa
1571. márc.2.
magyar ny. pv.
XX.k.
435-436
Huszutothy Farkas veszprém m.-i alispán nyugtája 24 ft-ról, melyet szolg. jár.ként vett fel Poky Lázára m.-i dicatortól.
Asszonyfalva
1571. dec.16.
magyar ny. pv.
XX.k.
437-438
Orozy Gergely és Lazlo Mathe Veszprém megyei szolgabírák nyugtája 16 ft-ról, melyet szolg. jár. fejében vettek fel (a 8) Poky Lázár dicatortól.
Asszonyfalva
1571. dec.16.
magyar ny. pv.
XX.k.
439-440
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 60 ft-ról, melyet Poky Lázár, Veszprém m. deicatora fizetett be Zyly Mihály közvetítésével a kamarán a m. subsidiumaként.
Pozsony
1570. szept.16.
latin ny. pv.
XX.k.
441-442
Mossóczy László kam. perceptor nyugtája 925 ft-ról, melyet ugyanaz fizetett be ugyanazon címen.
Pozsony
1570. okt.27.
latin ny. pv.
XX.k.
443-444
Veszprém m. igazolólevele, hogy Noszlop helység lakatlan és ezért nem szedhetett be onnan dicat a m. dicatora.
Pápa
1572. aug.29.
latin ny. pv.
XX.k.
445-446
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 32 ft-ról, melyet Poky László, Veszprém m. dicatora fizetett bea  m. subsidiumaként.
Pozsony
1573. máj.30.
latin ny. pv.
XX.k.
447-448
Pálffy Gergely, Veszprém m. törvényszéki jegyzőjének nyugtája 4 ft-ról, melyet szolg.jár-ként vett fel Megiery Gáspár m.-i dicatortól.
Pápa
1573. aug.14.
magyar ny. pv.
XX.k.
449-450
Veszprém m. igazolólevele, hogy a m. számos helységében tüz és a török pusztítása miatt le kellett szállítani a porták számát.
Pápa
1574. máj.30.
latin ny. pv.
XX.k.
451-452
Nagyváthy Ferenc kam. perceptor nyugtája 44 ft. 38 1/3 dénárról, melyet Ankorraith János közvetítésével Poky Lázár, Veszprém m. dicatora fizetett be a m. subsidiumhátralékaként.
Pozsony
1574. okt.19.
latin ny. pv.
XX.k.
453-454
Veszprém m. igazolóvele, hogy a m. több helységében a tűz és a törökök pusztítása miatt le kellett szállítani a porták számát.
Pápa
1577. aug.29.
latin ny. pv romlott
XX.k.
455-456
Gezly Ferenc veszprémi főkapitány igazolólevele arról, hogy a várhoz tartozó falvakban (Füle, Sándor, Tótbársony, Herenc, Kajar, Rátót, Jod, Enying, Ságvár, Kiliti, Vöröstó) égés miatt hány porta pusztult el. (27)
Veszprém
1577. máj.20.
magyar ny. pv.
XX.k.
457-458
Pálffy Tamás (erdődi) palotai főkapitány nyugtája 2775 és 100 ft-ról, melyet Megyeri Tamás dicatortól vett fel. 
Palota
1578. febr.25. márc.10.
magyar ny.
XX.k.
459-460
Pálffy Gergely, Veszprém m. jegyzőjének nyugtája 4 ft.-ról,melyet szolg. jár.-ként vett fel Megyery Imre m.-i dicatortól.
Pápa
1577. aug.29.
latin ny. pv.
XX.k.
461-462
Pálffy Tamás (1. 457) nyugtája 275 ft-ról, melyet katonai zsoldra vett fel Gattermann Egyed tanácsos és hadi kifizetőtől.
Palota
1578. márc.10.
latin ny. 
XX.k.
463-464
Pálffy Tamás igazolólevele, hogy Illyésházy István és  ? Mihályból álló kommisszió Inotán leszállította a porták számát, mert szolgálatot teljesítenek a palotai vámnál. Igazolja, hogy a török miatt Hagymáskéren 2 porta, Szentistvánban 2 porta pusztult el; Jáz Mellár régebben pusztult el.
Palota
1579. febr.25.
magyar ny. pv.
XX.k.
465-466
Choron János (devecseri) Sopron m. főispánjának nyugtája 296 ft-ról, melyet 1000 ft. követelésébe vett fel a kamara meghagyása folytán Vizkelethy Tamás, Nyitra m. dicatorától, mint a jókői birtoka dicajárandóságát.
Kabolt (Sopron m.)
1579. dec.1.
magyar ny. pv.
XX.k.
467-474a
Ernő főherceg rendelkezése Samaria Ferdinánd veszprémi kapitánynak és zeleméri László esztergomi főispánnak és az érseki javak adminisztrátorának, hogy tegyenek jelentést az üres tiszti helyekről és a lovasok számáról, mert a tisztségek adományozása ezentúl az ő kinevezésével történik.



XX.k.
467-474b
Daczó István kérvénye Ernő főherceghez, hogy nevezze ki a megüresedett oláhujvári kapitányi tisztségre.

1586
Életrajzi adatok lati ny.
XX.k.
475-476
Pálffy Miklós, Pozsony m. főispánja stb. komáromi főkapitány nyugtája 5161 ft. 50 dénárról, melyet Palota várának szükségeire az uralkodónak kölcsönadott 9204 ft. követelése törlesztésében vett fel több alkalommal Madarhanszky Pál Tercsén m. dicatorától.
Pozsony
1584. dec.31.
latin ny. pv.
XX.k.
477-478
Balassa István nyugtája 243 ft.-ról, melyet a devecseri katonaság fizetésére a sasvári (Bassin) harmincad jövedelméből kiutalandó 500 ft. terhére vett fel Keresztury Bálint sasvári harmincadostól.
Malaczka
1587. jan.3.
latin ny. pv.
XX.k.
479-480
Nyáry Sára, özv. Pálffy Tamásné nyugtája 500 ft-ról, melyet férje katonai fizetésébe vett fel Hölgyi Gáspár nagyszombati harmincadostól.
Nagyszombat
1588. aug.31.
latin ny. pv.
XX.k.
481-482
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy a Samaria Ferdinánd, a veszprémi katonaság prefektusa által Ernő főherceg rendleete alapján a Zichy György kezelte dicapénzből elvett összeget írja be a maga kiadásai közé s kérjen Ferdinándtól nyugtát.
Pozsony
1593, okt.6.
latin ny. pv.
XX.k.
483-484
Nádasdy   levele Joó László dicatornak, (Veszprém m.), hogy nem írja alá a kálonai kifizetésekről szóló kimutatást, mert ez annak dolga, aki készítette. A katonák számáról az egyes hónapokban ő küldött kimutatást a kamarának.
Pápa
1600. júl.29.
magyar ny. pv.
XX.k.
539-544
Néhai Acsády Ádám veszprémi püspök pápai házában talált ingóságok jegyzéke.
Pápa
1744. okt.14.
magyar ny. 3 pv.
XX.k.
545-548
Felmentések a veszprémi püspökség uradalmában lévő sümegi korcsmárosok borkiárulásáról 1736-1743 között.


magyar ny. másolat
XX.k.
549-552
Kimutatás a mezőlaki (Veszprém m.) birtok jövedelméről. 

1700
latin ny.


XXI. kötet
394p
Zemplén vármegyére vonatkozó iratok

1552-1740
77 db =394p
XXI.k.
1-2
Címlap



XXI.k.
3-4
XXI. kötet tartalma: Zemplén m.-t illető oklevelek. 77 db. terjed 1552-1740



XXI.k.
5-6
Kamarai meghagyás Nagh János (katafalvi) tokaji sótisztnek. A lőcseieknek a már kiadott 1000 db. só mellé újabb 2000 db. só kiadását engedélyezte hadi eszközök gyártására. Nyugta ellenében adja ki nekik.
Eperjes
1552. dec.23.
latin ny. pv. nyoma
XXI.k.
7-8
Rávai Mihály turóci főispán nyugtája 94 ft-ról, melyet az uralkodó rendelkezése alapján az országgyűlés végzése szerint Leleszre, a Felsőmagyarországon elfoglalt javak kivizsgálására történt kommisszáriusi kiküldetése napidíja és utiköltsége címén vett fel Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1567. okt.21.
latin ny. pv. 
XXI.k.
9-10
Pál fráter, ujhelyi vicarius nyugtája 30 ft-ról, melyet Olaszi, Sára és Zsadány falvaik portái után vett fel segélyként Nagymihályi Istvántól, Zemplén m. dicatorától. (S.a)
Újhely
1571. febr.14.
latin ny. pv.
XXI.k.
11-12




XXI.k.
13-14




XXI.k.
15-38
Utasítás Kornhutt Gebhardt, tokaji élelmezési raktárgondnok számára.

1578.
német ny.
XXI.k.
39-40
Kapronczay György levele Petroviczky Péter tokaji provisorhoz, hogy mind a két nyugtája megvan, a kamara elküldi neki, ő nem akarja kárát. Akarta felvenni a 200 ft.-ot, hogy levonhassa a kannagyártó 13 ft.-ját. Kéri, hogy most ő küldje el a pénzt. 
Kassa
1579. aug.29.
latin ny. pv.
XXI.k.
41-42
Kapronczay György levele Petroviczky Péter tokaji provisorhoz. Kérte, hogy vegyen neki egy hordó bort, melynek ára felét, 10 ft.-ot a kannagyártónak fogja kifizetni, a másik felébe Madacsányszkynak adott pénzt, kinek legyen segítségére a borvásárlásban és elszállításában.
Kassa
1579. nov.17.
magyar ny. pv.
XXI.k.
43-44
Kapronczay György levele Petroviczky Péter tokaji provisorhoz, melyben értesíti, hogy a neki leszállított árpa fejében ő kifizetett az eladónak 100 ft.-ot, mintha a kamara fizette volna ki. Küldjön erről nyugtát. Paszoth (?) is adott nekik 33 ft. előleget 100 köböl vetésre és sörnek való árpára s kéri, hogy szállíttassa be ezt Bihary László házához Kereszturra.
Kassa
1580. jan.31.
magyar ny. pv.
XXI.k.
45-46
Dobó Ferenc levele Magdeburgi Joachimnak, a tokaji vár provisorának (udvarbírájának). Leveléből megértette, hogy megkapta a 60 köböl árpa árát, s hogy újra 60 köböl árpát kér. Megadja ezt is. 
Sárospatak
1600. ápr.15.
magyar ny. pv. nyoma
XXI.k.
47-50
Nyáry Pál (váradi kapitány stb.) levele Zagyvay Miklósnak a tokaji vár udvarbírájának (provisor), hogy az "Urunk eő felsége konhazükségere" (Bocskay István) küldjön 46 juhozt.
Kassa
1607. jan.15.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
51-54
Ismeretlen panaszai Nyári Pál udvarbírája, Dobai András, lovászmestere, Helmetzy István és szolgái részéről ért testi és vagyoni bántalmazásai miatt. 
Hely nélkül
Dátum nélkül (1607)
magyar ny.
XXI.k.
55-58
Nyáry Pál levele Zagyvay Miklós tokaji udvarbíróhoz, hogy a füleki vár szükségére kölcsönadott 80 köböl búzát felveheti a tokaji élelmezési magtárból.
Kassa
1607. jan.14.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
59-62
A szepesi kamara meghagyása Sibrik Simon, tokaji élelmezési magtárgondnoknak, hogy a hozzá beszolgáltatott hegyaljai borokból adjon ki Dóczy András szatmári főkapitány fizetésébe 12 hordó bort.
Kassa
1613. nov.13.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
63-64a
Kamarai meghagyás Pechy Zsigmond kir. tanácsosnak, a felsőmagyarországi javak adminisztrátorának, hogy Belleny János tokaji vicekapitány számára havonta 100 ft.-ot fizessen ki.
Tokaj
1630
latin ny. 4 pv.
XXI.k.
63-64b
Pechy Simon utasítása Hebert Mihály perceptornak, hogy Belleny János tokaji vicekapitánynak havonként 100 ft.-ot fizessen ki.
Tokaj
1630. márc.4.
latin ny.
XXI.k.
65-66 a)
Belleny János tokaji vicekapitány nyugtája 200 ft-ról, melyet Pechy Zsigmond meghagyása alapján kéthavi fizetéseként vett fel Szegedy Gergely tokaji harmincadostól.
Tokaj
1630. jún.30.
latin ny.
XXI.k.
67-68
Cseresnyey Pál tokaji postamester nyugtája 6 ft-ról, amelyet utiköltségére vett fel Szegedy Gergely tokaji harmincadostól, amikor mint homo regius vitte a jászói konvetnre az Eösze László ellen szóló vallomásokat.
Tokaj
1631. jún.2.
magyar ny. pv.
XXI.k.
69-72
A kamara felsőmagyarországi adminisztrátorának meghagyása Duka István homonnai harmincadosnak, hogy a bélyi apátság falvainak kiváltásához az uralkodó rendelete alapján fizessen ki segélyként 1000 ft.-ot, Maurovitius apátnak.
Kassa
1633. nov.29.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
73-74
Maurovitius Mihály bélyi apát nyugtája 200 ft-ról, melyet Duka István homonnai harmincadostól vett fel az uralkodó rendelete s a szepesi kamara meghagyása alapján.
Homonna
1634. jan.16.
latin ny. pv.
XXI.k.
75-76
Árvay Mátyás nyugtája 20 ft-ról, melyet Varanay Jánostól vett fel a dézsmaborok behozására.
Varanno
1634. nov.21.
magyar ny. pv.
XXI.k.
77-78
Maurovitius Mihály bélyi apát nyugtája 800 ft-ról, melyet Duka István homonnai harmincadostól vett fel az uralkodó rendelete s a szepesi kamara meghagyása alapján.
Jászó
1634. dec.18.
latin ny. pv.
XXI.k.
79-80
A felsőmagyarországi kamara adminisztrátorának meghagyása Duka István homonnai harmincadosnak, hogy fizessen ki Sennyey Sándornak küldetése céljára 400 ft-ot.
Kássa
1634. febr.1.
magyar ny. pv.
XXI.k.
81-82
Cseresney Fülöp tokaji postamester és élelmezési magtárgondnok nyugtája 125 ft.-ról, melyet a vicekapitányok lakásául megvett háza ára fejében vett fel a szepesi kamara meghagyása alapján.
Tokaj
1634. dec.30.
magyar ny. pv.
XXI.k.
83-84
A felsőmagyarországi kamara adminisztrátorának meghagyása Duka István homonnai harmincadosnak, hogy fizessen ki Dévény István hadbírónak fizetésébe 282 ft.-ot.
Kassa
1635. márc.2.
magyar ny. pv.
XXI.k.
85-86
A felsőmagyarországi kamara adminisztrátorának meghagyása Duka István homonnai harmincadosnak, hogy fizessen ki Dévény István hadbírónak fizetésébe 200 ft.-ot.
Kassa
1635. okt.13.
magyar ny. pv.
XXI.k.
87-88
A felsőmagyarországi kamara adminisztrátorának meghagyása Cseresney Fülöp tokaji élelmezési magtárgondoknak, hogy utaljon ki az ő fizetésébe 40 köböl zab árát kitevő 13 ft. 20 dénárt.



