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C/64-4a. Ráday I. Pál levelei feleségéhez, Kajali Klárához 1703-1732, 1-145.sz. (Régi jelzet:A.I.a.)
Rögzítette Nagy Miklósné 1999-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával:
4.3.1/194/1999. sz. szerződés.

Kajali Klára levelezését ld. még C/64-4b, továbbá külön a C/64-5. jelzet alatt is.


C/64-4a.
Ráday I. Pál levelei feleségéhez, Kajali Klárához 
1703-1732

1-145.sz.
Sor-szám
Tartalom
Dátum
Hely
Megjegyzés
C64-4a 1.sz.
Bécsi ajándékát elküldötte. 
1703. júl.3.
Losonc
4 o. 4+2 o.= 6 oldal magyar, eredeti
C64-4a 2.sz.
Névnapi üdvözlő vers.
1703. aug.12.
Losonc
4 o. 3.üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti
C64-4a 3.sz.
Apósát a fejedelem Máramarosba küldte, míg vissza nem jön, itt marad.
1703. nov.3.
Tokaji tábor
4 o,2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 4.sz.
Újesztendei üdvözlő vers.
1704. jan.9.
Tokaj
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti 
C64-4a 5.sz.
Lengyelországból köszönti feleségét.
1704. febr.27.
Ilyvó
4 o, 2-3 üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti
C64-4a 5/1.sz.
Versben köszönti feleségét.
1704. aug. eleje

4 o, a 2,4. üres, a 3-on a cím. magyar, eredeti  
C64-4a 6.sz.
Kéri feleségét, hogy vidámítsa meg néhány betű írásával.
1704. szept.26.
Ipolysági t.
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 7.sz.
Levelét vidámsággal vette.
1704. okt.9.
Vihnye
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés.
C64-4a 8.sz.
Sajnálja, hogy a “kardoskodás” miatt ismét nem mehet haza.
1704. okt.31. 
Selmec
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 9.sz.
Nehéz feleség nélkül, de két ... múlva hazamegy.
1705. febr.14.
Verebély
4 o, 2-3 üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti 
C64-4a 10.sz.
Reméli, hogy rövidesen haza mehet.
1705. febr.18.
Verebély
4 o, 2-3 üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti 
C64-4a 11.sz.
A fejedelem megindult Szécsényből, ő is korán útra kel, s feleségét friss egészségben szeretné találni.
1705. febr.25.
Losonc
2 o, a 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 12.sz.
Tűrhetőképpen van, de mindjárt frissebben lenne, ha szemtől-szembe lehetnének egymással.
1705. márc.4.
Eger
4 o, 2-3 üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti
C64-4a 13.sz.
Kéri, hogyha valamire szüksége van, forduljon hozzá.
1705. márc.7.
Eger
2 o, a 2-on a cím, magyar, eredeti
C64-4a 14.sz.
Szeretne feleségével Füleken találkozni.
1705. márc.13.
Eger
4 o, a 3. üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti
C64-4a 15.sz.
Nehogy az “ösmeretség” abbamaradjon, azon igyekszik, hogy hazamehessen az ünnepekre.
1705. márc.28.
Eger
2 o. magyar, eredeti
C64-4a 16.sz.
A sok dolog miatt nem mehetett haza, a fejedelem tartóztatta.
1705. ápr.28.
Eger
4 o, a 3. üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti
C64-4a 17.sz.
Értesíti feleségét, hogy a fejedelemhez kell mennie.
1705. máj.20.
Beszterce
4 o, a 3. üres, a 4-en a cím, magyar, eredeti
C64-4a 18.sz.
Egerbe érkezett, ahonnan Lengyelországba megy. Jánoky Zsigmond fia által, aki vele megy, értesítse egészségéről, arról is, mikor megy Gácsba, hogy Losonc felé utazva találkozhassanak.
1705. máj.27.
Eger
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 19.sz.
Isten jóvoltából Lengyelországba indul. Előbb még szeretne Losoncon találkozni feleségével. 
1705. jún.6.
Lőcse
4 o, 2-3 üres, 4-en címzés, magyar, eredeti
C64-4a 20.sz.
Búsítja, hogy a tegnapi búcsúzáskor felesége szomorú volt, ő maga sem lehet víg, hacsak holnap felmenve hozzá, meg nem vidámítja.
1705. jan.12.
Losonc
2 o, a 2.-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 21.sz.
Betegeskedik a szíve, ha feleségére gondol, de ezzel az úttal is növekszik becsülete, ezért el kell tűrnie.
1705. jún.24.
Krakkó
4 o, 2-3 üres, 4-en címzés, magyar, eredeti
C64-4a 22.sz.
Ha Isten valami szerencsétlenséggel meg nem látogatja, felesége névnapjára hazamegy.
1705. júl.10.
(Rawicz)
2 o, 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 23.sz.
Megjött lengyelországi útjáról, Murányba, majd Losoncz felé indul, hogy találkozhassék feleségével.
1705. aug.3.
Murány
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 24.sz.
Rossz hírekre ért ide, de ha valami baj lesz, hű emberét azonnal elküldi.
1705. aug.16. 
Geletnek
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 25.sz.
Az országgyűlés Léván, vagy Szécsényben lesz.
1705. aug.24.
Nyitra
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 26.sz.
Édesanyjával együtt felesége is látogassa meg Ludányban.
1705. szept.14.
Szécsény
4 o, 2-3 üres, 4-en címzés, magyar, eredeti
C64-4a 27.sz.
Sok dolga van, de reméli, hogyha Erdélyből hazajön, csendességben élhetnek együtt.
1705. okt.11.
Eger
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 28.sz.
Ha felesége elfelejtkezett is róla, ő szüntelenvaló írással emlékezik meg róla.
1705. okt.17.
Nyíregyháza
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 29.sz.
Ha valamire szüksége van, csak tudósítsa. Elhatározta, hogy feleségére való tekintettel abbahagyja a szolgálatot, mert így sohasem lehetnek együtt.
1705. okt.29.
Erdély szél
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 30.sz.
Három nap múlva megütköznek az ellenséggel, s Isten titka, hogy nem ez e az utolsó levele feleségéhez.
1705. nov.8.
Egregy
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 31.sz.
Bár megverte őket az ellenség, mégis nagyobb vesztesége volt neki. Eddig szerzett becsületével megelégszik, s nem kíván egyebet, csak hogy együtt lehessen feleségével 
1705. nov.16.
Bethlen
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 32.sz.
A tegnapi napon két levelét kapta, most ő is igyekszik soraival megvidámítani feleségét.
1705. nov.20.
Kővár
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti 
C64-4a 33.sz.
Búsúl, hogy ilyen távol kell élniük egymástól.
1705. dec.6.
Stanislau
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 34.sz.
Nagy örömmel írja, hogy a fejedelem hazabocsátotta az ünnepekre.
1705. dec.13.
Ecsed
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 35.sz.
Miskocra hozatják feleségüket mindnyájan, ő is készüljön, az utazás idejét és módját megírja.
1706. jan.21.
Miskolc
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 36.sz.
Utasításokat ad feleségének az utazásra.
1706. jan.29.
Medgyes
4 o, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 37.sz.
Tudósítja anyja állapotáról.
1706. márc.10.
Eger
2 ol, 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 38.sz.
Szomorúan vette a hírt, hogy édesanyja beteg. Az ünnepekre hazamegy, ha szolgálata engedi.
1706. márc.13.
Eger
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 39.sz.
Igyekszik, hogy az ünnepekre otthon lehessen.
1706. márc.14. 
Eger
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 40.sz.
Igen kedvesen vette levelét és bár még nem szólt a fejedelemnek hazabocsáttatásáról, mégis reméli, hogy hazamehet.
1706. márc.25.
Eger
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 41.sz.
Bizonyosat nem írhat, de reméli, hogy Szécsény felé indulnak két hét múlva és akkor Ludányban találkozhatnak.
1706. ápr.14.
Eger
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 42.sz.
Szívszakadva sietett Ludányba, de felesége “megtruccolta” és nem jött el. Megadja még a kölcsönt azzal, hogy utána kell jönnie.
1706. ápr.23.
Ludány
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 43.sz.
Készülődjön, mert nemsokára meg lesz a “frigy” és akkor induljon hozzá, de nehogy úgy tegyen mint Ludányban.
1706. ápr.24.
Szécsény
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 44.sz.
Keserűséggel van tele, hogy nem mehetett el s még felesége is emészti magát. Vigyázzon magára.
1706. jún.4.
Érsekújvár
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 45.sz.
Nagyszombatba küldte a fejedelem, még mindig nem tudja, hogy lesz-e valami a frigyből vagy nem, de azért legyen készen az indulásra.
1706. jún.16.
Nagyszombat
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 46.sz.
Édesatyja Újvárba küldte levelét, így nem kapta még kézhez. Még mindig bizonytalan, hogy mikor találkozhatnak.
1706. jún.22.
Nagyszombat
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 47.sz.
Végre elindulhat hozzá felesége, de nincs, aki elkísérje. Leírja a részletes útitervet. Még nem tudja, hogy Újvárba jőjjön, vagy Nagyszombatba.
1706. júl.5.
Nagyszombat
4 o, 3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 48.sz.
Czirjákit Kálnára küldte felesége elé, várjon ott egy napig, mert még mindig nem tudja, hogy hol maradhatnak.
1706. júl.10.
Nagyszombat
4 o, 3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 49.sz.
A fejedelem rövidesen elmegy, felesége jőjjön el hozzá és hozzon neki olyan papírost, amilyent a múltkor mutatott.
1706. júl.20.
Szempte
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 50.sz.
Holnap idejében elindul és elküld az atyafiakhoz feleségéért.
1706. aug.19.
Csalomia
2 o, a 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 51.sz.
Csalomiába jött, a táborba s ha erre nyomul a német, induljanak azonnal Murányba.
1706. szept.28.
Csalomia
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 52.sz.
A német elvonult Kassa alól s így megint lesz egy kis nyugodalmuk, hogy újra találkozhassanak egymással.
1706. okt.12.
Torna
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 52a.sz.
Az ürmös bor készítéséről ír, majd arról, hogy idejöttek Hatvanba és ha felesége Ludányba megy, meglátogathatja, csak értesítse őt.
1706. nov.10 körül

4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 53.sz.
Rozsnyó felé indultak, így nem lehetséges a találkozás.
1706. nov.16.
Lőrinczi
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 54.sz.
Az ellenség útja nagyon bizonytalan, ha Buda felé megy, úgy meglátogathatja feleségét, de ha Erdély felé, akkor igen messze lesznek egymástól.
1706. okt.20.
Méra
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 55.sz.
Harmadnapja Daróczon vannak s figyelik, hogy merre megy a német.
1706. okt.31.
Darócz
4 o, 2 és 4 üres, a 3-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 56.sz.
Bízik benne, hogy megszűnik a táborozás és találkozhatnak. Hozzon űrmöst.
1706. nov.4.
Kompoth
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 57.sz.
Levelét megkapta. Gyomrára kér orvosságot.
1706. nov.7.
Tótfalu
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 58.sz.
Mindenki idevárja a feleségét, ezért kéri, hogy induljon el, mihelyt értesítést küld.
1706. dec.4.
Rozsnyó
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 59.sz.
Sok baja van a gyomorfájása miatt s kéri feleségét, ha eljön, hozzon magával “liktáriumot”.
1706. dec.7.
Rozsnyó
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 60.sz.
Mivel a rozsnyói piacon semmit sem lehet kapni, jól pakoljon fel otthon, mielőtt elindul.
1706. dec.12.
Rozsnyó
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 61.sz.
Utasításokat ad feleségének az utazásra és kíséretre vonatkozólag s hogy mit hozzon magával.
1706. dec.15.
Rozsnyó
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 62.sz.
Kéri feleségét, hogy egy szolgálóval el ne induljon. Keressen még egy másik asszonyt kísérőül.
1706. dec.18.
Rozsnyó
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti  
C64-4a 63.sz.
Gyorsan mennek egyik helyről a másikra és így igen hamar feleségéhez mehet. Ne szomorkodjék, mert vidám orcával szeretné viszontlátni.
1707. márc.12.
Kálló
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 64.sz.
Tűrhetőképpen van, de még frissebben lenne, ha felesége levelét láthatná. A posta most nem olyan zavartalan, s ne aggódjon, ha ritkán kap levelet.
1707. márc.28.
Dés
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 65.sz.
Megtörtént a fejedelemnek erdélyi fejedelemmé való felemeltetése, őt pedig bevették az erdélyi nemes rendek közé.
1707. ápr.8.
Marosvásárhely
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 66.sz.
Őt bízza meg a fejedelem a kancelláriussággal. A jövő májusban lesz Magyarországon országgyűlés, amikor meglátogatja feleségét.
1707. ápr.12.
Marosvásárhely
4 o, 2-4 üres, + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 67.sz.
Isten jóvoltából elindultak és 12 nap alatt Ónodra érnek.
1707. ápr.29.
Zilah
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 68.sz.
Megérkeztek Szerencsre, de a sok munka miatt nem szabadulhat, inkább felesége jőjjön el hozzá.
1707. máj.8.
Szerencs
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 69.sz.
Megindultak Ónod felé s az országgyűlés után hazamehet. Semmi öröme nincs ebben az életben, sohasem lehet együtt feleségével.
1707. máj.15.
Szerencs
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 70.sz.
Még mindig nem indultak Ónodra, csak holnap. Elküldi feleségéért a konyha kocsit, induljon el.
1707. máj.15.
Szerencs
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 71.sz.
Minden holmiját hazaküldte, ami annak a jele, hogy egészen váratlanul megy haza.
1707. júl.3.
Ónod
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 72.sz.
Tíz napig Munkácson kell időznie, de ha hazamehet, sokáig együtt lesznek. Készüljön fel a vele való vándorlásra.
1707. júl.12.
Munkács
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 72/1.sz.
Értesíti feleségét, hogy ismét Lengyelországba kell mennie.
1707. aug.4.
Munkács
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 73.sz.
Ma indul Lengyelországba. Ne aggódjon miatta. 6 hét alatt megjárja, nem megy veszedelmes úton. Rendelkezik néhány dologra, míg nem lesz itthon.
1707. aug.19.
Homonna
4 o, magyar, eredeti
C64-4a 74.sz.
Elvégezték dolgaikat s így 2-3 nap múlva indulhatnak. Reméli, hogy a hó végén otthon lesz. 
1707. szept.14.
Varsó
2 o, a 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 75.sz.
Hazahozta Isten, de megint nem mehet feleségéhez, mert a fejedelemmel Ungvárra kell mennie.
1707. szept.14.
Varsó
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 76.sz.
Nagy szomorúságára itt kell töltenie az ünnepeket Kézsmárkon.
1707. okt.5.
Patak
2 o, a 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 77.sz.
Nem tehet róla, hogy nem tölthetik együtt az ünnepeket, nem fejezték be még a dolgokat. Néhány nap múlva elindul és akkor talán haza mehet.
1707. dec.23.
Kézsmárk
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 77.sz.
Nem tehet róla, hogy nem tölthetik együtt az ünnepeket, nem fejezték be még a dolgokat. Néhány nap múlva elindul és akkor talán haza mehet.
1707. dec.24.
Kézsmárk
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 78.sz.
Nem indulhattak el tegnap, mert mét nem végezték be dolgaikat. Semmi módot sem talált eddig a hazamenetelre, de talán 3 nap múlva elindulhat.
1707. dec.30.
Kézsmárk
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 79.sz.
Nem mehetett tovább Rimaszombatnál, mert a kocsi tengelye eltörött. Utasításokat ad: a kertészinasnak csináltasson dolmányt, borsót vetet, azt vessék el.
1708. márc.28.
Rimaszombat
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 80.sz.
Szabadságot ad a fejedelem, hogy orvosoltassa magát. Kéri, hogy küldje el a fekete mentéjét.
1708. ápr.2.
Kassa
2 o, a 2-on a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 81.sz.
Erősítse meg magát, ne szomorkodjék, mert hazamenetelkor “kitölti bosszúját”, ha nem találja feleségét kövéren és pirosan.
1708. ápr.4.
Kassa
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 82.sz.
Török Andrással együtt elengedte őket a fejedelem s néhány nap múlva indulnak és a hónap végén otthon is lesznek.
1708. ápr.15.
Kassa
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 83.sz.
Vígasztalja feleségét, hogy ne búslakodjék testvére elvesztésén.
1708. ápr.17.
Kassa
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 84.sz.
Rosszul esik neki, hogy felesége nem ír egy sort sem, pedig alkalma is volna rá. De még sem állhatja meg, hogy meg ne vígasztalja rövidesen elkövetkező hazamenetelével.
1708. ápr.28.
Szerencs
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 85.sz.
Szerencsen kell maradnia a fejedelemmel, de mihelyt megindul Eger felé, ő is haza mehet s pénteken vagy szombaton otthon is lesz.
1708. máj.5.
Szerencs
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 86.sz.
Az ellenség a Vág mellett van és lehetséges, hogy megszállja Nyitrát. Intézkedik, hogy kiket küldjön felesége utána s mit vigyenek. 
1708. aug.25.
Eger
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 86/1.sz.
Kéri feleségét, hogy küldjön el a “portékáért”, amit Darvas István küldött neki. Az ellenség megszállta Nyitrát s könnyen nyakukra jöhet.
(1708. aug.27.)

4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 87.sz.
Egerbe érkeztek és ha hosszabb ideig itt maradnak, idehozatja feleségét. A német még mindig a Vág mellett van és nem tudják, hogy Újvárt szállja-e meg, vagy átmegy a Dunán.
1708. aug.28.
Eger
4 o, a 3. üres, 4-en a címzés is, magyar, eredeti
C64-4a 88.sz.
Fájdalmasan értesült felesége betegségéről. Néhány nap múlva hazamegy s magával viszi Doktor Lang urat, ő majd kúra alá fogja.
1709. szept.10.
Munkács
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés is, magyar, eredeti
C64-4a 89.sz.
Mivel az idők változók, s amíg ő nem lesz otthon, jöhet az ellenség, nagyon vigyázzanak. Miatta ne aggódjék, mert ez az út nem veszélyes. Kéri, hogy küldjön neki 50 ft-ot.
1709. okt.4.
Munkács
4 o, 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 89/1.sz.
Utasítások a pestis elleni védekezésre és annak remélt terjedése esetére.
1709. okt.21-26 közt
Huszt
4 o, + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 90.sz.
Magyarország utolsó határáról ír, eddig szerencsésen utazott. Holnap indul a havasoknak. Ha a konventiokat fizetni fogják, az övére is gondja legyen.
1709. okt.31.
Borsa
2 o, magyar, eredeti
C64-4a 91.sz.
Ne aggódjon érte, mert nincs már veszedelemben, őt választotta ki Isten  a mostani háború lecsendesítésére és a békesség visszaszerzésére.
1711. ápr.14.
Kálló
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti (Közölve R.III. 19f sz. 80.p.)
C64-4a 92.sz.
Bécsbe való szerencsés megérkezéséről tudósítja.
1711. szept.22.
Bécs
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés
C64-4a 93.sz.
Néhány utasítást ad, hogy mit s hová küldjön.
1712. jan.15.
Ludány
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 94.sz.
Gazdasszonya férjhez ment, egyedül van szállásán, a lovakat hazaküldte.
1712. febr.7.
Csalomia
4 o, 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 95.sz.
Egy hét alatt elintézi dolgát és akkor siet haza.
1712. febr.27.
Bécs
4 o, 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 96.sz.
Már ez az ötödik írása és hazulról még egyet sem kapott. Ne mulassza el a tudósítást.
1712. máj.1.
Pozsony
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 97.sz.
Nagy örömmel vette Andris által küldött levelét, miatta ne aggódjon, minden dolgát elintézi.
1712. máj.18.
Pozsony
4 o, 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 98.sz.
A somoskői birtok ügyéről ír.
1712. máj.25.
Pozsony
4 o, magyar, eredeti
C64-4a 99.sz.
Vigyázzon magára és minden gondját hagyja Istenre.
1712. jún.6.
Pozsony
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 100.sz.
Nemsokára meglátogatja feleségét, addig is ne búslakodjék, hanem vidáman várja férjét.
1712. júl.14.
Pozsony
4 o, 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 101.sz.
Amíg a király itt marad, nekik is várni kell, de a héten elindul s ők is megszabadulhatnak.
1712. júl.25.
Pozsony
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 102.sz.
Horváth Páltól küldött leveléből megtudhatta, hogy miért nem mehetett haza. Most intézik a legfontosabb dolgokat, de 2 hét alatt elvégzik.
1712. aug.4.
Pozsony
4 o, a 4-en címzés, magyar, eredeti
C64-4a 103.sz.
Értesíti feleségét, hogy jól van és óvja, hogy ne higyjen a hamis híreket terjesztőknek, akármit is mondanak róla.
1712. aug.5.
Pozsony
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 104.sz.
Két hordó hegyaljai bor felküldését kéri.
1712. aug.8.
Pozsony
4 o, a 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 105.sz.
Annyira összezavarodtak a dolgok, hogy nem tudják, meddig kell itt maradnia. A lovakat csak akkor küldje el, ha ő maga intézkedik. 
1712. aug.20.
Pozsony
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 106.sz.
Beletelik két hét, míg innen tovább mehetnek. Ne búslakodjon András halála miatt, nem ő az oka.
1712. aug.22.
Pozsony
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 107.sz.
Bay Ferencnek előre el kellett menni, pedig együtt akartak indulni. Fogadja őt jó szívvel és szeretettel.
1712. aug.26.
Pozsony
4 o, a 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 108.sz.
Nagy szerencsétlenség történt velük, két jó embere meghalt, de Isten akarata ez. Vigyázzon magára, mert a torokbaj nagyon veszedelmes.
1715. febr.4.
Pozsony
4 o, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 109.sz.
Az a hírt vette, hogy felesége beteg, de amíg ő maga biztosat nem ír, nem indul haza. Vigyázzon magára.
1715. febr.15.
Pozsony
4 o, magyar, eredeti
C64-4a 110.sz.
Leírja, hogy kikkel küldött levelet feleségének s csodálkozik, hogy nem kapta meg azokat. Örül a kis Gedeon jó egészségén. Nagy gyötrelmekben vannak a vallás dolga miatt, de remélnek még jobbá-lételt.
1715. febr.27.
Pozsony
4 o, magyar, eredeti
C64-4a 111.sz.
Szerencsésen Pozsonyba ért és sokat gondolkozik a somoskői jószág miatt, hogy mi legyen vele. Pár nap múlva Bécsbe indul. Eszterkének és Gedeonnak küldött “czipelőcskéket”.
1718. márc.31.
Pozsony
4 o, a 4. üres + boríték, magyar, eredeti 
C64-4a 112.sz.
Forgács Jánosnak 200 ft-ot ígért “egy jó gondolatra” nézve, kéri feleségét, hogy az árenda-pénzt küldje el. 
1718. ápr.10. 
Bécs
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti + boríték
C64-4a 113.sz.
A somoskői birtok megszerzéséről ír  s hogy honnan teremtsenek rá pénzt.
1718. ápr.18.
Bécs
4 o, boríték, magyar, eredeti
C64-4a 114.sz.
Forgács Ádám főispánnak ígért egy hordó aszú bort, ha érte mennek, pecsét alatt adja át nekik.
1718. ápr.27.
Bécs
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 115.sz.
Nagyon várja már a pénzt, afelől intézkedik, hogy honnan szerezzen felesége és kivle küldje el.
1718. máj.4.
Bécs
4 o, a 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti 
C64-4a 116.sz.
Nagyon aggódik érte, hogy beteg. Hagyja ott az egész házat és menjen el a gyerekekkel Losoncra Darvas Ferencné (jav. 2011. Fáy) asszonyhoz. Néhány gazdasági utasítást ad.
1718. máj.6.
Bécs
4 o, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 117.sz.
A hegyaljai szőlőről ír, meg kell kapáltatni és karóztatni. Felesége menjen fel Losoncra Darvas Ferencné házába.
1718. máj.11.
Bécs
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 118.sz.
Visszajött Bécsbe, hogy nénjeasszony dolgát elintézze, de nehezen megy, mert nem tud tanukat állítani.
1719. febr.17.
Bécs
4 o, a 4. üres + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 119.sz.
Szomorú szívvel olvasta Darvas Ferencé levelét, amelyben felesége betegségéről ír. Karácsony előtt való nap bizonyosan hazamehet.
1721. dec.16.
Pozsony
 4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 120.sz.
Megérkezett Pozsonyba. Amíg itt lesz, addig küldessen fel az alföldi jószágból és Ludányból egy hajóval búzát, melynek eladása után haza megy. Küldjön szekeret érte. Gazdasági utasításokat ad feleségének.
1722. szept.5.
Pozsony
6 o, + boríték, 6. o. üres, magyar, eredeti
C64-4a 121.sz.
Megkapta felesége levelével a pénzt is. Ha lehet, halassza el a sziráki szüretet. A rozs megolcsult, ne küldje a hajó terményt. Megy haza.
1722. szept.24.
Pozsony
4 o, + boríték, 4. üres, magyar, eredeti
C64-4a 122.sz.
Jancsi kocsist egy lóval hazaküldte, a másik lovat elrontotta. Dobaynak megírta, hogy okt. 5-én induljon hozzá, küldjön vele szekéren egy átalag aszú bort, az ő hazamenetelére hat lovat. Pécelre megy, hogy irányíthassa a gabonaszállítást a hajóra, azután Ludányba. Mellékeli az Olasz Gábornak írt levelét a Hajdú-városokhoz a pénze végett: juttassa el egy  hajdúval. Leküldött Pécelre egy szakácsot. Nézzen utána a búzavermelésnek.
1722. szept.28. előtt
Pozsony
4 o, + boríték, a 4. üres, magyar, eredeti
C64-4a 123.sz.
Gyötrődik Pali fiok balesete miatt. Dajkát még nem talált. A búzát ne küldesse. Fogadott szakácsot, elküldte Pécelre.
1722. szept.28.
Pozsony
4 o, a 4. üres + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 124.sz.
A Marczi dolga sok bosszúságot okozott neki, meg kell csapatni. Fogadott dajkát, le is előlegezte. A Pécelre leküldött szakácsról semmi hírt nem kapott. A salgói komaasszony nem adja a kisebbik lányát, a nagyobbikat viszont ő nem akarja levinni magukhoz. Dobaynak megírta, hogy okt. 5-én induljon hozzá. Pár nap múlva otthon lesz.
1722. okt.4.
Pozsony
4 o, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 125.sz.
A Marczi dolgán ne búsúljon, csapják meg. Dajkát kapott. Dobayt várja, rövidesen ő is otthon lesz.
1722. okt.4.
Pozsony
4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 126.sz.
Szerencséje volt a búza eladásában, melynek árán egy pusztát kis is váltott. Pali fiok gyógyítására ajánl gyógyszereket. A szakács megszökött, Esztergomba ment szolgálni. Száraz dajkát Pozsonyból is vihet.
1722. okt.4. után
Pozsony
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 127.sz.
Vár a vármegyei gyűlésre. A giczei atyafiak áldozó napra jőjjenek Ludányba, akkor ő is odamegy, egyébként marad Pécelen, ahová ha jön a felesége, hozza magával a ludányi majorosnét, mert itt nincs ilyen. Küldi a vásárolt portékát. Tudakozza meg Kucsera Marczitól és a kislibercsei postamestertől, Dubraviczkytől, elküldték-e a Szeremley uramnak Losoncról írt levelét?
(1722. okt. közepe?) 
Pécel?
4 o, a 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 128.sz.
Fáradtan érkezett meg Pécelre. A pesti vásáron bevásároltatta a kért portékákat, el is küldette. A kocsist küldesse le Pintér Pál ispán által Pécelre, a szekér pedig hozzon árpát és bort. A szécsényi börtönből szabaduló jobbágyokat dolgoztassa. Gazdasági utasításokat ad. Felesége Tornallyáról hazajövet lásson hozzá a kertnek. Kubinyival Vályon intézze el végre ügyüket.
1724. márc.29.
Pécel
4 o, a 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 129.sz.
Panaszolja, hogy nem kap levelet feleségétől. A kancellár változás miatt várakozásban kénytelen tölteni az időt, melynek Gedeon fiok örül, mert mindennapi vendége apjának. A sertésdézsmáltatásról, a korcsmáztatásról, a ménes etetéséről, sertésmakkoltatásról ír. Írás közben kapta felesége Tállyáról írt levelét, valamint a Szalayét is Pestről, aki fel akar jönni Pozsonyba, de csak maradjon, mert ő maga megy haza, mihelyt a postakocsi feljön érte. A  péceli épületre Pintér Pál Újfaluban vágasson szarufákat.
1724. nov.21.
Pozsony
4 o, magyar, eredeti
C64-4a 130.sz.
Küldje fel érte a csézát vagy a postakocsit s rövidesen hazamegy.
1724. nov.23.
Pozsony
4 o, 3-4 üres + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 131.sz.
Vattaynéval a felesége is feljöhetett volna hozzá. A lovakat az istálló építésénél használta fel, azért nem küldte haza. A gabona lassan kél, de igyekszik, hogy legalább Bél Mátyást kifizethesse. Várja feleségét, hogy bécsi útja után együtt mehessenek haza. A szél okozta károk helyreállítására ad útbaigazításokat. Hozza fel magával az égetett ezüstöt, hogy Gedeonnak kis kardot csináltathasson. Itt igen olcsó a gabona, az abajdócz búzát adassa el otthon.
1725. júl.23.
Pozsony
4 o, + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 132.sz.
Ha feljön hozzá, írja meg előre, hogy tudhassa magát mihez tartani. Pali fioknak tollas kalapot, neki a “kívánt Kegeliust”? küldi.
1725. júl.24.
Pozsony
4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 133.sz.
Gedeonnak parókát csináltat. A felhozott túrót és vajat még nem kérték. Küldött haza olajat, nádmézet, szerencsendió virágot. Az ónedények itt olcsók, Bécsbe viszi ezeket eladni. Semlyéki becsapta őket. Három könyvet is küldött haza.
1726. febr.7.
Pozsony
4 o, a 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 134.sz.
A farsangolások miatt nem intézheti az illetékes helyeken dolgait. Az ispánokat nógassa: vegyenek szalmát, szénát, vágassák a fát. Gedeon fiok már parókát visel: “németté lött”. Palinak flintát küld, de úgy, hogy tavaszra iskolába járjon. A majorsági portékák ára az ónedényekre nem lesz elég. Az  égetett ezüstöt tisztítva küldje fel.  
1726. febr.19.
Pozsony
4 o. + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 135.sz.
Dolgát elindította, ezért a Darvas atyafiak készítsék el a pénzt, a felesége is. Sürgesse a favágást, a korcsmáztatásra vigyázzon.
1726. febr.23.
Bécs
4 o, a 3. üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti 
C64-4a 136.sz.
Semlyéki Jánossal megegyezett személyesen Pozsonyban. Értesítse erről a Darvas atyafiakat, a felesége pedig fizessen ki 150 ft-ot. Küldje érte a lovakat. A fiánál lakik, aki jól van. A szalmát, szénát ne pazarolják.
1726. febr.?
Pozsony
6 o, a 6. üres + boríték, magyar, eredeti
C64-4a 137.sz.
Dolgai folynak, a jövő héten válik el, marad-e, vagy hazamegy. A favágatásra gondja legyen. Tussay sógorral tudatta, ő is tudassa, hogy dolgaikat folytatja, a hivatalos írásért gyalogpostát küldjön fel hozzá. 
1726. márc.2.
Bécs
4 o, a 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 138.sz.
Dolgai intézése húzódik-halasztódik. Sokáig nem várakozik, rábízza ezeket Semlyékire, ő pedig hazamegy. Küldje fel érte a lovakat, küldjön aszúszőlőt és 100 ft-ot.
1726. márc.27.
Bécs
4 o, a 3-4 félbeszakítva, a 3. üres, 4-en írás, magyar, eredeti
C64-4a 139.sz.
Szeretne elmenni a szüretre, tudósítsa felesége, hogy mikor lesz s ő elmegy.
1726. okt.21.
Pécel
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 140.sz.
Gedeon praeceptorának írt levelet mellékeli, írjon hozzá s küldje tovább, a Kabainak írt levelet is, akinek 15 ft-ot is küld favételre. Az ócsaiak jönnek a búzáért, ezért szeleltessék ki. A kisfaludi makkra ügyeljen.
1726. okt.24.
Losonc
2 o, a 2. üres, magyar, eredeti
C64-4a 141.sz.
A fák elültetéséről, a búza eladásáról ír.
1727. febr.9.
Luczin
4 o, 4. üres, magyar, eredeti
C64-4a 142.sz.
A szüretre és hordók vételére, elküldésére nézve intézkedik.
1729. okt.11.
Szirák ?
4 o, 3. üres, 4-en a címzés, magyar, eredeti
C64-4a 143.sz.
A Darvas Pálnak általa küldött 100 tallérról kérjen kölcsönlevelet. Fiúkat viszi Pozsonyba. Gondoskodjék hegyaljai ültetnivaló szőlővesszőkről. A gibárti ispánt számoltassa el.
1732. okt.27.
Pécel
4 o, a 4. üres, magyar, eredeti
C64-4a 144.sz.
Elhelyezte fiát, szállást fogadott neki és kifizette a praeceptornak is a díjakat.
1732. nov.26.
Pécel
4 o, a 4. üres, magyar, eredeti
C64-4a 145.sz.
Még a német Tokajnál van, nem tudják, merre menjenek. Küld feleségének egy mentére valót.
(1706. okt. vége?) 