XXI.k.
89-92
Duka István homonnai harmincados hivatali esküje és kötelezvénye,
Kassa
1636. júl.5.
latin ny. másolat
XXI.k.
93-94
Cseresnyey Fülöp tokaji élelmezési magtárgondnok nyugtája 37 ft. 32 dénárról, melyet évi 112 ft. fizetéséből az 1637 szept., dec. hónapokra vett fel Szegedi Gergely tokaji harmincadostól.
Tokaj
1637. dec.31.
magyar ny. pv.
XXI.k.
95-98
A szepesi kamara meghagyása Deblinger Simon tokaji harmincadosnak, hogy a tokaji postamesterré kinevezett Cseresnyey Dánielnek a fizetését negyedévenként folyósítsa.
Kassa
1642. okt.14.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
103-106
Máriássy Ferenc levele I. Rákóczy György erdélyi fejedelemhez. Mindenben a Vámosujfaluból írt leveléhez tartja magát. Dominik (?) herceg és Podskarbuy leveleit mellékelten küldi. Posdkarbuy kéri, hogy ne legyen bántódása a lengyeleknek a fejedelem hadaitól, ők meghagyták a rendeknek, hogy tartsák meg a jószomszédságot. Három zászlóalj katonaság érkezett Hrosnára. Az ellenpárt fél. Sáros m. gyűlésére bemegy s ír róla. A szepesvári darabontok el akarták őt fogni, de nem sikerült. Azokból a kamara hatot megsebesített, a többi visszatért a várba. Könnyű volna őket megtréfálni. Biztosítja hűségéről.
Sáros
1644. máj.18.
magyar ny. pv.
XXI.k.
107-110
A szepesi kamara meghagyása Baiczy Sebestyén varannói harmincadoshoz, hogy a Gömör, Heves és Hont megyékbe az uralkodó meghagyásából kiküldött Danetius János szepsi harmincadosnak fizessen ki utiköltségre 20 ft.-ot.
Kassa
1650. okt.7.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
111-114
Zemplén m. levele Wesselényi Ferenc nádorhoz, melyben kérik, hasson oda az uralkodónál és a német kamaránál, hogyne terheljék az 5 várost taxával, mert azok a dica helyett gyalogosokat tartanak a végvárakban s taxát csak akkor tartoznak fizetni, amikor dicat vetnek ki.
Zemplén
1656. máj.23.
magyar ny. pv.
XXI.k.
115-116
Szalay Pál levele Szekely András pataki porkolábhoz. A kocsi elkészült, rövidsen küldi. Az ára 25 ft. 70 dénár.
Sáros.
1656. aug.4.
magyar ny. pv.
XXI.k.
117-118
Berczeli Sipos Mihály nyugtája 35 ft.-ról, melyet Palánky Mihály tokaji harmincadostól vett fel a Tokajban felállítandó szárazmalom elkészítésére.
Tokaj
1661. nov.27.
magyar ny.
XXI.k.
119-120 a)
A szepesi kamara meghagyása Belaváry Miklós perceptornak, hogy az uralkodó által Károly László számára kiutalt összeg törlesztésére fizessen ki 50 ft.-ot s jelentse, mennyi van még hátra.
Kassa
1661. dec.31.
latin ny. 
XXI.k.
121-122
Horvát János levele Halapi Márton tokaji prefektusnak. Törköly hordó-kádat kér, míg Scsvnikból megérkeznek a kádakkal. A szepesi uradalomból hozott kenyeret Tokajba küldte, a balogiakat Tarcalon tartotta. Kér szüreteléshez való eszközöket.
Tarcal
1675. nov.8.
magyar ny.
XXI.k.
123-124
Szunyoghy István nyugtája 750 ft-ról, melyet Pothurnay Boldizsártól, a szepesi kamara perceptorától vett fel a kincstári szőlők művelésére.
Tokaj
1678. máj.13.
latin ny. pv.
XXI.k.
125-126
Ugyanaz nyugtája 500 ft-ról, melyet ugyanazon célra vett fel ugyanattól.
Tokaj
1678. máj.13.
latin ny. pv.
XXI.k.
127-144
Utasítás Szentgyörgyi Mihály és Bálintffy András, Zemplén m. vásárhelyi járása (felsorolva a községek) dézsmaszedői számára. Kiadta részben nyomtatásban, részben kézírással a szepesi kamara Kassán.

1678. máj.30.
latin ny. 2 pv.
XXI.k.
145-158
Ugyanaz Leshenbrandt Kornél, Szunyoghy István és Trauthson Burhard, Zemplén m. berencsi járása dészmaszedői számára. Kiadta ugyanúgy, ugyanaz, mint az előbbit.
Kassa
1678. máj.30.
latin ny. 2 pv.
XXI.k.
159-174
Ugyanaz Hupel János Frigyes Czerey Miklós és Nyéky Mihály, a zempléni és terebesi járás dézsmaszedői számára (felsorolva a községek nevei). Kiadta ugyanúgy, ugyanaz, mint az előbbieket. (nyomtatvány)
Kassa
1678. máj.30.
latin ny. 2pv.
XXI.k.
175-192
Ugyanaz Kálmánczay István és Cserey Miklós, Zemplén m. sztropkói járási dézsmaszedői számára. Nyomtatvány. Kiadta a szepesi kamara Lőcsén.

1685. júl.24.
2 pv.
XXI.k.
193-210
Ugyanaz Hegyfalusy Mihály, Zemplén m. zempléni, terebesi és gálszécsi járásai dézsmaszedője számára. (nyomtatvány). Kiadja a szepesi kamara.
Kassa
1686. máj.20.
latin ny. 3 pv. és pv.
XXI.k.
211-228
Ugyanaz Domik Menyhért Zemplén m. sztropkói, homonnai és henczóci-polyánkai járási dézsmaszedője számára. (Nyomtatvány). Kiadja a szepesi kamara.
Kassa
1686. máj.25.
latin ny. 3 pv. és pv.
XXI.k.
229-244
Ugyanaz Szentgyörgyi Mihály, Zemplén m. henczóc-polyánkai és vásárhelyi járási dézsmaszedője számára. (Nyomtatvány). Kiadja a szepesi kamara.
Kassa
1686. jún.6.
latin ny. 3 pv.
XXI.k.
245-246
Sátorallyaujhely város bírájának és tanácsának igazolólevele, hogy Farkas Sándor elkonfiskált 103 kereszt búzájából Cserei Miklós udvarbíró az árváknak visszaadott a kamra meghagyása szerint 23 keresztet, a megmaradottat elcsépeltette, lett 47 köböllel.
Újhely
1686. aug.21.
magyar ny.
XXI.k.
247-250
A szepesi kamra meghagyása Pataki János sárospataki provisor számára, hogy Kovács Erzsébet - Borbély Mihályné kassai lakos és Almásy, másként Lipay István közötti, Tolcsva város bírái előtt letárgyalt kamarához, mint földesurhoz fellebbezett pert az uriszéken vizsgálja meg és intézzel el. Az öv. Szabóné, másként Csaszkayné által bírt Gerczeli féle részbirtok dézsmájából merjen ki az özvegynek 6 kassai köböl gabonát. A deszkákat és zsindelyeket szállíttassa el Szolnokra a gerendákkal együtt vagy szekéren, vagy vizen.
Kassa
1686. szept.24.
latin ny. 2pv.
XXI.k.
251-254
A szepesi kamara meghagyása Károly János pataki provisornak (udvarbíró). Információja alapján elhatározta a kamara, hogy a csarnahói kilencedet (nona) egészben, a nagytoronyainak pedig a felét adja ki a sárospataki jezsuitáknak. Alaposan vizsgálja ki s írja meg, vajon használatában voltak-e a kilencednek a jezsuiták és tétetett-e a földesur részéről alapítvány. 
Kassa
1686. okt.27.
latin ny. 2pv.
XXI.k.
255-256
Császkai Szabó Sára, özv. Kassai Tamásné elismervénye 6 kassai köböl búzáról, melyet Szeghy Kiss Mihály sárospataki számtartótól vett fel. 
Sárospatak
1686. szept.28.
magyar ny. pv.
XXI.k.
257-258
Palchich János, sárospataki jezsuita házfőnök nyugtája 8 ft-ról, melyet a kamara által engedélyezett 5 1/2 hordó nagytornyai bor kilenced ára fejében vett fel Karoli János sárospataki provisortól. 
Sárospatak
1686. nov.25.
latin ny. pv.
XXI.k.
259-260
Tarcali Ács Jakab elismervénye, hogy Kornhutt Gebhardttól, Tokaj rovásbírájától pincéje egyik felének megcsinálásáért 40 ft. 50 dénárt, a rovábírósági ház egy szobájának elkészítéséért 8 ft. 35 dénárt, bort, lisztet stb. vett fel.
Tokaj
1586. nov.26.
magyar ny. pv.
XXI.k.
261-262
Palchich János (1. 259) nyugtája 5 ft-ról, melyet a csornahói 9 hordó borkilenced ára fejében vett fel Pohurnai Boldizsár Károli János és Kis Mihály kilencedesektől.
Sárospatak
1686. dec.12.
latin ny. pv.
XXI.k.
263-264
Klobusiczky Ferenc zempléni alispán elismervénye 6 hordó borról, melyből 4-et a saját, 2-t a m.-i jegyző szolgálati járandósága fejében vett fel.
Sárospatak
1686. dec.24.
latin ny.
XXI.k.
265-268
A szepesi kamara meghagyása Károly János sárospataki uradalom részéről Zemplén m. alispánjának és jegyzőjének - régi szokás szerint kiadni szokott bort adja ki.
Kassa
1686. dec.17.
latin ny.
XXI.k.
269-286
Utasítás Olaszy Gábor, Zemplén m. sztárai és vásárhelyi járásai dézsmaszedője számára. (Nyomtatvány). Felsorolva a 2 járás községei (kézírás). Kiadta a szepesi kamara.
Kassa
1686. jan.2.
latin ny. 3 pv.
XXI.k.
287-288a
Özv. Liszkai Györgyné Perenczi Sára folymaodvány II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemhez. Férjét Fherévárnál megölték, jószágát széthordták a katonák, engedélyt kér arra, hogy megélhetése véget égett bort és pálinkát árulhasson. a táborban.

1704. 
magyar ny.
XXI.k.
287-288b
A fejedelem utasítja Grabarics Jakabot, hogy mérjen ki Liszkainénak 12 köböl búzát.
Tokaj
1704. jan.1.
magyar ny.
XXI.k.
289-290
Dobó János tokaji révész folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Fizetésjavítást kér, valamint azt, hogy a tokaji prófontmester szomszédságában lévő házát 70 ft. követelése fejében elfoglalhassa.
Tokaj
1704.
magyar 
XXI.k.
291-292a
Sugatagi Blede Márkus (Máramaros) folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Kéri, rendelje el, hogy Vrása Virtolonajjal (?) folyó peres ügyét vétesse a kamaraispán tárgyalás alá.

1704.
magyar ny.
XXI.k.
291-292 b
A fejedelem végzése, hogy utasíttassék a máramarosi kamaraispán az ügy tárgyalás alá vételére.
Tokaj
1704. jan.7.
magyar ny.
XXI.k.
293-294a
Csernely Pál folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Szerzett nyavalyája miatt a lovas katonai szolgálatra alkalmatlanná vált s generálisa hazabocsátotta. Támogatást kér.

1704.
magyar ny.
XXI.k.
293-294b
A fejedelem Sennyei Istvánra bízza kérése elintézését.
Tokaj
1704. jan.7.
magyar ny.
XXI.k.
295-298a
Rády László folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. A katonák dulásai elől Lengyelországba menekült, de hazatért a fejedelem hűségére. Csemiczky Sándor konfiskálta jószágát, marháit elhajtatta. Kéri javai visszaadását.



XXI.k.
295-298b
A fejedelem elrendeli javai visszaadását.
Tokaj
1704. jan.15.
magyar ny.
XXI.k.
299-302a
Borsos Anna tokaji lakos folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Kéri, hogy első férjéről rámaradt házát, melyből férje öccse gyermekivel együttkihajtottas, adassa nekik vissza.

1704
magyar ny.
XXI.k.
299-302b
A fejedelem megbízza a tokaji udvarbírót az ügy törvényes elintézésével.
Miskolc
1704. jan.21.
magyar ny.
XXI.k.
303-304
Kaszonyi Demeter tolcsvai lakos folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Tavasztól szüretig őrizte Klobustizky Ferenc, Szentiványi Mihály és Bideskuthy Sámuel szőlőit; munkájáért 16 ft-ot szokott kapni. A fejedelem számára szedték le a szőlőt, kéri szolgálata megfizetését.


magyar ny.
XXI.k.
303-304b
A fejedelem utasítja Szalai Pált az ügy elintézésére.
Miskolc
1704. jan.21.
magyar ny.
XXI.k.
305-312
Schrembscher János, Pozsony város jegyzőjének (fiainak), stb. Rudolf király által 1589-ben kiállított armáisának másolata. Kiállította zemplén m. Varannó.

1719. ápr.15.
latin ny. pv.
XXI.k.
313-316
Tisza-Tokaj város elöljáróságának beadványa a szepesi kamarához, melyben kérik, hogy ne vegye tekintetbe egyes tokaji lakosok által beterjesztett beadványt, melyben azt állítják, hogy Széplaky István kapitány rosszul vezeti a város ügyeit és a lakosság nagy részének kizárásával vitte végbe a tisztújítást.
Tokaj
1737. ápr.12.
latin ny. pv.
XXI.k.
317-318
Széplaky István levele a szepesi kamarához. Felesége betegsége miatt márc. 13.-án nem mehet Kassára a Kamara elé, hogy védelmezhessék vádlói vádja ellen. Felesége felgyógyulta után azonnal megy.
Tokaj
1737. márc.9.
magyar ny.
XXI.k.
319-322
Tokaji lakosok levele a szepesi kamarához, melyben febr.2-án beadott kérvényükre kérnek választ, panaszaik elintézését.
Tokaj
1737. máj.7.előtt
magyar ny.
XXI.k.
323-326
Tisza-Tokaj város elöljáróságát levele a szepesi kamarához. Vették a kamara ápr.12-i rendelkezését s közölték Széplaky István kapitányukkal, hogy máj. 6-án jelenjék meg Kassán a kamara előtt. Miután neki a kamara rendelkezése szerint jelen kell lennie, ha katonaság vonul át Tokajon, a katonai századok gyakori átvonulása miatt nem mehetett s nem is tudják, mikor mehet el Kassára.
Tokaj
1737. máj.9.
latin ny. pv. nyoma
XXI.k.
327-362
Zemplén m. vizsgálati jegyzőkönyve Pataky István tokaji lakos kérelmére, Széplaky István tokaji kapitány (s társai) ellen, hivatali hatalommal való visszaélés, káros városi gazdálkodása, erőszakoskodásai s az önkényes városi tisztujítás miatt.
Tokaj
1737. jún.5.
magyar ny. 2 pv.
XXI.k.
363-366
Jegyzőkönyvi kivonat Tokaj város jegyzőkönyvéből az 1738. jan.9-én lefolyt városi tisztujító gyűlés lefogásáról, mely szerint kapitányul Szentmiklósay Sámuelt választották, Széplaky István a kamara utasítása folytán a tanácsból kimaradt, 20 tanácstag helyett 12-t választottak. stb.
Tisza-Tokaj
1738. jan.9.
magyar ny. másolat
XXI.k.
367-370
Tokaj város vizsgálati jegyzőkönyve Széplaky István volt városi kapitány ellen emelt ama vádak megcáfolásásra, mintha ő visszaélt volna hivatali hatalmával.
Tisza-Tokaj
1738. jan.11.
magyar. pv.
XXI.k.
371-374
Tokaj város vizsgálati jegyzőkönyve a Széplaky István volt városi kapitány ellen emelt ama vád megcáfolásásra, mintha ő a maga hatalmából vetette volna kalodába a város csordásának fiait, holott mostohaapjuk kívánságára tette ezt. 
Tisza-Tokaj
1738. jan.11.
magyar ny. pv.
XXI.k.
371-378
Széplaky István (volt tokaji város kapitány) beadványa a szepesi kamarához, melyben emlékezteti a kamarát az 1715-ben a Hegyalján végbement (kuruc)? Pongrácz és társai féle mozgalomra, akik vádaskodásai miatt akkor degradálták őt városi kapitányi tisztségéből, de az ügy alaposabb kivizsgálása folytán a kamara visszahelyezte őt állásába. Kéri, hogy tisztségéről való mostani letételét is vizsgálja felül a kamara s helyezzék vissza városi kapitányi állásába.
Tokaj
1738. máj.29.
magyar ny. kiadatott véleményezésre Göcze Sándros kam. főügyésznek.
XXI.k.
379-380
Tarcal város elöljáróságának névsora és utasítások hivatali működésükre.
Tarcal
1738. 
latin ny.
XXI.k.
381-386
Göcze Sándor kam. főügyész véleményezése a Széplaky ellen beadott vádakról, ennek a városi kapitányságból történt degradálásáról s visszahelyezési kérelméről.
Kassa
1739. febr.14.
latin ny.
XXI.k.
397-390
Tarcali lakosok folyamodványa gr. Grassalkovich Antal barsi főispán kir. tanácsos, kamaraelnökhöz. Kérik a taxamérséklés ügyében tavaly beadott kérvényük kedvező elintézését.

(1754?)
magyar ny.
XXI.k.
391-394
Tokaj város lakosainak folyamodványa gr. Grassalkovich Antal kamaraelnökhöz, melyben elsorolt indokaiknál fogva kérik a rájuk kivetett taxa mérséklését.
Tokaj
1755. 
magyar ny.


XXII. kötet
296p
Zemplén vármegye II. füzet: sárospataki uradalom

1619
296p
XXII.k.

Rákóczi György sárospataki uradalmának bevételi és kiadási jegyzéke 1619-ben, Thassy Pál tiszttartósága Szegedy György adószedősége alatt.

1619
magyar, latin ny.
XXIII. kötet
533p
Abaúj, Bereg, Borsod, Gömör, Sáros, Szepes, Torna és Ung vármegyére vonatkozó iratok

1541-1794
147 db =522p
XXIII.k.
1-2




XXIII.k.
3-6
Ferdinánd király rendelete a kassai kapitányok tisztek, katonák fizetésemeléséről.
Bécs
1554. jan.15.
latin ny. másolat
XXIII.k.
7-10
A magyar kamara levele Therda Zsigmond felsőmagyarországi kamarai adminisztrátorhoz. A subsidium beszedésének nehézségeiről írt jelentését továbbították az uralkodóhoz. A dicatorok 1554-től nem küldték be a kimutatásokat, haladék nélkül beküldendők. Igyekezzék minél több pénzt (taxat) beszedni a városoktól, amint néhai Vernert utasította erre az uralkodó. Faygel Péter hiába jött Bácsbe. Utasítandók Torna, Sáros (Aba) Ujvár megyék dicatorai kimutatásaik és nyugtáik beküldésére. Keressen hű dézsmaszedőket és adjon megfelelő fizetést nekik. Amit Serédi Györgyről írt, jelentették az uralkodónak. Várják Zelthay István fizetésére vonatkozó információk.
Pozsony
1556. szept.3.
latin ny. 3 pv.
XXIII.k.
15-18
Nagy Fabián, kassai gyalogos kapitány nyugtája 504 ft.-ról, sóról, borról, terményről, melyet a maga és 100 gyalogos 1555 május havi fizetéseként vett fel Amman Pétertől, Thorda Zsigmond számtisztjétől; a nyugtát Nagy Fábián kérésére Keokinedi Literatus Mihály kassai harmincados írta alá.
Kassa
1558. júl.29.
latin ny. pv.
XXIII.k.
19-22
Nittray Benedek kassai gyalogos kapitány nyugtája 500 ft-ról, rósórl, borról, terményről, melyet u.a. számára u.a. címen vett fel u.attól u.a. aláírásával.
Kassa


XXIII.k.
23-26
Nitray Benedek és Nagy Fábián kassai gyalogos kapitányok nyilatkozata, hogy Amman Péter, Thorda Zsigmond számtisztje kifizette Nagy Imre gyalogos kapitány és 100 gyalogos számára az 1555 május hóra járó bort, sót és terményt s bizonyosan a készpénzjárandóságot is. Aláíró Kökényesdi Literatus Mihály.
Kassa
1558. júl.29.
latin ny. pv.
XXIII.k.
27-28
Literatus (kökényesdi) Mihály kassai harmincados szállítási engedélye Zekel András számára, aki 600 nyers juhbőrt, visz ki Morvába. Hátlapján harmincadosok láttamozása.
Kassa
1565. ápr.17.
latin ny. pv.
XXIII.k.
29-30
Nádasdi Kristóf gr., Vas m. főispánjának nyugtája 646 ft. 75 dénárról, melyet az uralkodó utalt ki Szenyérvári szolgálataiért s melyet Zentgerorgj Gábor által Taroczky Mihály galgóci harmincadostól felvett.
Galgóc
1569. jún.10.
latin ny. pv.
XXIII.k.
31-32 a)
Kamarai meghagyás Jezerniczky Kristóf szempei harmincadosnak és Erdőhegyi Bálint ellenőrének, hogy Ernő főherceg rendeletének megfelelőleg egy év alatt fizessék vissza 1. Mörl Péter és Perin András kassai kereskedőknek az uralkodó hadi szükségeire kölcsönadott 100 tallért, 2) A Mörl Péter által a szatmári katonaság számára kölcsönadott 441 ft. 50 cruciferust tallérban (a 70 cruciferus) 378 tallér 50 cruciferust.
Pozsony
1579. dec.5.
latin ny. 5 pv.
XXIII.k.
31-32 b)
Ernő főherceg rendelete a magy. kamarához, hogy intézkedjék a Mörl Péter kassai kereskedőtől a szatmári katonaság céljára kölcsönvett 441 ft. 50 crucferus ill. tallérban (a 70 cruciferus) 378 tallért 50 cruciferusnak a szempei harmincad jövedelmeiből egy év alatti visszafizetéséről.
Bécs
1579. okt.13.
latin ny. másolat
XXIII.k.
31-32 c)
Ernő főherceg rendelete a magy. kamarához, hogy intézkedjék a Mörl Péter és Perin András kassai kereskedőktől az uralkodó hadi szükségeire kölcsönvett 1500 tallérnak a szempei harmincad jövedelméből egy év alatti visszafizetéséből.
Bécs
1579. okt.13.
latin ny. másolat
XXIII.k.
39-40
Jankefalvaj Bertalan elsimervénye, hogy átvett Possaj Istvántól, a homonnai harmincad ellenérétől 356 db. pénzen vett és 328 a salabinai halastóból való halat. (1626 márc.2-án volt Kassán Bethlen Gábor s Brandenburgi Katalin mennyegzője)
Kassa
1626. márc.1.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
41-42
Török János őfelsége (Bethlen Gábor) lovászmesterének nyugtája 150 ft-ról, melyet Czik Pál homonnai főharmincadostól vett fel "potura pnzwl"
Kassa
1626. márc.3.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
43-44
Forgách Miklós nyugtája 432 ft-ról, melyet az uralkodó által számára kiutalt 3000 rhénes forintba vett fel Duka István homonnai harmincdostól.
Kassa
1634. jan.31.
latin ny. pv.
XXIII.k.
45-46
U.a. nyugtája 500 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel Nebeszt Mihálytól, a felsőmagyarországi kamara perceptortól.
Kassa
1634. jan.31.
latin ny. pv.
XXIII.k.
47-48
U.a. nyugtája 360 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Kassa
1634. szept.30.
latin ny. pv.
XXIII.k.
49-50
U.a. nyugtája 200 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól. 
Kassa
1634. okt.7.
latin ny. pv.
XXIII.k.
51-54
Ersemy István levele Ranek Dániel kir. tanácsos nedelicei főharmincadoshoz. A be nem fizetett dézsma beszedése iránt intézkedett, de nincs eredmény. A maga birtokaiból Kanizsa elestétől nem fizetett az apátnak dézsmát, hanem 3 év bérleteként egy szőnyeget adott. Ami fizetni való van az ő birtokairól, hűségesen megadja, mert hű szolgálja az uralkodónak. Turoki György, a majdnem éhenhalt kányavári kapitány egy hétig várta őt házánál. Vegye hathatós pártfogásába.
Komár
1643. jan.9.
latin ny. pv.
XXIII.k.
55-56
Soós Gábor (ráskai) kassai főpostamester nyugtája 54 ft-ról, melyet egy havi fizetéseként vett fel Sándor Miklós homonnai harmincadostól.
Kassa
1649. febr.28.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
57-58
Kamarai meghagyás Podbellany Mihály perceptorhoz, hogy a kamara épületén végzett munkálatokért az ácsoknak és egyéb mestereknek fizessen ki 25 ft-ot.
Kassa
1630. márc.15.
latin ny.
XXIII.k.
59-62
Sándor Miklós (1.55) levele Aszalay István kir. kam. tanácsos és a szepesi kamarához kiküldött kommisszáriushoz. Perei és szemfájása miatt nem kereshette fel eddig. A harmincadosok kihágásairól annyit utd csak, hogy Desőffy Ádám azzal vádolja Inczédyt, hogy a maga borai szállítását nem vezette be a számadókönyvbe, de úgy véli, hogy utólag megfizette a harmincadot. A szendrői harmincados önhatalmúlag engedményeket tett a vásárosoknak, melynek kiviszgálása abbamaradt. Gáleczy György, akit a fejedelem megfesztett az ungvári harmincadosságtól, újra az akar lenni.
Redmecz
1652. jan.30.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
63-64
Vesselényi Ferenc gr. nádor nyugtája 3000 ft.-ról, melyet az uralkodó rendelete alapján vett fel a kassai kamara házának kifizetésére a pozsonyi magy. kamarától.
Pozsony
1655. jan.18.
latin ny. pv.
XXIII.k.
65-68
Belaváry Miklós, a felsőmagyarországi kamra perceptorának nyugtája 30 000 ft-ról, melyet Palugyai Gábor kam. perceptortól vett fel Wattay István kam. jegyző közvetítésével különböző értékű aranypénzben, tallérban. (Kopovi, Jeffkovi tallér)
Kassa
1660. dec.1.
latin ny. pv.
XXIII.k.
69-70 a)
Szepesi kamarai meghagyás Belaváry Miklós perceptornak, hogy az uralkodó által az elszegényedett plebanusok eltartására kiutalt összegből fizessen ki 100 ft.-ot Ragyóczy Péter ungvári archidiakonus, egri kanonok, kassai plebanusnak az 1661. év második és harmadik negyedére.
Kassa
1661. júl.15.
latin ny.
XXIII.k.
69-70 b)
Ragyóczy Péter kassai plebanus nyugtája 100 ft-ról, melyet Beleváry Miklós, szepesi kamrai perceptortól vett fel a kir. kiutalás részleteként az elszegényedett plebanusok (parochusok) eltartására.
Kassa
1661. dec.31.

XXIII.k.
71-72 a)
Ugyanaz meghagyása ugyanaz számára u.a. célra kifizetendő 50 ft-ról. 
Kassa
1661. jan.15.
latin ny. pv.
XXIII.k.
71-72 b)
Ugyanaz nyugtája 50 ft-ról, melyet ugyanattól u.a. célra vett fel.
Kassa
1661. jan.18.

XXIII.k.
73-74
A szepesi kamara meghagyása a perceptornak, hogy elemosia-segélyként fizessen ki a kassai ferencrendiek számára negedévenként 13 tallért.
Kassa
1663. okt.31.
latin ny.
XXIII.k.
75-76 a)
A szepesi kamara meghagyása a perceptornak, hogy fizessen ki 72 ft-ot Szőlősy Jakab egri kanonok, kassai plebanosnak a leszegényedett plebanusok eltartására.
Kassa
1663. okt.31.
latin ny.
XXIII.k.
75-76 b)
Ragyoczy Péter egri kanonok nyugtája 72 ft-ról, melyet Szőlősy Jakab egri kanonok és kassai plebanus meghagyása folytán vett fel Daneczy György kam. perceptortól az a) alatti célra.
Kassa
1663. nov.1.
latin ny.
XXIII.k.
77-78
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy azt a nyugtát, melyre Soós Gábor kassai postamester 1664. dec.20.-án a Kamara tudta nélkül néhai Palugyay Gábor perceptortól 63 ft.-ot fizetésként felvett, s amelyet most özv. Palugyayné azzal a kéréssel terjesztett fel, hogy a kamara azt készpénz fogadja el tőle, leküldi a kamara, hogy a 63 ft.-ot vonják le Soós Gábor polgári fizetéséből s a róla szóló nyugtát adják át Holló perceptornak.
Pozsony
1666. jan.13.
latin ny.
XXIII.k.
79-82 a)
Kolosváry István sármonostori apát, egri prépost stb. nyilatkozata az egri káptalan előtt, hogy néhai gr. Csáky Ferenc kassai főgenerális azokat a tornyosnémeti (Abauj m.) földeket, melyeket 1671-ben az uralkodó konfiskált, Nagy Sámuelnek adományozta, az elmaradt fizetése helyett.
Eger
1672. jan.29.
latin ny. másolat
XXIII.k.
79-82 b)
Abaffy Ferenc nyilatkozata, mely szerint hallotta gr. Csáky Ferenc ama kijelentését, hogy Nagy Sámuelnek adományozza (inacribalja) hátralékos fizetésébe a tornyosnémeti földeket.
Kassa
1671. aug.23.
magyar ny. másolat
XXIII.k.
79-82 c)
Georghey Boldizsár u.e. értelmű nyilatkozata, mint az előbbi.
Kassa
1671. ápr.26.
magyar ny. másolat
XXIII.k.
79-82 d)
Záberszky János u.e. értelmű nyilatkozata, mint az előbbi.
Kassa
1671. márc.9.
magyar ny. másolat
XXIII.k.
79-82 e)
Abaúj m. vizsgálati jegyzőkönyve, mely szerint kihallgatott tornyonémeti lakosok igazolják, hogy Nagy Sámuel már negyedik éve használja a kamara által konfiskált, de visszaadott földeket.
Tornyomsnémeti
1672. febr.3.
magyar ny. másolat
XXIII.k.
83-86




XXIII.k.
87-90
Tajnai Benedek folyamodványa a szepesi kamarához. Eladott 4 hordó bort Damianusnak, de egy hordó bor árát nem akarja megfizetni. Kéri, utasítsa a kamara a kifizetésre.