4 o, 2-3 üres, a 4-en a címzés, magyar, eredeti

C/64-4b. Kajali Klára levelei férjéhez, Ráday Pálhoz. 1712-1732, 1-16.sz.

Rögzítette Nagy Miklósné 1999-ben 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.
(Pályázatszám: 4.3-07-0031/2000.)

Kajali Klára levelezését ld. még C/64-4a, továbbá külön a C/64-5. jelzet alatt is. 
Leveleit közölte Beliczay Angéla a Ráday Gyűjtemény Évkönyvében: 1981 (II. kötet) pp209-233; 1983 (III. kötet) pp167-183; 1984-85 (IV-V. kötet) pp145-171.

C/64-4b. 1-16.sz.
Kajali Klára levelei férjéhez, Ráday Pálhoz.


1712-1732
1-16.sz.
Sorsz.
Tartalom
Hely
Dátum
Megjegyzés
C64-4b 1.sz.
A gazdaság dolgairól ír férjének.
Ludány
1712. ápr. 30.
6 o, a 6. üres, + bor., magyar, eredeti, Közli BA I.5.sz.
C64-4b 2.sz.
Nagy ijedtségben volt a cselédek miatt, mert összekaptak és az egyik, András megsebesült.
Ludány
1712. máj.4.
4 o, a 4. üres, + bor., magyar, eredeti, közli BA I.6.sz.
C64-4b 3.sz.
Szomorúan hallja, hogy aratásig ne várja férjét. Kéri, hogy írásával vígasztalja meg.
Losonc
1712. máj.18.
4 o, 2-4 üres, + bor., magyar, eredeti, közli BA I.7.sz.
C64-4b 4.sz.
Most már jobban van, csak férjéért aggódik, mert úgy hallotta, hogy beteg.
Ludány
1712. máj.31.
4 o, 3-4 üres, + bor., magyar, eredeti, közli BA I.8.sz.
C64-4b 5.sz.
Nyomorúságosak napjai férje nélkül.
Ludány
1712. jún.21.
4 o, 2-4 üres, magyar, eredeti, közli BA I.9.sz.
C64-4b 6.sz.
Elküldte férjéért a lovakat s nagyon várja, hogy hazajőjjön. Máskor ne menjen ilyen hosszú útra.
Ludány
1712. júl.14.
4 o, a 4. üres, magyar, eredeti, közli BA I.10.sz.
C64-4b 7.sz.
Nagyon várja haza férjét a jövő héten. Szemeréné asszony hozzájuk akarna jönni s akkorra hívta, mire férje hazajön.
Ludány
1712. szept.16.
4 o, + bor., magyar, eredeti, közli BA I.12.sz.
C64-4b 8.sz.
Két hét óta súlyos nyavalyában van, annyira beteg volt, hogy a kis Gedeonkát sem kívánta látni. Most már kicsit jobban van.
Ludány
1715. febr.11.
4 o, + boríték, eredeti, közli BA I.13.sz.
C64-4b 9.sz.
Betegségéből meggyógyult. A kis Gedeon szépen fejlődik és már egészen tisztán mondja: papa, mama.
Ludány
1715. febr.15.
4 o, magyar, eredeti, közli BA I.14.sz.
C64-4b 10.sz.
Most már javul egészsége és nagy örömére a kis Gedeonka is frissen van.
Ludány
1715. febr.18.
4 o, magyar, eredeti, közli BA II.15.sz.
C64-4b 11.sz.
Emészti a bánat, hogy nem jön haza férje. Néhány utasítása véghezviteléről és a gazdaságban folyó dolgokról számol be.
Ludány
1715. márc.30.
4 o, 4. üres, + bor., magyar, eredeti, közli BA II.16.sz.
C64-4b 12.sz.
Reméli, hogy már megkapta hiányolt leveleit. Örül férje jó egészségének, a magáéval nem dicsekedhetik, tele van bosszúsággal. A vetést elvégezték. Az ünnepeket Losoncon tölti, ahol jó papjuk van már. Harsányi elment, Miskolc táján kapott paróchiát. Az ünnep után hozzáfog a konyha építéséhez.
(Ludány)
(1712. ápr.)
4ed 4p, magyar, eredeti, Közli BA I.3.sz.
C64-4b 13.sz.
Férje leveleit megkapta. Sok bosszúsága van Nagy János miatt.
(Ludány)
(1712. ápr.)
4 o, a 4. üres, + bor., magyar, eredeti, közli BA I.4.sz.
C64-4b 14.sz.
Kis Jánosnénak vegyen selymposztót. Kívánsága szerint elküldte a lovasembert. Újfalui gazdasági dolgokról ír.
-
(1712)
2 o, magyar, eredeti, közli BA I.11.sz.
C64-4b 15.sz.
Tarcali és tállyai szüreteléséről és szőlőgondozásról ír férjének.
Tállya
1732. okt.29.
4 o, a 4. üres, + boríték, magyar, eredeti, közli BA II.23.sz.
C64-4b 16.sz.
Nagy kínokat szenved a feje és a fogai miatt. 7 új és egy régi hordót küldött, meg 5 forintot is. - A borokat a pincéből most nem tudja behordatni, mert elkezdett egy búzavermet feltöltetni, de négy napja félben van, mert nincs tehetsége hozzá. Ne feledkezzék meg a pribéliek adósságáról, jobb volna most az óborokat vesztegetni.
hn
dn
4ed 2p, 2. a címzés, magyar, eredeti
C64-4b 16a.sz.
Magódi csizmadia kifizetése
(Pécel)
1734. okt.17.
4ed 2p1f, eredeti, magyar
-
Ráday Pálné levele Fáy Istvánhoz. (Fénymásolat az Országos Levéltárból Fáy P 1729.)
Pécel
134. ápr.21.
8pf fénymásolat az OL-ból


C/64-4c1 Ráday I. Pál levelezése 1711-ig 1-119.sz. 

Rögzítette Nagy Miklós 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával.
(Pályázatszám: 4.3-07-0031/2000.)






Sor-szám
Tartalom
Hely
Dátum
Megjegyzések

Ráday I. Pál levelezése 1711-ig 1-119.sz.

1684-1711

C64-4c1. 1.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. A békességről terjesztett hírek alaptalanok. A török elhatározta, hogy segítséget ad a magyaroknak a hadakozásra. Utasítja, hogy a varsói királyválasztó gyűlésen jelenjék meg. Magyarországi hadi hírek. A bécsi svéd követ felajánlotta királya nevében közbenjárását a császárnál.
Pataj
1704. máj.21.
Eredeti, végig számokkal írva, Rákóczi kézjegyével. 2 f. (Magyar ny.) (Közölve R.I.13 o.sz., 154-155.p.)
C64-4c1. 2.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Közli, hogy a selmeci tárgyalások során szükségessé vált új megbízólevelet elküldötte. Bercsényinek az "excellentiás" címet nem adhatja meg; ettől az erdélyi fejedelmi szék (melyet nemsokára elfoglal majd) hagyományai is visszatartják. Kéri Rádayit, nyugtassa meg a fővezért. Várja, hogy Ráday felkeresse őt.
Vihnye
1704. okt.18--25 közt.
Sk. eredeti, Rákóczi pecsétjével. 2 f. Magyar ny. (Közölve R.I.22 b.sz., 181-182.p.)
C64-4c1. 3.sz.
Rákóczi levele Kajali Pálhoz. Utasítja őt, mint a nógrád- és kishontmegyei fiskális javak prefektusát, hogy az Újfalussi László és felesége magvaszakadtával a kincstárra szállott Nagykálna és Kürt falubeli birtokrészeket adja át Rádaynak, akinek azokat későbbi végleges rendelkezésig adományozta.
Érsekújvár
1704. nov.20.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével. (Közölve R.I.27 a.sz., 203-204.p.) Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 4.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Értesíti, hogy lakodalmán Vay Ádám udvari kapitány fogja képviselni.
Léva
1705. jan.2.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.31.sz., 209-210.p.)
C64-4c1. 5.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Sürgősen kéri a Müllern svéd kancelláriai titkárral való levelezés kulcsát.
Eger
1705. ápr.11.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.47.sz., 237.p.)
C64-4c1. 6.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Mielőtt Krakkóba menne a svédekkel való tárgyalásra, késedelem nélkül jöjjön hozzá.
Eger
1705. ápr.25.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.51.sz., 250.p.1. jegyzet.)
C64-4c1. 7.sz.
Rákóczi kiegészítő utasítása Ráday számára. 
Eger
1705. máj.27.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi fejedelmi pecsétjével. Latin ny. 3 f. (Közölve R.I.51. f.sz., 265-267.p.)
C64-4c1. 8.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Hírek Eszteházy Dániel, Bottyán és Károlyi Sándor harcairól. Ő maga most a Duna mellé készül csapataival, de reméli, két hét múlva elindulhat Erdélybe. A francia király felajánlotta, hogy erdélyi fejedelmi követét az európai béketárgyalásokra is meghívattatja. Az országgyűlést szeptemberre halasztotta. Jól tette, hogy a kioviai palatinussal való tárgyalást a svéd udvarral való végzés utánra halasztotta. Tájékoztassa a porosz udvart a magyarországi ügyekről, s írjon egy kiáltványt, melyből megismerhetik kérdéseikre a választ. A belzi palatinusnéval számoljon el. Most kapta a hírt, hogy az ellenség elfoglalata a paksi sáncokat.
Hatvan
1705. jún.23.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével. Magyar ny. 4 f. + boríték. (Közölve R.I.51 m.sz., 272-273.p.)
C64-4c1. 9.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Az ellenség Imsódtól Buda felé nyomul a Duna túlsó partján. Csapataival Váchoz szállt, hogy figyelemmel kísérje mozgását, s ha szükséges, támogassa Bercsényit. Az ellenség dán segítséget vár. Igyekezzék a dán csapatok küldését a porosz udvaron keresztül meggátolni. A konstantinápolyi francia tolmács hírül hozta, hogy a török készülődik az orosz ellen. Jelentse a svéd udvarnak: elhatározta, hogy Lubomirski herceg erőszakoskodásaira erélyes eszközökkel válaszol. Úgylátszik, a bécsi udvar elfogadja a kurucok által kért országok jótállását.
Veresegyháza
1705. júl.6.
Aláírás nélküli, részben számjelekkel írt eredeti, Rákóczi utóiratával. Magyar ny. 2+1 f. (Közölve R.I.51 o.sz., 274-275.p.)
C64-4c1. 10.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Az ellenség 5 ezred dánnal megszaporodott, de egyelőre nem mozdul a Csallóközből. József császár elfogadta Anglia és Hollandia közbenjárását és a tárgyalás idejének és helyének megjelölését kívánja. A garanciától nem fog tágítani; az udvar ugyan, különösen a svédekét, ellenzi. Hírek a szövetségesek harctéri vereségeiről.
Mocsonok
1705. júl.22.
Magyar ny., részben számjelekkel írt eredeti, Rákóczi aláírásával. 2 f. (V.ö. Közölve R.I.51 t.sz., 283.p.)
C64-4c1. 11.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Két levelét vette. Jó jelnek látja, hogy a svéd király elismerte erdélyi fejedelemségét. A békesség dolgában nincs változás. Az ellenség megindult a Csallóközből, de Bercsényi lovassága ellene menvén, visszament. Jól tette, hogy nem siette el a Szaniszló királlyal való tárgyalásokat; igyekezzék vele a szövetséget megkötni, s ha másként nem megy, ismerje el királynak. Igaz, hogy II. Ágost is írt, és biztosította, hogy csak a franciák ellen adott hadat, de az ő szavában nem lehet bízni. Horvát Ferencet Törökországba küldötte, hogy sürgesse az orosz cár elleni háborút; bizonyosan célt fog érni, ismerve a Porta ezirányú hajlandóságát. A kijóviai palatinusnak segítséget adni nem lehet. Ha mást nem is, annyit érjen el, hogy a svéd király megígérje az universális békébe Magyarországot is belefoglalják és megbizottját Erdély fejedelmi követeként odaereszti a tárgyalásokhoz. A porosz udvart biztosítsa, hogy a garanciát az országgyűlés is sürgetni fogja. A Danokában lévő pénz és ezüstnemű elhozásához igyekezzék a svéd királytól útlevelet szerezni.
Mocsonok
1705. júl.29.
Magyar ny., részben számjelekkel, Rákóczi kézjegyével. 2 f. + boríték. (Közölve R.I.51 u.sz., 283-284.p.)
C64-4c1. 12.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Helyesli, hogy az erdélyi követek írásban jelentsék érkezésüket a közvetítőknek. A következő címet használják: "A felséges fejedelemnek az erdélyi béke tárgyalására kiküldött teljhatalmú megbízottai". E jelentkezés után az ellenfél szándéka jobban kiismerhető lesz majd. Elég a követeknek a hitelesített fejedelmi instrukció, a rendektől külön meghatalmazás nem szükséges. -- Mellékelten küld egy írásos összeállítást "az erdélyi fejedelmség állapotáról", melyet kihagyásokkal és az ő tudtával kell majd később kiadni.
Érsekújvár
1706. jún.17.
Sk. aláírású eredeti, magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.134 e.sz., 594-595.p.)
C64-4c1. 13.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Miután a nehézségeket elhárították, az erdélyi követek beadhatják nyilatkozatukat. A meghatalmazások megszerkesztésénél az egyenlőség és méltányosság elvét tartsák szem előtt, de ragaszkodjanak egyes eddig elhanyagolt kifejezésekhez; az erdélyi fejedelmi címet mindkét fél fel fogja venni a szövegbe. Vigyázni kell, hogy a mediátorok válasziratában említendő kifogásokat csak a meghatalmazólevelekre vonatkoztassák, nem pedig a tárgalás folytatására is. -- A Pozsony városának engedélyezett 130 marha elszállítható.
Érsekújvár
1706. jún.19.
Sk. aláírású eredeti, magyar ny. 2 f. + boríték. (Vö. Közölve R.I.134 f.sz., 595.p.)
C64-4c1. 14.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Értesült róla, hogy a magyar küldöttség beadta már válaszát a közvetítőknek, mielőtt az ő levelei Pekri Lőrinchez jutottak volna. Bercsényit és a magyar küldötteket, nem különben Rádayt, magához szólítja, de egy közülök, valamint az erdélyiek, továbbra is Nagyszombatból küldjék hozzá tudósításaikat. Címük "a magyar vagy erdélyi konföderáció küldöttsége" legyen.
Érsekújvár
1706. jún.19.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi erdélyi fejedelmi pecsétjével. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.134 j.sz., 598-599.p.)
C64-4c1. 15.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. A sárospataki gyűlés elrendelte a generalis insurrectiót és a vármegyénkénti mustrát. Őt Nógrád és Kis-Hont vármegyékbe rendelte, ahol is június 18-ra jelenjék meg és a kapott rendelkezése szerint járjon el.
Szerencs
1709. jún.1.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével.Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 10b sz. 31-32.p.)
C64-4c1. 16.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Utasítja, miként hajtsa végre Nógrád és Kis-Hont vármegyében a generális insurrectiót, ill. annak pénzbeli megváltását.

1709. jún.1.
Sk. aláírású eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 10c sz. 33-35.p.)
C64-4c1. 17.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Kiegészítő utasítás az insurrectió személyes pénzbeli megváltására, mely azonban Nógrádba ne legyen 1500 r. Ft-nál, Kis-Hontban pedig 400 r. Ft-nál kevesebb.
Szerencs
1709. jún.13.
Sk. aláírású eredeti, Rákóczi pecsétjével. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 10e sz. 36-37.p.)
C64-4c1. 18.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Moldvába menetele óta csak egy levele érkezett, annak sem találják a kulcsát. Hazai hadi híreket közöl. Szorgalmazza megbízatása sikerét.
Munkács
1709. nov.5.
Sk. aláírású eredeti, magyar ny., részben számjelekkel. 2 f.
C64-4c1. 19.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Megkapta követségéről szóló tájékoztatását s hazaérkezéséről szóló levelét. Helyesli eljárását. Készüljön újabb útjára.
Jászberény
1710 márc.5.
Sk. eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 20.sz.
Rákóczi levele Rádayhoz. Zavadkai levele óta nem kapott hírt tőle. A hadak és Károlyi hívják őt haza a békefeltételek elfogadására és a hűség letételére, melyre azonban nem engedi őt a hazához való hite s kötelessége. Várja a bécsi udvarhoz küldött Peter Bomg békekövetségének eredményét. A bécsi udvar csalárdságától kapott hírt újabban is s mellékeli az erről szóló levelet. Hosszabbítsák meg Pálfiék a fegyverszünetet, hogy legyen idő a gyűlés tartásra, melyre kész kimenni.
Kukizova
1711. ápr.18.
Sk. aláírású eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 19j sz. 88.p.)
C64-4c1. 21.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Leveleit megkapta, bízik a sikerben. Már bizonyos, hogy a török megindul az orosz ellen; mutasson rá a svéd király előtt, hogy ez a fejedelem érdeme. A nádor békeközvetítő akar lenni, s elküldte titkárát, de nem fogadták el, márcsak azért sem mert nem adta meg a címzést Rákóczinak. Bottyán vára elveszett. Az ellenség nem mozdul a Csallóközből, segítséget vár. Rákócszi Vác felé közeledik seregével. Medgyest megvette Forgách Simon, Tótváradot Andrássi István.
Vágvecse
1705. júl.8.
Részben számjelekkel írt, magyar ny. eredeti. (Közölve R.I.51 p.sz., 276-277.p.) 2 f.
C64-4c1. 22.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Popovicsot elbocsátotta Rádayhoz. Horvát Ferenc leveleit most fordítják. Pápai Gáspár leveleléből olvassa, hogy megjött a szerdár válasza a portától, mely nem bontja fel a némettel a békességet, de barátságát velünk titkon fenntartja. Írt erről ő Pápai Jánosnak s kéri Rádayt, hogy e mellékelt levelét küldesse utána. Popovics valami 15000 kozákról veszélt, akiket Morvára lehetne zúdítani, csak "ostorpénzt" ne kérne. Juhász, Bokros hadnagya most érkezett a némettel folytatott egyik ütközetről, mely a mieink győzelmével végződött, s leírja a lefolyását. A tatárok sok prédával mentek el.
Homonna
1710. febr.3.
Sk. magyar ny., eredeti. 4 f.
C64-4c1. 23.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Ráday elmenetele után érkezett a fejedelem levele s benne a cárhoz szóló levél, mindezt s az időközben érkezett német s francia irásokat küldi Rádaynak. Küldi a Bellicum levelét is, melyet Ocskai ügyében írt, valamint a Fodor László ügyében írtakat is. Készítsen egy iratot Heister kegyetlenségeiről, melyet Kassára küldjön hozzá.
Ungvár
1710. febr.14.
Sk. magyar ny., eredeti. 2 f.
C64-4c1. 24.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. A fejedelem változtatás nélkül jóváhagyta ungvári kidolgozásait és parancsolja, hogy késedelem nélkül keljen útra. Ő maga is megírja Des Alleursnak, hogy a fejedelem helyesel mindent, de Ráday is írjon. Mellékeli Gordon és Szentiványi leveleit. Andrássy feladta Lőcsét. Hadi híreket ír. Forgács (Simon) ügyében még nem döntött a fejedelem, bár folyton unszolja.
Kassa
1710. febr.22.
Sk. magyar ny., eredeti. 3 f.
C64-4c1. 25.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Ráday benderi útjának körülményeiről ír, s közli klávissal a fejedelem utasításait.
Kassa
1710. márc.7.
Sk. Magyar ny. részben számjelekkel írt eredeti. 7 f.
C64-4c1. 26.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Mielőtt útra kelne, feltétlenül jöjjön hozzá. Útlevele beszerzéséről ír, majd hadi híreket közöl.
Kassa
1710. márc.10.
Sk. Magyar ny. eredeti. 2 f.
C64-4c1. 27.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz.
Kassa
1710 ápr.15.
Sk. aláírású, magyar ny. nagy részben számjelekkel írt eredeti. 3 f.
C64-4c1. 28.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Írt Golovkinnak és Vetésinak. Urbich Homonnán át jön először hozzá, majd a fejedelemhez, azért később indulhat el s találkozhat Tarlóval, Összeszedi és elküldi Rádaynak a Brenner kiküldetéséhez szükséges iratokat. Közli a svéd király megnyerésére vonatkozó tervét.
Kassa
1710 ápr.26. 
Sk. magyar ny., eredeti. 2 +1 f.
C64-4c1. 29.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Megkapta levelét, hogy Danckába megy és oda várja a Brennernek szóló írásokat. Küldi ezeket, az ő küldetésével kapcsolatosakat is a fejedelem levelének másolatával együtt. Írjon Klementnek, Jablonszkinak. Vette Jánus válaszát. Urbicz jön.
Kassa
1710. máj.2.
Sk. magyar ny. eredeti. 2 f. + boríték.
C64-4c1. 30.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Megkapta Murányból júl. 8-én kelt levelét. A fogságban levő zászlótartó és a pobukai páter szabadonbocsátására nézve ad útbaigazításokat. Utasítja, hogy a murányi élelemezési magtárak ügyében tartson szigorú vizsgálatot.
Barkó
1710. júl.22.

C64-4c1. 31.sz.
Bercsényi Miklós levele Rádayhoz. Mellékelten küld egy fontos levelet Des Alleurs számára. Ugyanis a svéd kir. tanács elfogadta az Aliatusok (szövetségesek) javaslatait, a Pomerániába küldött sereget az ő rendelkezésükre bocsátja és lecsendesíti a dánokat. Vette Jánus generalis levelét; nagyot kíván. Rozsnyóról a német lovasok a Csereháton át Tokaj felé indultak.
Kassa
1710. ?
Sk. írású, magyar ny. eredeti. 2 f. + boríték.
C64-4c1. 32.sz.
Aszalay Ferenc levele Rádayhoz. A bújdosók jövőbeli elszállásolásáról és megélhetéséről tájékoztatja. A cár a karkovi dominiumot rendelte a fejedelem és hívei számára.
Ilyvó
1711. júl.3.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 33.sz.
Barcsai Ábrahám levele Rádayhoz. Potoczki uram néhány ezernyi lengyel hada átjött, a fejedelem Kassa felé irányította. A pestis grasszál, Dobozi uram meghalt.
Szigeth
1709. dec.13.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 34.sz.
Brewer János levele Rádayhoz. Páriz Pápai Ferenc szótára ügyében ír.
Lőcse
1709. jan.26.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 3.sz. 19-21.p.)
C64-4c1. 35.sz.
Darvas Ferenc levele Rádayhoz. Kajali Pál meghalt. Családibetegségek. Az ellenség igen megerősített Nőgrádot, Gyarmatot, Szécsént, Gácsot, Losoncot, Dévényt és Somoskőt. Gazdasági ügyek.
Eger
1710. ápr.27.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 15.sz. 53-55.p.)
C64-4c1. 36.sz.
Debreceni Ember Pál levele Rádayhoz. Latin köszöntővers Ráday Pál esküvőjére. Megköszöni a meghívást. Szatmárban sok széthordott könyvét és egyéb holmiját megtalálta, de nem engedték elhozni.
Debrecen
1705. jan.15.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 37.sz.
Eszterházy Antal gr. levele Rádayhoz. Köszöni Ráday levelét Augustus király Constitutiojáról. Holnap indul Premislére, reméli, hogy ott Ráday meglátogatja vagy levelet ír a dolgok állásáról. Kéri, hogy továbbra is tartsa meg bizalmában.

1711. jún.12.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. + boríték.
C64-4c1. 38.sz.
Eszteházy Antal gr. levele Rádayhoz. Mindennémű hírektől el van zárva mostani helyén, ami különben jó hely, mert a lengyelek infestatiojától is biztonságban van. Nagyon kéri, hogyha valami hírei vannak, főként Nedeczky Sándorról, írjon.
Laszky
1711. júl. 28.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. + boríték.
C64-4c1. 39.sz.
Hellenbach János levele Rádayhoz. Elismervény a Gácsból elvitt sóról.
Rozsnyó
1709. ápr.4.
Eredeti. Latin ny. 2 f.
C64-4c1. 40.sz.
Kajali Pál levele Ráday Pálhoz. Ráday Bécsből írt levelét megkapta. Nagy szomorúsága van, mert Andris fia megbetegedett. Felesége így mindkét gyermekével Pesten maradt. 24-én Szemere temetésén Losoncon szeretne lenni.
Fülek
1703. jún.15.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 41.sz.
Kajali Pál levele vejéhez, Ráday Pálhoz. Újévi jókívánságok. Már nagyon régen hallott leányáról, Tájékoztatás az ellenség helyzetéről. Hírlik, hogy Ocskai László elfogták. Állítólag lengyel segítség érkezett. A Murány várába menekültek nevei. A pestis terjed.
Murány
1710. jan.5.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 42.sz.
Kajali Pálné, Jánoky Mária levele Ráday Pálhoz. Tudatja férje aznapi halálát és kéri, siessen neki segítségére az eltemetésben.
Murány
1710. ápr.29.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 15.sz. 54.p. 2.lábjegyzet)
C64-4c1. 43.sz.
Kecskeméthy Pál levele Rádayhoz. Küldi alharmincadosi számadását.
Szécsény
1708. jún.7.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 44.sz.
Kecskeméthy Pál levele Rádayhoz. Nagy bajban van, rengeteg pénzt elvittek, s most nincs semmi. Halállal fenyegetik. Kéri Ráday segítségét.
Szécsény
1719. okt.12.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 44.sz.
a.) Kecskeméthy Pál levele Rádayhoz. Kevés a bevétel, nem tellik a fizetésekre. Kéri más helyre való elhelyezését. Kiadásai jegyzékét küldi.
Szécsény
1709. okt.13.
Eredeti. Magyar ny. 1 f. (Közölve R.III. 13b sz. 49-50.p.)
C64-4c1. 45.sz.
Kemény Simon levele Rádayhoz. Bejelenti a Nemesi Társaság alezredesi tisztségéről való lemondását.
Munkács
1710. máj.15.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 46.sz.
Locher Károly levele Rádayhoz. Hazatérése ügyébnen ír.
Wien
1711. jún.17.
Eredeti. Latin ny. 2 f.
C64-4c1. 47.sz.
Mikulay Mátyás levele Rádayhoz. Beszámoló különböző anyagi ügyekről. Számadás. Vásárolt dolgok jegyzéke.
Besztercebánya
1704. okt.2.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.18.sz., 173-175.p.)
C64-4c1. 48.sz.
Mikulay Mátyás levele Rádayhoz. Szeretett volna személyesen beszámolni, de a nagy árvíz miatt nem tudott menni. 350 mázsa rezet Lengyelországba küldött. Harmincaddal kapcsolatos dolgok. Gazdasági ügyek.
Besztercebánya
1708. febr.19.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.II.59.sz.,391-393.p)
C64-4c1. 49.sz.
Mikulay Mátyás levele Rádayhoz. Üzleti és gazdasági ügyek.
Besztercebánya
1708. márc.2.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Vö. R.II.61. sz. 195.p.3 jegyzet.)
C64-4c1. 50.sz.
Mikulay Mátyás levele Rádayhoz. Harmincaddal kapcsolatos ügyek.
Besztercebánya
1708. márc.15.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.II.61.sz. 395-396.p.)
C64-4c1. 51.sz.
Mikulay Mátyás levele Rádayhoz. Pénzügyek.
Besztercebánya
1708. ápr.14.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.II.66.sz., 410-412.p.)
C64-4c1. 52.sz.
Mikulay Mátyás levele Rádayhoz. Pénzügyek, adúügyek.
Losonc
1708. ápr.30.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Vö. Közölve R.II.66.sz.412.p.)
C64-4c1. 53.sz.
Mikulay Mátyás levelee Rádayhoz. A kért dolgokat megvásárolta és elküldte. Pénzügyek, gazdasági ügyek.
Besztercebánya
1708. okt.5.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.II.91.sz., 472.p.)
C64-4c1. 54.sz.
Nedeczky Sándor levele Rádayhoz. Beszámoló egy lengyelországi ebédről. Bujdosásuk helye. Üzenetek.
Jaroszló
1711. jún.17.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 55.sz.
Nedeczky Sándor levele Rádayhoz. Sietve jöjjön hozzá Sréter urammal ügyeik megbeszélésére, mert megérkezett az az ember onnan, ahová írtak.
Jaroszló
1711. júl.4.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 56.sz.
Nedeczky Sándor levele Rádayhoz. Kéri, hogy Sréter urammal azonnal menjen vissza hozzá, mert Dőry László olyan hírket hozott, amelyek igen fontosak rájuk nézve, de levélben nem írhatja meg.
Jaroszló
1711. aug.10.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 57.sz.
Pálffy János levele Ráday Gáspárhoz. Szemrehányás, amiért sem ő, sem fia nem tértek még haza. Ennek következményeit nem tudja elhárítani.
Deregnyő
1711. máj.22.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 58.sz.
Pálffy János levele Páday Pálhoz. Válasz Rádaynak jún.8-án kelt levelére. Rákóczi "úr" miért nem jön haza? Miért írogat csak? Nincs "igaz indulattya".
Kassa
1711. jún.16.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 59.sz.
Pálffy János levele Ráday Pálhoz. Miért nem jött még mindig haza? A salvus conductust meg kellett kapnia. Jöhet akár őhozzá, akár Bécsbe.
Kassa
1711. júl.3.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 59.sz.
a.) Pálffy János lev. Csáky Imre kalocsai érsekhez. Ráday Pállal folytatott tárgyalásról és Bercsényi meg nem béküléséről.
Debrecen
1711. máj.2 - ápr.19.
Fénymásolat. Bunyilay V.: A váradi püspök., Debrecen, 1935 o. munkájából. Magyar. Esze Tamás gyűjtése. 1 1/2
C64-4c1. 60.sz.
Pápai Ferenc levele Rádayhoz. A Vásárhelyen tartott megbeszéléshez nem tudja magát tartani a gonosz idők miatt. Fél a censurától. Az enyedi kollégiumba szeretne menni.
Nagybánya
1709. jan.13.
Eredeti. Magyar ny. 1 f. (Közölve R.III. 1.sz. 7-8.p.)
C64-4c1. 61.sz.
Peyern Ottó levele Rádayhoz Hazatérésük ügyében ír.
Jaroszló
1711. aug.6.
Eredeti. Latin ny. 2 f. + boríták.
C64-4c1. 62.sz.
Tornallyai Ferenc levele Rádayhoz. Kajali Pál igen rosszul van, semmi remény nincs gyógyulására. Készüljön fel halálára. 
Murány
1710. márc.27.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.III. 15.sz. 54.p. 1.lábjegyzet)
C64-4c1. 63.sz.
Tornallyai Ferenc levele Rádayhoz. Kajali Pál temetéséről. Az asszony nem is beszél vele a ládák őrzése miatt. Jó lenne, ha Ráday ellátogatna Murányba.
Murány
1710 máj.16.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 64.sz.
Thoroczkay István, Teleki Mihály, Barcsai Ábrahám, Arelth János levele Rádayhoz. Lengyelországi levél. Megkapták a fejedelem válaszát levelükre. Szeretnének hazatérni, ehhez kérik Ráday segítségét.
Bedő
1710. dec.6.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 65.sz.
Welzek Wilhelm gr. igazolja, hogy Ráday Pál bejelentette a szatmári béke elfogadását s kinyilatkoztatta hazatérési készségét.
Jaroslaw
1711. jún.1.
Eredeti. Német ny. 2 f.
C64-4c1. 66.sz.
Welzek Wilhelm gr. igazolja, hogy Ráday Pál nála  június 4-én megjelent és kijelentette, hogy elfogadja a békét s hajlandó hazatérni. Június 17-i kelettel a gratia vitae et bonorum megérkezett részére, s így mehet Bécsbe a hűségeskű letételére.

1711. júl.2.
Eredeti. Német ny. 2 f.
C64-4c1. 67.sz.
Welzek Wilhelm gr. útlevele Ráday Pál részére hogy Szilézián át Bécsbe utazhasson.
Lemberg
1711. júl.3.
Eredeti. Német ny. 2 f.
C64-4c1. 68.sz.
Welzek Wilhelm gr. útlevele Ráday és családja részére, hogy a hűségeskű letételére haza, illetve onnan Bécsben mehet.
Lemberg
1711. júl.8.
Eredeti. Német ny. 2 f.
C64-4c1. 69.sz.
a.) Fogács Simonné gr. levele Rádayhoz. Kéri, engedje át ideiglenesen szállását a cselédje számára.

Dátum nélkül.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 69.sz.
b.) Vay Ádám levele (kihez?) Megküldötte a kállói resolutiót és Pápai levelét. Üdvözlések.
Szerencs
1709. jún.5.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 70--79. szám
Ráday Pál levelei.



C64-4c1. 70.sz.
Ráday Pál levele Kajali Pálhoz. Köszöni, hogy beleegyezett lányával kötendő házasságába. Elsősorban Isten dicsőítessék ezért. Mindenben aláveti magát rendeléseinek.
Losonc
1702. dec.17.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 71.sz.
Ráday Pál levele Földváry András jezsuita rend tagjának - Nagyszombat - A portiójáért az atyafiak 600 Ft-on felül nem akarnak adni, de 30 forint hasznát megküldi. Az atyafiak keresetet kdítanak felesége ellen, ő beteg, egy gyermekük ismeghalt, így az országbírótól haladékont kért, kéri segítségét az ügy rendezésére.
Ludány
1720. máj.15.
Esze Tamás gyűjtése. 2 lap + 2 oldal üres. Fénymásolat. Magyar, boriítékkal föl. - Honnan van(?) kérdés.
C64-4c1. 71.sz.
Ráday Pál kötelezvénye. Megkapta Károlyi Erzsébettől a pincsi és ocsai birtokokkal kapcsolatos írásokat. Ígéri, hogy mindenben hasznukra igyekszik járni.
Losonc
1711. jan.11.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 72.sz.
Ráday Pál levele Mikulay Mátyáshoz. A harmincadjövedelem csökkenéséről. Bevásárlási utasítások.
Losonc
1707. okt.31.
Sk. eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.II.43.sz.,319-320.p.)
C64-4c1. 73.sz.
Ráday Pál levele Mikulay Mátyáshoz. Utasítja, hogy e levelét vivő Székely Márton organistának vegyen posztót. Székely Márton elismervénye.
Losonc
1708. márc.12.
Eredeti. Magyar-latin ny. 2 f.
C64-4c1. 74.sz.
Ráday Pál levele Mikulay Mátyáshoz. Mindennap hideglelés nyomorgatja, ezért hideglelés elleni orvosságot kér.
Losonc
1708. nov.4.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Vö. Közölve R.II.89.sz. 467. p.6. jegyzet.)
C64-4c1. 75.sz.
Ráday Pál levele Mikulay Mátyáshoz. Amint már két levelében is írta és Komjáti nevű deákját is elküldte, az atyja és huga végső veszély esetén Besztercebányán húzódnak meg, bár mostanában jöbb hírek vannak. Ő is gondolkodik az elmenetelről, már sok mindent előre küldött. Üzleti utasításokat ad.
Losonc
1708. nov.7.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.II.89.sz., 466-468.p.)
C64-4c1. 75.sz.
a.) Ráday Pál levele Locher Károlyhoz. Hazatérésével kapcsolatban ír.
Przemisle
1711. máj.30.
Sk. fogalmazvány. Latin ny. 1 f.
C64-4c1. 76.sz.
Ráday Pál levele Pálffy Jánoshoz. Hazatérése késését magyarázza és menti apja halála és felesége állapota s függőben maradt ügyeivel. 
Jaroszló
1711. jún.2. 
Az eredetinek Ráday által készített másolata. Válasz Pálffynak Ráday Gáspárhoz máj.22. írott levelére. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 77.sz.
Ráday Pál levele Rákóczihoz. Részletesen tudósítja a legutóbbi napok nagyszombati eseményeiről. Mivel azt hitték, hogy a közvetítők elfogadják majd az erdélyi követek meghatalmazását, már el is készítették a plenipotenciákat. Ám a fegyverszünet 12 napos meghosszabbításával egy időben a futár azt a hírt hozta Bécsből, hogy az udvar nem ismerheti el a követeket az erdélyi rendek küldötteinek, Így a meditációnak is hasonlóképp kell cselekednie. A közvetítők átiratukban végül mégis a magyarországiakéval egyforma elbánást ígértek nekik ( a meghatalmazást leszámítva), sőt további tárgyalások után kilátásba helyezték, hogy annak az elfogadtatására is kisérletet tesznek. Így, bizonyos feltételek mellett, már saját pontjaik beadására készültek, mikor újabb bécsi válasz a "status" szó minden használata ellen tiltakozott. Már úgy volt, hogy a tárgyalásokat megszakítják, amikor Ráday és Boszányi még egy utolsó kisérletet tettek, és személyesen győzték meg a közvetítőket a bécsi udvar álláspontjának tarthatatlanságáról. Fejtegetéseiket felkérésre írásban is beadták és biztosítékok mellett a császári pontokat is hajlandók voltak elfogadni. – Ráday a Pozsony város számára rendelt marhákat részben továbbította: igen olcsón adhatta csak el azokat. – Thököly végrendeletének másodpéldányát nem tudja előadni. A török portára induló követeknek nem írhatott még levelet. – A közvetítők fizgyelmeztették, hogy a magyar válaszpontok közül a vallásügyihez mellékelni kellene a szécsényi országgyűlés megfelelő pontjait; kéri azok leírását és az ő kezükhöz való eljuttatását. – A küldöttség egy része és ő maga is rövidesen felkeresik a fejedelmet.
Nagyszombat
1706. júl.6.
Sk. fogalmazvány. Magyar ny. 2 f. (r.I.134.k.szám, 599-602.p.)
C64-4c1. 78.sz.
Ráday Pál levele Rákóczihoz. Bejelenti, hogy a szatmári békekötést elfogadja és hazatér.

Dátum nélkül. (1711)
Sk. fogalmazvány. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 79.sz.
Kajali Pál, Csemiczky Gáspárhoz? 
Fülek
1702. dec.11.
RP másolata. Magyar ny. (Vö. Közölve R.I.39.p.1.jegyzet.)
C64-4c1. 79.sz.
a.) Ráday Pál levele Kajali Pálhoz. Mindkét levél Ráday Pál házassága ügyében.
Losonc
1702. dec.17.
Sk. másolat. Magyar ny. Az előbbibel egy íven.
C64-4c1. 80--112. szám
Kajali Pál levelezése.



C64-4c1. 80.sz.
Bercsényi Miklós gr. levele Kajali Pálhoz. Barátságos hangon, de nyomatékkal inti a Gács várába zárkózott nemességet, hogy idejében hódoljon meg.
Tokaj
1703. szept.19.
Sk. eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.3 g.sz., 57.p.)
C64-4c1. 81.sz.
Caprara levele Kajali Pálhoz. Thököly hadseregéből sok foglyot ejtettek és azokat Besztercebányára hozták.
Besztercebánya
1684. máj.17.
Eredeti. Latin ny. 2 f.
C64-4c1. 82.sz.
Csemiczky Gáspár levele Kajali Pálné Fáy Borbálához. (jav. 2011. Fáy) Nagyon sajnálja, hogy Kajali nem látogatta meg; lánya, Klára, házasságával kapcsolatban lett volna fontos megbeszélni valója.
Losonc
1702. okt.10.
Eredeti. Magyar ny. 1 f. (Vö. Közölve R.I.1.sz., 39.p.1. jegyzet.)
C64-4c1. 83.sz.
Csemiczky Gáspár levele Kajali Pálhoz. Megkéri lánya, Kajali Klára kezét Ráday Pál számára.
Loson
1702. dec.17.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Közölve R.I.1.sz. 39.p. 1. jegyzet.)
C64-4c1. 84.sz.
a.) Darvas Ferenc levele. Megkapta Bulyovszky levelét és Őfelsége resolutióját. Károlyitól is kapott levelet, aki Lőcse és Késmárk alól Rozsnyó felé igyekszik.
Vajnág
1709. dec.22.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 84.sz.
b.) Darvas Ferenc levele. Ráday Pál sójából kölcsönvettek a Gács várában lévők számára.
Szécsény
1709. dec? 2.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 85.sz.
Kajali Pálné – Fáy Borbála levele férjéhez. Már nagyon féltette férjét, mert régen kapott tőle levelet. Az ellenség felfelé vonul, nagy a félelem. Hívja haza a férjét.
--
1703. nov.17.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 86.sz.
Koháry István levele Kajali Pálhoz. Megengedi, hogy Kajali Füleken házat építsen.
Csábrág.
1693. márc.4.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 87.sz.
Rákóczi instructiója Kajali Pál "universorum bonorum fiscalis" részére.
Miskolc
1704. jan.22.
Eredeti. Magyar ny. 2 f. (Vö. Közölve R.I.1.sz., 37.p.6. jegyzet.)
C64-4c1. 88.sz.
Rákóczi levele Kajali Pálhoz. Jóllehet már egy negyedéve kinevezte a Nógrád és Kishont vármegyei fiskális javak praefectusává, még semmi pénzt sem küldött be. Szedje be a bevételeket és küldje be táborába.
Eger
1704. ápr.13.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 89-106. sz.ám
Kajali Pál levelei.



C64-4c1. 89.sz.
Kajali Pál levele Ferenc öccséhez. Megkapta öccse panaszos levelét. Szidja, mert nem akar tanulni. Ne elégedetlenkedjék. Atyjuk természetétől olyan messze van öccse, mint az ég a földtől. Semmi értelme, hogy Bécsbe menjen. Erkölcsi feddések. Apja igen megindult levelén. Tanácsok a házasságra.
F.Pribély
1701. okt.8.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 90.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Felesége megbetegedett kólikában, sokat szenvedett, de már jobban van. Szakmári János és Fejérpatakiné meghaltak. Megköszöni lányának, hogy új szolgát szerzett, felesége jó hasznát fogja venni.
Fülek
1706. febr.26.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 91.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Felesége nagyon beteg, állapota mind súlyosabb lesz. Nem meri egyedül hagyni. Folyton leányát emlegeti a felesége; talán megkönnyebbülne, ha láthatná.
Fülek
1706. márc.3.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 92.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Palágyiné Fülekre érkezett, ezért hívja leányát, hogy látogassa meg.
Fülek
1706. aug.17.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 93.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Utasítások egy vaspántos láda készítésére.
Fülek
1706. szept.21.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 94.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Most tért haza Tornallyáról, vejét jó egészségben hagyta. Tornallyai Ferencné leány gyermeket szült. Fia iskolába jár, szeretné nővérét látni. A németet Kassa alatt körülfogták.
Fülek
1706. okt.12.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 95.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. A németek Tokajban vannak, ezért nem lehet Tállyán szüretelni. Utasítások háborús veszedelem esetére.
Fáj
1706. okt.21.
Eredeti, Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 96.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Hírek a tállyai tűzről. A tarcali szőlőt elpusztította a német. Az ellenség a Tisza mellett van. Hívja leányát, hogy látogassa meg, ha ván rá lehetőség.
Fülek
1706. nov.5.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 97.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Sajnálja, hogy leánya nem látogatta meg. Indul a fejedelemhez. Ha leánya küldeni akar valamit urának, szívesen elviszi. Fiát, Andriskát, Füleken hagyja.
Fülek
1706. nov.9.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 98.sz.
Kajali Pál levele leányához, Ráday Pálnéhoz. Két hétig beteg volt, de már jobban van. Szeretne otthon maradni, de a fejedelem parancsára rozsnyóra kell mennie. Hívja vejét (jav. 2011. Fáy), hogy együtt menjenek.
Fülek
1706. dec.7.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 99.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Páday Pálnéhoz. Megköszöni a küldött orvosságot. Gazdasági utasítások.

1706. dec.11.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 100.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Egy hét múlva indul a táborra. Aug.8-án alispán választás lesz Losoncon. Tarka papirost nem küldhet, mert ezek Murányban vannak, oda pedig csak télen megy. Ezüst  kapcsait megcsináltatta. Küldje el a férje levele szerint a 20 tallért a hordókra.
Fülek
1708. aug.1.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 101.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. sajnálja, hogy leánya nem jött el meglátogatni. Betegségtől félti, aggódik érte. Másnap indul haza, mivel lovainak nincs mit adni. Fűtési utasítások. Tállyán nem lehet semmit sem kapni.
Tállya
1709. okt.9.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 102.sz.
Kajali Pál levele Klára leányáhozt, Ráday Pálnéhoz. Az atyafiak mind jó egészségben vannak és köszöntik. A földek még rendben vannak. Tájékoztatás az ellenség helyzetéről. Sajnálja, hogy lánya egyedül tölti a telet. Pestis veszély. Az árakat kérdezi és a termést. Hírek a nyitrai győzelemről.
Murányvár.
1709. okt.16.
Eredeti. magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 103.sz.
Kajali Pál levele leányához, Ráday Pálnéhoz. Újévi kivánságok. Fájlalja, hogy olyan régen kapott hírt leányáról. Tájékoztatás az ellenség hollétéről. Hírek Ocskay L. elfogatásáról. A pestis nagyon pusztít. Kéri, hogy írjon.
Murányvára
1710. jan.5.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 104.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Köszöni leánya levelét. Beszámol a németek sokrendű rablásáról. A betegség igen kínozza. Kéri vejét, hogy néhány jó lovat vegyen neki, mert Murány körül nem lehet kapni, az övét pedig elvitték a németek.
Murányvára
1710. febr.19.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 105.sz.
Kajali Pál levele Klára leányához, Ráday Pálnéhoz. Köszöni leánya levelét. Betegségéből lassan gyógyul.
Murány
1710. márc.10.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 106.sz.
Kajali Pál levele Kubinyi Imréhez. Köszöni levelét. Ha hazakerül, azonnal felkeresi.
Fülek.
1707. okt.18.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 107.sz.
Kajali András levele testvérének, Kajali Klára – Ráday Pálnénak. Beszámol atyjuk állapotáról, aki igen beteg, de már lassan lábadozik. Készül Rozsnyóra, azonban a rossz utak és az árvíz akadályozzák. Nagyon szeretné látni nővérét. Az Ipoly olyan nagy, mint a Duna, többen belehaltak. Az idő egészen tavaszi.
Fülek
1708. jan31.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 108.sz.
Kajali András levele apjához, Kajali Pálhoz. Hívja apját haza.
Gács vára.
1703. nov.17.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 109.sz.
Kajali András levele apjához, Kajali Pálhoz. Köszöni apja levelét. Kéri, hogy küldje el könyveit, mert így mindig mástól kell kérnie. Inasának új süveget vett, de magának még nem talált.
Rozsnyó
1706. aug.12.
Eredeti. Magyar ny. 1 f.
C64-4c1. 110.sz.
Kajali Pálné - Fáy Borbála levele leányáhozt, Kajali Klárához. Vigasztalja leányát. Férje utasítására valószínüleg Tornallyára megy. Férjét vízkeresztre várja haza.

Dátum nélkül
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 111.sz.
Kajali Pálné - Fáy Borbála levele leányához, Kajali Klárához. Sajnálja, hogy leánya és veje nem látogathatták meg. Férje Hatvan felé indult. Leánya elmehet Perenyére, csak apósától kérjen engedélyt. Ő is menne, de nagyon törődött.

Dátum nélkül
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 112.sz.
Kajali Pálné - Fáy Borbála levele leányához. Kajali Klárához. Köszöni leánya levelét. Nem tudja, Palkó szolgája miben töri a fejét, lánya tudja meg. Férjétől ma kapott levelet. Nem tudja, mitévő legyen, menjen-e vagy mardjon? Lányától kér tanácsot. A csatolt levelek visszaküldését kéri.
Fülek
1706. ápr.14.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 113.sz.
Szalmási/ Szatmári? János levele Kajali Pálhoz. Legyen türelemmel pénze felől, mert miklént a vármegye ezelőtt Tornallyai uraimék által, úgy most ő biztosítja ezt. A német nem ment ki quártélyából.
Rozsnyó
1694. máj.29.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 114.sz.
Báncsi Zsófia levele Fáy Istvánhoz. Pest megyei jószágainak igazolási ügyét a neoquisticai bizottság előtt ő is ugyanarra az emberre szeretné bízni, mint Fáy István. Értesítse erről.
Jesztreb
1696. dec.4.
Eredeti. Magyar ny. 2 f.
C64-4c1. 115.sz.
Ráday Ilona levele Mikulay Mátyáshoz. Különböző ruházati cikkek beszerzését kéri.
Losonc
1707. márc.26.
Eredeti. Magyar ny. 
C64-4c1. 116.sz.
Ráday Gáspár levele Mikulay Mátyáshoz. Üzleti levél. Orvosságot kér a maga számára.
Losonc
1707. múl.13.
Eredeti. Magyar ny. 
C64-4c1. 117.sz.
K(andó) Zs(igmond) levele Mikulay Mátyáshoz. Ráday nevében írt üzleti levél.
Kassa
1708. jan.9.
Eredeti. Magyar ny.
C64-4c1. 118.sz.
Friedwalszky Zakariás levele Mikulay Mátyáshoz. Ura, Ráday Pál nevében, mint ludányi kertész, kertészeti vas-eszközöket és szakácskést kér vásárolni és Losoncra leszállítani.
Losonc
1708. júl.7.
Eredeti. Szlovák ny.
C64-4c1. 119.sz.
Ráday Pál levele Latzkovich Lászlóhoz. Egy bizonyos flintáját a lakatosnál hagyta az ahhoz tartozó lódinggal együtt, ha kész lesz a javítása, vegye magához, a kívánt 1080 forintokat is megküldeti, de ne feledkezzen azon ember adósságáról, in utrogne casu stat parola 
Fót
1711. dec.(?)11
Eredetije a Pest megyei levéltárban van Fénymásolat. Esze Tamás gyűjtése 1° Magyar-latin ny. 1 old.

A megjegyzés rovatban 'R' rövidítéssel feltüntettük a nyomtatásban megjelent irat helyét a  Ráday Pál iratai c. Benda Kálmán és mások által sajtó alá rendezett kötetekben.
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C64-4c2-1. 1.sz.
Acsády Ádám levele. Megköszöni veszprémi püspökké és kancellárrá történt kinevezése alkalmából írt gratulációját.
1725. okt.10.
Bécs
4 4 o, 3-4 üres + bor. latin, eredeti
C64-4c2-1. 1/a.sz.
Adelffy János levele Ráday I. Pálhoz.
1733 előtt

4. magyar, eredeti.
C64-4c2-1. 2.sz.
Ambrus István levele. Elmegy Magyarbródba behajtani Ráday (zsidó) adósaitól a tartozást. Mennyit szedjen be, hogyan juttassa kezéhez? Írjon az adósoknak is.
1722. máj.5.
Losonc
4° 4 o, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 3.sz.
Ambrus István levele. Megegyezett Magyarbródban a zsidókkal, 200 ft-ot lefizettek, a többire haladékot kérnek. Lőrinc zsidó kezességéről és kölcsönkéréséről ír.
1722. máj.27.
Zsámbokrét
4 4 o. magyar, eredeti.
C64-4c2-1. 4.sz.
Ambrus István levele. Ne adja ki Lőrinc zsidó lefoglalt portékáját 400 Ft-ban, mert 10 évig sem kapja meg többlet-követelését, annyira eladósodtak a magyarbródi zsidók. Készíttessen a portékákról jegyzéket, ő biztosítja, hogy nyereséggel adatja el.
1722. júl.25.
Losonc
4 4 o, a 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 5.sz.
Ambrus István levele. Mojses Sámuel zsidó négy évi haladékot kér 400 Ft tartozása kifizetésére. Javasolja, adjon neki erről biztosító-levelet. Ez idő alatt le is vásárolhatja tőle a tőkét és a kamatokat.
1724. febr.9.
Losonc
4 4 o, a 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 6.sz.
Apostagiak levele. A (duna) egyházi lakosok elfoglalták határuk (rétjük) egy részét, a szénát behordatták, ökreiket zálogba vetették, embereiket megverték. Mint földesuruk, segítsen rajtuk, különben elpusztulnak vagy elköltöznek.
1718. aug.7.
(Apostag)
2, a 2.-on a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 7.sz.
Aszalay Ferenc levele. Jó szüret mutatkozik, Hova küldje az egyházi közkasszába összeadakozandó pénzt? Az egri káptalan megtagadta a pataki kollégium és a hegyaljai egyházak 1665-1667. évi állapotáról szóló valláslevelek másolatának kiadását. Ezt ne nézzék behunyt szemmel. Borsod vm. közgyűlésén ez egri püspök újólag ki akarta hirdettetni a decretalis ünnepekre vonatkozó rendeletet, ami ellen a protestánsok tiltakoztak. A Miskolcon quártélyozó alezredes behajtatta a kat. ünnepeken dolgozó protestánsok szekereit és marháit. Erélyesen felléptek ellene. Csécsi János tovább is "lármáskodik". Szombathi István erdőbényei prédikátor eltemetésére nem adott Patakról deákokat: Tunyogi nevű deákja, akit Nagy Győrbe vittek most mesternek, tavaly a dunántúli supplikációs pénzt részben Bécsben elfecsérelte, más részén Csécsinének vett "tarka-barka selyem szoknyának és mentének való materiákat." Patay (Sámuel) mennyit adott át Rádaynak az őáltala felvett pénz kifizetésére? Várják az óborokra a vevőket, de ritkán jönnek a külföldiek. 
1722. máj.1.
Tarcal

C64-4c2-1. 8.sz.
Aszalay Ferenc levele. Betegeskedik, de ha jobban lesz, meglátogatja Pécelen. Trautson herceg elrendelte a szántóiaknak, hogy a Monokról odahelyezendő kat. papnak adják át a parochiát, sőt a templomot is. Mellékeli a herceg levelének és a szántóiak erre adott válaszának a másolatát. Bécsbe felküldött megbízottukat oktassa ki a teendők felől és írjon Csejtey Zsigmond ágensnek is, hogy a legsürgősebben járjon el ez ügyben.