Dátum nélkül (1700 előtt)
latin ny.
XXIII.k.
91-94 a)
Kimutatás Fáy István fáji és csenyétai birtokairól, melyet a szepesi kamara készített a két Fáy árva eltartása céljából.
Kassa
1675. ápr.1.
latin ny. pv.
XXIII.k.
91-94b)
Kimutatás azokról az edényekről s élelmekről, melyet szekéren a szepesi várba szállítottak.
Kassa
1675. nov.4.
magyar ny.
XXIII.k.
95-96
Tájékoztatás néhai Szalánczy, másként Szabó György Szalánczallya (Abauj m.) helységben birt fundusáról, annak utána következő tulajdonosairól. Szalánczy Szabó Mihály, György fia, a maga részéről akarja megszerezni az uralkodótól, miután Forgách birtok lévén, konfiskáltatott.
Kassa
1684. jún.28.
magyar ny.
XXIII.k.
97-100 a)
Szöreny Ferenc folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Kassáról kiszökött a fejedelem hűségére. Hatodnapja van lovaival beosztás nélkül a táborban. Kéri beosztását.

1704. jan.
magyar ny.
XXIII.k.
97-100b)
A fejedelem utasítja, hogy beosztása végett forduljon az udvari kapitányhoz.
Tokaj
1704. jan.8.
magyar ny.
XXIII.k.
101-102
Néhai Keczer György örököseinek elismervénye, hogy a pozsonyi kamarának Meixner Ferenc szepesi kamarai tanácsoshoz átküldött rendeleteit átvették.
Kassa
1711. júl.16.
latin ny. 5 pv.
XXIII.k.
103-104
Péchy Ferenc Abauj megyei szolgabíró és Kérészy János esküdt igazolása arról, hogy az Ales Simon és özv. Zorgel Jánosné Vass Anna között az áji (Abauj m.) jószágra történt megegyezés szerint Kultsár János jobbágy két pusztával, özv. Zorgelnénél maradt. 
Bodoló (Abauj m.)
1713. jan.26.
magyar ny másolat
XXIII.k.
105-106
Saygho János nyugtája 50 rénes ft-ról (60 m ft.), melyet 188 ft. kamataként vett fel Hegyi ferencné Cziráky Zsófiától, néhai Árvai JÁnos örököseinek gondnokától.
Kassa
1730. márc.5.
latin ny. másolat
XXIII.k.
107-114
Abauj m. vizsgálati jegyzőkönyvei néhai Zorgel Simon alsómeczénzéfi lakos vagyonának pusztulása ügyében.
Detek
1724. máj.30.
magyar ny. 2 pv.
XXIII.k.
115-116a
Hegyi Ferenc és Czirigaki Zsófia kötelezvénye, hogy a Leffelholtz Constans bárónőtől az Árvai passivák kifizetésére felvett 800 ft.-ot egy év alatt visszafizetik.
Kassa
1714. febr.6.
latin ny. 2 pv.
XXIII.k.
115-116b
U. a. nyilatkozata a kötelezvénynek az 1715. évre való meghosszabbításáról.
Kassa
1715. febr.6.
latin ny. pv.
XXIII.k.
117-20




XXIII.k.
121-122
Hegyi Ferenc kötelezvénye. Az árvai árvák adósságainak kifizetésére 500 ft.-ot vett fel kölcsön Wasiko Venceltől, melynek 3 hónap alatti visszafizetésére kötelezi magát.
Kassa
1717. ápr.9.
latin ny. pv.
XXIII.k.
123-24




XXIII.k.
125-26




XXIII.k.
127-128
Palócsay Zsigmond nyilatkozata, hogy Reviczky János által Hegyi Ferenc abauj m.-i alispán előtt ellene indított pernek a tárgyalását békés megegyezés alapján elhalasztják mindaddig, míg a nagyszalánci erdők az ő birtokában lesznek.
Palócsa
1725. jan.13.
latin ny. pv.
XXIII.k.
129-32
Bereg vármegyét illető oklevelek.

1541-1704
10 db
XXIII.k.
133-134
Horwath Gáspár, Torna m. főispánja, kir. főpalotamester nyugtája 150 ft-ról, melyet az uralkodó kiutalása alapján Bereg m. dicajából vett fel Werner György kir. tanácsostól.
Torna
1541. jún.28.

XXIII.k.
135-136
Rákóczy János (felsővadászi) felsőmagyarországi kincstárnok nyugtája 600 ft-ról, melyet Nyeky András, Bereg m. dicatora fizetett be hozzá dicaként lengyel pénzben.
Kassa
1620. nov.13.
latin ny. pv.
XXIII.k.
137-138
U.a. nyugtája 150 ft-ról, melyet u.a. fizetett be hozzá u.a. címen.
Zeten
1620. szept.17.
latin ny. pv.
XXIII.k.
139-140
U.a. nyugtája 150 ft-ról, melyet u.a. fizetett be ugyanazon címen.
Kis-Ruszka
1621. febr.14.
latin ny. pv.
XXIII.k.
141-142
U.a. nyugtája 568 ft., 71 dénárról, melyet u.a. fizetett be u.a. címen. 
Zeten
1620. júl.24.
latin ny. pv.
XXIII.k.
143-144
A szepesi kamra meghagyása a perceptornak, hogy az uralkodó kiutalása alapján fizessen ki Partherius Péter munkácsi gör. keleti püspöknek 500 ft.-ot.
Kassa
1663. máj.29.
latin ny.
XXIII.k.
145-148 a)
Bajomi János folyamodványa II. Rákcózi Ferenc fejedelemhez, hogy alkalmazza udvari szolgálatra. 
hn (Munkács) 
Dn (1704)
magyar ny.
XXIII.k.
145-148b
A fejedelem végzése szerint folyamodjék az udvari kapitányhoz.
Tokaj
1704. jan.11.
magyar ny.
XXIII.k.
149-152 a)
Néhai Szeredszeghi János árvai, Ferenc és György folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Anyjuk a fejedelemnétől, Bécsből hazaérkezve meghalt a munkácsi várban lévő nénjük taníttatja őket Ungvárott, de most nem segítheti őket. Támogatást kérnek.
hn (Ungvár)
dn (1704)
magyar ny.
XXIII.k.
149-152 b)
A fejedelem végzése: A munkácsi udvarbíró viseljen rájuk gondot. 
Tokaj
1704. jan.7.
magyar ny.
XXIII.k.
153-156a
Zoltai Zsigmond folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, melyben kéri Jánosnál lévő lova, Bicskei által elfoglalt gulácsi (Bereg m.) birtoka visszaadatását s a Munkács vára alatt alóla kilőtt ló kipótlását.

1704
magyar ny.
XXIII.k.
153-156b
A fejedelem végzése: Szücs János kapitány gondoskodjék arról, hogy Elős János adja vissza Zoltai Zsigmond lovát.
Miskolc
? jan.31.
magyar ny.
XXIII.k.
157-60
Borsod m.-t illető oklevelek. 24 db.

1613-1704

XXIII.k.
161-164
Szepesi kamarai meghagyás Sikey Márton ónodi élelmezési magtárgondnoknak, hogy fizessen ki Monaky miklós volt ónodi kapitánynak elmaradt fizetésébe 6 hordó bort (a 16  ft.) és 100 köböl búzát.
Kassa
1613. nov.14.
magyar ny. 2 pv.
XXIII.k.
165-166
Csáky István szendrői főkapitány elismervénye egy 25 ft.-ot érő rézdobról, melyet a szendrői vár használatára vett át Nebest Mihály kam. perceptortól.
Kassa
1634. febr.26.
latin ny. pv.
XXIII.k.
167-168
Daróczi Frigyes szendrői élelmezési magtárgondnok nyugtája 20 ft-ról, melyet Hebert Pál szepsi (Abauj m.) harmincadostól vett fel üres hordók szállítására.
Rozsnyó
1634. okt.19.
latin ny. pv.
XXIII.k.
169-170
Kegelujtth Miklós ónodi főkapitány nyugtája 100 ft-ról, melyet szállítási költségeire vett fel Deblinger Simon tokaji harmincadostól.
Tállya
1641. nov.9.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
171-174
Tolvaj György ónodi lovashadnagy kötelezvénye (szolgálati esküje), melyet tisztsége felvállalásakor tett.
Kassa
1651. jún.2.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
175-178
Wesselényi Ferenc gr. országos főkapitány levele Aszalai István magy. kam. tanácsoshoz, hogy utaljon ki pénzt Kőfaragó Jánosnak a végvárak, különösen a szendrődi vár építési munkájáért.  
Enyiczke (Abauj m.)
1652. júl.4.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
179-182
U.a. levele, ugyanahhoz. Holnap elutazik, de távolról is kész a szolgálatra. Rendezzék el fizetése bonyodalmait, valamint a végbeliekét is. 
Enyicke (?)
1652. aug.15.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
183-186
U.a. levele u.ahhoz. Mindkét levelét megkapta. Csáky Lászlónak szádvári tiszttartója által küldeti fel a 3 ft-ot. Az 509 katonát meg kell fogadni az uralkodó pátense nélkül is és kell rá pénznek lenni, a posztót említeni sem kell. Diósgyőrbe 100 gyalogos és 50 lovas kell, különben elfoglalhatja a török és elvész Felsőmagyarország kapuja. Gondoskodjék ezek 5 havi fizetéséről az uralkodó rendelete nélkül is.
Szendrő
1652. aug.31.
magyar ny. pv. nyoma
XXIII.k.
187-190
U.a. levele u.ahhoz. A kút és az ágyuk befedésére szolgáló zsindely és deszka áráról elutasításuk ellenére is gondoskodjanak. Örülne, ha pénzt kapna a katonák fizetésére, akár hány hónapra is.
Szendrő
1652. szept.16.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
191-192
Vas Gáspár levele Jászay András szendrői udvarbíróhoz. Gondoskodjék arról, hogy az érsektől a kamara által kibérelt Torna vármegyei bordézsma beszedésekbe legalább 100 hordó álljon Szucsánszky és Szenczi János dézsmások rendelkezésére.
Kassa
1654. szept.2.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
193-196
Wesselényi Ferenc gr. levele Méhes György szenci harmincadoshoz, hogy fizessen ki Zsolnai jobbágyának 50 ft-ot. 
Stubnya
1658. nov.23.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
197-200 a)
U.a. levele u.annak. A Pozsonyba küldött Hamarla György főember szolgájának adjon költségre való pénzt, ha megkeresi.
Királyfalva
1658. dec.11.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
200 b)
Hamarla György nyugtája 106 ft.-ról, melyet Méhes Györgytől vett fel költségeire.
(Szenc)
1659. jan.6.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
201-204
U.a. levele Zichy István kamaraelnök, kir. tanácsoshoz. A szendrői adomány ügyében fleküldött Bosnyák Péter titkárának szüksége esetén adjon 60-100 Ft.-ot. A gömöri dézsma árenda összeg kifizetését is intézze el az érsekkel és az archidikonussal.
Murányallya
1659. márc.3.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
205-208
U.a. levele u.ahhoz. Kéri, hogy utasítsa a szenci harmincadost annak az 51 ft.-nak a kifizetésére, melynek felvételére megbízást adott Makay Györgynek.
Murányallya
1659. márc.3.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
209-212
U.a. levele u.ahhoz. Kéri, adjon Bosnyák Péternek 150 aranyat a fizetésében, vagy pedig a magáéból kölcsön. 
Stubnyafürdő
1659. máj.17.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
213-216
U.a. levele Belaváry István szepesi kam. perceptorhoz. Ha Senkvici Mátyás lefizetett Perényi Imre számára 100 tallért, fizessen ki neki ugyanannyit a kamara jövedelméből.
Rakamaz
1660. szept.15.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
217-220
U.a. levele Senkvici Mátyás kam. tanácsoshoz. Mivel Prini (Perényi) Imre a maga költségén él, fizessen ki neki 100 tallért.
Rakamaz
1660. szept.15.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
221-222
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Bagy Mihály szendrői ferencrendi házfőnöknek az évi 150 ft. elemozsiai-segély részleteként negyedévi 36 ft. 50 dénárt.
Kassa
1663. okt.6.
latin ny.
XXIII.k.
223-224
Petheő Zsigmond felsőmagyarországi vicegenerális, az ónodi főkapitányság adminisztrátora nyugtája 840 ft.-ról, melyet 3 havi fizetésébe vett fel Daneozy Györgytől, a felsőmagyarországi kamara perceptorától.
Kassa
1664. júl.29.
latin ny. pv.
XXIII.k.
225-226
U.a. nyugtája 560 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól 2 hónapi fizetéseként.
Kassa
1664. okt.14.
latin ny. pv.
XXIII.k.
227-230 a)
Erdődi Zsigmond (ramocsaházi) folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, hogy adjon parancsot ellopott lovai visszaadására.

(1704)
magyar ny.
XXIII.k.
230 b)
A fejedelem végzése: ha védelmi levele után vitték el lovait, adassék ki a parancs. 
Miskolc
1704. febr.17.
magyar ny.
XXIII.k.
231-232 a)
Harsányi István hadnagy folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, melyben a maga köré gyűjtött vitézek hadnagyává való kinevezését a csapata beosztását kéri. Diószeghi Mihály strázsamester részére is hadnagyságot kér.
Nagy-Almás (Bereg m.)
1704. jan.16.

XXIII.k.
231-232b
A fejedelem végzése: hadnagyi kinevezésére adassék ki a pátens.
Miskolc
1704. febr.3.
magyar ny.
XXIII.k.
233-234a
Özv. Lakatos Istvánné Losonczi Kata folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Férje lovaskapitány volt a Szendrő alatt kapott sebeibe meghalt. Maga s 4 gyermeke javai számára kiváltságlevelet kér.
Hely nélkül
Dátum nélkül (1704)
magyar ny.
XXIII.k.
233-234b
A fejedelem végzése: halasztási levél adassék ki (prorogata)
Miskolc
1704. febr.3.
magyar ny.
XXIII.k.
235-238a
Ujfalussy Kristóf ezredes kapitány folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Zólyom alatti fogságbaesésekor Leökös Mátyás zászlótartó elvitte felszerelt lovát s most Miskolcon lévén, nem akarja visszaadni. Parancsolja meg a visszaadását.