4° 4 o, a 4. üres + bor. A  melléklet 2 o. magyar, a mellékleteké latin, a levél eredeti.
C64-4c2-1. 9.sz.
Aszalay Ferenc levele. Gróf Szentiványi József Bólyból ki akarja űzni a prédikátort. Közölte Pósaházy István esperessel, hogy a prédikátor semmi esetre se költözzék ki önként, hanem csak erőszakra. Az uralkodó Szentiványi Jánost bízta meg a pataki kollégium ügyében kiadott rendelete végrehajtásával, aki azonban húzza-halasztja ezt. A Komáromi-féle bibliafordítást Erdélyben zsinatilag rosszalták a prédikátorok, ami miatt a debrecenieknek nehezebb lesz hozzájuk jutni.
1724. júl.3.
Miskolc
2°. 4. o. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 10.sz.
Aszalay Ferenc levele. Megkapta a közpénzek gyűjtésére vonatkozó tervezetét, de mind az adakozásban, mind az egyházi ügyeik intézésében annyira meghidegültek az emberek, még Dőry András is, hogy Szentpétery Imre elhunytával már csak ő maradt egyedül. Írt az esperesnek, hogy Hodosi Sámuel szikszói fő- és Szombathi István aszalói prédikátorral jöjjenek Miskolcra konferenciára. Tanácskozásuk eredményét megírja.
1725. ápr.12.
Miskolc
4° . 8 o, 6-8 üres, + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 11.sz.
Aszalay Ferenc levele. Vármegyéje újabb felküldött ügyei miatt még most sem tud hazajutni. Az október elejére tervezett közös pozsonyi összejövetelük ideje Radvánszkinak, másoknak sem tetszik a közelgő szüret miatt. Legjobb lenne nov. közepére halasztani. Szállás is van már a két ágens és a feljövő atyafiak számára. A Htt. megsürgette a pataki kollégium ügyében kiküldött kommisszáriusokat az akták felküldésére. A spanyol követ nagy pompával vonult be Bécsbe, a francia még nagyobbal akar. A király Németújhelybe ment. A kancellár köszvényben nyomorog, a prímás meghalt.
1725. szept.1.
Pozsony
4°. 6 o. + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 12.sz.
Aszalay Ferenc levele. Kéri, mint közvetítőt a Balassa famíliával való ügyükben, hogy az elmaradt uzapanyiti februári találkozás helyett tűzzön ki újabb időpontot és helyet a tanácskozásra. A kegyes adakozások (charitativum) ügyében írjon az espereseknek, különben kevésre mennek, Dőry Andrással a 100 tallér helyett még csak 60 ft-ot gyűjthettek.
1727. márc.8.
Miskolc
4°. 3 o, a 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 13.sz.
Baba Ferenc (marosvásárhelyi) levele. Pécelről 20-án Pestre érve kézhez vette Szilágyi Márton levelét, melyben közli, hogy az ő levelét átadta a bírónak, de a tanács a szürettel van elfoglalva s csak utána adnak választ. Szekszárdi útja eredményéről írni fog. Ne ítélje el őt Ráday a kereskedése miatt s mások véleménye alapján. A Győri Jánosnak eladásra átadott "Lelki élete" c. könyvére (46 példány) 20-30 Ft előleget kér. (V. ö. Szinnyei J. : Magyar írók. I. köt. 303 h. )  
1729. okt.27.
Dunavecse
4° 4 o, 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 14.sz.
Bajcsy János levele. Az üllőiek és a péceliek közötti földhaszonbérlet (Halomháza) viszályról ír. 
1724. máj.1.
Vác
4°. 4. o, 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 15.sz.
Balassa Pál gr. levele. A Balassa-család zálogba adott ludányi és halászi jószágait vissza akarja váltani. Közölje, mikorra küldje a zálogos summát.
1728. szept.16.
Kékkő
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 16.sz.
Balassa Pál gr. A ludányi és halászi jószágokra vonatkozó zálogszerződés megkötését kénytelen elhalasztani, azonban szüret után megtárgyalhatja prefektusával, akinek teljhatalmat adott erre.
1728. szept.24.
Kékkő
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 17.sz.
Balassa Pál gr. levele. Miután a ludányi és halászi jószágainak a legutóbbi zálogszerződésben kikötött 4 évi ideje letelik, jelölje ki, hol és mikor tegye le a pénzt.
1732. nov.27.
Kékkő
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 18.sz.
Balassa Pál gr. levele. Miután a ludányi és halászi jószágainak a legutóbbi zálogszerződésben kikötött négy évi ideje letelik, jelölje ki, hol és mikor tegye le a pénzt?
1732. nov.27.
Kékkő
(A 17. és 18. sz. levelek azonosak.) 4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 19.sz.
Balku László levele. Kéri, hogy iskoláit végzett József fiát vegye szolgálatába.
1727. okt.14.
Álmosd
4° 4 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 20.sz.
Balogh Gáspár levele. Elküldte a korponai fundusáért és tartozékaiért a 300 Ft haszonbért. A szerződést bejegyezteti a város jegyzőkönyvébe. Az adóügy tisztázandó.
1727. márc.27.
Drégely
4°. 8 o, 6-8 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 21.sz.
Bánhidy Ferenc levele. Levelének vétele után az új molnárt, Kasanek Györgyöt, a vécsei malom gondviselésére megesküdtette. A priklekiek káposztás kertjeinek kerítését a pribeliekkel megcsináltatta, ezért a prilekiek által a réteken önkényesen beállított köveket hányattassa ki.
1717. ápr.3.
Csábrágh
4° 4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 22.sz.
Bánhidy Ferenc levele. Kész megvenni a Ráday és a Darvas családnak 12 házhelyből és kúriából álló nyéki portióját. Közli ajánlatát.
1719. jan.28.
Csábrágh
2°. 2 o. magyar, eredeti.
C64-4c2-1. 23.sz.
Bánhidy Ferenc levele. Megismétli a nyéki portiójára vonatkozó vételi ajánlatát. Kész a fedémesi és vécsei portiot is megvenni.
1719. márc.16.
Csábrágh
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 24.sz.
Bánhidy Ferenc levele. Mivel két levelére sem kapott választ, megújítja a nyéki, valamint a födémesi és vécsei portionak megvételére tett ajánlatát.
1719. máj.2.
Csábrágh
4° 4 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 25.sz.
Bánhidy Ferenc levele. Kéri, hogy az alsónyéki portiójára fia által küldött 200 Ft-ot az új szerződésbe vegye be.
1730. júl.17.
Csábrágh
4° 4 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 26.sz.
Bánovszky levele. Levelére sok munkája miatt írásban nem válaszolhatott, a kért 200 Ft-ot mégis elküldte. Örül, hogy a Darvas család kötelezvényét magára vállalta és a jelzett áron gabonával akarja kiváltani. Küldi a kötelezvény másolatát.
1716. dec.5.
Buda
4° 4 o, 2-4 üres  boríték, latin,eredeti.
C64-4c2-1. 27.sz.
Baracsi gazdák levele. Tájékoztatják a baracsi puszta Ráday famíliát illető részének helyzete és zálogosai felől.
1715. jún.20.
Kecskemét
2°. a 2-on a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 28.sz.
Baracsi gazdák levele. Ezer ft-ot kamatra nem adhatnak, de 200 Ft-ot rövidesen felküldenek.
1728. okt.31.
Kecskemét
2°. 2-on a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 29.sz.
Baranyi Mihály levele. Bár szoros kötelességük lenne megnyomorított vallásuk ügyeit egy akarattal segíteni, de némelyek meghidegedtek, a pénz is szűkiben van, az ellenkező felek szemesen vigyáznak rájok. Debrecen részéről legközelebb 50 tallért küld. Rajta lesz, hogy a kerületre kivetett összeget beszedje.
1724. nov.2.
Debrecen
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 30.sz.
Baranyi Mihály levele. A pozsonyi Szent Mihálynapra kitűzött összejövetelre elmegy, ha körülményei engedik. A kerülettől járó összeget nem mulasztja el beszedni. Gyógyulást kíván köszvényéből.
1725. nov.7.
Debrecen
4° 4 o, a 4. üres. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 31.sz.
Baranyi Mihály levele. De. 11-én kelt levelét mellékleteivel együtt megkapta. Helyesli, hogy küldöttség köszönje meg a király hozzánk megmutatott kegyelmességét, amint ezt a Hegyalján az urak elvégezték. Továbbküldte a Balku Lászlónak szóló levelet, az Olcsváryét Patay Sámuelhez küldte. Októberben 136 Ft 50 kr-t küldött Cejtey Zsigmondnak. Sem a partiumi, sem Szabolcs, Szatmár megyék, sem a Hajdú-városok eddig semmit sem fizettek.
1729. dec.25.
Debrecen
4° 4 o, a 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 32.sz.
Baranyi Mihály levele. Megkapta jan.14-én Pécelről írt levelét. Ő nem mehet, igyekszik másról gondoskodni. 14-én megérkezett Debrecenbe báró Sztáray Imre kir. kommisszáriusként a városi tisztújításra. A szenátorok közé az ő jelöltjét akarja behozni, fenyegetőzik. Nagy veszedelem fenyegeti őket. Kénytelenek lesznek az uralkodóhoz folyamodni.
1731. jan.20.
Debrecen
4° 4 o + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 33.sz.
Baranyi Mihály levele. Július 17-i levelét megkapta, a mellékleteit tovább küldötte. A beérkező válaszokat Aszódra igazítja.
1731. júl.24.
Debrecen
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 34.sz.
Árva Barcsai Klára levele. Kéri, hogy Bécsbe, ügyei intézésére küldött András fiát lássa el jó tanácsokkal.
1724. márc.2.
Nagyszeben
2° 4 o, 2-3 üres, 4-en címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 35.sz.
Barcsai Sándor levele. Ajánlólevél Csáki Gábor számára.
1732. jún.4.
Maros-Somos
2° 4 o, 2-3 üres, 4-en címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 36.sz.
Barli Mátyás levele. Egyik emberük viszi az Orczi Istvánnál hagyott óráját. Adjon róla átvételi elismervényt. Kérik, tájékoztassa őket a pesti commissio menetéről.
1721. okt.15.
Gyöngyös
2°. 2 o, 2-on a címzés. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 37.sz.
Bay Ádám és László levele. A tállyai házában lakó emberénél letett pénzt felvették, nyugtát adtak róla, a szerződést átadták neki. Sok dolgaik miatt egyelőre nem kereshetik fel.
1727. jan.16.
Tállya
4° 4 o + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 38.sz.
Bay Ádám és László levele. Leveleire betegeskedésük miatt nem válaszolhattak, Tállyára sem mehettek el. Igyekeznek személyesen felkeresni őt, különösen az almágyi portio kivizsgáltatása végett.
1728. márc.5.
Mada
2°. 2 o + boríték. Magyar. Eredeti
C64-4c2-1. 39.sz.
Bay Ferenc levele. Örül levelének és hogy Bécsből szerencsésen jött haza. Legyen pártfogója továbbra is a Darvasné Által marhái ügyében indított perben. Rádaynak a Verhovinán, Tissova faluban levő két tehene és bikája megkeresésére mindent megtesz. Környékükön a marha szinte teljesen kipusztult, a kenyér, bor igen szűken van, az eső miatt a szőlő elveszett, a szegénység oszlik, szökik, a faluk pusztán vannak mindenütt. Kéri, vegye pártfogásába László fiát.
1711. nov.20.
Surány
4° 4 o.. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 40.sz.
Bay Ferenc levele. Nyomorúsággal élnek a kvártélyozás és a nagy sár miatt. A Tisssován levő marhái egy része elpusztult, a megmaradtakat a szentmiklósi udvarbíró áthajtatja őhozzá, amiről majd értesíti Rádayt. Elszomorította Buyovszky halála. Vegye fel Darvasnétól marhái árát, elküld érte vagy maga megy el. Juttassa be László fiát vagy az ítélőmester vagy valamelyik ügyvéd, leginkább Okolicsányi Mihály mellé tanulni.
1712. jan.26.
Surány
4° 4 o + boríték. Magyar. Eredeti + jegyzék 40/a. 12. 
C64-4c2-1. 41.sz.
Bay Ferenc levele. Meghozta levelét Nagy István és bár nem kaptak a vármegyén rendelkezést a nádortól sem a "particulare quantum", sem a "commisiokban fáradozó deputatus urak diurnuma arant", kifizettette a 195 Ft és 12 pmzt, majd Nagy Istvánt átküldte ajánlással Szabolcsba. Köszöni a leánya iránti érdeklődését, kérői jöveteléről értesítést kér.
1722. jan.17.
Surány
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 42.sz.
Bay István levele. Készül az öccsével, Bay Mihállyal az atyjuktól örökölt madai jószágot kezéhez venni, melyre bővebb felvilágosítást kér. Örülne, ha Szatmáron tanuló András fiát kisebbik fia (Pál) mellé "inasságra" elfogadná.
1730. febr.1.
Bökény
4° 4 o + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 43.sz.
Bay László levele. Febr. 28-án Pozsonyból kelt levele alapján beszélt Pogány Györggyel, mihelyt válaszát megkapja, megírja. Az almágyi és kishartyáni jószág kiváltása felől érdeklődik s tájékoztatást kér. 
1723. márc.22.
Mada
4° 4 o, 3-4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 44.sz.
Bárczay László levele. Gyöngyösi Pál kassai prédikátort jan. 30-án elfogták, rabságban tartják, könyveit, írásait felhányták. Egy muskétás megesküdött, hogy ő ragasztott fel éjjel a kassai szoborra egy gúnyiratot. Tanácsát kéri, mitévők legyenek.  
1724. febr.2.
Bárcza
4° 4 o, 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 45.sz.
Bárczay László levele. Tájékoztatja a kassai prédikátori állás betöltésére és Gyöngyösi Pál ügyének felülvizsgálására vonatkozó kir. rendeletéről, melyet azonban a kassai magistratus nem foganatosít, sőt kárunkra magyaráz. Újból a királyhoz kellene folyamodni. Szentiványi János halogatja a pataki kollégium commissiojának munkáját, május 2-ra Pestre hívta őt tanácskozásra. Közli, hogy fia született.
1724. ápr.18.
Bárcza
4° 4 o.. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 46.sz.
Bárczay László levele. Nem igaz a két újabb prédikátor elfogatásáról szóló hír. Kassára nem engednek új prédikátort bevinni, ami miatt felküldték emberüket Bécsbe. Az ágens beállítását szükségesnek tartja, mert költséges a Bécsbe menetel különösen a messze lakóknak, de nem is találkozik erre való alkalmatos ember, Gyöngyösi Pál ügyének tárgyalását május 12-re tűzték ki és blasphemia-büntetéssel akarják sújtani. Prókátort keres számára. Pál fia beteg.
1724. máj.3.
Bárcza
4° 4 o. + boríték. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 47.sz.
Bárczay László levele. Részletesen tájékoztatja a pataki kollégium ügyében Patakon összeült commissionalis bizottság tárgyalásáról.
1725. jan.28.
Spatak
4° 4 o. + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 48.sz.
Bárczay László levele. Köszöni a küldött galabocsi bort. Lobkovicz hg. tiszttartója elfoglalta a perényi reformátusok templomát és a nemrég odatelepített sváboknak adta. A hívek szerint nem a herceg akaratából történt a foglalás. Mit tegyenek? Hol fogja Pál fiát taníttatni, oda küldené a maga Pál fiát is.
1729. júl.16.

4° 4 o. + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 49.sz.
Bárczay László levele. Baba Ferenc Berlinből jövet nála időzött pár napig és előadta borkereskedésére vonatkozó terveit, melytől szerinte Ráday nem idegenkedik. Kéri elhatározását. A felsőhutkai határon a negyedik faluban lakó plebánus felégette két boglya szénáját. Hol keressen orvoslást?
1729. aug.8.
Bárcza
4° 4 o, a 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 50.sz.
Bárczay László levele. Tegnapelőtti megállapodásuk szerint a mai megbeszélésre nem mehet. Abaújból a köv. sérelmek repraesentálandók: 
1. A perényi templomot elfoglalta Lobkovicz hg. tiszttartója és a sváboknak adta: a prédikátort nem engedi be a faluba, hogy hacsak háznál is könyörgést tartson s elfogatással fenyegeti.
2. Egyik plebanus felégette szénáját, mert a sok eső miatt kat. ünnepen takarták s a kat. harangozó Bárczay egyik jobbágyára lőtt.
3. A deteki és miglészi templomokat széthányták. A zempléni elfoglalt templomokról Szemere László ad tájékoztatást. Anyja kérésére fiát ez éven nem küldi távoli iskolába.  
1729. nov.6.
Pere
4° 4 o. + boríték. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 51.sz.
Bárczay László levele. Köszöni Pál fia iránti keresztapai jóakaratát, hogy Patakról Győrbe vigye tanulni, de Kármán András és Miskolczi János prédikátorok érveléseire a losonci iskolában fogja taníttatni, ahová a német nyelv és a musika tanítására praeceptort szándékoznak hozatni. Ő tart ilyet Patakon fia mellett, ajánlja ezt Losoncra.
1731. szept.29.
Losonc
4° 4 o, + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 52.sz.
Bárczay Sándor levele. Zálogban lévő egyik jószágát akarván kiváltani, kéri a pénzét.
1719. ápr.25.
Királyi
2° ,2-3 üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 53.sz.
Bechs (?) báró levele. Védekezik Rádaynak ellene elhangzott panasza ellen, melyre a somosújfalui kvártélyházra tett kifakadásai adtak alkalmat. (A levél hátlapján olvasható Ráday válasza.)
1723. okt.9.
Zagyva
4°, 4 o. 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 54.sz.
Beer Frigyes Vilmos rektor levele. Gedeon fiának a tanulmányairól számol be és a belé vetett jövendő reménységéről.
1727. okt.13.
Pozsony
4° 4 o + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 55.sz.
Beer Frigyes Vilmos rektor levele. Gedeon fia kiválóan viselkedik és tanul. Örömmel fogadják a kisebbik fiát is.
1729 nov.17.
Pozsony
4° 4 o, a 4. üres. latin, eredeti
C64-4c2-1. 56.sz.
Bencsik Mihály levele. Kész megegyezni a györgyei puszta ügyében.
1716. márc.22.
Nagyszombat
4° 4 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 57.sz.
Bencsik Mátyás levele. Vette levelét, melyben a Fáy Ferenccel kötendő szerződésbe vinculum bevételét kívánja. Közölte ezt az alispánnal és írt Fáy Ferencnek Gombára.
1720. jan.26.
Pest
4°. 2 o. magyar, eredeti.
C64-4c2-1. 58.sz.
Bene István levele. Kívánsága szerint most 100, szüret után küldi a hátralévő 50 Ft-ot. (Nagy aranyi puszta)
1717. aug.11.
Keszi
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 59.sz.
Bene János levele. Ha szüretre Galábocsra jön, elintézik a jobbágyok okozta kellemetlenséget. Jobb lenne a földeket és réteket megosztani, hogy elkerüljék az ilyen veszekedéseket.
1723. okt.11.
Kiscell
4° 4 o + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 60.sz.
Benyei György levele. Mellékelten küldi Teleki Pál gr. levelét.
1716. jan.8.
Ajnácskő
2°. 1 o, 2-on a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 61.sz.
Beretvás István levele. Levele alapján a pénzt felvette. A hartyáni portiót a szerződéssel együtt Szemők Mihálynak átadta. Tartsanak jó szomszédságot. Kutat ásat, fát kér hozzá Ráday erdejéből.
1720. júl.12.
Kőrös
4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 62.sz.
Beretvás István levele. A hartyáni puszta kiváltására vonatkozó pozsonyi levelét közölte társaival. Sok pénzük van ugyan benne és még több év van hátra, de ha együtt lesznek, készek békésen megoldani a kérdést.
1722. ápr.10.
Kőrös
4°. 3 o, 4 üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 63.sz.
Berkes András és Nedeczky Sándor levele. A mellékelt kir. rendelet alapján értesíti, hogy Pest vm. számadásának határidejéül az uralkodó aug. 21-ét tűzte ki. Kéri, hogy legyen jelen. Melléklet: III. Károly király rendelete és Nedeczky Sándor Komárom megyei alispán levele.
1714. júl.31.
Pest
6 lap, magyar, latin ny., eredeti.
C64-4c2-1. 64.sz.
Berkes András levele. Mind a dézsmaárenda, mind az üllői bérlet ügyében csak a püspök hazaérkezte után dönthetnek, bár az egyházmegye legnagyobb részét már kibérelte a budai kameralis.
1715. máj.13.
Vác
2° 4 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 65.sz.
Berkes András levele. A Pest megyei számadások ügyében hozandó véghatározat végett szept. 26-án Pesten jelenjék meg.
1715. szept.7.
Pest
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 66.sz.
Berkes András levele. A Bay puszta és Sáp közötti határvita ügyében Podmaniczky János kész egyezkedni, ő azonban a tulajdonosok beleegyezése nélkül nem. Kéri Ráday véleményét.
1716. szept.16.
Rétság
4°. 2 o, 3. üres, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 67.sz.
Berkes András levele. Elítéli a herencsényi plebanus eljárását, hogy behajtotta Ráday marháit. Elégtételt szolgáltat.
1717. márc.11.
Vác
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 68.sz.
Berkes András levele. A halomházi pusztát Zoltán Mihálytól az üllői jobbágyai bérelték ki négy évre. Ennek használatában azonban gátolják őket Ráday péceli jobbágyai, mint volt bérlők. Kéri Rádayt, parancsolja meg jobbágyainak, hogy tartsák magukat az új szerződéshez és ne adjanak okot az összetűzésre és pereskedésre. Melléklet: Zoltán Mihály és az üllői lakosok közötti szerződés másolata.
1724. ápr.26.
Vác
4°. 2 o, 3-4 üres. A másolat: 2°. 1 o. 2. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 69.sz.
Berkes András levele. Tegnapi levele elküldése után érkeztek hozzá a péceliek Ráday és Zoltán Mihály leveleivel, melyek szerint a halomházi pusztát közösen használják az üllőiek és a péceliek. Ilyen értelemben utasította az üllőieket és bocsátotta haza a pécelieket.
1724. ápr.27.
Vác
4°. 2 o, 3. üres, 4-en címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 70.sz.
Berkes András levele. Nem rajta áll a szentmártonkátaiak ügyében a halasztás. Eddig békességes tűréssel várakoztak, de ideje eleget tenni az uralkodó rendeletének és a vármegye határozatainak.  
1724

4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en címzés  + boríték. Magyar. Eredeti
C64-4c2-1. 71.sz.
Berkes András levele. Kész Bay pusztát a (bérletből) terminus előtt is kibocsátani akár a pénz lefizetése ellenében, akár csere formájában. 
1728. jan.16.
Pest
4°. 2 o, 3. üres, 4-en címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 72.sz.
Bezegh Anna levele. A csányi levél másolatát Sréter János felküldte. Ő jobbnak találta a vármegyei tisztek hitelesítette másolat felküldését, fel is küldte.
1712. máj.18.
Kalonda
4°. 2-3 üres, 4-en címzés. magyar, eredeti 
C64-4c2-1. 73.sz.
Bezegh Éva (Sréterné) levele. Nagy bajban van (házassági elválás?) Ráday tanácsát és segítségét kéri.
1728. ápr.19.
Surány
4°. 3 o, 4. üres + bor. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 74.sz.
Bezegh Éva levele. Küldi ellentmondását másolatban, kéri tanácsát a további teendőkre. Melléklet: Bezegh Éva ellentmondása. Latin.
1730. jan.12.
Surány
rest 2000 Szénási, nköm, 4°. 2-4 üres + bor + 2°. 2 o, magyar. Latin. Eredeti, másolat.
C64-4c2-1. 75.sz.
Bél Mátyás levele és másolata.
1713. dec.18.
Besztercebánya
4°. 3 o, 4. üres + bor. latin, eredeti
C64-4c2-1. 76.sz.
Bél Mátyás levele.
1718. júl.12.
Pozsony
4° 4 o. Latin. Eredeti
C64-4c2-1. 77.sz.
Bél Mátyás levele.
1718. szept.4.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 78.sz.
Bél Mátyás levele.
1718. nov.25.
Pozsony
4° 4 o + boríték
C64-4c2-1. 78.sz.
Bél Mátyás levele, melléklet: Comitatus Kis Hevesiensis és Comitatus Szabolcsiensis. (4 + 2 lap) 2 db. 
1718. nov.25.
Pozsony
4°, 5 o, 6-8 üres, 3 o, 4. üres. Latin. Eredetiek.
C64-4c2-1. 79.sz.
Bél Mátyás levele.                   
1719. ápr.13.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en címzés. latin, eredeti  
C64-4c2-1. 80.sz.
Bél Mátyás levele. 
1719. máj.21.
Pozsony
4°. 2 o, + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 81.sz.
Bél Mátyás levele.
1719. okt.6.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 82.sz.
Bél Mátyás levele.
1721. jan.23.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 83.sz.
Bél Mátyás levele.
1722. júl.11.
Pozsony
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en címzés. latin, eredeti 
C64-4c2-1. 84.sz.
Bél Mátyás levele.
1723. júl.29.
Pozsony
4° 4 o + boríték. latin, eredeti 
C64-4c2-1. 85.sz.
Bél Mátyás levele.
1723. szept.2.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 86.sz.
Bél Mátyás levele.
1723. szept.7.
Pozsony
4°. 5 o, 6-on címzés + melléklet: 4°. 2 o.
C64-4c2-1. 86.sz.
Bél Mátyás levelének melléklete: Sembery Sámuel (Prága) IX. 1. levelének Bél által írt extractusa.


latin, eredeti
C64-4c2-1. 87.sz.
Bél Mátyás levele.
1723. dec.9.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 88.sz.
Bél Mátyás levele.
1724. márc.??
Pozsony
4° 4 o. + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 89.sz.
Bél Mátyás levele.
1724. ápr.2??
Pozsony
4° 4 o. + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 90.sz.
Bél Mátyás levele.
1724. aug.??
Pozsony
4°. 3 o, 4. üres, + boírték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 91.sz.
Bél Mátyás levele.
1725. ápr.26.
Pozsony
4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 92.sz.
Bél Mátyás levele.
1725. szept.20.
Pozsony
4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 93.sz.
Bél Mátyás levele.
1725. dec.6.
Pozsony
4°. 3 o, 4. üres. latin, eredeti
C64-4c2-1. 94.sz.
Bél Mátyás levele. 
1725. dec.8.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 95.sz.
Bél Mátyás levele.
1726. jún.1.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 96.sz.
Bél Mátyás levele, + melléklet.
1727. jan.23.
Pozsony
4°. 2 o, + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 96.sz.
a.) Melléklet: Bél Mátyás kimutatása a reformátusok részéről 1723. júl.9-től 1726 végéig a közös szükségletekre befolyt és kiadott pénzekről.
1727. jan.23.
Pozsony
4°. 2 o. latin, eredeti
C64-4c2-1. 97.sz.
Bél Mátyás levele.
1727. márc.24.
Pozsony
4°. 6 o, + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 98.sz.
Bél Mátyás levele.
1727. okt.18.
Pozsony
4°. 8 o. latin, eredeti
C64-4c2-1. 99.sz.
Bél Mátyás levele.
1727. okt.23.
Pozsony
4°. 2 o, + boríték. latin, eredeti 
C64-4c2-1. 100.sz.
Bél Mátyás levele.
1727. dec.18.
Pozsony
4°. 2 o, + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 101.sz.
Bél Mátyás levele.
1728. jan.18.
Pozsony
4° 4 o, + boríték. latin, eredeti
C64-4c2-1. 102.sz.
Bél Mátyás levele.
1728. jan.29.
Pozsony
4°. 3 o, 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 103.sz.
Bél Mátyás levele.
17??
-
4°. 5 o, 6-8 üres. latin, eredeti
C64-4c2-1. 104.sz.
Bél Mátyás levele.
17??
-
4°. 3 o, 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 105.sz.
Bobor Gábor levele Szegy N-hez. A terbegeczi (Hont m.) lakosok 26 kila búzát kérnek eladni.
1727. márc.27.
Terbegecz
2°. 1 o, 2-on a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 106.sz.
Bockó Sándor levele. Panaszolja, hogy az apostagi jobbágyok csak részben teljesítik robotszolgáltatási kötelességüket.
1725. aug.4.
(Apostag)
2°. 2 ö., + boríték. Szlovák. Eredeti.
C64-4c2-1. 107.sz.
Boczkó Sándor levele. Az apostagi bíró tiltakozása ellenére is mér italt egy másik korcsmában, a dézsmáltatást halogatja, a Rádayak ellen gyalázkodva beszél.
1725. szept.9.
(Apostag)
2°. 2 o, + boríték. Szlovák. Eredeti.
C64-4c2-1. 108.sz.
Boczkó Sándor levele. Közölte meghagyását az apostagi bíróval, aki azonban nem ad embereket Ráday szolgálatára.
1725.