1704
magyar ny.
XXIII.k.
235-238b
A fejedelem megbízza az udvari kapitányt az ügy kivizsgálására és elintézésére.
Miskolc
1704. jan.31.
magyar ny.
XXIII.k.
239-240
Uralkodói rendelet Végh Antal kir. táblai jegyző számára, hogy Okolicsányi Ignácnak Okolicsányi Antal és János által visszahozott iratai hiteles másolatának kiállítása ügyében soron kívüli tárgyalási napot tűzzön ki és ez ügyben jöjjön el.
Pest
1794. márc.27.
Hit. másolat pv.
XXIII.k.
241-242
Thornally JÁnos elismervénye, hogy Kwn Balázs és Wisesgany György, Gömör megyei dézsmaszedők az esztergomi érsekség terménydézsmáját Kelemér Potzoba és Felső Rás falvakból hozzá beszolgáltatták.
Pelsőc.
1551. dec.4.
latin ny. pv.
XXIII.k.
243-244
Tarchai István, Bebek György servitorának nyugtája 250 ft-ról, melyet török fogságból való kiváltására segélyként vett át Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1564. máj.1.
latin ny. pv.
XXIII.k.
245-246
Oláh Miklós esztergomi érsek nyugtája 1200 ft-ról, melyet a Gömör megyei Csejtei és ujhelyi kerületek dézsmabérletének fele összegeként vett fel Strausz Jermos nagyszombati harmincadostól.
Bécs
1565. szept.10.
latin ny. pv.
XXIII.k.
247-250
Ebeczky Péter, Torna és Gömör vármegyék dicatorának szolgálati esküje és kötelezvénye.
Kassa
1578. máj.22.
latin ny.pv.
XXIII.k.
251-252




XXIII.k.
253-254
Heölgy Gáspár, az esztergomi érseki javak adminisztrátorának nyugtája 40 ft-ról, melyet Thuczentaller Márton szempei harmincadostól vett fel a Gömör és Torna megyei dézsmabérletből a felsőmagyarországi végvárak szükségeire.
Pozsony
1593. aug.11.
latin ny. pv.
XXIII.k.
255-256
U.a. nyugtája 126 ft-ról, melyet u.attól vett fel u.a. célra.
Pozsony
1593. aug.12.
latin ny. pv.
XXIII.k.
257-258
U.a. nyugtája 72 ft-ról, melyet u.attól vett fel a Torna és Gömör megyei csejtei és ujhelyi kerületek 1592. évi, 1000 ft-nyi dézsmabérletének részleteként.
Pozsony
1593. szept.25.
latin ny. pv.
XXIII.k.
259-260
U.a. nyugtája 1248 ft. 75 dénárról, melyet Zeller Lukács nagyszombati harmincadostól vett fel u.a. címen. 
Pozsony
1593. szept.30.
latin ny. pv.
XXIII.k.
261-262
U.a. nyugtája 200 ft-ról, melyet u.attól vett fel u.a. címen. 
Nagyszombat
1593. okt.31.
latin ny. pv.
XXIII.k.
263-264
U.a. nyugtája 200 ft-ról, melyet u.attól vett fel u.a. címen.
Nagyszombat
1593. okt.31.
latin ny. pv.
XXIII.k.
265-268
U.a. nyugtája 132 ft-ról, melyet Ztenichniaky Mihály kam. perceptortól vett fel u.a. címen.
Pozsony
1593. nov.11.
latin ny. pv.
XXIII.k.
269-272
A szepesi kamara meghagyása Baso Péter, Gömör, m.-i dicatornak, hogy fizessen ki Monady Miklósnak fizetéseként 80 ft-ot.
Kassa
1614. febr.26.

XXIII.k.
273-274
Pázmány Péter esztergomi érsek nyugtája 1000 ft-ról, melyet a Gömör megyei s a Torna megyei dézsmák bérletösszegeként vett fel a szepesi kamarától.
Nagyszombat
1625. júl.13.
latin ny. pv.
XXIII.k.
275-278
Rimaszombat város folyamodványa I. Rákóczi György fejedelemhez. Parancsa szerint elszállították az élelmet a füleki táborba. Kérik, hogy Szécsény helyett továbbra is Fülekre szállítsák.
Rimaszombat
1644. ápr.29.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
279-282
Thuranszki Péter (Thuri Pataki) putnoki főkapitány, Thar Gáspár putnoki hadnagy, Ivánkay Gergely putnoki lakos, pünkoczi Péter putnoki katona és Nagy Mihály putnoki vásárbíró nyilatkozata, Danicius János, Szerémy Pál és Móra Istvánnak a nádorhoz írt leveleivel miként jött Szendrőről Putnokra, innen kiindulva katonai kiséretével miként fogták el a törökök s jutottak ezek kezébe a levelek.
Putnok
1650. júl.20.
magyar ny. 5 pv.
XXIII.k.
283-286
Wesselényi Ferenc gr. levele Zichy István gr. kamaraelnökhöz, hogy fizessen ki az esztergomi érseknek a gömöri dézsmák bérletében 1000 tallért. 
Trencsén Teplic
1664. ápr.20.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
287-288
Lippay György esztergomi érsek nyugtája 300 ft-ról, melyet a gömöri dézsmák 1000 ft-nyi bérletének részleteként vett fel Wesselényi Ferenc nádor (bérlő) fizetésének terhére.
Pozsony
164. okt.13.
latin ny. pv.
XXIII.k.
289-290
U.a. nyugtája 100 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel Palugyay Gábor kam. perceptortól.
Pozsony
1664. dec.31.
latin ny. pv.
XXIII.k.
291-292
U.a. nyugtája 700 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1665. jan.20.
latin ny. pv.
XXIII.k.
293-294
U.a. nyugtája 250 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1665. jan.20.
latin ny. pv.
XXIII.k.
295-296
U.a. nyugtája 150 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1665. jan.20.
latin ny. pv.
XXIII.k.
297
-300



XXIII.k.
301-304 a)
Ifj. Merskovics János folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, melyben újabb oltalomlevelet kér birtokaira, mert bár őf elesküdött a fejedelem hűségére, de a Murány várába rekedt apja miatt birtokát szétszedik.

1704
magyar ny.
XXIII.k.
301-304b
A fejedelem végzése: tartsa magát a már kiadott fejedelmi oltalomlevélhez.

1704. jan.7.
magyar ny.
XXIII.k.
305-322
Feljegyzések a Sárossy Pál, Vinkler Ábrahám uradalmi inspektorok, továbbá a szempei, balogi, murányi, füzéri, szerdahelyi, tornai, bacskai uradalmakból Tokajba szállított élelmiszerekről, a füzéri uradalomból Tokajba küldött szőlőszedőkről.

Dátum nélkül
magyar ny.
XXIII.k.
323-342
III. Károly oklevel, melyben mererősíti Soltva városának a régebbi uralkodóktól nyert kiváltságait.
Pozsony
1712. jún.1.
latin ny. másolat
XXIII.k.
343-344a
Ismeretlen folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, megvakult fia ügyében. (Az utóirat szerint.) A folyamodvány szövegét tartalmazó lap hiányzik.

1704
magyar ny.
XXIII.k.
343-344b
A fejedelem végzése: utasítást adott udvari kapitánynak.
Tokaj
1704. jan.1.
magyar ny.
XXIII.k.
345-348
Sáros vármegyére vonatkozó iratok. 26 db. 

1539-1704

XXIII.k.
349-350
Bessenyey István, a kir. udvar familiáriusának nyugtája 60 ft-ról, melyet szolgálataiért az uralkodó által kiutalt 200 ft. részleteként vett fel Verner György kir. tanácsostól.
Eperjes
1539. ápr.12.
latin ny. pv.
XXIII.k.
351-352
Bessenyey Lenárt nyugtája 71 ft-ért, melyet atyja B. István nevében vett fel u.a. címen.
Eperjes
1539. máj.22.
latin ny. pv. helye
XXIII.k.
353-354
I. Ferdinánd oklevele, melyben a tüz által elpusztult Eperjest 4 évre felmenti minden kincstári census és adófizetés alól.
Bécs
1554. dec.1.
latin ny. másolat
XXIII.k.
355-358
I. Ferdinánd oklevele, melyben elrendeli, hogy az eperjesi harmincad évenként 300 ft-ot fizessen ki Eperjes városának az uralkodóhoz való hűsége jutalmául.
Bécs
1558.a ug.11.
latin ny. másolat
XXIII.k.
359-360
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizesse ki Verner György özvegyének és árváinak azt az 1000 ft-ot, melyet az uralkodó Verner György szolgálatai jutalmául nyugdíjként adományozott.
Pozsony
1562. jún.1.
latin ny. 
XXIII.k.
361-364
Kendi István levele Pete László kir. tanácsos, kamaraelnökhöz, melyben lovai számára elhelyezést és élelmet kér 2-3 hétre, valamint fizetése hátralékos részének a kifizetését.
Sáros
1613. febr.7.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
365-368
Kamarai meghagyás Senici Péter eperjesi harmincadosnak, hogy a komiszáriusoknak az uralkodóhoz írt levelét felvivő Lidnyay Jánosnak fizessen ki költségére 28 ezüst tallért.
Eperjes
1633. ápr.17.
magyar ny. 2pv.
XXIII.k.
369-372
Ua. u.annak, hogy a kommisszáriusok által az uralkodóhoz küldött futár költségeire fizessen ki 27 ezüst tallért, azaz 48 ft. 60 dénárt.
Eperjes
1633. máj.8.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
373-376
Ua. u.annak, hogy a kommisszáriusok mellett szolgálatot teljesítő Poliani Józsefnek fizessen ki napidíjként (a 1 ft.) 97 ft.-ot.
Eperjes
1633.   máj.18.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
377-380
U.a. u.annak, hogy fizessen ki Senniliey István kancellárnak az eperjesi tárgyalások kiadásaira 100 ft.-ot. Beky (Böky)
Sáros m.
1633. aug.4.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
381-384
U.a. u.annak, hogy folyósítsa negyedévenként Horvát Péter eperjesi postamester fizetését.
Kassa
1634. jan.2.
magyar ny. 2 pv.
XXIII.k.
385-386
U.a., u.annak, hogy folyósítsa kellő időben ez évben is a postamester fizetését.
Kassa
1635. márc.3.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
387-390
U.a., u.annak, hogy folyósítsa Horváth Péter eperjesi postamester fizetését ez éven is, kfiizetvén neki negyedévenként 134 ft.-ot.
Kassa
1636. jún.1.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
391-392
U.a., u.annak, hogy fizessen ki Rákóczi Pál országbíró elmaradt fizetését özvegyének.
Kassa
1636. jún.1.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
393-394
U.a. meghagyása Inczédi Péter palocsai (Sáros m.) harmincadosnak, hogy fizessen ki Marczi Zakariás szepesi kamarai jegyzőnek a fizetésébe 12 ft.-ot.
Eperjes
1636. nov.30.
latin ny. pv.
XXIII.k.
395-396
U.a. meghagyása Seniey Péter eperjesi harmincadosnak, hogy Schadt Miklós hadikifizető nyugtájára fizessen ki Benedicti Jónás hadiraktárfőnöknek elmaradt fizetésébe 150 ft-ot.
Kassa
1637. okt.10.
latin ny. pv.
XXIII.k.
397-400
U.a. meghagyása Bellaváry Miklós eperjesi harmincadosnak, hogy fizessen ki a generális fizetésébe 500 ft.-ot.
Salgo (Sáros m.)
1642. szept.11.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
401-404
Id. Inczedy Péter nyugtája 50 ezüst tallérról, melyet Horváth László palocsai és szebeni harmincadostól vett fel f. évre az uralkodó által számára kiutalt évi nyugdíjként. 
Kellemes (Sáros m.)
1660. márc.30.
magyar ny. 2 pv.
XXIII.k.
405-408
U.a. nyugtája 50 ezüst tallérról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Kellemes
1661. nov.24.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
409-410
U.a. nyugtája 13 ft. 60 dénárról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Kapronca (Sáros m.)
1665. jan.6.
411-414
XXIII.k.
411-414
Székely András (nagyidai) végrendelete, melyet Vallis György, a delegált bíróság elnökének meghagyásával vett fel Eperjesen, 1687. ápr. 22-én Turcsáni György és Medvezcky Mátyás.


magyar ny. 
XXIII.k.
415-418
A magyar kamara utasítása a pozsonyi kamara tisztjeihez, melyben tudtukra adja, hogy Késmárk város lakosai a régi kiváltságok szerint fel vannak mentve a harmincad fizetése alól.
(Pozsony)
1730. ápr.3.
latin ny. másolat
XXIII.k.
419-426
Az eperjesi kereskedők kiváltságlevele (privilegia), melyet Rudolf király adott ki 1582. márc.5-én.

1736. jún.16.
latin ny. hit. másolat
XXIII.k.
427-428a
Kálnássy Gergely folyamodványa II. Rákóczi ferenc fejedelemhez, hogy Bártfa városának és Makovicza várának megvételénél tanusított magaviseletéért nevezze ki eperjesi harmincadosnak.

1705
magyar ny.
XXIII.k.
427-428b
A fejedelem végzése: mivel az eperjesi harmincadosság még nincs fennhatósága alatt, ne terhelje ilyen kéréssel.
Tokaj
1704. jan.15.
magyar ny.
XXIII.k.
429-432a
Roth János folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, hogy elszenvedett kárai kárpótlásául s hűsége jutalmául nevezze ki a sóvári sóbányák igazgatójának.

1704
latin ny.
XXIII.k.
429-432b
A fejedelem végzése: e tisztséget már másnak adományozta.
Miskolc
1704. jan.26.
magyar ny.
XXIII.k.
433-436 a)
Lipóczi Keczer András folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, hogy adassa vissza atyjától örökölt, ill. elkonfiskált lipóczi, hegyaljai birtokainak ráeső részét.

1704
magyar ny.
XXIII.k.
433-436b
A fejedelem végzése: egyezkedjék az osztozásban Szalay Pállal, kinek ily feltétel alatt adományozta a birtokokat. Tüntesse fel, mely birtokokra kér oltalomlevelet s egyéb javait kik foglalták el.
Miskolc
1704. jan.31.
magyar ny. 
XXIII.k.
437-440
Szepes megyére vonatkozó iratok.