4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. latin, eredeti
C64-4c2-1. 109.sz.
Árva Bossányi Krisztina özv. Szemeréné levele. Levelét megkapta, atyafiságos jóakaratát igyekszik megszolgálni. Pozsonyban folyó dolgáról Gyürki István mellékelt levele bővebben tájékoztatja. Ha Losoncon lesz, meglátogatja.
1724. márc.13.
Losonc
4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 110.sz.
Árva Bossányi Krisztina levele. Mellékelten küldi Tihanyi levelét. Kéri, járjon el továbbra is ügyében.
1730. máj.23.
Noszvaj
rest 2000 Szénási, nköm, 4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 111.sz.
Bossányi Miklós levele. Kész a nénjével - Szemere Györgynével - a gödöllői birtokra békésen megegyezni. Kéri Ráday közbenjárását.
1727. szept.6.
Nagyugrócz
4° 4 o, + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 112.sz.
Bossányi Miklós levele. Betegsége miatt a kitűzött időpontra nem mehet el. Ha felgyógyul, értesíti. Köszöni eddigi közbenjárását.
1728. ápr.14.
Nagyugrócz
4°. 2 o, 3-4 üres, + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 113.sz.
Bulyovszky Dániel levele. Kovács Jánossal való beszélgetéséről ír, valamint (Vratislavnak) a Ráday elleni követeléseiről a somoskői jószágra nézve.
1711. dec.29.
Alsósztregova
2°. 2 o, + melléklet 2°.  1 o, a 2. üres. Magyar, a melléklet latin. Eredeti.
C64-4c2-1. 114.sz.
Bulyovszky Dániel levele. Fáy uram patkókat és 12 madárkát küldött, utóbbiakból hetet továbbít. Bulyovszky László szerint 500 kősót Darvas uram, 500-at Losonczi uram vitt el.
1711. dec.31.
Losonc
2°. 1 o, a 2-on címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 115.sz.
Bulyovszky Dániel levele. Kéri a neki szánt posztót Losoncra küldeni, bár e héten meglátogatja. Darvas uram mentegeti magát a só ügyében.
1712. nov.27.
Réde
2°. 2 o. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 116.sz.
Bulyovszky Dániel levele. A losonci és tamási prédikátorok villongásáról tájékoztatja és kéri, orvosolja a dolgot.
1713. júl.17.
Losonc
2°. 1 o, a 2-on a címzés. magyar, eredeti
-
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C64-4c2-1. 117.sz.
Carone Jakab árváinak levele. Fizessen ki nála levő pénzükből 31 Ft-ot elismervény ellenében Balcser Józsefnek, a többit küldje el nekik.
1713. febr.11.
Kassa
4. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Magy. Eredeti.
C64-4c2-1. 118.sz.
Czeglédi András prédikátor levele. A Fótra istentiszteletre jött három rádi reformátust nem sikerült rábeszélni, hogy vallássérelmük ügyében beadvánnyal forduljanak a vármegyéhez, mert félnek földesuruk kegyetlenkedésétől. Írjon Rádaynak, mitévők legyenek?
1728. máj.30.
Fót
A levél Marosi Mihály gödöllői prédikátorhoz, espereshez van címezve. 4. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 119.sz.
Czeglédi András fóti prédikátor levele. Keresztszülőknek hívja Rádayt és feleségét.
1730. jún.17.
Fót
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 120.sz.
Czékus Mátyás levele. Kéri, hogy ígérete szerint fogadja maga mellé nevelésre Fáy Ádámot, az alföldi jószágára pedig újabb zálogként adjon 200 kila búzát.
1715. okt.3.
Csetnek
4°. 3 o, 4. üres. + boríték. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 121.sz.
Czékus Mátyás levele. Érdeklődik Fáy Ádám magaviselete iránt. Sőregről 50 kila búza helyett 13 kilával kevesebbet kapott. Nagyon várták a számvevőségi ülésre.
1716. márc.12.
Gicze
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 122.sz.
Czékus Mátyás levele. Az alföldi jószág ügyében mikor és hol tárgyalhatnának?
1725. dec.28.
Sankfalva
4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 123.sz.
Cziráki Margit levele (dr. Mollerné) Köszöni, hogy továbbította férje, dr. Moller Selmecre írt levelét.
1731. jún.3.
Gács
4°. 2 o, 3-4 üres. magyar, eredeti
C64-4c2-1. 124.sz.
Czobor Márk gr. levele. Megkapta Darvas József levelét, melyben lemond arról, hogy a fiát külföldi útjára elkísérje; már is ajánlkozott egy másik ifjú. Köszöni ez ajánlásokat. Kéri, tudósítsa környéke híreiről.
1723. júl.21.
Bécs
4°. 3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 125.sz.
Czobor Márk gr. levele. Csudálkozik, hogy levelére nem kapott választ. Tudósítja, hogy a helytartótanácsi tanácsosok sorrendjében a kancellária az ő nevét Erdődy György kamaraelnöké után sorolta be, a király azonban saját kezüleg az ő nevét írta az Erdődy György helyébe. A Kir. Tábla Pesten fog letelepedni, így közel lévén, elvárja ilynemű tudósításait.
1724. jan.24.
Bécs
4° 4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 126.sz.
Czobor Márk gr. levele. Már két levelét vette, melyekben jelzi jövetelét. Szívesen látja, addig is igyekszik javára lenni az illetékeseknél. Alföldi híreket kér. Rövidesen betöltésre kerülnek az üresedésben levő országos tisztségek. Ezért készül a nádor is Pozsonyba.
1724. febr.23.
Bécs
2° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték.
C64-4c2-1. 127.sz.
Czobor Márk gr. levele. Levelét, melyben az ellene indított törvénytelen háborgatásról ír, megmutatta a veszprémi püspöknek, aki szintén elitélőleg nyilatkozott. Azt tanácsolja, hogy folyamodjék az udvarhoz. Ő mindenhol és mindenkor szívesen fogja pártját.
1724. szept.16.
Bécs
4°. 2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 128.sz.
Czobor Márk gr. levele. Két átalag jó tokaji borra van szóksége. Mivel Rádaynak "finum s feő borai szoktak teremni", küldjön fel neki, megírva az árukat is.
1725. júl.11.
Bécs
4°. 1 o, 2-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 129.sz.
Czobor Márk gr. levele. Bajai birtokára utazik és ott marad néhány hétig. Értesítse, van-e eladó felföldi asszu bora és mi az ára? Örülne, ha meglátogatná és tanácskozhatnék vele.
1727. szept.18.
Pest
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 130.sz.
Czobor Márk gr. levele. Két levelét vette tegnap. Köszöni, hogy szállítja a 4 átalag tokaji bort. Hacsak olyan, mint az előbbi is volt, köszönettel fogadja és szívesen megfizeti érte a 200 Ft-ot. Csak ne legyen annyi seprűje, mint az előbbinek. Olcsóbban is vásárolhatna, de ő évről-évre tőle vesz bort, de ne drágítsa. Pesten fizeti le a pénzt és veszi át a bort. Köszöni, hogy súlyos dolgai megtárgyalására felkeresi.
1728. febr.9.
Baja
4°. 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 131.sz.
Czobor Márk gr. levele. Köszöni levelét és a jövőbeli szolgálataiért ajándékba adott egy átalag bort, míg a 3 átalag árát az átvételkor lefizeti. Látogassa meg Baján és ügyeiben tanácsolja. Kéri, hasson oda, hogy Földvári vonuljon vissza a Latinovicstól megvenni szándékolt Borsod és Legyen (Bács m.) prédiumok megvételétől, met ezeket ő szeretné, mint szomszád, megvenni. A borért szekeret küld.
1728. márc.23.
Baja
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 132.sz.
Czupi János (váci kápt. tiszttart) levele. Ráday engedélyét kéri, hogy a péceliek és gombaiak a helységeik utáni dézsmát felszállíthassák a váci káptalannak.
1720. szept.5.
Kisnémedi
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 133.sz.
Cusani Fülöp marchio, kapitány levele. Köszöni a z ajándékul adott egy hordó péceli régi bort. A kvártélyház elkészült. A sütőkemence részére 5-600 téglát kér.
1729. dec.3.
Pécel
4° 1-4 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 134.sz.
Csáky György gr. levele. Tájékoztatja, miként húzza-halasztja Nógrád vármegye vezetősége a katonai szolgálmányok kivetését. Mivel márc.11-én Szécsényben vármegyei gyűlés lesz, arra kéri, írjon a vármegye tagjainak, hogy tartsák magokat a királyi regulamentumhoz, a kivetést készítsék el, adják ki a katonai vezetőknek, de legalább is egyezzenek meg a kivetésben, hogy békességben éljenek.
1715. febr.27.
Szakály
2°.  1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 135.sz.
Csáky György gr. levele. Sajnálja, de - kérésének megfelelőleg - nem alkalmazhatja regimentjében Gyürky Gábort, amennyiben a nemrégi létszámcsökkentés folytán valamennyi fő- és altiszti állás így is felesen van betöltve.
1725. jún.18.
Sopron
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 136.sz.
Csáky Imre gr. levele. Megvizsgáltatja a kalocsai érsekség birtokában levő bődi és a Ráday levelében említett s igényelt puszták ügyét, kikeresteti az idevonatkozó iratokat s akkor végleges választ adhat. A Nádkai familiának e pusztákra vonatkozó igényét elődje idejében már tárgyalták, de el is utasították.
1713. febr.22.
Kalocsa
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. Eredeti Magyar.
-
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C64-4c2-1. 137.sz.
Csemery Pál levele. Az Etesi-familiának a baglyasallyai határ önkényes megvonása, hatalmaskodása meggátlására elküldi Lőrinc-napra a maga 20-25 fegyveres emberét, Ráday is küldje a magáéit. Igyekszik ő is ott lenni, vagy Kertész János ispánt küldi maga helyett.
1728. aug.7.
Ajnácskő
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 138.sz.
Csengeri József prédikátor levele. Hálája jeléül, hogy Ráday őt losonci préceptorsága idején és akadémiai útja  kezdetén jótéteményben részesítette, egy disputatiojában emlékezik meg Rádayról.
1727. szept.15.
Székely
(Vö. Szinnyei J.: Magyar írók... II. köt. 268. h. Csengeri Sózó J. címszó alatt.) 4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 139.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele.Komáromban Asztalos Mihályné temetésekor az éneklő népre rárohant egy jezsuita és megtiltotta az éneklést, bár utána énekeltek. Köztük volt a börtönből kieresztett egyik egyeki atyafi, aki Csekó superior vallatására kijelentette, hogy ők Ráday javaslatára vitték be prédikátorukat. Kihallgatták a börtönben levő 15 etyeki gazdát is, aki ugyanígy vallottak. Erről jelentést tettek Bécsbe, az udvarhoz. Írjon Ráday is bécsi jóakaróihoz.
1724. ápr.13.
Csép
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 140.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Megkapta levelét. Az etyekiek még most is a komáromi börtönben nyomorognak. Ha más nem akad, elvállalja a bécsi agentiát, ha a felesége kiépül nyavalyájából.
1724. máj.2.
Csép
4°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 141.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Levelére még mindig nem kapott választ. Patay János superintendens 100 Ft-ot küldött, leveléből pedig arról értesült, hogy Ráday és többen Bécsbe szándékoznak feljönni az agetia ügyeinek elintézésére, amire szükség is van. Az uralkodó rendeleteinek a vármegyékben kevés sikere van, a sérelmek egyre szaporodnak. Helyes volna, ha a superintendensek összeírnák ezeket, Rádaynak megküldenék, ő pedig az ágenseknek. Szívesen felmegy ő is Bécsbe s várja díjazása megállapítását s a szükséges intézkedéseket. Kocsi Major István superintencens még Pozsonyban átadott neki 110 Ft-ot.
1724. aug.20.
Tabajd
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 142.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Ügyes-bajos dolgai és felesége betegsége miatt csak jan.27-én jöhetett fel Bécsbe. Instantiát adott be a szentmártonkátaiak ügyében, a resolutioról értesíteni fogja. A Commissionalis aktákat revideálták a helytartótanácsi tanácsosok és most Péterfynél vannak. A veszprémi püspököt kancellárnak nevezte ki a király. Két kancellár van most.
1725. febr.3.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 143.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Mióta megküldte a szentmártonkátaiak ügyében Pest vm.-nek szóló kir. rendeletet, nem kapott Rádaytól levelet. Az ünnepeket Csépen töltötte, ahol felkereste a Szentmártonkátaiak küldöttje s közölte, hogy kényszerítik őket a plebanus fizetésére. Rádayhoz irányította. Kunz ágens a zsolnaiak ügyében adott be a kancelláriára memorialist, melyet áttettek a Helytartótanácshoz. Patay Sámuel levelében több urat jelöl a pataki kollégium ügyében kiküldött comissio tagjaként az elhalt Szentpéteri Imre helyébe. A commissio is írt a kancelláriára, ahol Solnai uramat tették helyébe.
1725. ápr.14.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 144.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Ludánygól ápr. 18-án kelt levelére feleségének Győrben való elhelyezése miatt előbb nem válaszolhatott. Volt fenn Bécsben, de nincs elintézni való ügy. Amit bécsi deákja utánaküldött, eredetiben tovább küldi Rádaynak, elvárva rendelkezését. Mindenfelől érkeznek a gravemenek, de nem lesz orvoslásuk, ha az urak jöbb megoldást nem találnak. Úgy véli, szükséges lenne személyes audeientián a király elé terjeszteni a sérelmeket és a minisztereket informálni. Vállalja még pár hónapig az ágentiát, sőt tovább is, ha rendeződnek e szolgálata körüli dolgok. Válaszát kéri. A Rádaytól felvett 200 Ft-on kívűl 150 Ft-ot vett fel, de részéről nincs több a kasszában, sőt 600 Ft restantia van.
1725. máj.13.
Győr
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 145.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. A kancellárt esztegomi érsekké, Acsády Ádámot kancellárrá és veszprémi püspökké nevezték ki. A Helytartótanács a protestánsokra nézve sérelmes rendeletett adott ki; Győr vm-ben már kihirdették, Komáromban szept. 15-én a gen. gyűlésen fogják, amelyen ő is ott lesz, hogy kitapasztalhassa a dolgokat. Kenessey István felment Bécsbe az új méltóságok üdvözlésére. Közölte vele Kontor (győri nagyprépost) 11 pontból álló sérelmi beadványát, melyet ellenünk a Helytartótanácshoz adott be s ez leküldötte az ill. megyékhez. Igen szükséges az uraknak Pozsonyban való összejövetele és tanácskozása. Kenessey I. megígérte jelenlétét. Írt Patay Sámuelnek, hogy a pataki kollégium ügyében küldjön teljes informaciót. Egyébként deákja értesítette Rádayt az aktuális ügyekről.
1725. szept. 11.
Győr
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 146.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Az uralkodóhoz beadott generalis isnstantiánkra eddig még nem érkezett resolutio. Volt  a kancellárnál, aki megígérte, hogy előhozza az ügyet a királynál. Előadta a lővei prédikátor ügyét is, de még nem érkezett a kezéhez sem a kérvény, sem az inquisitio. Miután az urak nem intézkedtek szüreti lemenetele iránt, nem is ment le, most már talán felesleges is. Kéri, gondoskodjanak a szükséges költségekről, mert a kancellár közölte vele, hogy rövidesen előkerülnek a Commissionalis akták tárgyalásai. Várja az uralkodó resolutioját a szentmártonkátaiak ügyében, mely ha késik, újabb memorialist ad be.
1726. okt.30.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 147.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. A szüreti együttlétre Ráday levelének késői kézhezvétele miatt nem ment le, de Matulainak Bél Mátyáshoz írt leveléből értesült arról, hogy az urak megtették a szükséges intézkedéseket. Bécsben függőben vannak dolgaink, nyomorúságaink viszont szaporodnak. Nov.13-án elfoglalták a nagykálnai (Bars m.) templomot, a parochiát és iskolát pedig földig leromboltatta az alispán. Írt Kocsis Sámuel esperesnek, hogy mielőbb tartasson inquisitiot és juttassa el hozzá. Megérdemelné ez az ügy az újabb személyes audientiát, amikor is meg lehetne sürgetni a júliusban beadott gen. instantiát.
1726. dec.11.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 148.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Bécsből lejövet kapta kézhez Bél Mátyástól a Ludányból jan. 25-én írt levelét. Ő már 3 levelet írt. A commissionalis akták munkában vannak a kancellárián. Deputatusainknak el kellene járni a miniszterek informálása végett. Báró Calisius és Zmeskál rövidesen Bécsbe jönnek, a mi részünkről is jelen lehetne vagy kettő, ő is visszamegy. Nincs a költségekre pénz. Házat is kellen Bécsben lefoglalni. Gondoskodjanak legalább 100 Ft-ról. A nagykálnai ügyben az inquisitiot még mindig nem kapta meg. A szentmártonkátaiak ügyében gr. Keglevics újabb instantiát adott be.
1727. febr.17.
Komárom
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték.
C64-4c2-1. 149.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Pécelről febr. 16-án kelt levelét a beregszászi iratokkal együtt megkapta. Sajnálja, hogy az ő leveleit Ráday nem kapta kézhez, bizonyára a pesti postán vannak. Jó lenne, ha a deputatusaink mielőbb feljönnének, hogy informálhassák a minisztereket, amikor a kancellár felterjeszti a Commissionalis aktákat referálásával. Zmeskál most Pestre ment, de megígérte visszajövetelét, ugyanígy Bohus Sámuel is. A beregszászi ügyet beadja, az eredményről értesítést küld. Kenessey István szerdán érkezik Bécsbe. Nincs a kezei közt pénz, gondoskodjanak róla, és vagy Bél Mátyáshoz, inkább a győri prédikátorokhoz küldjék. A bécsi szállásért 100 Ft hátrálékban van.
1727. márc.3.
Pozsony
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 150.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Reméli, megkapta a Zmeskál Gábor által küldött levelét. A kancellárián letárgyalták a Commissionalis aktákat, e napokban fogja az uralkodónál referálni a a kancellár, a minisztériumba azonban hamar aligha kerülnek. Báró Calisius és Kenessey István itt vannak Bécsben. Generalis instantiánkra még nem jött ki a királytól a referáda. A beregszásziak ügyében inquisitiót tart szükségesnek, írjon ez ügyben nekik. A hartai ügyben még nem tűztek ki terminust. Sehonnan sem jött pénz a kezéhez, nincs miből itt megélnie, hiszen ő is szegény legény, a magáéból nem telik a kétfelé teendő költségekre.
1727. márc.8.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar


C64-4c2-1. 151.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Sajnálattal értesült Patay Sámueltől Ráday "erőtelen betegeskedéséről". Bár a kancellár beterjesztette a Commissionalis aktákat referádájával együtt, a király azonban sem erre, sem az egy évvel ezelőtt - a személyes audientián - beadott generalis instantiára, a részleges instantiákra is csak felvilágosításokat kérnek a megyéktől, de sehol semmi orvoslást, javunkra szóló intézkedést nem tett. A beregszászi ügyben informatiot kért a Helytartótanács Bars megyétől. Átvette Patay Sámueltől Rádaynak Szeremleihez szóló levelét s magánál tartja, amíg fel nem jön.
1727. máj.21.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 152.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Kézhez vette Rádaynak aug.28-i és szept. 11-i Pécelről kelt leveleit. Hogy mindkét felekezet részéről egy időben jöjjenek fel szüret után a deputatusok, tájékoztatta Kunz uramat, hogy ő írjon erről az ő részükről valóknak. Írja meg Ráday, mikor megy a szüretre, ő is elmegy, valamint Kocsi (Major) István superintendens is elküldi egyik prédikátorát. Levelét Sátor Péterhez küldje Komáromba. Nem kapta meg azt a 19 Ft-ot, melyről ír, hogy a Patay S. embereitől küldte, még csak említést sem tettek erről. A kalocsai érsekkel való ügyben semmi bizonyosat nem írhat, a terminusról értesíti, ha kitűzik.
1727. szept.28.
Tagyos
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 153.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Reméli, megkapta az elmúlt hónapban írt két levelét, de mivel választ nem kapott, nem ment el a felvidéki szüretre. Csend van ügyeink körül. Bécsben volt Jeszenák és Bohus S. is, de közügyekben nem fáradoztak. Várja az urak intézkedéseit. Írt Patay S-nek, hogy emberei nem adták át neki a posta kifizetésére küldött 19 Ft-ot.
1727. nov.8.
Tagyos
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 154.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Leveleire semmi választ nem kapott. Dolgainkban nincs változás, csupán egy-két instantiára jött resolutio. Patay S. csak érintette levelében, hogy az urak tettek intézkedéseket dolgaink folytatására, ezért arra kéri Rádayt, hogy tájékoztassa, kik jönnek fel deputatusként, s milyen dispositiókat tettek.
1727 dec.17.
Tagyos
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 155.sz.
Csetey Zsigmond (ref. ágens) levele. Megkapta-e Pozsonyból febr.1-én írt levelét? A bodrogkeresztúri oratorium ügyében beadta az instantiát, de kevés eredményt vár. Bél Mátyásnak írt leveléből értette, hogy márc. elején jönnek fel a deputatusok, maga Ráday is. Nekünk kell eljárnunk és sürgentünk a resolutiót a Commissionalis akták ügyében, különben elhúzódik és kárunkra lesz. Itt van Prileszki és Jeszenák Pál, jöjjenek a mieink is, hogy a kellő időben járjanak el. Most is írja, hogy sem megélhetésére, sem a közös költségekre nincs pénz.
1728. feb.7.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 156.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Fájlalják, különösen ő, hogy R. távol maradt a diétáról. Kérték az orsz. gyűlési prédikátor engedélyezést. A kancellár előbb hajlandónak mutatkozott, majd vonakodott s így az uralkodóhoz folyamodtak, aki a palatinustól kért informatiót. Ez kedvezőtlen. Várják a végeredményt. Megsürgették beadott gravamenjeikre a resolutiot a kancellárián, aki referált s a király az ügyet leküldte a regius commissariusokhoz véleményadás végett.
1728. jún.19.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 157.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Pécelről jún. 28-án írt levelét megkapta az elmúlt postával, azért késik válasza. Adóra már 2.300.000 Ft-ot ajánlottak fel. A mostani ülésben a klérus követeléseit és gravamenjeit olvassák. Replikát kellene ellene beadnunk. A jelenlevő urak intézkedtek megélhetéséről (fizetéséről) és a közös költségek előteremtéséről. Még nem járhatott a végére, honnan folyt be e célra pénz és hol maradt restantia. Szentgyörgyi Sámuel győri prédikátort hívták meg diétai papnak, a nádor kiadta a salvus conductust.
1728. júl.29.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 158.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. A r. commissariusok még nem adtak véleményt, így pl. a rádiak, bodrogkeresztúriak tovább szenvednek. A hazamenő Szentpéteri és Gyürki informálják majd mindenről. Ha majd visszatérnek, bár Ráday is jönne, az evangelikusokkal együtt kivetést lehetne készíteni a közös költségek fedezéséről. Ő maga is számot akar adni bevételeiről. Várja fizetése hátrálékos része kifizetését. – De a kassza üres.
1728. dec.17.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 159.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Ludányból márc.30-án írt levelét csak tegnap vette át Bornemisza uram emberétől, másnap Kenessey I. szállásán közölte az összegyűlt urakkal és mindnyájan a R. véleményén vannak, hogy ne folytassák dolgaikat a diétán, - mivel az uralkodó resolutiójától függnek dolgaink. A rádi templom és egyéb gravamenjaink ügyében sem várhatjuk r. commissariusok véleményezését, hacsak nem a diéta vége felé. A vásárhelyi (Zemplén m.) templomfoglalásról csak a R. leveléből értesült. Ha bővebb értesítést s inquisitiót kap, eljár ez ügyben. A fizetésére és a közös költségek fedezésére tett tavalyi intézkedések sikertelenek. Az elmúlt 4 évre - 1728 végéig - szóló számadását beadta a jelenlévő uraknak, deputatumából 480 Ft kifizetetlen. Bár kötelezte magát, de költség nélkül nem vállalkozhatik a további szolgálatra. Intézkedjék hátráléka és folyó járandósága fedezésére. Számot kellene vetni az eddigvalókról, ez azonban Ráday nélkül alig rémélhető.
1729. máj.25.
Pozsony
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 160.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Ügyeink folyásáról tiszt. Szentgyörgyi S. és Kenessey I. révén bő tájékoztatást kap. Ő is készül meglátogatására. Hátráléka és a kiadások fedezésére tett tavalyi intézkedésnek nincs foganatja. Szentgyörgyi S-nek sem fizettek semmit hosszas diétai prédikátori szolgálatáért. Intézkedjék 431 Ft hátrálékos fizetése és f. évi járandósága fedezéséről. Szemere László által lehetne elvégeztetni a vásárhelyi templom ügyében az inquisitiót és a bővebb informálódást.
1729. szept.6.
Pozsony
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 161.sz.
Csejtey Zsigmond (ref. ágens) levele. Megkapta okt. 14-én Pécelről írt levelét, így mielőbb útra kél, hogy a hegyaljai szüreten együtt lehessen vele s a többi úrral. A diétának rövidesen vége lesz. Vállasi dolgaink szünetelnek. "Ifjú Ráday Gedeon uram frissen vagyon".
1729. okt.29.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 162.sz.
Csikváry István levele. Háláját fejezi ki támogatásáért. Hívja Bécsbe tájékozódás végett. A diétát a nyáron megtartják. Az uralkodó ismeri vallási helyzetünket, - de csak privátim. Azt mondják, Ráday azért nem jön Bécsbe, hogy ki ne tudják tőle védelmünk módozatait. Ő a jogot tanulja, de van ideje és alkalma is a német nyelv tanulására. Kenessey I. szállást szerzett neki Orbán ágensnél, akinél írnokoskodik is. Száraz uramtól felvett 50 ft-ot. B. újévet kíván.
1721. jan.3.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 162.sz.
a.) Csirnahay János apród levele. Tanácsot kér birtok ügyben.
1724. ápr.


C64-4c2-1. 163.sz.
Csuzi Cseh István levele. Ír, mert alkalom adódott levele elküldésére, bár inkább személyesen mehetne. Örül jó egészségének. Ők is türhetően vannak. Gyermekeiről Darvas Mihály komájának írt, akit a többi jóakarójával együtt köszönt. A bor rossz, kevés termett, a gabonában sok kárt tett az eső. Nősítsék meg Szeremlei György sógorát. Ráday imádságos és énekes könyvecskéjéből már nem lehet kapni egyet sem. Küldje meg neki Pápai Páriz Zsoltár-imádságait. Ő a Locus- Communisokat (teol.) szedi versekbe, de félbe hagyta, mert néhány kész rész elveszett. Tudósítsa Jakab öccse sorsától, ők semmit sem tudnak felőle. Különösen anyjának esnék jól a felőle szóló hír, akinek rajta kívűl nem volt több fia.
1713. dec.17.
Pápa
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 164.sz.
Csuzi Cseh János levele. Losonczi Jánostól értesült arról, hogy R. őt Nógrádba vagy Debrecenbe szándékszik ajánlani prédikátornak. Ő e nyáron Szászországba megy, visszatérve oda megy, ahová Ráday ajánlja. Értesítse, hogy megtehesse előkészületeit.
1715. máj.29.
Győr
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 165.sz.
Dacsó Pál levele. Felajánlja megvételre dunavecsei portióját. A Beniczkiekkel való perében tanácsát kéri.
1720. dec.19.
Palojta.
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 166.sz.
Dacsó Pál levele. Ráday a maga prikkeli jószágrészét ne Laskari Jánosnak adja el, hanem neki, hiszen ez - donatioja lévén - őt és familiáját illeti. Felajánlja megvételre a Földvári Mihálynál zálogban levő osztályrészét, A nagyszombati consistorium vizsgálatot indított ellene: hogyan és mi jogon temette el feleségét. Ráfogják, hogy reversalist adott. Felesége jezsuita öccse el akarta fogatni Selmecen tanuló fiát a város hajdúival. Tanácsát kéri. Nősülésre gondol.
1729. szept.9.
Palojta.
4° 1-3 o, 4. üres. + utóirat 1 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 167.sz.
Dapsi Péter levele. Megbízatásában eljárt, válaszát az alábbiakban adja. Borfalváról nem tudja, hol van. Az Ivves familia Borsod m. Hangácson lakik. A Czikó familia kész tártgyalni a Heves megyei Réde felől. Közli, kik a birtokosai F. és A. Bátkának, Tristnek. Írt-e Fáy István? A Rádaytól vett búzára ráfizetett, reméli, megkapja a 20 Ft-nyi kárát.
1728. márc.12.
Putnok
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 167.sz.
a.) Darázs Pál levele. Gazdasági ügyek.
1731. márc.2.
Ecséd

C64-4c2-1. 168.sz.
Darvas Gábor levele. Kéri, hogy a hartai bevételekből szolgáltassa ki neki a Darvas családot illető hatodrészt.
1729. jan.5.
Tótgyörk
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, latin
C64-4c2-1. 169.sz.
Darvas János levele. Kéri a farkasdi makk-pénz ráeső részét. A farkasdi és tettei puszták zálogösszegéből kér 60 Ft-ot, a 300 Ft maradjon az apci portio kiváltására.
1717. dec.17.
Losonc
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 170.sz.
Darvas János levele. Küldjön Darvas Mihálynénak 50 Ft-ot.
1733. ápr.24.
Sz. Halász.
4°. 1 o, 2. üres. (feljegyzéssel). eredeti, magyar
C64-4c2-1. 171.sz.
Darvas József levele. Kéri, hogy Miskolc felé járva segítse elő (házassága) dolgát.
1725. nov.6.
Tállya
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 172.sz.
Darvas József levele. Elhatározta magát a " felmenetelre". kéri instrukcióját.
1728. febr.9.
Losonc
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 173.sz.
Darvas József levele. Köszönti névnapján. Több peres ügyükben óhajt vele tanácskozni.
1733. jan.25.
Losonc
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 174.sz.
Darvas Mihály levele. Ismerve fogyatkozásait, ne halassza a pénz letételét, melyet felvesz a felesége. Idejében jöjjön el Pozsonyból, hogy jelen legyen a pesti censurán.
1715. dec.17.
Csalár
4°.  1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 175.sz.
Darvas Mihály levele. Jeszenszki Miklós megfenyegette, ő azonban állja szavát. A farkasdi jószágért 300 Ft-ot kér. Ha R. ezt megadja, Bencsiket elutasítja.
1717. szept.27.
Csalár
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 175.sz.
Darvas Mihály levele. A megölt palojtai ember ügyében indított inquisitio kérdőpontajait mellékelten küldi. Hartyáni jószágrészére 1700-ban újabb 160 Ft zálogot vett fel. Más kötelezvény nála nincs. Vegye a fiát maga mellé.
1722. márc.8.
Csalár
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 177.sz.
Darvas Mihály és János levele. Tudósítsa őket, hogy mely örökségükre kért Nova Donatiot s mennyire haladt ez ügyben, hogy gondoskodhassanak a költségekről. Közölje velök a királyhoz beadott kérvény másolatát.
1725.

4°. 1 o, 2-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 178.sz.
Darvas Mihály levele. Leveleét elküldte Kékkőre. A Balassáktól két házhelyet kér Borosznokon 160 körmöci aranyért, de inkább adná a Madács familiának a ludányi-halászi portiokért. Kéri Libercsei Mihály leveleit.
1728. jan.30.
Csalár
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 179.sz.
Darvas Mihály levele. köszöni, hogy Sándor fiát szolgálatába fogadta.
1728. aug.5.
Csalár
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 180.sz.
Darvas Pál levele. Lipcsébe rendelték őket, de a porosz, dán és svéd királyok találkozásából - talán a svéd királyné halála miatt - nem lett semmi. Lengyelországba vezénylik őket. Ajánlólevelet kér Ponyatovszkihoz. Ő sem, Mányoki uram sem kapott választ leveleikre. 100 Ft kölcsönt vett fel e levelét vivő kereskedőtől. Elégítse ki vagyonrészéből.
1731. okt.10.
Lipsia
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 181.sz.
Darvas Pál levele. Adóságba keveredett. Ha a terminusra nem tudja letenni a 300 tallért, elárverezik holmiját s jelentést tesznek a királynak is, ami ránézve végzetes lenne. Kéri segítségét sürgősen. Más 300 tallérral is tartozik, melyre levonják fizetése felét. A porosz király a fiát akarja a lengyel trónra juttatni.
1732. máj.14.
Varsó
4° 1-4 o, Eredeti Magyar.
C64-4c2-1. 182.sz.
Dávid István levele. Mivel a halásziak a czebei és harkai pusztákért nem adtak többet a tavalyi bérösszegnél - Ráday meghagyása szerint -, nem is adta ki nekik bérletbe. A hartai 50 Ft árendát lefizette és pedig Darvas Mihálynak 25, Nagy István tiszttartónak 25 Ft-ot.
1715. jan.17.
Dunavecse
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 183.sz.
Diószegi Pál levele. Az alföldi birtokrészekre - a Fáy osztályrészesekhez hasonlóan - ő is kér 300 Ft zálogtöbbletet.
1716. márc.3.
Ludány
2° 1-2 o, 3-4 (félig levágva) üres, ill 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 184.sz.
Diószegi Pál levele. Felesége felvette a küldött 60 Ft-ot. Kéri, küldje el a hátralévő 100 Ft-ot is, mert nagy szüksége van reá.
1717. dec.7.
Gicze
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 185.sz.
Diószegi Pál levele. 12 köböl búzát kér.
1726. ápr.3.
Gicze
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 186.sz.
Diószegi Pál levele. Kéri Rádayt, hogy miután kezességet vállalt, az özvegy helyett küldje el a Tornallyay Mártonnak kölcsön adott 200 rénes Ft-ot.
1728. szept.20.
Gicze
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 187.sz.
Dobay László levelel. A baglyasallyai és óbásti általa örökölt portiók kifezetését - 840 Ft -, közölt tervezete szerint kéri. Mellékeli Ráday Gáspár és Dobai Jánosné - Libercsei Anna egyességlevelét másolatban.
1719. jan.22.
Kislibercse
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Magyar; 2° 1-2 o. (melléklet). Másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 188.sz.
Dobay László levele. Megkapta nov. 13-án Tállyáról írt levelét. A csalomiai ispán elvihette a zsidó portékákat. Moder uramnak még nem adta áta a pénzt. Az országgyűlés tárgyalásáról, menetéről, esetleges félbeszakításáról tájékoztatja. Kéri. hogy évvégével vagy újév elején váltsa fel őt, hiszen nagyon várják, mint a Systematica Commissioban nélkülözhetetlen szakembert. Különösen Czobor gr. tartja szükségesnek ittlétét és méltónak tartja a consiliusságra is, Prileszkyvel együtt. A protestánsok között - szerinte - vannak olyan értelmes emberek, akik felülmúlják a katolikusokat. Beadta jószágára vonatkozólag az instantiát a nádornak a Madács uraméval együtt.
1722. nov.29.
Pozsony
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 189.sz.
Dobay László levele. Tájékoztatja a nógrádmegyei katonaság eltartásának elszámolásáról s a számadás beküldéséről.
1723. febr.24.