1557-1768
13 db.
XXIII.k.
441-442
Péterváradi Balázs váci püspök, kir. és kam. tanácsos nyugtája 300 ft.-ról, melyet az uralkodó ellen felkelt Perényi Gábor, Bebek Ferenc és György által a szepesi prépostságában okozott károkért vett fel a kamarától.
Pozsony
1557. dec.31.
latin ny. pv.
XXIII.k.
443-444
Püskor (?) István nyugtája 66 ft. 75 dénárról, melyet Wyzesdiany György (1. 241. 1.) dézsmaszedőtől vett fel.
Igló
1551. máj.25.
latin ny. pv.
XXIII.k.
445-448
A szepesi kamara meghagyása Marossy András kam. perceptornak, hogy fizesse ki Vadas János tokaji lovaskatona fél havi zsoldját.
Kassa
1614. jún.29.
magyar ny. 3 pv.
XXIII.k.
449-452
Püsky János levele Eszterházy Miklós nádorhoz. A zlecsói (Trencsén m.) határ végleges megállapítása végett hivatalos emberek kiküldése hoz csak megnyugtató megoldást. Az egri püspök innen tovább ment Ujhelybe, ahol a lovászmestere agyonszúrt egy menekültet, amiért zendülés támadt a lakosok között s agyon akarták ütni a püspököt. A szkalkai klastrom csorog, de nincs faanyag a kijavítására.
Szkalka (Trencsén m.)
1678. júl.8.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
453-454
Gergői Vilmos, Turzó Szaniszló gr. nádor szepesi birtokai prefektusának nyugtája 85 ft. 75 dénárról, melyet mint a Richno vára, Szedefalva és Millenbach városoktól való dicát, a néhai nádor fizetéseként vett fel s nyugtatja Horváth Boldizsár dicatornak.
Görgő
1626. aug.20.
latin ny. pv.
XXIII.k.
455-456
Sennyey Sándor kir. és kam. tanácsos nyugtája 200 ft-ról, melyet fizetésére előlegként vett fel Kramer Gáspár lőcsei harmincadostól.
Lőcse
1634. febr.2.
latin ny. pv.
XXIII.k.
457-458
Seldner János lőcsei postamester nyugtája 115 ft. 20 dénárról, melyet f. évi első negyedévi fizetéseként vett fel Zawor Izsák lublói harmincadostó.
Lőcse
1635. ápr.30.
latin ny. pv.
XXIII.k.
459-460
Kamarai meghagyás Zawor Izsák késmárki harmincadosnak. A készítrett kanócokat kiosztották a véghelyekre. Csináltasson 1 mázsa kanócot, de olcsóbban, mert ez évben talán jobb lesz a kendertermés.
Kassa
1639. júl.13.
magyar ny. 2 pv.
XXIII.k.
461-462
U.a., u.annak. Szükséges 10 mázsa kanóc, melyért fizessen 120 ft.-ot, kell még 50 ölnyi hosszú kötél az ágyukhoz, ezért fizessen 25 ft.-ot, s avisszamaradt 4 mázsa kanóccal küldje be Kassára.
Kassa
1639. nov.8.
magyar ny. 3 pv.
XXIII.k.
463-464
Király Zsigmond folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Lőcséről kapitánya passzusával jött haza, itthon összeveszett a várbeli tiszttartóval, ez rárohant, de ő pallosával megütötte a tiszttartót; az erre vejével, fiaival tömlöcbe vetette. Kéri kiszabadítását.
Hely nélkül
Dátum nélkül
magyar ny.
XXIII.k.
465-466
II. Rákóczi György kiáltványa Magyarország népéhez, melyben felszólítja a nemességet és a parasztságot, hogy 1706. jan.20.-án jelenjenek meg az ónodi táborban az ellenség visszaszorítására és a győzelem kivívására.
Beregszász
1705. dec.20.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
467-468




XXIII.k.
469-472
Poniatowski P. levele ismeretlenhez. A jul. 18-án hozzá írt levélben felhozott ügyet a maga helyén véli leginkább elintézhetni. Hasznos, hogy Gartemberg báró a Szepességben van. Őt bízta meg a podolini bíró elleni panasz elintézésével. Fő gondja, hogy a aszomszédokkal békességben éljen.
Varsó
1768. szept.14.
latin ny.
XXIII.k.
472-474




XXIII.k.
475-478
Torna m.-re vonatkozó iratok

1573
1 db.
XXIII.k.
479-498
Utasítás (hivatalos szabályzat) Jánossy János Szárdi (Arx Sardensis, Szádvár) Torna m.) udvarbíró számára.
Kassa
1573. júl.11.
latin ny.
XXIII.k.
499-502
Ung megyére vonatkozó iratok 

1555-1704
6 db.
XXIII.k.
503-504
Possay Gáspár (alispán?) és Ung. m. négy szolgabírájának s a törvényszék jegyzőjének nyugtája, hogy szolgálati járandóságukat felvették Shwda Bálint megyei dicatortól.
Ungvár
1555. aug.25.
latin ny. 5 pv.
XXIII.k.
505-508
Rákóczy János és Pál záloglevele, melyben 410 ft. 80 dénárért zálogbaadják Jósa Mihálynak és feleséségnek, Klocz Zsuzsannának azt a Korumlyán (Ung m.) lakó 2 egész helyes jobbágyukat, kit szüleik, Rákóczy György és Possai Erzsébet zálogosítottak el Tótfalussy Szabó Istvánnak.
Ungvár
1683. máj.22.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
509-512
Ung megye levele Wesselényi Ferenc gr. nádorhoz, melyben a többi megyékkel egyetértőleg arra kérik, hasson oda, hogy a kamara ne követelje az 5 szab. kir. várostól a taxát.
Nagykapos
1656. jún.2.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
513-516
Kamarai meghagyás Keszy György ungvári harmincadosnak, hogy a munkácsi uradalomban kiküldetésben járó Kyss Lukácsnak utiköltségül fizessen ki 100 ft.-ot a harmincad jövedelméből.
Kassa
1615. jan.26.
magyar ny. 
XXIII.k.
517-520
Daróczy Ferenc, szepesi kamaraelnök levele a vinnai főbiróhoz, hogy a dézsmaborból fizessen ki Vadas Jánosnak két hordó bort.
Kassa
1614. márc.7.
magyar ny. pv.
XXIII.k.
521-522a
Sánta Miklós csicsvai (Zemplén m.) városkapitány folyamodványa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Lovaiból a prédál katonák kifosztották, családja elutazásáról gondoskodni nem tud. Kéri, hogy öccse kisráti portióját adományozza neki.

1704
magyar ny.
XXIII.k.
521-522b
A fejedelem végzése: A kisráti jószágot neki adományozza.
Tokaj
1704. jan.1.
magyar ny.
XXIV. kötet
530p
Heves megyére vonatkozó iratok

1548-1708
40 db =530p
XXIV.k.
1-2
Címlap



XXIV.k.
3-4
Tartalom: Heves megyét illető oklevelek. 40 db.



XXIV.k.
5-12
Az egri püspökség jövedelméről szóló kimutatások jegyzéke.

1548-49
latin ny.
XXIV.k.
13-36
Az egri püspökség terményjövedelme a különböző falvakból. 1548. júl.20.- 1549. febr. 5-ig

1548-49
latin ny.
XXIV.k.
37-48
Az egri püspökség termény-, bor-, bárány-, dézsma bérletéről szóló kimutatások az 1548. évről.


latin ny.
XXIV.k.
49-52
Kimutatás az egri püspökség jövedelmeiről 1548 júl.20- 1549. febr. 5-ig. Dobó István udvarbírósága idején.



XXIV.k.
61-74
Kimutatás az egri püspökség dézsmabérletéről.

1548.
latin ny.
XXIV.k.
75-90
Kimutatás az egri püspökség borkocsmáztatásáról helységenként.

1549. 
latinny.
XXIV.k.
91-114
Kimutatás az egri püspökség jövedelmeiről 1549. febr.5. - 1550. dec.31.-ig. Dobó István udvarbírósága idején.


latin ny.
XXIV.k.
115-118
Kimutatás az egri vár építésére fordított pénzekről 1548. júl.20. - 1551. dec. 31-ig.

1548-51
latin ny.
XXIV.k.
119-386
Kimutatás az egri vár összes pénzbevételeiről és kiadásairól. 1553. júl. 1- 1554. jún.30.-ig. Bornemissza Gergely adminisztrátorsága idején. (A bevételek az egri püspökség jövedelmeiből és kincstári járulékaiból tevődnek össze.


latin ny.
XXIV.k.
387-434
Összesített kimutatás Eger és Szarvaskő várakhoz, a Jászsághoz, Nagy és Kiskunsághoz, Nagy-Szeged városhoz tartozó helységekről, lakosokról, censusaikról, ajándékaikról és egyéb jövedelmeikről az 1570. évben, valamint e jövedelmek felértékelése a kiküldött kamarai kommisszáriusok által.

1572. 
latin ny.
XXIV.k.
435-438
Miksa király levele az egri püspökhöz és káptalanhoz a dézsmák bérbeadása, beszedése és a végvárak fenntartására való fordítása végett.
Bécs
1563. ápr.28.
latin ny. másolat
XXIV.k.
439-442
Verantius (Verancsics) Antal, egri püspök nyugtája 3200 ft.-ról, melyet Mossóczy László kam. perceptortól vett fel, mint az uralkodóval történt tárgyalás alapján az egri püspökség jövedelméből az ő javadalmát képező évi 8000 rénes forint egy részletét, beleszámítva ez összegbe azt az 500 ft.-ot, mellyel Oláh Miklós esztergomi8 érseknek tartozik a turóczi prépostság feloldásáért s, amely összeget Piuspius Dénes egri prépostnak utalt ki.
Pozsony
1564. szept.5.
latin ny. pv.
XXIV.k.
443-444
U.a. nyugtája 1000 ft.-ról, melyet u.a. címen vett fel Aranyassy Kristóf szempei harmincadostól.
Szempe
1566. dec.16.
latin ny. pv.
XXIV.k.
445-446
Suliok Ferenc, az uralkodó egri kommisszárisuának nyugtája 120 ft-ról, melyet utiköltség címén vett fel Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1567. ápr.10.
latin ny. pv.
XXIV.k.
447-450
Kimutatás Verancsics Antal egri püspöknek az uralkodóval történt megállapodása alapján évi 8000 forintban megállapított javadalma kifizetéséről az 1563-1573 években.


latin ny.
XXIV.k.
451-452
Radecius István egri püspök, helytartó nyugtája 800 ft-ról, melyet püspöki javadalma részleteként vett fel Wienner András kam. perceptortól.
Pozsony
1569. márc.31.
latin ny. pv.
XXIV.k.
453-454
U.a. nyugtája 800 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1579. jún.30.
latin ny. pv.
XXIV.k.
455-456
U.a. nyugtája 800 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1580. jún.30.
latin ny. pv.
XXIV.k.
457-458
U.a. nyugtája 800 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1580. szept.30.
latin ny. pv.
XXIV.k.
459-460
Radecius István egri püspök, helytartó, kamaraelnök stb. végrendelete végrehajtóinak nyugtája 1505 ft. 8 dénárról, melyet Ztanichniaky Mihály kam. perceptortól vettek fel Radetius helytartói, kamara-elnöki és püspöki hátralékos fizetéseként, miután az uralkodó a végrendeletet megerősítette s az összegek kifizetését elrendelte.
Pozsony
1587. júl.15.
latin ny. 4 pv.
XXIV.k.
461-462
Hangonyi Miklósnak az egri káptalan által szerkesztett megbízólevele, melyben felsorolja ügyvédeit, akiket teljes képviseleti jogkörrel ruház fel valamennyi perében.
Eger
1587. máj.27.
latin ny. pv.
XXIV.k.
463-464
Nebest Mihály felsőmagyarországi kam. perceptor nyugtája 622 ft. 50 dénárról, melyet Heves m. dicajaként, 144 ft. 30 dénárról, melyet a pozsonyi ház restaurálására; 74 ft. 75 dénárról, melyet a koronaőrök fizetésére fizetett be Bajk János Heves m. dicatora részben arany (a 3 ft. ill. 3 ft. 25 d.), részben imperial tallérban (a 1 ft. 80 d.) 
Kassa
1635. dec.16.
latin ny. pv.
XXIV.k.
465-466
U.a. nyugtája 573 ft. 28 dénárról, melyet Heves m. dicajaként és 158 ft. 15 dénárról, melyet a koronaőrök fizetéseként fizetett be Batjk János, Heves m. dicatora.
Kassa
1636. júl.23.
latin ny. pv.
XXIV.k.
467-468
U.a. nyugtája 49 ft. 22 dénárról, melyet Heves m. dicajaként fizetett be Batik János megyei dicator.
Kassa
1637. jan.11.
latin ny. pv.
XXIV.k.
469-470
U.a. nyugtája 739 ft. 84 dénárról, melyet élelmezési segélyként (ratione annonarji subsidji) fizetett be Batik János Heves m. dicatora, egy kassai kööt 1 ft. 28 dénárral számítva.
Kassa
1637. okt.15. 
latin ny. pv.
XXIV.k.
471-472
Heves és Külső Szolnok megye igazolólevele a dicator számára, hogy az országgyűlés által a végvárak őrzésére felállított 400 katona fizetésére kivetett összeget (1164 ft. 25 d.) a határidőre befizetett. 
Fülek
1646. dec.5.
latin ny. pv.
XXIV.k.
473-476
Jászberényi Fodor György folyamodványa az uralkodóhoz, hogy nemességet adományozzon neki, valamint András és János testvérének. Lerajzolva a színes nemesi címer, 1647 febr. 16-i dátummal jóváhagyva az uralkodótól. másolatot adott ki a nemeslevélről Zemplén m. 
Zemplén m.
1779. .máj.15.
latin ny. pv.
XXIV.k.
477-478
Tarkani Balázs egri kanonok nyugtája 100 ft-ról, melyet a füzéri járásból (Abauj m.) az ő jövedelmét képező quarta bérleteként vett fel Belavári Miklós, szepesi kamarai perceptortól.
Hely nélkül
1654. ápr.16.
latin ny. pv.
XXIV.k.
479-480
U.a. nyugtája 20 ft-ról, melyet a böki (Sáros m.) járás quartájának bérleteként vett fel u.attól.
Hely nélkül
1654. ápr.17.
latin ny. pv.
XXIV.k.
481-482
Szeghligethy Fabian egri kanonok és ungvári archidiakonus nyugtája 12 ft.-ról, melyet István király oltárára vett fel Belavári Miklós kam. perceptortól a rozgonyi járás (quarta) bérletéből.
Hely nélkül
1654. ápr.21.
latin ny.
XXIV.k.
483-484
Mokcsay András egri prépost és kanonok nyugtája 270 ft-ról, melyet herczóczi, pogánkai, nagymihályi, vásárhelyi, visznai quarták bérleteként vett fel Bellaváry Miklós kam. perceptortól.
Kassa
1654. aug.17.
latin ny. pv.
XXIV.k.
485-488
Kisdy Benedek egri püspök nyugtája 1000 ft-ról, melyet a zsegény papok számára vett fel Belavári Miklós szepesi kamarai perceptortól.
Kassa
1655. aug.2.
latin ny. pv.
XXIV.k.
489-492
Kisdy Benedek egri püspök levele Mosdóty Imre és Podbelany Mihály szepesi kamarai tanácsosokhoz, melyben kéri, hogy igéretének megfelelően fizesse ki a perceptor beküldött embereinek a dézsmák hátralékához 2058 forintnyi összegét.
Jászó
1656. jul.9.
magyar ny. pv.
XXIV.k.
493-496
Pálffy Tamás egri püspök nyugtája, hogy a szendőri helyőrség számára tőle megvett 400 kassai köböl gabona árát hiánytalanul felvette Holló Zsigmond szepesi kam. perceptortól.
Jászó
1669. jan.13.
latin ny. pv.
XXIV.k.
497-498
Horváth György egri prépost nyugtája 73 ft-ról, melyet Pothurnyai Boldizsár szepesi kamarai perceptortól vett fel, mint a kincstári borok tárolása végett kibérelt pince bérletösszegét.
Kassa
1679. ápr.11.
latin ny. pv.
XXIV.k.
499-502
Az egri káptalan nyugtája 1350 ft-ról, melyet az Abauj, Szatmár, Bereg, Szabolcs, Zemplén megyékbeli felsorolt járáok dézsmája és quartája bérletösszegeként vett fel a szepesi kamarától.
Hely nélkül
1679. júl.25.
latin ny. pv.
XXIV.k.
503-506
Domonkos Jakab levele Fischer Mihály szepesi kamarai adminisztrátorhoz. Ragali bejövetele óta vallási zavargás van Egerben, melyről szóló vizsgálati jegyzőkönyveket felküldte, de nem engedték be a kálvinistákat. Az elkobzott sertésekről szóló viszg. jegyzőkönyvet is küldi, de még elő kell keríteni és kihallgatni az azokat hajtó és harmincad nélkül árusító embereket.
Eger
1689. nov.9.
magyar ny. pv.
XXIV.k.
507-510
Nagy János egri plébános nyilatkozata, hogy a blasphemia miatt börtönre ítélt és az éhség miatt haldokló Szabó András kálvinista áttért családjával a r.kath. vallásra, jó katholikus s a vádlói is vacillálnak, hogy jól értették-e Szabó kijelentését, aminek gyalázó értelmét ez tagadja. Két jezsuitával együtt kéri a plebanus Szabó András felmentsété a büntetés alól. 
Eger
1688. okt.27.
latin ny. pv.
XXIV.k.
511-530
Az egri kerületből a kamarához intézett iratok jegyzéke az 1688-1690. évekből

1688-90
német ny.
XXV. kötet
542p
Máramaros, Bihar, Szabolcs és Szatmár vármegyére vonatkozó iratok (Békés, Csanád is)

1553-1792
73 db =542p
XXV.k.
1-2
Címlap



XXV.k.
3-4
I. szakasz: Bihar megyére vonatkozó iratok 

1553-1752
28 db
XXV.k.
5-28
Kimutatás a Bihar megyei lakatlan és más földesurak által birt helységekről.

Dn  (XVI. sz. k)
latin, magyar ny
XXV.k.
29-48
Kimutatás a Bihar megyei lakatlan és más földesurak által birt helységekről.

Dn.(XVI. sz. k)
latin, magyar ny.
XXV.k.
49-56
Kimutatás és dézsmafeljegyzések az erdélyi fejedelmeknek szolgáló, a kincstár és egyes földesurak által birt Bihar megyei helységekről.

(XVI. sz. k)
latin ny
XXV.k.
57-58
Theoreok János, Balassa János hadvezérének (Belliductor) nyugtája 1000 ft-ról, melyet az uralkodó kiutalása alapján Thorozkoi Nagy Istvántól, Bihar m. exactorától vett fel. 
(Nagy)Várad
1553. aug.29.
latin ny. pny vp
XXV.k.
59-60
Mátyás váradi püspök nyugtája 800 ft.-ról, melyet az uralkodó szükségleteire vett fel a váradi káptalantól a Thorozkoi Nagy István dicator által beszedett adóból.
(Nagy)Várad
1553. aug.7.
latin ny. pv.
XXV.k.
61-62
Kysséryeny Pál és Thurkowyth János kir. komisszáriusok nyugtája 268 ft.-ról, melyet Mátyás váradi püspöktől vettek fel a gyulai várban lévő katonák fizetésére.
(Nagy)Várad
1553. dec.21.
latin ny. pv.
XXV.k.
63-64
Pakay Simon tokaji sótiszt nyugtája 12 ft-ról, melyet Zennyessy Literatus László és Naghy István Bihar m.-i dicatoroktól vett fel az esztári birtokok végreahjtásakor költségeik fedezésére azzal, hogy ha a kamaratanácsosok nem ismerik el, visszafizeti.
Esztár
1554. 
latin ny. pv.
XXV.k.
65-68
Szegedi Gergely nagyváradi kanonok és archidiakonus levele Werner György kamrai tanácsoshoz, melyben kéri, hogy mentse fel a Bihar megyei dicahátralékok bezsedése alól.
(Nagy)Várad
1554. aug.10.
latin ny. pv.
XXV.k.
69-72
Kimutatás a Thaly Ferenc kapitánysága laatt s Várad környékén levő hadak 1553 évi egy havi fizetéséről, melyet Kysseryeny Pál és Thwrkowyth János kir. kommisszáriusok eszközöltek és a Báthory András vezetése alatt lévő erdélyi hadak két havi fizetéséről, melyet Kysseryeny Pál és Bornemyssza Ferenc kir. kommisszáriusok eszközöltek.

1553-1554
latin ny.
XXV.k.
73-76
Kimutaás a váradi püspök által beszedett Bihar megyei subsidiumról s subsidiumhátralékokról.
Várad
1554
latin ny.
XXV.k.
77-80
Részletek (Zeberdini) Mátyás váradi püspöknek Werner György kamarai tanácsoshoz írt leveleiből, melyek Gyula és Várad várak katonának fizetéséről s ezek fedezéséről ír, katonát és pénzt kér.

1554
latin ny. másolat
XXV.k.
81-84 a
Az uralkodó válasza Zaberdini Mátyás váradi püspök Zekel Lukács által írt levelére, melyben Gyula és Várad várainak védelmére katonái fizetésére vonatkozó intézkedéseit közli.
Pozsony
1554. ápr.18.
latin ny. másolat
XXV.k.
81-84 b
Részlet az uralkodónak a váradi püspök levelére adott válaszlevélből, melyben biztosítja, hogy a váradi várba felfogadott 100 gyalogos fizetéséről a kamara gondoskodni fog, ugyanúgy Arthandi Kelemen és Henyey István kapitányok fizetéséről is.

1554. júl.12.
latin ny. másolat
XXV.k.
85-100
Kysseryeny Pál és Bornemissza Ferenc Báthory András országbróhoz és Váradra küldött kir. kommisszáriusok jelentése végzett munkájukról: Báthory András fizetéséről, a bihari adókról, a váradi és gyulai katonák fizetéséről, fedezetéről, Gyula vára megerősítéséről, Magochy Gáspár magatartásáról. Kimutatás a gyulai vár katonáinak létszámáról és az alsó tiszántuli megyék dicatorairól.

1554. nov.20.
latin ny. 
XXV.k.
101-104a
Zaberdini Mátyás váradi püspök, Bihar m. főispánja, az alsó részek főkapitányának nyugtája 350 ft-ról, melyet Báthory András országbírótól (stb.) vett át a Kysseryeny pál és Bornemissza Ferenc által nála letett pénzből. 
Ecsed
1555. ápr.27.
latin ny. másolat
XXV.k.
101-104b
U.a. nyugtája 490 ft-ról, melyet u.attól vett fel az uralkodó rendelete alapján.
Bátor
1555. jún.20.
latin ny. másolat
XXV.k.
101-104c
Bánffy László (alsólindvai) nyugtája és igazolása arról, hogy 1554. aug.24-én Szentmihályban 100 könnyű lovas katonáját Báthory András familiáriusai, Chyakor Ferenc és Dorchani Péter megszemlélték s havi fizetésüket kiadták.
Szentmihály
1555. aug.24.
latin ny. másolat
XXV.k.
101-104d
Báthori András gr. országbíró stb., nyugtája 2401 ft.-ról, melyet Kisseryeny Pál és Bornemissza Ferenc kir. komisszáriusok helyeztek el kincstárában; továbbá 2164 ft.-ról, melyet u.a. helyeztek el u.ott Balassa Menyhért és Bánffy László 350 lovasának két havi fizetséeként.
Fábiánháza
1554. aug.18.
latin ny. másolat
XXV.k.
105-106
Garaj Márton nagyváradi kanonok levele Werner György kamarai tanácsoshoz, hogy küldjön valakit, akinek átadja a dicahátralékok beszedését és a számadást.
(Nagy)Várad
1554. aug.10.
latin ny. pv. nyoma
XXV.k.
107-110
Zaberdini Mátyás váradi püpsök, az ország alsó részei főkapitányának hadipénztárielszámolása az 1554. máj. - 1555. máj. 30-ig terjedő időről.
Várad
1555. máj.30.
latin ny. másolat
XXV.k.
111-112
Jegyék a váradi püspök, mint főkapitány 4 kapitányának, lovasainak s gyalogosainak jan.-máj. (5 havi) fizetéséről.

1556. 
latin ny.
XXV.k.
113-116
Jegyzék a váradi püpsökhöz, mint főkapitányhoz, katonái, főkép kapitányai fizetésére érkezett pénzösszegekről s azok kifizetéséről.

1556
latin ny.
XXV.k.
117-120
Jegyzék a váradi püspök, mint főkapitány katonáinak és kapitányainak fizetéséről.

1555-1556.
latin ny.
XXV.k.
121-124
Jegyzék a váradi püspökhöz, mint váradi főkapitányhoz katonai kiadásokra szolgáló bevételekről s ezeknek a gyalogosok s 2 kapitányuk részére történt kifizetéséről.

1556
latin ny.
XXV.k.
125-126
Berzemcaeus Márton, Forgách Ferenc váradi püspök, kir. tanácsos és kancellárhelyettes titkárának nyugtája 600 ft-ról, melyet a püspök fizetésébe és dészmáinak számlájára vett fel Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1563. ápr.5.
latin ny. pv.
XXV.k.
127-134
Kimutatás Forgách Ferenc váradi püspök fizetéséről 1557. jún.16- 1563 jún.16-ig terjedő időről.


latin ny.
XXV.k.
135-136
Bernáth János (borosjenői) folyamodványa a magy. kamarához, hogy a szepesi kamara által neki ajándékozott, de az uralkodó rendelte szerint Komáromi ....... debreceni polgár tulajdonába jutott Bihar megyei Koly falu helyett Ottomány falut adományozza a felbecsült áron.

1692.
latin ny.
XXV.k.
137-140
Bársony György váradi püspök levele Wolkra János Ferdinánd kassai kamarai elnökhöz. A svedlési (Szepesi m.) plebánus panaszkodik az ottani elöljáróság ellen, mely gátolja a r.kath. vallás előmenetelét. Kéri, hogy vizsgálóbiztosul Potornyai Boldizsárt küldje ki a kamara részéről, míg ő a vicariusét küldi ki. s gr. Csáky is kiküld valakit a maga részéről.
Szepesváralja
1693. márc.13.
latin ny.
XXV.k.
141-142
A szepesi kamra levele Bernáth János debreceni lakoshoz, hogy 1000 ft. zálogösszeg ellenében 5 évre megkaphatja Koly helységet.
Kassa
1692. jún.3.
latin ny.
XXV.k.
143-144a
Rhédey László folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. Volt szakácsa, Török Ferenc seregéből szabadságra hazajövetelekor szabóját úgy megsebesítette, hogy belehalt. Igazságszolgáltatását kéri.

1704
magyar ny.
XXV.k.
143-144b
A fejedelem utasítja Móricz István kapitányt a gyilkos elfogására.
Miskolc
1704. jan.31.
magyar ny.
XXV.k.
145-146
Jegyzék a szepesi kamra levéltárában talált s az udvari kamarához felküldött (nagy)váradi iratokról 1582-1686 közötti időkből,


latin ny.
XXV.k.
147-162a)
Dálnoki Pál, Csóka Mihály, Gyöngyösi András, Szitari János debreceni r.kath. lakosok beadványa az uralkodóhoz, melyben felpanaszolják sérelmeiket, a város ref. vezetőit felekezeti részrehajlással és rossz városi gazdálkodással vádolják; a dolog kiderítésére vizsgálóbiztosok kiküldését kérik.

1552.
magyar ny.
XXV.k.
147-162b
Funyi Ferenc és felesége, Szántó Sára debreceni lakosok beadványa az uralkodóhoz. Vádolják a város ref. vezetőit, hogy elnyomják a katholikusokat és vizsgálóbiztosok kiküldését, r. kath. személyeknek a városi elöljáróságba való beállítását kérik. 

1752.
magyar ny.
XXV.k.
147-162c
Szántó Sára - Funyi Ferencné nyilatkozata, melyben leírja, hogy sógora, Ágoston Gergely és nénje, Ágoston Gergelyné Szántó Anna hagyatékától miként fosztota meg Debrecen város elöljárósága, bebörtönöztette és megkkorbácsoltatta.

1752.
magyar ny.
XXV.k.
147-162d
Dálnoky Pál, Funyi Ferenc és Csóka Mihály nyilatkozata arról, hogy a debreceni városi vezetőség és a prédikátorok 1750 decemberében milyen nagymérvű adakozásra szólították fel és szorították rá a debreceni reformátusokat vallásuk és városuk védelme érdekében.

1752. jan.
magyar ny.
XXV.k.
163-166
II. szakasz. Békés megyére vonatkozó iratok. 

1554-1563
7 db
XXV.k.
167-170
Lwka János levele Armpruster Kirstóf kam. tanácsoshoz. Báthory András Világos várához tartozó birtokai után semmi dicat sem fizettek, Keresbánya aranybányáiból az aranyat az ottani tisztviselők a saját uruk számára tartják vissza. Küldjenek rendeletet, mitévő legyen. Magocsi Gáspár 544 ft-ot kér gyalogosai fizetésére. A török Csongrádnál hidat ver a Tiszán, sereget gyűjt. A török katonák párviadalra hívják a magyarokat, de Gal András gyulai várkapitány elutasította.
Gyula
1554. júl.26.

XXV.k.
171-172
Végh István (földvári) Magóchy Gáspár követének nyugtája 10 tallérról és 5 rőf karasia posztóról, melyet költségeire vett fel az uralkodó rendelete alapján Desewffy János kir. főudvarnok és kamraelnöktől.
Bécs
1557. szept.10.
latin ny. pv.
XXV.k.
173-176
Kimutatás Gaal István gyulai lovaskapitány lovasai fizetéséről.