4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 190.sz.
Dobay László levele. Moller uram az elmúlt éjjel az ő házánál meghalt. Ő Makováig küldette lovain, onnan Besztercére szállították. Tájékoztatja az ezredessel való ügyéről és levelezéséről (a losonci tiszti kvártélyháznál felfüggesztett harang ügyében).
1725 márc.8.
Kislibercse
4° 1-4 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 191.sz.
Dobay László levele. Behozták hozzá Rádaynak Pásztor Gyurka nevű emberét, aki egy ludányi embert apjával együtt majd halálra vert, tovább küldte Gácsra. Darvas Jánost a Földvári familia leveleiért elküldte Zsolnára, de ezeket Eperjesre szállították át. (Levéltöredék: Parinyai uram érdeklődött, eladná-e Madács urammal Szódót és Gödöt? Nem tudja, mi rejlik emögött.)
1725 okt.6.
Kislibercse
4° 1-2 o, 3-4 üres. + 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 192.sz.
Dobranoczky Mihály levele. Sokáig húzódik a szegény rab (Gyöngyösi Pál kassai ref. prédikátor?) dolga, nem időzhet tovább Bécsben. Most Zinzendorf gr. vette kezébe az ügyet. Kéri Rádayt, utasítsa Csejtey Zsigmond ágenst az ügy további intézésére, mert ő utazik haza. Nincs útiköltsége, kéri, gondoskodjék erről Szeremlei által.
1724. nov.24.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 193.sz.
Dőri András levele. A sárospataki kollégium Csécsi-Nagymihályi viszályának újabb szakaszáról tájékoztatja. Legjobb megoldásnak azt látja, ha mind a két tanárt menesztik. Ha a király megvonja protekcióját, a földesúr joghatósága alá kerül a kollégium, ami veszedelmes lenne. Találjon módot e veszedelem elhárítására.
1723. márc.27.
Miskolc
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 194.sz.
Dőri András levele. Megkapta Pozsonyból máj. 11-én kelt levelét. Összegyűlt a borsodi traktusból 100 Ft, melyet Komjáthi urammal küld fel, valamint 19 átalag asszu és 1 átalag közönséges bor. Patay Sámuel is eljuttatott hozzá 100 Ft-ot. A többi traktusból még nem érkeztek meg kiküldött embereik a gyűjtendő pénzzel és borral. Szívesen adakoznak, mert remélik, hogy a kollégium dolgát jó rendbe hozzák. Az ezután begyült pénzről és borról tájékoztatni fogja. A nagy hideg sok kárt tett a szőlőkben.
1723. máj.31.
Miskolc
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 195.sz.
Dőri András levele. Eljár aszerint, amint olvasta dec.19-én Losoncon írt leveléből. Most csak 127 Ft van kezei között; a borok felküldéséről tudósítást küld. Szirmay András e napokban elhalt, Szepesi Jánost tegnap tették koporsóba.
1723. dec.21.
Miskolc
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 196.sz.
Dőri András levele. Megkapta dec.19-én kelt levelét a mellékletekkel együtt. Közölni fogja az illetékesekkel. A pataki commissio összeülését elhalasztották; Szentiványi János elnöki jogokat igényel a maga számára, amit meg kell akadályozni, fel kellene őt cserélni más egyénnel. A közös költségekre nála 126 Ft van, Szokolyai István esperesnél kb. ugyanennyi, melyekből 200 Ft-ot felküld Pozsonyba, a többit a pataki commissio ellátására tartja fenn. A Hegyaljáról és Szabolcsból még nem gyűlt be semmi. A Bél Mátyás elszámolása szerint a reformátusokra 1200 Ft esik, melyre 450 Ft már felment, 550 Ft a borok ára, melyekhez jön ez a 200 Ft.
1724. jan.8.
Miskolc
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 197.sz.
Dőri András levele. Pozsonyba menve 9 átalag bort visz magával, melyet Bél Mátyásnak ad át. Kéri dispositioját a borokról, hogy referálhasson róluk hazaérve. Pozsonyban 2-3 hétig időzik.
1724. máj.12.
Hatvan
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 198.sz.
Dőri András és Aszalay Ferenc levele. Kegyes akadozásra való felhívás ((Rádayn keresztül) a Dunamellék, a Dunánúl és Csallóköz reformátusaihoz (birtokosaihoz) a sárospataki kollégiumi zavargások elintézésére kiküldött kir. commissio költségei fedezése végett.
1725. márc.29.
Miskolc
2° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 199.sz.
Dőri András levele. Megkapta levelét mellékelteivel együtt. A Pataynak szólót továbbküldte, ő is a másoknak szólókat. Felmegy, bár pert indítottak ellene. Értesítse, ha megváltoztatnák tervüket.
1725. aug.25. 
Miskolc
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 200.sz.
Dőri András levele. Az ágens szükségeire rövidesen küld 100 tallért. Tavaly ősszel 1 átalag finom asszu bort adott át e célra Bél Mátyásnak. Mind Tiszáninnen, mind Tiszántúl sürgeti a kivetett összegek felküldését.
1726 ápr.29.
Miskolc
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 201.sz.
Dőri András levele. Ludányból szept. 1-én írt levelét megkapta. A borsodi traktusból 100 Ft-ot küldött fel Lányi Pálhoz az ágens szükségeire. Írt ez ügyben - talán keményen is - az espereseknek, akiknek némelyike azt sem tudja, mennyit kell begyűjtenie, másika nehézményezi a kivetett összeget, a harmadika meg csak vitatkozik leveleiben. Az esperesek által nem fog fennmaradni az ágencia. A lővei prédikátor esetét részletesen megírta Csejtey Zs. ágensnek. A prédikátort az ( egri) szentszék 2 hónapi rabságra és hetenként a nagy templom kétszeri seprésére ítélte, bár eddig még nem sepert. Patay Sámuel 40 Ft-ot küldött Olcsvári Zsigmond által Csejtey Zs. ágensenek.
1726. szept.8.
Miskolc
4° 1-3 o, 4. üres 3 boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 202.sz.
Dőri András levele. A Religionaria Commissio dolgában Patay Sámuelnek és Komáromy Györgynek írt leveleit továbbítja. Az ágens számára az újhelyi és ungvári traktusból 67, az abaújiból 52 Ft érkezett hozzá; várja a borsodi traktusit s valamennyit felküldi Lányi Pálhoz. Elküldte elszámolását a hozzá érkezett pénzekről, bár ezek a pataki iskolára gyűltek be, küldött belőlök az ágens szükségeire is. Tavaly 600 Ft-ot küldött a közös költségekre - részint Ráday, részint Aszalay F. által - de ezek nem az ő neve alatt vannak feltüntetve a Bél Mátyás számadásában, így gyanúba keveredett a begyűlt pénzek beszolgáltatása tekintetében. Beküldött elszámolás szerint informálja az illetéseket, hogy így elhárítsa róla a gyanút, különben inkább lemond ezek kezeléséről.
1727. febr.6.
Miskolc
4° 1-4 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 203.sz.
Dőri András elszámolása a felvett pénzekről. Elszámolása az 1723-1727 közt általa kezelt (ref. Egyházi) közpénzekről. (Tiszáninneni egyházmegyék részéről.)
1727. febr.8.
Miskolc
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 204.sz.
Dőri András levele. vette dátumnélküli levelét s a testimonialist, de ezt nemírta alá, nehogy megszomorítsa a patakiakat. Patay Sámuel révén 150 Ft-ot juttatott el Bél Mátyáshoz. Néhai Dőri Zsuzsanna - Gyürki Gáborné levelei nincsenek nála.
1727. máj.29. 
Miskolc
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 205.sz.
Dőri András levele. A sárospataki kollégium ügyeinek rendbehozása végett egy tervezetet dolgoztak ki. Ezt Patay Sámuel szétküldte a patronusoknak, Patakon azonban az illetékesek nem fogadták el, amiért is átdolgozták. Megküldi ezt Rádaynak, Kenessey Istvánnak stb. Küldje el véleményét.
1729 jan.30.
Miskolc
2° 1-2 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 206.sz.
Dőry László levele Hellempach Jánoshoz, Nedeczky és Keczer Sándorhoz, Ráday Pálhoz, Gyulay Ferenchez, Sréter Jánoshoz, Lányi Pálhoz, Huszár Imréhez, Haraszty Imréhez, Botsányi Jánoshoz és Pálhoz. Sajnálja, hogy nem találkozott a levél címzettjével, sem annak emberével, pedig csak azért jött el Cracoviába. Bécsben tudott volna szállást adni, és ott dolgát 4 nap alatt elintézhette volna; Bécsben találkozhatik "Residens Uram eö Nagyságával": Utóiratként Hunyadi László sorai Nedeczky Sándorhoz.
1711. aug.4.
Krakkó
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 207.sz.
Dőry László levele Török Andráshoz. Balogh uram ellen sikerült eredményt elérni. Ezután a vármegye kvártélypénze ügyében fáradozik majd. Pénze kifizetését kéri.
1715. aug.7.
Bécs
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 208.sz.
Dőry László levele. "Öttl" uram eddig sok dolga és Jenő herceg betegsége miatt nem intézhette el ügyét. Az angol követ nagy triumfust fuvatott Bécsben az angoloknak Sziciliában a spanyolok fölött aratott győzelme alkalmából. Orosz-lengyel háború fenyeget.
1718. szept.13.
Bécs
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 209.sz.
Dragschics István levele. kéri a Darvas Pál részére kiállított nádori donatio utáni 153 Ft-nyi taxa kifizetését.
1729. nov.6.
Pozsony
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 210.sz.
Dunapatajiak levele. Kérik, hogy (Tetétlen) pusztát, a soltiak és vecseiek kizárásával, egyedül ők berelhessék ezután is.
1724. jan.26.
Dunapataj
4° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 211.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Megbízása szerint eljárt Gyöngyösinél, de ő az uralkodó visszaérkezéséig semmit sem tud tenni. A marosfalvai ref. ekklézsia (prédikátora) ügyében az esperestől beérkezett a species facti, de felmerült a kérdés, hogy kinek a nevében adják be a kérvényt? - közös vagy magán név alatt? Az új kancellár új szokást látszik behozni, ti. hogy minden vallási kérvényezés valamelyik ágens neve alatt terjesztessék be. Kérik Ráday véleményét.
1725. máj.9.
Bécs
4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 212.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Eljárt Gyöngyösinél Ráday dolgában, aki megígérte, hogy elővéteti kérvényét, mihelyt a Kamarától, ahol jószágai összeírása folyik, megérkezik az intézkedés. A mádi templomépítés ügyében Aszaly Ferencet kérte meg, hogy tudakozódjék a kancellárnál, aki nyomozást rendelt el. Tanácsolja Ráday ez ügyben az illetőket és hogy az inquisitiot mielőbb küldjék fel, mert a kérvény beadásával addig várakozik. Aszalayval együtt szállást is szereztek egy évre 190 Ft-ért.
1725 aug.25. 
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 213.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Utasítás jött a Helytartótanácshoz, hogy kérje be a sárospataki kollégium ügyében kiküldött bizottságtól a véleményt. Meghalt az esztergomi érsek.
1725. aug.29.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 214.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Leveléből örömmel értesült a pataji gyűlésről, de szomorúan a Pest megyéhez leküldött két rendeletről. Ezek egyike az ünnepek megtartásáról, másika a prot. supeintendensek (püspökök) jogköréről szól. Bővebbet egyelőre nem tud ezekről. Eljárt Ráday privát ügyében Gyöngyösinél és a régensnél, de referádára csak ezután kerül sor. A csabai birtok ügyében is nyugodt lehet. Az új érsek Eszterházy Imre lett.
1725. szept.5.
Bécs
4° 1-4 o, + 1 papírszelet + boríték. eredeti, magyar
(C64-4c2-1. 821).sz.
Ecsegy H. István levele. Lásd a 821. szám alatt.
1725. szept.26.
Bécs

C64-4c2-1. (825).sz.
Ecsegy H. István levele. Lásd a 825. szám alatt.
1726. máj.8.
Bécs

C64-4c2-1. 215.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Nyugodt lehet, mert ügyét régens uram referálta már, aki várja az expeditiot is. Kancellárrá Acsády Ádámot nevezték ki, egyben veszprémi püspökké is. Sajnálja, hogy Ráday beteg.
1725. szept.8.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 216.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Megerősíti előbbi levelében írt híreit, hogy Acsády Ádámot kinevezték veszprémi püspökké, de kancelláriai kinevezése halasztást szenvedett. Kenessey István itt van, Aszalay Ferenc hazakészül.
1725. szept. 11.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 217.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Levelét közölte Kenessey Istvánnal, hogy az említett helytartótanácsi rendeletekre nézve bővebb informátiót szerezzen, valamint főnökének is. A mádi templomépítés ügyét az új kancellárnál is szolgalmazni fogja. Ráday privát ügyében nincs előhaladás.
1725. okt.10.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 218.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Beszélt Gyöngyösivel, de hozzá még nem érkeztek le Ráday ügyében az iratok. Ami a neoaquisticus vármegyékre vonatkozó rendeleteket illeti, úgy informálódtak, hogy más formalitással adta ki azokat a Helytartótanács, mint ahogyan a kancelláriától kapta. Vármegyénként és helységenként adják be újra a kérvényt. Közölték ezt Bél Mátyással is, és kérik Ráday véleményét.
1725. okt.17.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 219.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Bíztatja Rádayt, hogy ügye kedvező elintézést nyer, bár még mint kamarai referáda van az uralkodónál. Kéri feljövetelét.
1725. okt.31.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 220.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Úgy értesült, hogy Ráday privát ügyét hátrányára véleményezik a tanácsosok. Egy ebéden, ahol a kancellár is jelen volt, maguk közt úgy nyilatkoztak, hogy a protestánsok kérvényeit nem utasíthatják mind vissza, "hanem kelletik valamely méz és madzagot keresztül a szájjokon rántanunk". Dobay és Gyürky uraiméknak meg is mondotta, kik beszélgették ezt magok között.
1725. dec.22.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 221.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Tájékoztatja  privát ügyei állásáról és sürgeti mielőbbi Bécsbe jövetelét.
1725. dec.29.
Bécs
4° 1-3. o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 222.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Vallásügyi kérvényeinkre a mai posta hozta az uralkodó határozatát a Helytartótanácshoz, hogy minden abban az állapotban maradjon, amelyben volt a pesti commissio alatt.
1726. jan.5.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 223.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Helyreigazítja előbbi levelében írt tudósítását: A Helytartótanácshoz nem a kérvények, hanem azok kivonatai érkeztek le; a határozatot Bél Mátyás lemásolta. Ráday privát ügyében nincs semmi újság.
1726. jan.12.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 224.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Eljárt meghagyása szerint. A 3 aranyat átadta Tarczaly uramnak, Mányoki urammal e napokban beszél, Dávid uramnak is átadta levelét, aki szerint az ügy rendjén folyik a kamarán, de szükségesnek tartja a memoriale felküldését. A (vallási) kérvények ügyében a Helytartótanács felküldte véleményét az uralkodóhoz végleges döntés végett. Gróf Gyulainé ügyét is a királyhoz küldték fel resolutio végett.
1726. ápr.13.
Bécs
v1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 225.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Ráday ügyében az iratok még mindig a magyar kancellárián vannak. Gyöngyössy udvari kancelláriai referens szerint a m. kancellár ragaszkodik a Leopoldina intimatio alapján való elintézéséhez s ha ezen nem változtat ismételt közbelépésére sem, akkor eszerint referáltatnak az uralkodónál. Váltsa ki a pesti postán az özv. Dobay Lászlóné számára kivett perelállító parancsot és küldje el Gyürky uramnak.
1726. jún.1.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 226.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Ráday ügyében a donatiot stb. amagyar kancellárián megszövegezték s rövidesen az udvari kancelláriára küldik. Intézkedjék, hogy innen változtatás nélkül kerüljön aláírásra a királynál.
1726. jún.5.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 227.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Pécelről jún. 8-án írt levelének melléketét átadta az illetékes helyen, ahol azonnali referálását igérték. Dávid uram felfüggesztette egy hétre az iratok expediálását azért, mert várja Ráday feljövetelét. Ripperda herceg a hannoveri szövetségesekkel titkos levelezést folytatott; fiának összes Bcsben levő iratait lepecsételték.
1726. jún.12.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 228.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Sigray uram addig nem expediálja az iratokat, míg Ráday személyesen vagy írásban nem intézkedik. Jöjjön fel tehát sürgősen. Ostffy uram ma érkezett Bécsbe bizonyos gravaminák beadása végett. Szeretne találkozni Rádayval.
1726 jún.15.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 229.sz.
Ecsegy H. István (ágensi deák) levele. Levele mellékletét elküldte Dőry Andrásnak Miskolcra. Ecsegi portioja ügyében kérvényt adott be a kancelláriára. Kéri Rádayt, írjon Sigraynak a gyorsabb elintézés végett. Köszöni Rádayné buzdító szavait.
1727. márc.24.
Rimaszombat
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 230.sz.
Egri Mária Darvas Zsigmondné levele. Nyolc tallért kér a sziráki szőlőjére, hogy Darvas Gábornál fennálló adósságát kifizethesse.
1724. márc.2.
Tótgyörk
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 231.sz.
Erdődi Gábor gr. levele. Megnyugtatja, hogy a levelében közölt kivánságát - az igazság mértéke szerint - előmozdítja.
1724. máj.25.
Pozsony
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 232.sz.
Erdődi Gábor gr. levele. Meghívja és feltétlenül óhajtja, jöjjön el Heves vármegye május 22-i gyűlésére, ahonnan idejében átmehet a nógrádmegyei gyűlésre.
1725. máj.3.
Eger
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 233.sz.
Erdősi Mihály levele. Az alispán nov.21-re tűzte ki Patajba a gyűlést. Erről értesítette a patajiakat, a supeintendenst, Kecskeméthi János kőrösi prédikátort. Mind e leveleket elküldte Rádaynak, akit kér a gyűlésen való megjelenésre.
1715. nov.5.
N.Kőrös
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 234.sz.
Erdősi Mihály levele. Berkes András váci nagyprépost Kecskemét után Nagykőrösre jön visitatioba és az egyházak klenodiumait is meg akarja vizsgálni. Megmutassák-e neki ezeket vagy sem?
1726. dec.6.
N.Kőrös
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 235.sz.
Erdősi Mihály levele. Losoncról dec. 31-én írt levelében foglalt meghagyását közölte Kőrösi Józseffel, aki kötelezte magát Ráday szolgálatára.
1727. jan.11.
N.Kőrös
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 236.sz.
Erdősi Mihály levele. Február 21-i pesti levele szerint eljárt: a püspökhöz a lányok tanítóját küldte a pénzért, írt Kecskemétre és Ceglédre. Ami begyűlik, a jövő héten felviszi Pestre. Szeretne beszélni Rádayval.
1727. márc.4.
N.Kőrös
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 237.sz.
Erdősi Mihály levele. A ceglédi és péceli prédikátorokkal megtartotta Kőrösön a konferenciát. A péceli pr. innen Kecskemétre, onnan Patajra ment. Bármivel jöjjön is vissza, amit végeztek, el is végzik. Üzent, hogy az esperes jöjjön fel. (A közköltségekre gyűjtendő pénzről tanácskoztak.)
1727. szept.11. 
N. Kőrös
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 238.sz.
Erdősi Mihály és Jeney István levele. Pestről írt levele alapján egyikük rögtön átment Kecskemétre, "a dolgot végbe vittük" és kiküldöttjük által Pestre küldték. (Kegyes adományt?)
1728. febr.21.
N.Kőrös
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 239.sz.
Erdősi Mihály levele. Mellékelten egy ismeretlen tárgyú iratot küld.
1733. feb.14.
N.Kőrös
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 239.sz.
a.) Erdődy György levele. Felvilágosítást kér Openheimer zsidó bankárnak a Rákóczi Ferenccel szemben támasztott 74415 Ft követeléséről.
(1720)

2° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 240.sz.
Farkas István levele. Javasolja, hogy a Trencsényi Gábornak Váraljára szóló levelét Nánássy Gábor szatmári bíróhoz címezve küldje el.
1727. okt.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 241 .sz.
Fatavits Ferenc levele. A borokat holnap tölti fel és pecsételi meg Bál Mátyással. Az úrfi mentéje még nem készült el. A pörgő guzsalyokat most csinálják s az ágyakkal együtt a hajóval leküldeti. Miska nem kapott helyet az alumniumban, ezért hazament; 4 Ft-ot kért. Jól folyik dolguk.
1723. júl.15.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 242.sz.
Fatavits Ferenc levele. Az úrfi mentéje elkészült, milyen gombokat és kötőt tétessen rá? A kék mente is készül. Sem a túró, sem a bor nem kél. Bél Mátyásnál jó kosztjuk van.
1723. júl.25.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 243.sz.
Fatavits Ferenc levele. A fazekas vásárokra jár, ezért még nem jelentkezett. Paluska uram sem intézkedett a borokról. A házban lakó németre a város kvártélyost erőszakol; mitévők legyenek? Küldi a bírák céduláját. A Lőrinc kéménye rossz. A szabó elköltözött a házból. A túrót nem veszik. A szűcs holnapra készíti el a mentét.
1723. aug.8.
Pozsony
4° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 244.sz.
Fatavits Ferenc levele. Az úrfi mentéi készek, a nyári öv is készül. A kvártélyosokat más megyébe vezénylik. Paluska uram 3 átalag bort vitetett el. A Jeszenák Pál borát ma szállítják el. A túrót a piacon fogja árusítani. A kályhákat a fazekas még mindig nem készítette el. A kémény életveszélyes. Az úrfinak folyik a füle és fáj a foga.
1723. aug.26.
Pozsony
4° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 245.sz.
Fatavits Ferenc levele. Kifizette a varrót, az ötvöst, a gombkötőt, a Kocskovszki Miska 4 Ft-ját. Bél Mátyás és a rektor köszönik az aranyakat. Az úrfinak még tart a zsebpénze. A túrót jobb lenne a fazekasnak átadni az adósságban. A borokból Bécsbe vittek kóstolót. "A német bibliával jól jártak, mert már a compactortól akartunk kérni." Az úrfira gondosan vigyáz. A ház dolgait Kabai uram bővebben elmondja.
1723. szept.7.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar

C64-4c2-1. 246.sz.
Fatavits Ferenc levele. Kifizette a szűcsöt; az úrfi praeceptorának, Parvoi uramnak a Kocskovszki Miska 4 Ft-ját. A túrót árusíttatja a piacon. A fazekas csak ígérgeti a kályhák leszállítását. A bécsi ember 6 átalag bort vett meg 60 Ft-jával. az ősz beállt, az úrfi kalapját süvegre kellene felcserélni. Gyertyákat kér. Közli kiadásait.
1723. szept.23.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 247.sz.
Fatavits Ferenc levele. A borokat elszállították Bécsbe. A fazekas még nem küldte el a kályhákat. A vásárkor eladtak egy hordó sajtot a másikat nem árultatja font számra, mert így sok a veszteség. A kéményt megjavították. "Paliskának" a bakkancs elkészült. Gedeon tanul. Egy süveget kér a maga számára.
1723. okt.3.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 248.sz.
Fatavits Ferenc levele. A borokért kapott pénzből a szűcsmesterrel küld 300 Ft-ot, míg 60 a kezénél marad a kályhákra, bár ezekkel aligha fűtenek ez idén. A ház nedves ugyan, de a fűtéssel bizonyára kiszárad. Fáról Bél uram gondoskodik. Eladta a nagyobbik hordó túrót is. Küldi a város nyugtáját. Jó egészségben vannak.
1723. okt.11.
Pozsony
4°. 1 o. 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 249.sz.
Fatavits Ferenc levele. Köszöni a küldött süveget. Az úrfi köpönyege otthon maradt. A kályhák elkészültek, intézkedik leszállításukról. A kút kész, de nincs köszönet benne. Bél uram közölte velük, hogy fáról ők maguk gondoskodjanak, ami jobb is. Tájékoztatja a pozsonyi terménypiac árairól. Bél uram adandó alkalommal meghozatja a könyveket. Ügyel rá, hogy az úrfi ruhája és feje féregmentes legyen és jól tanuljon. 
1723. okt.24.
Pozsony
4° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 250.sz.
Fatavits Ferenc levele. A kályhák elkészültek, árukat kifizette, elszállításukról gondoskodik. Már egy hete fűtenek, de ártalmas kigőzölgést nem tapasztaltak. Fát még nem vettek. Tájékoztatja a praeceptorok Mindenszenteki kalács és a "kántor" időszakos jutalmazásairól. Az úrfi praeceptorának ő nem adott semmit, hanem várja Ráday intézkedését. Elkészült az ő mentéje és az úrfi süvege, ki is fizette.
1723. nov.7.
Pozsony
4° 1-3 o. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 251.sz.
Fatavits Ferenc levele. Intézkedjék a számára Vácról elvitt süveg árának kifizetése felől. A kályhákat a házhoz hordatta, de leszállításuk aligha történik meg ezidén. Bél uram nem engedi, hogy ő fát vegyen.
1723. nov.24.
Pozsony
4°. 1 o, 2 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 252.sz.
Fatavits Ferenc levele. Feljövetelére elkészül süvege. A kályhák festése kifogásolható, mégis átvette és kifizette, - de ha nem fognak tetszeni, visszaveszi a fazekas. Zsitkovszki uram pincéjében állanak a borok, van még 9 átalag, egyikét Jeszenák Pál veszi meg. Az úrfinak téli csizmát varratott, nadrágját kibővíttette. Az atlaszt Bél uram meghozatja. Ezután ők járnak el Parvoi uramhoz. A Bél által megígért pedagógus még nincs itt. A német nyelv tanulásában gyengén haladnak, német inast még nem szerezhetett.
1723. dec.12.
Pozsony
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 253.sz.
Fatavits Ferenc levele. Az úrfi jó egészségben van: anyja látogatását "könnyhullatás nélkül felejtette", apja feljövetelével bíztatja magát. Szabó István mesternek nem akadt műhelye. Az itteni mestereknek is kevés a munkájok a farsangban; a két legénnyel dolgozók az egyiket elbocsátották.
1724. febr.20.
Pozsony
4°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 254.sz.
Fatavits Ferenc levele. Szabó István szabómester a szomszéd városokban keres munkát, de húsvét táján visszajön. A borokat újabb pincébe szállították. Bél uram két átalaggal eladott (50 és 60 Ft-ért), kilátás van 4 átalag eladására.
1724. márc.2.
Pozsony
4°. 1 o. 2 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 255.sz.
Fatavits Ferenc levele. A pozsonyi ház bérlőiről ír s várja rendelkezéseit. Párvi praeceptorral megkezdték a német nyelv tanulását. Levelei eltévedtek, mert Budára címezte azokat. Téli, zord az időjárás. Bél uram 70 ill. 65 Ft-ra szabta a bor árát, de választ még nem kapott.
1724. márc.12.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 256.sz.
Fatavits Ferenc levele. Megvette az úrfi számára a német köpönyegre való posztót. Fiáth uram a városban bérelt magának szállást, ezért Drabant kéri, hogy továbbra is megmaradhasson a bérletben. A 4 átalag bort ma viszik el. A gabonának jó ára volt a napokban. A házban béreltek szállást a Darvas Mihály fiai, a rektor, subrektor, tót prédikátor és Parvi uram. Szabó István visszajött M??dorból, műhelyt keres. Barbara Rádayékhez ajánlkozik a konyhára.
1724. márc.26.