1554-1561
latin ny.
XXV.k.
177-178
Franciscottus Gyula, Forgách Ferenc pozsonyi prépost fő udvarnokának és Kovachóczy Farkas titkárnak nyugtája 200 ft.-ról, melyet az egykori váradi püspökség Gyula vára számára beszedett dézsmából vettek fel az uralkodó rendelete alapján, Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1567. aug.19.
latin ny. 2 pv.
XXV.k.
179-182
Fekete Ambrus, Forgách Ferenc váradi püspök kir. tanácsos és vicekancellár főudvarnokának nyugtája  1000 ft-ról, melyet Gyula vára megerősítésére fett fel az uralkodó rendelte alapján Armpruster Kristóf és Mossóczy László kam. perceptortól.
Pozsony
1562. szept.20.
latin ny. pv.
XXV.k.
183-184
Kamarai meghagyás a perceptornak, hogy fizessen ki Forgách Ferenc váradi püspöknek püspöksége dézsmáinak gyulai bérletére 1000 ft-ot.
Pozsony
1562. szept.20.
latin ny.
XXV.k.
185-188
Chemiczky György, Forgách Ferenc váradi püspök (stb.) titkárának nyugtája 1000 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel u.attól.
Pozsony
1563. júl.27.
latin ny. pv.
XXV.k.
189-192
III. szakasz. Csanád megyére vonatkozó iratok

1782-1792
2 db
XXV.k.
193-198
Verzár Péternek Verzár JÁnos ellen 1700 ft-nyi követelése ügyében lefolytatott perre vonatkozó iratok s Canád megyének az ítélet végrehajtásáról szóló nyilatkozata.
Makó
1782. aug.29.
latin ny.
XXV.k.
199-202
Lipót király rendelete Csanád m. alispánjához, melyben Forray Ignác báró által néhai Fekete Györgytől kibérelt zarándi (Arad m.) és kovácsházai (Csanád m.) birtokok bérlete ügyében hozott ítéletét megsemmisíti és új ítélet hozatalára utasítja.
Bécs
1792.
latin ny.
XXV.k.
203-6
IV. szakasz. Máramaros m.-re vonatkozó irat

1761
1 db.
XXV.k.
207-212
Máramaros m. vizsgálati jegyzőkönyve, hogy Davidovics Motyo zsidó gyalázott-e valakit és csalt-e?
Máramarossziget
1761. jún.20.
magyar-latin ny. másolat
XXV.k.
213-216
V. szakasz. Szabolcs m.-re vonatkozó iratok

1561-1681
19 db
XXV.k.
217-218
Zekeyl Antal kisvárdai kapitány nyugtája 150 ft-ról, melyet követelése fejében vett fel a magyar kamarától.
Pozsony
1561. júl.8.
latin ny. pv.
XXV.k.
219-220
coloredo Saelius nyugtája 616 ft-ról, melyet Chapy Kristóf kállói kapitány 2880 ft-nyi katonai fizetéséből az ő számára kiutalt 1200 ft- terhére vett fel Tuczentaller Márton szempei harmincadostól.
Pozsony
1593. jún.20.
latin ny. pv.
XXV.k.
221-224
Bocskay István levele Rákóczy Lajoshoz, a hajduk generálisához, kállói főkapitányhoz, hogy adassa vissza Rezegny Bernátnak a Sulyok István és Kende Gábor által erőszakosan elvett marháit.
Kassa
1606. júl.14.
magyar ny. pv. nyoma
XXV.k.
225-228
U.a. levele u.ahhoz. E levél vétele után Deseoffy Jánossal együtt mindjárt jöjjön fontos megbeszélésre, Kassára, amikor a kállói vitézek és a hadak dolgát megtárgyalhatják.
Kassa
1606. szept.16.
magyar ny. pv.
XXV.k.
229-230
Bornemissza ..... (jános? Boldizsár?) elismervénye 1-1 zászlóról, melyeket Zoboszlay főkapitány és a vicekapitány számára vett át Nemest Mihály kam. perceptortól.
Kassa
1633. aug.8.
magyar ny. pv.
XXV.k.
231-234
Kállay Miklós levele I. Rákcózy György erdélyi fejedelemehez. Bár szükséges volna őseitől örökölt jobbágyára, Fogadi Péterre, ki a fejedelem székelyhidi uradalmához tartozó birtokon (Filepen, most Ottományban lakik) kötélverő ember, mégis feloldja jobbágyi kötelezettségei alól.
Napkor (Szabolcs m.)
1634. júl.1.
magyar ny. pv.
XXV.k.
235-236
Szentbenedeky Márk nyugtája 100 ft-ról, melyet követelésében vett fel a kamara meghagyása folytán Ugróczy János, kállói harmincadostól.
Kálló
1635. júl.15.
latin ny. pv.
XXV.k.
237-238
Columba István kállói postamester nyugtája 76 ft. 80 dénárról, melyet f. évi utolsó negyedévi fizetéseként vett fel Motosori György (Nagy)károlyi harmincadostól.
Kálló
1635. dec.31.
latin ny. pv.
XXV.k.
239-240
U.a. nyugtája 76 ft. 80 dénárról, melyet u.a. címen vett fel u.attól. f. év első negyedére.
Kálló
1635. dec.31.
magyar ny. pv.
XXV.k.
241-242
Barkóczy László elismervénye 10 sing tafotáról, melyet a kállói lovashadnagy zászlóanyagként vett át, Nebest Mihály kam. perceptortól.
Kassa
1634. jan.23.
magyar ny. pv.
XXV.k.
243-244
Kamarai meghagyás Chieresnay Fülöp kállói harmincadosnak, hogy fizessen ki folyamatosan 250 ft.-ot Barkóczy László kállói főkapitánynak, utiköltség címén.
Kassa
1641. aug.16.
magyar ny. 2 pv.
XXV.k.
245-248
U.a. u.annak, hogy abból a 2218 ft.-ból, melyet a kamara meghagyása szerint kifizetett a salértormos pénzből a végvárak építésére, miután a kamara 500 ft.-ot kifizetett, fizesse ki a hátralékos 1718 ft.-ot a harmincad bevételeiből.
Kassa
1641. júl.2.
latin ny. 2 pv.
XXV.k.
249-250
U.a. u.annak, hogy fizessen ki 940 dénárt a szatmári német katonák szept. és okt. havi zsoldjaként Aleszter hadifizető nyugtájára.
Kassa
1641. okt.19.
magyar ny. 2 pv.
XXV.k.
251-252
U.a. u.annak, hogy fizessen ki 1000 ft.-ot a generális fizetéseként Schardt Miklós hadifizető nyugtája ellenében.
Kassa
1641. okt.11.
magyar ny. 2 pv.
XXV.k.
253-254
U.a. u.annak, hogy fizessen ki 924 ft. 26 2/3 dénárt a szatmári német katonák nov.-dec.-i zsoldjaként a hadikifizető nyugtájára.
Kassa
1641. dec.4.
magyar ny. 2 pv.
XXV.k.
255-256
U.a. u.annak, hogy folyósítsa havonta f. év jan. 1-től a kállói postamester Columba István fizetését.
Kassa
1642. ápr.22.
magyar ny. pv.
XXV.k.
257-258
Somody István nyugtája 40 ft-ról, melyet egy rakamazi száraz malom áraként vett fel Palanky Mihálytól.
Tokaj
1661. máj.2.
magyar ny. pv.
XXV.k.
259-260




XXV.k.
261-262
Thököly Imre magyarországi generális oltalomlevele gr. Zichy István számára, Szabolcs megyei főispáni tisztébe való beiktatására történt utazása alkalmával.

1681. jan.9.
magyar ny. pv.
XXV.k.
263-266
VI. szakasz. Szatmár megyét illető oklevelek

1565-1763
35. db
XXV.k.
267-432
Kimutatás a szatmári várhoz tartozó birtokok bevételeiről és kiadásairól Zelemyri Miklós udvarbíróságában. 1565. okt.16-tól 1567. jún.15-ig

1565-1567
latin ny.
XXV.k.
433-434
Kamarai meghagyás Sokliossi István szatmári udvarbírónak. Mivel Csegöld helység Szatmárhoz csatoltatott, megbízzák a javak kezelésével,a  terményt, szénét stb. a mellékelt katalógus szerint szedje be.
Kassa
1573. júl.11.
latin ny. 2 pv.
XXV.k.
435-436
Báthory Miklós gr. levele Literatus Sokloyssy István szatmári udvarbíróhoz, melyben kéri visszaadni azt a 100 köböl lisztet, melyet Rwber szatmári főkapitány kérésére kölcsönzött a kállói vár részére.
Ecsed
1574. jan.14.
latin ny. pv.
XXV.k.
437-438
Szatmár város elöljáróságának igazolása Szabó Ferenc terménycséplő gondok vallomásáról, hogy Németiben 1573-ban  mennyi terményt csépeltek ki, mennyi volt a dézsma és hány köböl termény lett belőle. 
Szatmár
1574. jan.20.
latin ny. pv.
XXV.k.
439-440
Kamarai meghagyás Sokliossy István szatmári udvarbírónak, hogy vegye át a nagybányai perceptortól az eszüstöt és aranyat s biztos emberrel, lepecsételve küldje Kassára.
Kassa
1574. júl.15.
latin ny. 3 pv.
XXV.k.
441-442
Ibrányi Ferenc nyilatkozata és nyugtája, hogy a csegöldi birtokügyben Soklyóssy István udvarbíróval folyó pert egyességgel fejezték be, hogy a tulajdonjog Soklyóssyt illeti, nem pedig Zekel Antalt, azonban fizetni köteles 150 ft-ot, melyet le is fizetett Patakon.
helmecz
1574. júl.25.
magyar ny. pv.
XXV.k.
443-444
Kamarai meghagyás Soklyossy István szatmári udvarbírónak. Mielőbb menjen be patakra, borkostolóra, mert 80 hordó borra tárgyalnak a heylőrség számára. A nagybányai perceptor átlal küldendő ezüstöt gondosan küldje fel Kassára.
Kassa
1574. aug.25.
latin ny. 2 pv.
XXV.k.
445-448
U.a. u.annak. Visszaküldték elszámolását azzal, hogy részletes kimutatást készítsen a kicsépeletlen és kicsépelt terményről, valamint a sajáté s a dézsmaborokról is egész okt. végéig szólóan. Idejövetele idejére az élelmezési magtárt gondos emberre bízza.
Kassa
1574. nov.10.
latin ny. 3 pv.
XXV.k.
449-450
U.a. u.annak. Ha jön, hozza a nagybányai perceptor által jelzett ezüstöt is. 
Kassa
1575. jan.11.
latin ny. 4pv.
XXV.k.
451-452
Genczj Bertalan nyugtája 27 ft. 35 dénárról, melyet a  Soklyóssy István szatmári udvarbíró által sörkészítésre való 41 köböl árpa árában vett fel.

1575. jún.26.
magyar ny. pv.
XXV.k.
453-454
Kamarai meghagyás Soklyóssy István szatmári udvarbírónak. A Thurzó Szaniszló és Bornemissza Imre krasznahorkai kapitány között keletkezett bányajövedelmi illetékességi per f. hó 25-i tárgyalására jöjjön Kassára.
Kassa
1575. febr.18.
latin ny. 4 pv.
XXV.k.
455-458
Farkas Pál kötelezvénye és hivatali esküje Szatmár megyei dicatorrá történt kinevezésekor.
Kassa
1578. febr.18.
latin ny. pv.
XXV.k.
459-460
Dóczy András szatmári főkapitány nyugtája 352 ft.-ról, melyet fizetésébe vett fel Farkas istvántól (Szatmár m. dicatorától)

1613. nov.10.
latin ny. pv.
XXV.k.
461-464
Kamarai meghagyás Hidweghy György (nagy) szőllősi harmincadosnak, hogy fizessen ki Dóczy András szatmári főkapitány fizetésébe 200 ft-ot.
Kassa
1614. 
magyar ny. 2 pv.
XXV.k.
465-466
Dóczy András (1. 459-461) nyugtája 352 ft-ról, melyet fizetéseként vett fel Ketczely Miklós szatmári harmincadostól.

1614. szept.17.
latin ny. pv.
XXV.k.
467-468
U.a. nyugtája 352 ft-ról, melyet fizetséeként vett fel Novák János sóbánya igazgatótól.

1614. dec.18.
latin ny. pv.
XXV.k.
469-470
U.a. nyugtája 352 ft-ról, melyet u.a. címen vett fel Ketzely Miklós szatmári harmincadostól.

1614. 
latin ny.
XXV.k.
471-472
U.a. nyugtája 352 ft.-ról, melyet u.a. címen vett fel Ketczely Miklós szatmári harmincadostól. A 472. oldalon a nov. és dec. fizetés (704 ft.) együtt van elszámolva.

1614. nov.10.
latin ny. 
XXV.k.
473-474
U.a. nyugtája 150 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Zolthán Máté, Ugocsa m. dicatorától.

1614.
latin ny. pv.
XXV.k.
475-476
Kamarai feljegyzés arról, hogy Novák János máramarosi sébányaigazgató kifizetett 352 ft.-ot Dóczy András ( 1. 461) fizetésébe.

1614. dec.31.
latin ny. pv.
XXV.k.
477-478
Dóczy András (1. 461) nyugtája 10 hordó borról, melyet fizetésébe vett fel Sybrik János tokaji profonmestertől. 
tokaj
1614. dec.31.
magyar ny. pv.
XXV.k.
479-480
Kamarai meghagyás Hidweghy György (nagy)szőllősi harmincadosnak, hogy fizessen ki Perneszy Gábor ecsedi főkapitány egy havi fizetéseként 153 ft. 60 dénárt.
Fábiánháza
1614. ápr.9.
magyar ny. pv.
XXV.k.
481-484
U.a. u.annak, hogy Perneszy Gábor ecsedi főkapitány egy havi fizetéseként fizessen ki 153 ft. 60 dénárt.
Ecsed
1614. dec.18.
magyar ny. pv.
XXV.k.
485-486
Dóczy András szatmári főkapitány nyugtája 352 ft-ról, melyet fizetésébe vett fel Keczely Miklós szatmári harmicadostól.

1615. jan.6.
latin ny. pv.
XXV.k.
487-490
Kamarai meghagyás Chsyk Pál szatmári harmincadosnak, hogy fizessen ki borvételre 300 ft.-ot a szatmári udvarbírónak.
Kassa
1631. okt.21.
magyar ny.
XXV.k.
491-492
Zoltán Jósa szatmári vicekapitány elismervénye egy arannyal iratott zászlóról, melyet Haller György szatmári főkapitány számára vett át Nebest Mihály kam. perceptortól.
Kassa
1633. márc.25.
magyar ny. pv.
XXV.k.
493-494
Hornfest Kristóf katonai pék nyugtája 21 ft-ról, melyet 1637. okt. dec. havi fizetéseként vett fel.
Szatmár
1637. dec.31.
német ny. pv.
XXV.k.
495-496
U.a. nyugtája 7 ft-ról, melyet 1638. évi január havi fizetéseként vett fel. 
Szatmár
1638. jan.4.
német ny. pv.
XXV.k.
497-498
Medgyesi Pál udvari ref. lelkész nyugtája a Lórántffy Zsuzsanna Szatmárra érkezett s ott pár napig időzött lovainak, kocsiinak, fullajátrainak, katonáinak élelmezéséről.
Szatmár
1656. jan.3.
magyar ny. pv. rongált
XXV.k.
499-502
A szepesi kamara meghagyása Pap Dániel szatmári harmincadosnak, hogy fizessen ki 100 ft.-ot Szenczy György kamarai jegyzőnek.
Kassa
1664. okt.24.
magyar ny. 2 pv.
XXV.k.
503-518
Utasítás gr. Csáky István Szatmár, Bereg megyék dézsmabeszedője számára.
Kassa
1666. aug.4.
magyar ny.
XXV.k.
519-527
III. Károly oklevele Szatmár város privilegiumairól.
Bécs
1721. jan.2.
latin ny. másolat
XXV.k.
528-532
III. Ferdinánd oklevele Podolin város privilegiumairól.
Bécs
1636. jan.24.
latin ny. másolat
XXV.k.
533-536
I. Lipót oklevele Szatmár város 200 ft. taxájának elengedéséről.
Regensburg
1664. máj.6.
latin ny. másolat
XXV.k.
537-538a
Domahidy Miklós, Gyulafi László, Böszörményi Sámuel, Pelsőczy György, Mankovics Mihály és Domahidy László folyamodványa Szatmár m.-hez as általa II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez; felajánlják szolgálatukat a fejedelemnek.

1704
magyar ny.
XXV.k.
537-538b
A fejedelem utasítja Sennyei Ferencet a nevezettek birtokai visszaállítására, hűségesküjük letételére.
Miskolc
1704. jan.31.
magyar ny.
XXV.k.
539-542
Szabadszállásri György, Közép-Szolnok m. szolgabírájának bizonyságlevele, hogy Pável János szamosujlaki lakos kötelezte magát arra, hogy a debreceni vásárra hajtott hat ökör árát utólagosan fizeti meg. 
Mono (Közép Szolnok m.)
1763. szept.26.
magyar ny. pv. nyoma.