4° 1-2 o. eredeti, magyar0
C64-4c2-1. 257.sz.
Fatavits Ferenc levele. A küldött leveleket közvetítette. A ház bérlőivel való bajoskodásairól tájékoztatja. Vajra jó vevő van, küldjön. Mikor menjenek haza? Az úrfi szemei gyógyulóban vannak, de a füle fáj. Parvi uram szerint jobb lenne, ha az úrfi nem menne át a syntaxisra, mert még nem jártas annyira a német nyelvben.
1724. ápr.28.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 258.sz.
Fatavits Ferenc levele. A testimonialis ügyében eljárt Drágsits és Domokos uraiméknál. A kőműves tovább marad bérlőnek a házban. A vajnak leszállt az ára, de küldhetnek. Examen után hazamennek, kocsit kérnek. Szabó István keresetképtelen, segélyt kér. Az úrfi szemei ismét fájnak. Kifogytak a költségből, Bél uramtól kérnek pénzt. Mellékeli Sitkovszki levelét.
1724. máj.7.
Pozsony
4° 1-2 o, eredeti, magyar
C64-4c2-1. 259.sz.
Fatavits Ferenc levele. A testimonialist most még nem adhatják ki. Szabó István beteg, keresetképtelen, segélyt kér. Egy lovas németet kvártélyoztak be a házba, de ígérték, hogy máshová rendelik. Az úrfi szemei gyógyulnak, várja a kocsit.
1724. máj.11.
Pozsony
4° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 260.sz.
Fatavits Ferenc levele. Megérkezésükről és szállásukról ír. A borok eladásából befolyt pénz Bél uramnál van s ő fog elszámolni vele. Mellékeli a maga elszámolását.
1724. aug.23.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 261.sz.
Fatavits Ferenc levele. Gedeont a syntaxistákhoz osztották be; német nyelvre Parvi uramhoz fog járni; kihez járjon latinra? Szállásuk felől ad tájékoztatást. Egészségesek.
1724. szept.7.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 262.sz.
Fatavits Ferenc levele. Szálláscseréjükről ír. Késve kézbesített levele értelmében eljár a nádor titkáránál. A házbeli gazda Sziléziába költözik, maga helyett egy kertész-bérlőt szerzett ugyan, de beszedi tőle a félévi házbért. Az úrfi levél helyett szóval köszönti szüleit.
1724. szept.10.
Pozsony
4° 1-4 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 263.sz.
Fatavits Ferenc levele. Berendezkedtek az új szálláson. Volt a nádor titkáránál, Drágsics uramnál, aki ma fog írni Pécelre. A piaci terményárakról tájékoztatja. Rajta lesz, hogy az elköltöző gazdán behajtsa az adósságot. Mostani házuk alatt kibérelhető egy száraz pince.
1724. szept.17.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 264.sz.
Fatavits Ferenc levele. A Lizla anyjával nem beszélhetett, nincs itthon. Drágsics titkár uram távol van. A ház elköltöző és beköltöző bérlőiről és bérösszegéről tájékoztatja. A kompaktort még nem fizette ki. Bél uramtól újabban nem kértek pénzt. Az új szállásra azért költöztek át, hogy ne kapják el előlük s ne maradjanak szállás nélkül. Az úrfi friss.
1724. szept.24.
Pozsony
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 265.sz.
Fatavits Ferenc levele. Már 4 levelére nem kapott választ. A ház régi bérlője még nem költözött el, de beköltöztette az újat is, akivel még nem kötött szerződést. Dragsics uram Küpcsénben van. Lizla a sok, erős munka miatt jött haza Pécelről, az anyja tudta nélkül. A borokat megtöltögették. A terménypiac árairól ír. Az iskola fűtéséhez egy szekér fával nekik is hozzá kell járulni. A maguk számára is gondoskodik fáról, mert hideg idő járja. 
1724. okt.8.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 266.sz.
Fatavits Ferenc levele. Vett fát. A házból elköltözött az előbbi gazda Sziléziába; számadását mellékeli. Hubert uram érdeklődik a ház iránt. A bort Bél uraméból töltötte fel. Várja intézkedését az  úrfi privátája felől.
1724. okt.22.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 267.sz.
Fatavits Ferenc levele. Az elajándékozott borokért még sem Bécsből nem jöttek, sem Mikos uram. A kompaktortól kiváltott könyveket alkalomadtán küldi.
1725. jan.4.
Pozsony
4°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 268.sz.
Fatavits Ferenc levele. A hám, a túró, a méz, a termény áráról ír. A két könyvet küldi. Mellékeli a város céduláját a portioról. A borokért nem jönnek. A Szeremlei Györgynek szóló levelet továbbítja. Az asszony számára kért Cegelius-könyv most a kompaktornál sem kapható, sem deákul, sem magyarul, de megszerzik.
1725. jan.10.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 269.sz.
Fatavits Ferenc levele. Örül, hogy meggyógyult nevenapjára. Rendelkezzék a ház portiojának lefizetéséről, különben a város végrehajtatja. A bérlők íly címen nem hajlandók fizetni. A házba egy új, rendes bérlő jelentkezett; mit tegyen?
1725. jan.25.
Pozsony
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 270.sz.
A főispán (titkára) által küldött levelet megkapta. Eszerint járt el az új bérlőként jelentkezőnél, de ez már bérelt lakást. A kőmíves bérlőjéről és a kisházról ír, majd a túró eladásáról. A 3 hordócska mézet egy morva zsidó asszonynak adta el. Az esentiát feltöltötte, de Meskó uram nem jelentkezik érte, a neki szóló levelet Szeremlei György címén küldte el neki. A saját sorsa, jövője iránti terveit és rendelkezéseit a legnagyobb hálával fogadja és a Ráday család szolgálatára kötelezi magát.
1725. márc.25.
Pozsony
4° 1-4 o, + cédula + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 270.sz.
a.) Ráday Pál levele Fatavits Ferenchez. A pozsonyi ház bérlőire és bérleti összegére ad utasításokat, úgy hogy a kisházban szállása lehessen neki, ha fel-felmegy. Kifejti terveit Fatavics pozsonyi tartózkodására, német nyelvi tanulására nézve. Prókátorrá akarja kitaníttatni, majd megnemesíttetni, gazdaságát reá bízni.
(1725 márc.27.)
(Pécel)
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 271.sz.
Fatavits Ferenc levele. A gazda a ház első szobáit is ki akarja bérelni, a kertet megdolgozta. Czobor uram borát elvitték. Az essentiát és a Szeremlei uram borát személyeset vitte Bécsbe, de a vámon megfurták a hordókat és megállapítva, hogy nem miskolci vagy gyöngyösi a bor, ahogyan ők bemondták, megadóztatták jó bőven. Sajt és vaj-eladásáról ír.
1725. márc.29.
Pozsony
4° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 272.sz.
Fatavits Ferenc levele. A bérlővel való bajoskodásáról tájékoztatja. Nehéz megfelelő praeceptort találni; inasnak Vanetsay Mihályt ajánlja. Az úrfi jól van most nem ír, mert a vizsgákra készül; a ruhái kopnak. Fáy Gábor ismét Pozsonyban van. Kassán pápista lett, fia a luteránus iskolából átment a jezsuitákéba; a feleségét is igyekszik áttéríteni.
1725. máj.3.
Pozsony
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 273.sz.
Fatavits Ferenc levele. A gazdaság folyó ügyeiről tájékoztatja.
1727. dec.29.
Pécel
4° 1-5 o, 6. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 274.sz.
Fatavits Ferenc levele. Tájékoztatja fogácsi, becskei és pöstyéni kiküldetéséről. Pöstyénben férfiak és asszonyok rájuk támadtak, de nagyobb bajuk nem esett. Intézkedett az ikladi kaszálás felől, de nincs foganatja. Szentpéteri Jónás egy szép könyvet küldött.
1730. júl.5.
Ludány
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 275.sz.
Fatavits Ferenc levele. Tudósítja a hartyáni és belezéri statutioról, a kiadott költségekről és különböző gazdasági ügyekről.
1730. júl.10.
Ludány
4° 1-6 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 276.sz.
Fáy András levele. (Az alföldi jószág) őt illető részét kész illendő áron örökösen is eladni.
1725. máj.6.
Devecser
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 277.sz.
Fáy Ferenc levele. Az osztálylevelek szerint Czereden Czene Péter jobbágy öccseivel együtt az ő öröksége, Kajali Pál foglalta el. Kéri visszaadását.
1717. ápr.16.
Czeregy
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 278.sz.
Fáy Ferenc levele. Okt.21-én kelt levelére válaszolva tiltakozik Nagy István ama vádja ellen, mintha ő cigánynak nevezte volna Rádayt. A péceli malmok dolgáról ír.
1714. okt.31.
Liszka
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 279.sz.
Fáy Ferenc levele. Tájékoztatja a Demők Mihály gyömrői lakostól felvett kölcsöne és annak törlesztése felől.
1718. márc.6.
Felsőméra
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 280.sz.
Fáy Gábor levele. A ludányi megállapodást közölte az atyafiakkal, akik megbízták az ügy további intézésével. Hol és mikor találkozhatik vele.
1715. okt.31.
Fáj
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 281.sz.
Fáy Gábor levele. Ráday citáltatása a vármegye tudta nélkül történt. A szolgabíró utasítást kapott a vármegyétől az idézés és a per visszavonására. Tudósítsa, mikor lehetne összejönni az atyafiaknak a Bárczi Ilona jussa elintézésére.
1719. júl.17.

4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 282.sz.
Fáy Gábor levele. A Ráday által a familia ügyeiben Gicére márc.8-ra kitűzött terminushoz tartja magát, de ha bécsi útja miatt változás áll be, értesítse. A gombai jószág iratairól majd Kassáról ír.
1726. febr.6.
Pest
4° 1-3 o, !. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 283.sz.
Fáy Gábor levele. Kétezer Ft letételét kéri, melynek ellenében zálogba adja egy meg nem nevezett birtoknak saját és Fáy Ádámra eső részét.
1727. ápr.7.
Fáj
4° 1-3 o, 4. üres, boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 284.sz.
Fáy Gábor levele. Megkapta levelét és a 100 Ft-ot. Ebből 80 Ft, melyről nyugtát küld, a 2000 Ft zálogösszeg kiegészítésére van, a többit a rendelt hordók készítésére fordítja.
1727. aug.14.
Fáj
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 285.sz.
Fáy Imre levele. Feleségével együtt súlyos beteg, ezért nem kereshette fel. Ő kész az alkura (zálogbaadásra?), valamint Fáy András, Ádám is, Fáy Imre és Bikkné azonban nem. Mikor és hol találkozhatnának? Ajánlja Szegi Benedeket szolgálatjára.
1725. szept.7.
Putnok
2° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 286.sz.
Fáy István levele. Adósságát nem tudja megfizetni. A vasak beszerzéséről és leszállításáról gondoskodik.
1714. ápr.5.
Gice
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 287.sz.
Fay István levele. Megkapta levelét, a lepecsételt pénzt pedig továbbíttatta Tállyára. Ne nehezteljen, hogy adósságát nem tudja kifizetni, de még kölcsönre sem tudott pénzt szerezni.
1714. aug.4.
Gice
4° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 288.sz.
Fáy István levele. Rajta lesz, hogy Lányi (Pál) uramnak a 64 Ft-ot mielőbb megfizesse. A búzát megkapta.
1716. febr.29.
Gice
4°. 1 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 289.sz.
Fáy István levele. Be tudja bizonyítani Czene Péter jobbágyához való örökségi jogát és végsőkig ragaszkodik hozzá. Közli véleményét a tótfalusi puszta legeltetése, lucini portája elcserélése felől.
1717. máj.7.
Losonc
4° 1-4 o, 3 boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 290.sz.
Fáy István levele. Sajnálattal értesült, hogy Ráday betegen feküdt Pesten. Szégyelli, hogy tartozását semmiképpen sem tudja megfizetni, de két éve már még kenyere sem termett elég. A malomhoz való deszkák elkészültek, pénze azonban nincs a kifizetésükre és leszállításukra.
1717. aug.4.
Gice
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 291.sz.
Fáy István levele. 30 kila búzát kér, mert 1 zsák búzánál több nincs a házánál. Terméketlen, sovány földje az ez évre valót sem teremte meg.
1718. febr.23.
Gice
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 292.sz.
Foglár Judit (Árva) levele. Ecsédi birtokrésze ügyében a Kir. Tábla megidézte Pestre, nov. 12-re. Kéri tanácsát, mint szavatosáét.
1725. okt.7.
Eger
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 293.sz.
Foglár Judit levele. Kéri, vizsgálja meg a korcsmáros jobbágyának a Ráday ispánjai által okozott károkat, melyek miatt be is tömlöcözték feleségével együtt. Ecsédi birtokrésze kiváltásáról ír.
1726. dec.13.
Eger
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Erdeti. Magyar.
C64-4c2-1. 294.sz.
Forgács János gr. levele. Tartja magát ígéretéhez, hogy a somoskői jószágot  neki adja zálogba. Gondja lesz a kőrösieknek ügyére is, akiktől megkapta a lovakat.
1719. jún.22.
Rajka
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 295.sz.
Forgács János gr. levele. Mellékelten küldi a Helytartótanács rendeletét, hogy Nógrád megye mielőbb küldje be az adóügyi számadásokat, melyek letárgyalása végett jún.11-re vármegyei gyűlést tartanak. Már nem juttathatják el a számadásokat Rádayhoz, de a gyűlés után elküldik. Melléklet: A Helytartótanács rendelet. Pozsony, 1725. máj.11. 1 f. Latin ny. 2°. 1-2 o.
1725. máj.23.
Gács
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 296.sz.
Forgács János gr. levele. A deputatiot elhalasztotta, a statutumot kéri közölni vele. Beszéljen Bécsben a kancellárral a leveleknek Lengyelországból való hazahozatala végett.
1725. júl.13.
Gács
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 297.sz.
Forgács János gr. levele. A nyugalomba ment Lőrinczy tiszttartó helyett az arendator szedi össze az arendalis pénzt. Szóljon Paluska urammal, hogy Pesten veszi-e fel, vagy felküldesse a vármegye?
1727. máj.17.
Szécsény
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 298.sz.
Forgács János gr. levele. Mellékeli br. Péterffi két levelét. Mivel az összeírás még nem készült el, hogyan végeztesse el, kik által? Jelen legyenek-e Ráday emberei? Megírhatja-e Péterffinek, hogy jún. 12-re készen legyenek?
1727. máj.23.
Gács
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 299.sz.
Forgács János gr. levele. Küldi Péterffi br. leveleit. János fia meghalt. Károly fia halálán van.
1727. jún.30.
Gács
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 300.sz.
Forgács János gr. levele. Jöjjön aug.17-án Szécsénybe, mert beszélni szeretne vele mind a vármegye, mind a somoskői jószág ügyében.
1728. aug.10.
Gács
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 301.sz.
Forgács János gr. levele. Testvéreivel - Ferenc, József és Ignác - ő is kész a 2000 Ft zálogpótlékot felvenni a somoskői jószágra. Nov. 15-én a testvérei Gácsban lesznek, ahol leteheti ez összeget. Értesítse elhatározásáról.
1728. nov.1.
Gács
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 302.sz.
Forgács János gr. levele. Testvérei elfogadták Ráday ajánlatát a somoskői jószágra vonatkozó zálogösszeg pótlására nézve. Nov. 15-én Gácsban lesznek. Intézkedjék, hogy a 2000 Ft-ot ekkor felvehessék.
1728. nov.9.
Gács
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 303.sz.
Forgács János gr. levele. Testvérei nem érkeztek meg mára, de a napokban itt lesznek. Kéri a pénz kifizetését, hogy testvérei is rendezhessék adósságaikat. Mellékeli a kishonti ablegatusok levelét. Beszéljen Szemeréné asszonnyal és Sas Pál urammal, hogy közöljék elhatározásukat.
1728. nov.16.
Gács
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 304.sz.
Forgács János gr. levele. Testvérei ma este megérkeznek. A hintóját küldi Rádayért. Beszélni szeretne vele a kishonti ügyben.
1728. nov.19.
Gács
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 305.sz.
Forgács János gr. levele. A somoskői jószágot mennyiért bírja zálogban atyjától? Jöjjön fel hozzá nov.25-én ebédre; hozzon 1000 Ft-ot, a másik ezret juttassa el Ignác öccséhez Pozsonyba. Beszélje meg az ügyet Szemeréné asszonnyal és Bossányi urammal, különben kénytelen lesznek másnak adni a zálogot, amennyiben szükségük van pénzre.
1728. nov.23.
Gács
4°. 1 o, 2-3 üres, 3-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 306.sz.
Földváry Mihály levele. Igazolja, hogy Rádaytól ez év februárjában Pozsonyban felvett a vecsei jószágrésze sensusából 29 Ft 34 krajcárt. Ráday kérésére mérsékelte az 1000 Ft zálogösszeget 850 Ft-ra.
1719. máj.6.
Nagyszombat
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 307.sz.
Földváry Mihály levele. Megkapta levelét és a 30 Ft-ot. Beteg volt, de felépülve kész előbbre vinni Ráday ügyét. Testvére jogtalanul adta el az ő részét, számon kéri tőle. Mihály testvérét Ráday oltalmába ajánlja. Gosztonyitól eddig eredménytelenül kérte a nála levő iratokat. Tiszajenőről hallgatnak, így békés birtokában lehetnek az idegenek.
1720. jún.8.
Nagyszombat
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 308.sz.
Földváry Mihály levele. Nem folytatja útját Bécsbe, mert a director (Grassalkovics?) magára vállalta elintézését, de mindeddig semmi hír róla. Most a tiszajenői ügy kivizsgálására megy egy juratussal, majd a cibakházai ügyben fog eljárni. Szívesen elviszi magával Sopronba Gedeon fiát, csak írjon róla.
1728. jan.21.
Pest
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 309.sz.
Földváry Mihály levele. Tájékoztatja, hogy a cibakházai donatio ügyében mennyit jár-kél, az akta milyen forumokon megy át s hogy mily sokára lesz eredmény. Barsban eltiltották a protestánsokat a templomok használatától. A mohi templomot lefoglaló Kazy földesúrnak a nép ellentállt. Most lenne szükség Ráday és mások jelenlétére, hogy kisürgessék a resolutiot az uralkodótól. Bécsi hírekről ír (a királyné csipkét akart venni, de drágálta s megvette a halásza felesége).
1732. jan.12.
Bécs
4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 310.sz.
Földváry Mihály levele. A cibakházai donatios okmányból kihagyták a jus regiumot, ezért kérte ennek a szövegbe való bevételét.
1732. jan.23.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 311.sz.
Füleki András levele. Kéri, hogy a kollégium megmaradása és műklödése érdekében adjon be az uralkodóhoz instantiát a mellékelt zemplénmegyei és egyéb iratok alapján.
1712. febr.9.
Sárospatak
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 312.sz.
Füleki András levele. Várható, hogy a Zemplén megyéhez a vallás ügyében legutóbb leérkezett rendelet alapján megháborítják a kollégium csendességét. Mielőtt követeik felmennének Bécsbe, Sipos uram adjon be folyamodványt az uralkodóhoz. Szükséges volna mindkét felekezet részéről küldöttséget indítani a királyhoz.
1714. máj.25.
Sárospatak
4°. 1o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 313.sz.
Gabbács Ádám levele. Megkapta a szinobányai korcsmárosné ügyében írt levelét. Mellékeli a szinobányai elöljáróknak Bencso György (korcsmáros) szabadonbocsátási kezeslevelét. Kéri intézkedéseit.
1725. jan.28.
Somosújfalu
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Szlovák.
C64-4c2-1. 314.sz.
Gálffy Imre levele. Balla János, Ráday jobbágya, tényleg az ő hajdúi között van. Kész a Ráday intézkedései szerint eljárni ez ügyben, bár Balla a mezei hadakhoz akar beállani, ha tőle elmegy.
1714 júl.15.
Szolnok
4° 1-2 o, 3. üres, !-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 315.sz.
Gálos Mihály levele. Értesíti, hogy Ráday rendelkezése következtében egykori ludányi korcsmárosát elfogták Csabán s bebörtönözték. Megfelelő kezesség ellenében kész elbocsátani.
1724. máj.13.
Szentes
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 316.sz.
Gálos János levele. Utasítása szerint vettek lovakat, de nem Szegeden, hanem Vásárhelyen. Az elszökött ludányi korcsmárost Csabán elfogatva Gyulára vitette. Van némi ingósága, amiből kitelik tartozása. Mellékeli követelései jegyzékét (memorialis). Kéri mielőbbi intézkedését. Informatiot kér a hartai svábok erdőhasználati és vadászati ügyében.
1724. máj.13.
Dunavecse
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar Melléklet: 4° 1-2 o, eredeti, magyar
C64-4c2-1. 317.sz.
Gálos János levele. Ráday rendelkezése szerint az apostagi luteranus pappal együtt összehívatta a Hartán letelepedett németeket és felszólította őket: ki akar maradni, máshová avagy hazájába visszaköltözni. Valamennyien maradnak. A volt bírót elszámoltatta, új bírót választatott. Közli a meghaltak neveit, utódaikat.
1725. febr.6.
Harta
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 318.sz.
Gellen Gergelyné özv. - Soldos Judit levele. Levelét megkapta. Az andrásfalusi portiojából 3 éve nem látott hasznot; megegyezés végett a fiát küldi majd Girincsi uramhoz. Nincs ellene, hogy a somoskőújfalusiak az ő andrásfalusi pusztáján makkoltassanak; a velük való megegyezést Rádayra bízza.
1717. szept.21.
Losonc
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 319.sz.
Gellen István levele. Ragyolci szérűskertje szomszédságában levő földjét kéri Rádaytól eladni vagy elcserélni.
1720. júl.27.
Losonc
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 320.sz.
Gellén István levele. Ráday közbenjárását kéri Szeremley uramnál, akitől 4 levelére sem kapott választ, hogy rendezze véglegesen a pelsőci jószágrészük dolgát, mind velök, mind a kamarán.
1725. jan.13.
Losonc
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 321.sz.
Gellért István és Halacsy Miklós levele. Pest-Pilis-Solt vármegye (szolgabírájának) idézőlevele 1733 febr.3-án tartandó törvényszékére Prónay Magdolna - özv. Sulyovszky Pálnénak Szele és Félegyháza helységekben levő öröksége tulajdonjogának megállapítása céljából. Az idézőlevelen másolatban: Magócsy Mihály alispán megbízólevele. Rátót, 1732. dec.10.)
1732. dec.12.

2° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 322.sz.
Gerhard Lőrincné özv. - Palásti Borbála levele. Javallása szerint írt gr. Ezterházy Istvánnak. Ha válaszát veszi, megírja. Tanácsát kér, miként szerezheti vissza férjének Fari János által tavaly elfoglalt jószágát. Ha értesíti, elküldi megbízottját, amikor Ráday a maga hasonló ügyében útra kél Hatvanba.
1713. márc.3.
Korpona
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 323.sz.
Girinczi István levele. Rádaynak az andrásfalvi puszta elzálogosítása ill. elcserélése ügyében elhalt anyjához írt levelén gondolkozik, válaszát később adja meg. Hajlandó arra, hogy Szt. György naptól Ráday bérelje, mert akkor telik le a somoskőújfalusiak bérlete.
1713. márc.22.
Dobsza
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 324.sz.
Girinczi István levele. Mivel a vizlásiak (Nógrád m.) emberemlékzet óta használták az andrásfalvi pusztát, ne rekessze ki őket - mint szomszédokat - annak használatából. Tárgyalja meg ezt Gellén urammal, akinek nyolcadrésze van e pusztában.
1713. ápr.8.
Dobsza
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 325.sz.
Gocsith Károllyi Erzsébet (kieg 2011. Fáy) levele. Emlékeztetve régi ígéretére arra kér, hogy mint meghatalmazottja, érvényesítse tulajdonjogát egy (meg nem nevezett) jószágához. Kéri arra is, hogy hajtasa be özv. Szalontai Jánosné - Ebeczki Magdolnán a neki zálogba adott pinczi portioja után elmaradt 200 Ft zálogösszeget. 
1722 aug.28.
Tiszaújhely
4° 1-4 o, eredeti, magyar
C64-4c2-1. 326.sz.
Gombai jobbágyok levele. A megszorultak részére kiosztott búzáját ispánja be akarja tőlök szedni. Tekintsen el ettől, majd megadják az újból, sőt 25-en elmennek majd kaszálni, 25-en pedig gyűjteni.
1726. okt.2.
Gomba
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 327.sz.
Gombos György levele. A gazdaság ügyeiről tájékoztatja. (Vereshagyma, pálinka, kimérés, béres fogadás, felmondás a molnárnak, téglaégetés.)
1725. márc.26.
Pécel
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 327.sz.
a.) Gotthard Márton és Pápai Mihály levele. Tájékoztatják, hogy Palugyai István és Zsigmond, mint a Herencsényi familia örökösei, a nádori donatioslevél alapján beiktattatták magukat az orgoványi, gömörpanyiti és méhi birtokrészekbe, - számos ellenmondás mellett.
1731. szept.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 328.sz.
Gömrey János levele. Kéri, hogy márc.15-re Szécsénybe kitűzött uriszékre a herencsényi erdő eladása ügyében jöjjön el s több compossessort hívjon oda. Vegyen neki halat (vizát vagy tokot).
1724. febr.26
Szécsény
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 329.sz.
Grassalkovics Antal levele. Útja közben felmerült ügyes-bajos dolgai miatt nem juthatott el hozzá. Köszöni a szentimrei puszta iránti ajánlatát. Ha a fülöpszállásiakkal kedvezően végez, ő kész a pénzt letenni.
1723. dec.27.
Csolnok
4° 1-2 o, 3. üres, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 330.sz.
Grassalkovics Antal levele. Köszöni üdvözletét és levelét. Ülésre kellett sietnie, azért nem tért be hozzá. Észrevételeit közli Ráday bizonyos (csabai?) donatioja tárgyában. Tiszttartója az új monár ügyében felkeresi.
1724. szept.9.
Pest
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 331.sz.
Grassalkovics Antal levele. Megérkezett hozzá a kamara végzése a somoskői jószág ügyében. Sürgősen kéri Rádaynak az ügy további sorsára vonatkozó nyilatkozatát. Rádaynak egy másik ügyében is leérkezett hozzá a kamara végzése.
1724. okt.1.
Pest
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 332.sz.
Grassalkovics Antal levele. Helyesli és elegendőnek tartja a somoskői fiskalis portio ügyében közölt nyilatkozatát s közli az illetékesekkel. Közli, hogy milyen hivatalos eljárást folytat le ez ügyben, s mi válik Ráday javára. Az isaszegi korcsmája felett újévig Ráday rendelkezik.
1724. okt.2.
Pest
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 333.sz.
Grassalkovics Antal levele. A somoskői jószág felosztása ügyében a határidő jan.25. Jelen lesz báró Péterfy is, valamint gr. Forgács János. A kiváltás összegének letétele biztos. Jelenjék meg Ráday s szólhat a főispánnak is.
1728. jan.21.
Pest
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 334.sz.
Grassalkovics Antal levele. Átveheti tőle az általa kiváltott Bay-féle zálogosleveleket. A befektetés összegét redukálta, ki is fizette. Küldje embereit hozzá, hogy őket juratusával együtt kiküldhesse az ikladi ügyben. Egy másik ügy iratait bizonyára megkapta Meskó uramtól.
1728. márc.19.
Pest
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 335.sz.
Grassalkovics Antal levele. Sikeres volt a Ráday és a váci urak vitás ügyében való közbenjárása. Kéri, hogy zsidai jobbágyainak engedjen szántani ikladi birtokán.
1729. máj.28.
Pest
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 336.sz.
Grassalkovics Antal levele. Kimegy Isaszegre, majd együtt járhatják be a (péceli) határt, hogy elintézhessék (a határkérdést?). Azután Ikladra is kimehetnek.
1729. aug.20.
Pest
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 337.sz.
G. Ferenc levele. (Gyulai?) Leveleire nem kapott választ. Bécsben nincs kolera, megengedték a bálokat. Pozsony s több megye zárlat alatt van, máshonnan szabadon lehet jönni. Korponainé ügyében kitűzték a tárgyalási napot, "egészen fejére fordul minden gonoszsága". Sok helyen jó emlékezete van Rádaynak. Nem tudja elhinni azt a hírt, hogy Ráday "pápistává lött volna". Az erdélyiek négyet jelöltek a gubernatorságra; a kancellár Petki Dávid lesz.
1713. febr.22.
Bécs
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 338.sz.
G. Ferenc levele. (Gyulai?) Köszöni levelét s jóindulatát. Ő is Isten dicsőségére akar élni. A ragály elől az udvar elköltözik, ő is. Hugyadi útján írjon neki. ???
1713 ápr.11.
Bécs

C64-4c2-1. 339.sz.
Gyömrői lakosok levele. A szogabíró arra kötelezte őket, hogy adják ki az üllőiek behajtott marháit. Ők azzal védekeztek, hogy ők az üllőiek marháit nem a határukban való legeltetés, hanem az ott való jogtalan szántás miatt hajtották be és földesuruk tudta nélkül nem adják ki. A szolgabíró a (váci) káptalan hatalmával eltiltotta őket határuk egy részétől és azzal fenyegette meg őket, hogy az üllőiek hasonlóképpen fognak bánni velök.
1728. máj.20.
Gyömrő
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 340.sz.
Gyömrői lakosok levele. Az üllőiek el akarják foglalni határuk harmad részét. Május 22-én 12 üllői rátámadt a saját határukban szántó embereikre és 6 ökröt szerszámostul elhajtottak s most Vácon vannak. Kérik intézkedését.
1728. máj.26.
Gyömrő
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 341.sz.
Győri János levele. Küld írós vajat és 81 tyúkot. Fiáth nevű hartai német jobbágya paráznaságáról és megbüntetéséről ír s várja utasításait. A patajiak egy darab földet felszántottak a vecsei határban s be is vetették. Mitévő legyen? Tájékoztatja a búza eladásáról.
1731. máj.25.
Dunavecse
4° 1-4 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 342.sz.
Györki György levele. Közli, hogy neki (és társainak) a félegyházi és (tápió)györgyei pusztában mi jogon és mennyi része van.
1726. máj.13.
Tápiószele
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 343.sz.
Gyulai Ferenc levele. Bár 4 levelet írt, egyre sem kapott választ. Míg a király meg nem érkezik, ő Bécsben marad, ahová várja Rádayt, szállásáról is gondoskodik. A király frankfurti koronázásáról, a folyó angol-francia, orosz-török háborúk, a készülő béke híreiről, a svéd király visszahelyezéséről, Guzány generálisnak Ungvár környékén való megöléséről ír.
1711. dec.13.
Bécs
4° 1-4 o, 3 boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 344.sz.
Gyürki Gábor levele. Gömrey Gábor önhatalmúlag pusztítja az ecsédi erdő tilalmas részét is. Intézkedjék.
1721. júl.13.
Ecséd
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 345.sz.
Gyürky István levele. Tudatja, hogy Zolnay Judittal, Vattay János özvegyével ápr.24-én Losoncon házasságot között.
1726. ápr.25.
Piliny
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 346.sz.
Gyürky István levele. Neoaquisticai perük bonyodalmairól és végkimeneteléről tájékoztatja.
1726. máj.25.
Bécs
4° 1-4 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 347.sz.
Gyürky István levele. Hivatalos elfoglaltságai miatt most nem, de március végén felmegy (Bécsbe?).
1727. febr.12.
Losonc
4° 1-4 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 348.sz.
Gyürky István levele. A Salvus Conductus ügyének elintézése - bár utasítás jött a királytól - még mindig késik a kancellárián, várják a nádor véleményét. Az érsek és Pálffy János a legfőbb akadályozói. A gravamenek összeírása folyamatban van. A határjárási ügyeket sem intézhették még el. Az elkészült gravameneket - ha addig Ráday nem jönne fel - közölni fogják vele véleményadás végett. A rádiak dolgát más egyébbel, miután az audientiát megtagadták, kihagyták, de ő felmenve folytatni fogja.
1728. jún.20.
Pozsony
4° 1-4 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 349.sz.
Gyürky István levele. Rédey Józsefnek írt leveléből értesült arról, hogy az ő leveleit nem kapta meg. Tudatja, hogy a Salvus Conductus kijárása végett a debreceni követet Grácba küldték és eredményesen járt. Az Ausztria és Magyarország közötti határkérdés, a jobbágyköltözés ügyének országgyűlési tárgyalásairól tájékoztatja. Gr. Czobor Márkot gutaütés érte; az egri commendans tegnap Bécsben meghalt. Rédei József bizonyos birtok ügyében a kamarával 6000 Ft-ban magalkudott.
1728. júl.11.

4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 350.sz.
Gyürky István levele. Mellékelten küldi a királyi commissio válaszát a beadott gravamenekre, az adóra és a törvénytervezet letisztázásra vonatkozólag. A fejleményekről később tudósítja. "Az Clerus atyafi mit adott be ellenünk, imé megküldöm."
1728. aug.22.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 351.sz.
Gyürky István levele. Kis Hont ügyében mind az országgyűlés előtt, mind a hatóságoknál szorgalmatoskodnak. A diétalis ügyekben a királyi commissionáriusok lehozták a király resolutioját a várkatonaság ellátás, a közmunka, az idaea-ra nézve. A kiskőrösiek dolgában eredménytelen volt eddigi közbenjárása.
1728. dec.2.
Pozsony
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 352.sz.
Gyürky István levele. Januártól mindennap nagyon várták az országgyűlésre való feljövetelét. Tájékoztatja a tárgyalásokról (földesúri jog). A gravameneket és a klérus gravamenjeire való válaszukat ő maga adta be a kommisszáriusoknak. A kiskőrösi (evangelikusok) megbüntetéséről és az ügyükben beadott instantiáról tesz említést.
1729. márc.19.
Pozsony
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 353.sz.
Gyürki Pálné - Árva Hatvani Mária levele. Boldog újévet kíván. Köszöni levelét, látogatását, mindig szívesen látja, Mindenkor bízik atyafiságos jóakaratában.
1714. jan.10.
Csetnek
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 354.sz.
Gyürki Pálné - Árva Hatvani Mária levele. Levelét megkapta. Nehéz körülményei miatt, és mert a gyűrűcskéről sem írt, nem válaszolhat kívánsága szerint.
1714. máj.21.
Csetnek
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 355.sz.
Hellenbach János báró levele. Megértette Ráday nézeteit, hogy mennyire bonyolultak (vallási) ügyeink és azok munkálása. Pozsonyban Bél Mátyással és Jeszenák Jánossal tárgyalva ezekről, az a véleménye, hogy ki kell tapasztalni ügyeink helyzetét a kancellárián, sőt az udvarnál is, majd meg kell kezdeni ezek kimunkálását először személyes eljárásukkal, azután az ágensek által. Gondoskodjanak Rádayék udvari ágensről s költségeikről; ők is megteszik a magukét. Mások halogató véleményével szemben úgy látja, most kell ütni a vasat. Kész levelezni Rádayval, ha neki is tetszik ez. Ő bízik a sikerben. Karponai barátaihoz intézze levelét.
1723. dec.31.
Paczolaj
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 356.sz.
Hellenbach János báró levele. Amíg nem lesz eldöntve, ki lesz a magyar kancellár, aligha szorgalmazhatják ügyeiket. Csak azután kell elkezdeni legalább két főember által a sürgetést, amit azután rá lehet bízni az ágensekre, különben hiábavalók lesznek kiadásaik. Kölcsönösen informálják egymást, mivel a legtöbben tétlenkednek.
1724. ápr.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 357.sz.
Hellenbach János báró levele. Reméli, hogy Pesten találkoznak és megbeszélhetik jelenlegi vallási helyzetüket. Úgy emlékszik, hogy Ráday Kistapolcsányban volt akkor, amikor Ferner bécsi kereskedő és Dőry András, mint Rákóczi megbízottja, közügyi kereskedelemről tárgyalt és őreá (Hellenbachra) bízták a hivatalos ügyintézést. Most özv. Fernerné bevádolta a Kir. Táblán azzal, hogy ő ez ügyet mint magán személy intézte Fernerrel. Ha emlékszik ez ügyre, adjon neki igazolást arról, hogy nem magán személyként, hanem hivatalos megbízottkén járt el ő ez ügyben.
1725. márc.15.
Pest
4° 1-3 o, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 358.sz.
Hellenbach János báró levele. Gyengélkedése miatt nem mehet Pozsonyba a közös értekezletre. Hallott az uralkodó rendeletéről, hogy a vallásügyek terén a pesti commissio idején fennállott helyzet az irányadó. Ezt személyes audiencián kellene megköszönni, kifejtve háborgatásainkat, kérve a commissionalis aktáknak lelkiismeretes és békességet szerető emberek általi felülvizsgálását, sürgetve az uralkodó döntését, hogy békességesen gyakorolhassák vallásukat. Ha jobbat határoznak, kész aláírni.
1725. nov.8.
Selmecbánya
4° 1-4 o, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 359.sz.
Hellenbach János báró levele. Calisius bárónő mellékelt leveléből bővebben megértheti a rajta esett vallási sérelmet. Kéri Rádayt, hogy intézze el ezt bécsi útja alkalmával, ahová ő betegsége miatt most nem mehet fel. 
1726. ápr.20.
Selmecbánya
(A mellékleteket ld. 708. sz. alatt) 4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 360.sz.
Hellenbach János báró levele. A minket ért vallási üldözések napról-napra mindenütt szaporodnak, vigyáznunk kell, mert amíg mi magunkat a commissionalis akták felülvizsgálását követő kedvező királyi resolutioval kecsegtetjük, addig a másik rész felhasználva az időt, amit közben tőlünk elragad, jogos tulajdonosának fogja tartani magát a kir. resolutio kiadása után. Vegye szívére Ráday e közügyet s Bohus Sámuellel tűzzék ki a terminust, hogy az uralkodónál audienciára jelentkezzenek. Értesítse őt erről, hogy ő is idejében adhassa tudtul másoknak.
1726. ápr.

4° 1-2 o, 3. öres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 361.sz.
Hellenbach János báró levele. Bécsből írták neki, hogy jó lenne, ha kiküldötteik által felügyelnének dolgaik intézésére Bécsben. Ő ajánlotta ezt a környéken lakóknak. Jó lenne, ha Ráday is ezt tenné övéi közt. A kassza kimerült; ő küldött valamennyit, de ez kevés.
1727. jan.22.
Selmecbánya
4°. 1 o, 2-3  üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 362.sz.
Hellenbach János báró levele. Tegnap bécsbe érkezve hallotta, Sigray báróval beszélve értette, hogy vallásügyi aktáink a kancellária tanácsosainál vannak. Most kell az ügy érdekében eljárniok. Kéri Rádayt, hogy több tekintélyes férfivel jöjjön fel. Béltől arról értesült, hogy a reformátusok részéről nagy a hátrálék. Gondoskodjék megszüntetéséről.
1728. máj.2.
Bécs
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 363.sz.
Hellvig János levele. Kéri, hogy a nála kertészetet tanuló Kurucz nevű ifjút, akit rövid időre Ráday rendelkezésére bocsátott, mielőbb küldje vissza.
1725. ápr.23.
Selmecbánya
4° 1-2 o, 3. üres, !-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 364.sz.
Hevesmegyei birtokosok és nemesek levele. Kérik, hogy mint a vármegye egyik compossessora, szíveskedjék megjelenni a királyi dézsma ügyében leérkezett két királyi rendelet részletes megtárgyalása végett a főispán által Egerbe jún.12-re kitűzött törvényszéki tárgyaláson.
1719. máj.27.
Gyöngyös
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 365.sz.
Heves vármegye meghívó-levele. Meghívó a királyi dézsma ügyében leérkezett kir. rendelet letárgyalására Egerbe ápr. 6-ra kitűzött vármegyei közgyűlésre. 
1720. márc.24.
Gyöngyös
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 365.sz.
a.) Melléklet: A királyi rendelet másolata.


2° 1-3 o, 4. üres. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 366.sz.
Horváth András levele. Több levelére sem kapott választ. Atyafiságosan köszönti Rádayt és feleségét. Török Zsigmond meghalt. Barcsai Józsefné "gyalázatos életet él". készen áll szolgálatára.
1725. okt.8.
Alsóucsa (Fogaras m.)
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 367.sz.
Horváth Sándor levele. Endrefalusi protiojukat Róthné helyett készek Rádaynak adni zálogba. A szerződés megkötése végett küldje el emberét Egerbe.
1730 febr.

4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 368.sz.
Jablonszki Dániel levele. Örül jan. 10-i levelének, egészségének s hogy Isten és a császár kegyét élvezi. A körülmények akadályozták régi levelezésük folytatásában. A királyi udvarral való borkereskedelem ügyében legcélravezetőbbnek azt az utat látja, ha kóstolóba küld 2 kis hordó közönséges és 2 kis hordó aszú bort. Ha ezek megérkeznek Berlinbe, ő a saját pincéjében helyezi el s ajánlani fogja az udvar előkelőinek. Jobbnak látja, ha Gedeon fia inkább a berlini gimnáziumban tölt el egy évet s azután megy a frankfurti egyetemre. Szívesen veszi gondjaiba s rajta lesz, hogy alumniát is kapjon. Felajánlja támogatását Pál fia számára is. E levelét Gyöngyösi (Pál) útján küldi. 
1729. ápr.6.
Berlin
4° 1-7 o, 8. üres + bor. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 369.sz.
Jablonszki Dániel levele. Bél Mátyás révén küldött levelét megkapta. Gedeont egyik tanárnál helyezik el Berlinben. A bort Schiller varsói kereskedőhöz küldje, aki továbbítja Berlinbe.
1729. szept.24.
Berlin
4° 1-3 o, 4. üres + bor. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 370.sz.
Jablonszki Dániel levele. A 2 hordó bor megérkezett, pincéjében van. Gedeonról még nem kapott hírt. Írja meg a bor árát.
1730. máj.20.
Berlin
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 371.sz.
Jablonszki Dániel levele. Megkapta jún.20-i levelét s azonnal válaszol. Elszomorította Ráday betegsége. A bor máj. 16-án érkezett Berlinbe. Az egyik hordó a bor forrása miatt megsérült, a bor negyede kifolyt. pincéjében helyezte el és Ráday utasítása szerint kezeli, a továbbiakra nézve a királyi borkóstolótól kér tanácsot. Rádaynak gyógyulást kíván, a fiát várja.
1730 júl.8.
Berlin
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 372.sz.
Jablonszki Dániel levele. Mányoki uram Pécelről jún.20-án írt leveléből értesült arról, hogy Ráday panaszkodik, hogy két levelére nem kapott választ. Pedig egyet Bél Mátyás, egyet Schiller uram által küldött. A bor megérkezése után azonnal írt. Ráday egészsége után érdeklődik.
1730, szept.2.
Berlin
(E levél 2 eredeti példányban van meg.)
C64-4c2-1. 372.sz.
a.) Ua.



C64-4c2-1. 373.sz.
Jablonszki Dániel levele. Gedeon és Mányoki (Ádám) ismét Belinben vannak. Gedeon a kir. gimnázium aligazgatójánál van elhelyezve; mellé adtak egy francia nemes ifjút, akitől franciául tanulhat. Szorgalmasan tanul. Megígérte, hogy honfitársaival, a Berlinben levő magyar tisztekkel nem fog sokat, tanulása rovására, érintkezni, magyarul beszélni. Húsvétkor átmegy a frankturti egyetemre, ahol a francia ref. lelkésznél lesz szálláson. Beszámol a hozzá érkezett (8 hordó) borról és a neki átadott aranyakról, mint amelyeket Gedeon költségeire rendelt. Dicséri Gedeon viselkedését.
1731. okt.22.
Berlin
4° 1-4 o. + boriték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 374.sz.
Jablonszki Dániel levele. Berlini tanulmányai befejezésével ő maga kisérte át Gedeont Frankfurtba, miután ott rövidesen megkezdődnek az egyetemi előadások. Segítségére volt a beiratkozásnál, bemutatta egyes tanároknak és Cause francia lelkésznél helyezte el. Szép tehetségű, tudományszomjas ifjúnak tartja Gedeont, aki szüleinek öröme, családjának dísze lesz. Elszámol bevételeiről és kiadásairól. elküldte Gedeonnak a bécsi porosz által közvetített levelét.
1732. ápr.26.
Berlin
4° 1-3 o, 4. üres + bor. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 375.sz.
Jablonszki Dániel levele. Mellékelten küldi elszámolását azokról a bevételekről és kiadásokról, amelyek Gedeon fia berlini tanittatása idején történtek. Frankfurtból jó hírei vannak Gedeonról, de nem árt atyailag figyelmeztetni, hogy óvakodjék a henye emberek társaságától és a mulatságoktól, bár erre Berlinben nem mutatott hajlandóságot. Elszámolási jegyzék. Melléklet: 26 db. nyugta, köztük Ráday Gedeon levele Jablonszkihoz.
1732. jún.26.
Berlin
4° 1-3 o, 4. üres + bor. Eredeti. Latin. 26 db. nyugta. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 375.sz.
a.) Ráday I. Gedeon levele Jablonszky Dánielhez.
nov.10.
Berlin
latin, eredeti
C64-4c2-1. 376.sz.
Jablonszki Dániel levele Ráday Gedeonhoz. Örül örömeinek, de elszomorítja, hogy nincs pénze. Szívesen kölcsönzi neki a kért 100 tallért, melyet karácsonyra kér visszatéríteni.
1732. szept.11.
Berlin
4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 377.sz.
Jablonszki Dániel levele Ráday Gedeonhoz. Legutóbbi levelére röviden válaszol, mert előbbi, szept. 11-i válaszában - a saját fiának írt levél mellett - bővebben írt. Azóta meg is kaphatta fiától ezt a levelet. Nem csodálkozik azon, hogy a Frankfutban átadott pénze elfogyott, de azon igen, hogy hazulról annyi idő óta nem kapott pénzt.
1732. szept.16.
Berlin
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 378.sz.
Jánoki László levele. Kéri, hogy Török András temetésekor tett ígéretének megfelelőleg vegyen részt bizonyos (Csernahainé) ügyében Rimaszombatban jan. 26-ra kitűzött törvényszéki tárgyaláson.
1724. jan.4.
Rahó
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 379.sz.
Jánoki László levele. Sajnálattal olvasta leveléből, hogy betegsége miatt nem jöhetett el Rimaszombatba Csernahainé ügyében kitűzött törvényszéki tárgyalásra, melyet éppen azért elhalasztottak. Az újabb terminusról értesíti s reméli, hogy akkor eljöhet. A Szirákon lakó özv. Egri Istvánné és lánya felől kér tájékoztatást. A leányt egyik kedves atyjafiának ajánlja.
1724. febr.7.
Rahó
4° 1-3. o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 380.sz.
Jánoki Mária levele. Örült levelének és meghívásának, de nem mehetett el, mert nincsenek lovai. Mellékeli a besztercei (Weisz és Davidisz?) kereskedők levelét, akik férje (vásárlásból eredő) adósságát kérik megfizetni. Nagy Hont megye is bizonyos taxát követel. Útbaigazítást kér.
1711. szept.13.
Csetnek
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 381.sz.
Jeney István levele. Levelét megkapták, megbeszélgették, a pénzsegély gyűjtésében szorgalmatoskodnak. Mellékeli Lévay uram levelét. Jöjjön el Kecskemétre, a máj. 10-i vásárra, amikor a püspökkel s velők magukkal megbeszélhetnék a (bécsi) követség dolgát.
1719. máj.2.
Kőrös
2° 1-2 o, 3. üres., 4-en a címzes. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 382.sz.
Jeszenszky Mihály levele. A franciákkal kötendő békéről ír. A vármegye ügyében sokat fáradozik. A terminust elhalasztották, az ügyet külön bizottságra bízzák. Hunyadi László csodálkozik, hogy nem adták vissza Rádaynak pesti házát; megígérte, hogy segítségére lesz ebben. Gyulay és Szeremley uraimék is szolgálatára lesznek.
1714. ápr.4.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 383.sz.
Justh Ádám levele. Köszöni, hogy Gábor fiát szolgálatára maga mellé vette.
1726. máj.26.
Neczpál.
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 384.sz.
Kabay János levele. A gazdaság folyó ügyeiről számol be. (Béresek, Ikladon a bárányok, nincs elég nád a fedéshez, borjuk vannak, rozsdarálás a sertéseknek). Vendégek jártak Pécelen: Ötvös Miklósné, Vay Ábrahám.
1733. jan.16.
Pécel
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 385.sz.
Kabay János levele. Gazdasági ügyekről számol be. (Behajtottak két ecseri szekeret; a tinókat felhajtották; Dabról 4 hordó bor érkezett; Győri János 60 Ft-ot küldött a prédikátor úr kezeihez; a juhaklot megcsináltatta; nádat vettek s egyéb ólakat is befedet és csináltat.)
1733. febr.19.
Pécel
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 386.sz.
Kada Pál levele. Meghívó Heves vármegye 1721. szept. 16-án Egerben tartandó közgyűlésére.
1721. okt.1.
Gyöngyös
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 387.sz.
Kada Pál levele értelmében az ecsedi svábok kvótájának behajtását a vármegye köv. gyűléséig felfüggesztette.
1730. márc.22.
Gyöngyös
4°. 1 o, 2-4 üres 3 boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 388.sz.
Csikvári Kalocsa Ádám levele. Meghívja Siros Mihály Anna leányával Nagykőrösön nov.9-én tartandó lakodalmára.
1723. nov.5.
Kőrös
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti. Magyar.
C64-4c2-1. 389.sz.
Kaunits levele. Felkéri és meghatalmazza, hogy Moyses Sámuel magyarbródi zsidó jobbágyának a tőle ellopott holmik visszaszerzésére indított ügyében a hatóságok előtt járjon el.
1724. márc.4.
Bruna
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 390.sz.
Károllyi Erzsébet özv. (Árva) levele. Megkapta-e az ócsai portiója kikeresésére küldött meghatalmazó levelét? És mire jutott ez ügyben? Emelje fel a pöstyéni portiojára adott összeget s küldje el.
1724. máj.30.
Strigy Szent György
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 391.sz.
Károllyi Erzsébet özv. (Árva) levele. Köszöni az ócsai portja ügyében tett eddigi fáradozásait. Ha sikerül majd visszaszerezni, neki adja el. Postyéni portjára nézve leveléhez igazodik.
1724. szept.4.
Csapó
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 392.sz.
Károlyi Sándor gróf levele. A maglódi emberről írt tájékoztatását megkapta. Ha kára nélkül lehetne, bocsássa szabadon. Elszomorította Török András halála.
1723. szept.18.
Salánk
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 393.sz.
Károlyi Sándor gróf levele. Ő is úgy látja, hogy az udvar hajlik a vele való barátságos megegyezésre, melyre azonban még nem határozta el magát. Egészsége helyreálltával felmegy Bécsbe és kérni fogja további bölcs tanácsait.
1725. febr.8.
Pozsony
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 394.sz.
Károlyi Sándor gróf levele. A csongrádi alispán döntése szerint Haruckernnel szemben neki jutott Szegvár egészen, Derekegyházának a fele, Heked azonban függőben maradt, ill. megfellebbezték a törvényszéki tárgyalásra. Kéri, hogy ez ügyben járjon el.
1725. okt.16.
Csongrád
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 395.sz.
Kemény László (gróf) levele. Támogatást kér a Kemény-család Szentes városához való tulajdonjogának bebizonyításában.
1723. okt.7.
Kolozsvár
2° 1-6 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 396.sz.
Kenessey István levele. A főispánt beiktatták. Nem tudja, mit végeztek a közös költségek ügyében. A nagyszombati papok tiszttartója Pécsöly helységben kiűzte a ref. prédikátort a paróchiából. A primás ???
1723. júl.10.
Pápa

C64-4c2-1. 397.sz.
Kenessey István levele. Bérbe adja-e Feket Györgynek a pozsonyi házát és mennyiért? Ő most a veszprémi püspök mellett van, akihez leküldték a Helytartótanács instruktcióit véleményadás végett. Küldtek-e valakit függő (vallási) ügyeink kisürgetésére?
1723. aug.9.
Veszprém
4° 1-2 o, 3. üres. 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 398.sz.
Kenessey István levele. Megkapta a pozsonyi ház ügyében Fekete György a tudósítást. A veszprémi püspök külön 16 pontban foglalta össze véleményét a leküldött helytartótanácsi instrukciókkal szemben. Jeszenák Pál pénzt sürget a közös költségekre. Ő 50 Ft-ot küldött, több nem telik a Dunántúlról. felmegy a commissionalis ügyek folytatása végett. Felesége szülés előtt van.
1723. szept.2.
Pápa
4° 1--3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 399.sz.
Kenessey István levele. Megérkezve Pozsonyba és Jeszenák Pállal beszélgetve szükségesnek látja jelentős pénz összehozását a közös költségekre. Ő maga is szorgalmatoskodni fog, az evangelikusok is iparkodnak. Tegyen intézkedéseket Ráday is. Koller referens most állítja össze a tanácsosok véleményezését. A király még nem küldte le a memorialist a kancelláriára. Ma haza utazik. 600 Fr-ot adtak ki honorálásra. A borokat nem adták el.
1723. szept.9.
Pozsony
4° 1-2 o, 3. üres, 3-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 400.sz.
Kenessey István levele. Arra kéri, hogy a patajiak által használt Öle és Szüle pusztáit a Szegedi családnak adja ezután bérbe, miután szomszédosak a család Bolyár és Mikla pusztáival. (Pest m.) Tájékoztatja a pécsi börtönben sinylődő Héczei Sámuel siklósi ref. prédikátor helyzetéről. Maga is járt Somogyban és nagy rendetlenséget tapasztalt azon a részen; meg is intette Kőrössi Ferenc baranyai esperest, hogy nem méltó seniornak. (2 mell.)
1724. ápr.8.
Bolhássi major
4° 1-4 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 400.sz.
a.) Szlávik Mátyás levele. Márc. 20-án kelt levelére válaszolva tájékoztatja Héczei Sámuel siklósi ref. préd. elfogatásáról, fogvatartásának körülményeiről. az uradalomnak javára tett lépéseiről. Kéri, hogy járjon el kiszabadításában.
1724. ápr.4.
Siklós
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 400.sz.
b.) Héczei Sámuel prédikátor levele. Leírja elfogatása körlményeit, az ellene emelt vádakat és az érdekében tett lépéseket; családja és a maga sorsát.
1724. ápr.3.
Pécs
2° 1-3 o, 4-en utóirat. eredeti, magyar


C64-4c2-1. 401.sz.
Kenessey István levele. Megkapta az etyekiek érdekében írt levelét s eljár a fő- és alispánnál. Írt Csejtey Zsigmondnak is. Nincs költségre pénz. Intézkedését várják. Küldi a siklósiak levelét. Héczei Sámuel prédikátor kiszabadítása érdekében szorgalmatoskodik. A Szegedi familia megadja a kívánt árendát Őle és Szüle pusztáiért.
1724. ápr.19.
Pápa
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 402.sz.
Kenessey István levele. Újra írja, hogy Cserko komáromi jezsuita superior miként áskálódik ő és Ráday ellen a felsőbbségnél. Ő a veszprémi püspök előtt szemére hányta "rosszaságát" Cserkónak. Környékükön szaporodnak az üldözések, amiért is Jeszenák Pált felküldték orvoslásukra.
1724. máj.25.
Pozsony
4°. 2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 403.sz.
Kenessey István levele. A megyei követek, ő is dolgavégezetlen mennek haza. Báró Lauferth a Rádayval való viszályában közvetítőnek kérte fel; u. i.  hajlandó békés megegyezésre. Megkapte-e Bél Mátyástól a pénzügyi tájékoztatót? Jeszenák visszajött Bécsből a győriek javára szóló resolutioval.
1724. jún.1.
Pozsony
4° 1-4 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 404.sz.
Kenessey István levele. Az új veszprémi püspök (Acsády Ádám) kétszer is visszatartotta kancelláriai beiktatásáig. Érdeklődik vallási ügyeink iránt. Jóindulatába ajánlotta Csejtey Zsigmondot. Ráday köszöntését (Acsády Á.) kedvesen vette. Ajánlatos lenne egy összefoglalást készíteni számára ügyeinkről. sőt feljönni a mieinknek beiktatására.
1725. febr.14.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 405.sz.
Kenessey István levele. Meghívja a kancellár és a maga nevében is a kancellárnak Pápán ápr. 29-én leendő főispáni beiktatására.
1726. ápr.14.
Győr
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 406.sz.
Kenessey István levele. A commissionalis akták most vannak felülviszgálat alatt a kancellárián, melyet igyekszik megszerezni s Rádaynak megküldeni, rövidesen felterjesztik ezeket a királyhoz. Pénz kell a közös költségekre. Hogyan történt a kivetés és a rajta tett változtatás? Kocsi M. István püspök is kérte ezeket tőle.
1727. márc.12.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti. Magyar.
C64-4c2-1. 407.sz.
Kenessey István levele. A kancellártól tudja, hogy a commissionalis aktákat felküldték a királynak, még pedig - amint mondja - a protestánsok iránti jó véleményezéssel. A referáda két konc papírosnál terjedelmesebb; 25 aranyat adott, hogy lemásolják számára. Ügyelni kell arra, hogy e munkálatot nem adják-e ki a minisztereknek. Kénytelen a kancellár mellett maradni ápr. végéig, mert püspöki uradalma tisztjei számadásának megvizsgálására tartóztatja.
1727. ápr.2.
Pápa
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 408.sz.
Kenessey István levele. A kancellár mellett kénytelen időzni, aki számbaveszi püspöki uradalmai bevételeit. Figyelemmel kell kisérni, hogy kiadta-e a király az udvari kancelláriára a commissionalis aktákat, melyek kancelláriai referádájának lemásolásáért 100 aranyat ígért. Várja a közös költségek módosított kivetését. Kocsi M. István püspök súlyosnak tartja a kerületére kivetett összeget. A böhönyeiek ügyében szorgalmatoskodni fog.
1727. ápr.14.

4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 409.sz.
Kenessey István levele. A miszterek előtt vannak a commissionalis akták. Most kell eljárniok. Mi intézkedést tett a költségek fedezésére? Kéri tudósítását.
1727 júl.12.
Pápa
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 410.sz.
Kenessey István levele. A jövő héten okvetlen felmegy Bécsbe, hogy figyelemmel kisérje a commissionalis akták sorsát; tájékoztassa a minisztereket és megszerezhesse az akták referádáját. Sembery már odafenn van. A mi részünkről kit küldött fel? Bécsből tájékoztatja majd.
1727. júl.30.
Pápa
4° 1-3 o, 4. üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 411.sz.
Kenessey István levele. Megkapta leveleit s a kőrösi bíró által a kért 50 aranyat, de nem adta ki, mert nem kapta még meg az ígért munkát, bár már 100 Ft-ot fizetett érte. Bohus Sámuel Csáky kardinális ügyében Bécsben van, hívta őt is, de már nem találná ott, különben is az Eszterházy grófok jószágcseréjével lesz elfoglalva. Jány bátaszéki apátúrral a rác haramiák végeztek saját kastélyában. Ez boros kedvében maga elé citáltatta falui prédikátorait és keresztet vonatot vállaikon. Bő szüretjük volt.
1727. okt.29.
Pápa
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 412.sz.
Kenessey István levele. A decretalis eskü le nem tétele miatt az országgyűlés nagy kat. többsége ellenük fordult, Bohust kizárták az ülésekről, a királyt arra akarják kényszeríteni, hogy parancsolja meg a protestánsoknak az eskü letételét. Ő olyan resolutiot eszközölt ki, hogy mindent in statusquo hagyjanak. Újabb vihar tört ki, újra a királyhoz fordultak elleneink. A mieink eljárnak Bécsben, de nagyobb tekintélyű emberekre lenne most szükség. Az élő Istenre kéri, tegyen félre most mindent és jöjjön fel többekkel Bécsbe, hogy együtt munkálkodhassanak, mert nagy szorongatásban vannak. Gyürki István megijedt és Pozsony közeléből visszafordult. Most őreá és Bohusra támadtak. Pénz nincs, pedig a szükség sürget.
1729. aug.21.
Pozsony
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 412.sz.
a.) Ua.


Másolat
C64-4c2-1. 413.sz.
Kenessey István levele. Tájékoztatja a decratalis eskü ügyében tett újabb lépéseiről, melynek eredménye, hogy ezt és a többi vallási ügyeket a király a diéta végével veszi elő és dönt. Kermann Dániel ev. püspök ördögűzéséről, az elfogatására tett intézkedésekről tájékoztatja. Kermann megjelent Pozsonyban, önként jelentkezett s elfogták. A közös költségeknek kivetése és felhasználása felől az evangelikusokkal való ellentétekről ír, majd Csejtey Zs. ágensi foglalkoztatásáról és fizetéséről. A diéta végeztével badvánnyal kell fordulni és követséget kell meneszteni az uralkodóhoz. Úgy határoztak, hogy a ref. részről begyűlt pénzt Győrbe Kocsy Mihályhoz küldjék be, aki vállalkozott kezelésükre. Melléklet: Pálffy János és Csáky Imre beadványa az uralkodóhoz.
1729. okt.29.
Pozsony
4°. 9 o. + 1 cédula. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 413.sz.
a.) Pálffy János nádor és Csáky Imre esztergomi érsek beadványa az uralkodóhoz Kenessey István és Bohus Sámuel országgyűlési prot. követek ellen.
1729. szept.19.
Pozsony
2° 1-4 o, 4. üres. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 414.sz.
Kenessey István levele. A Helytartótanács felküldte vallásügyi véleményzését a kancelláriára. Újév után várható ezek miniszterialis tárgyalása. Jó lenne, ha szemmeltartásuk végett két urat küldenének fel. A dunántúli superintendentia igényt tart a baranyai és somogyi ekklézsiákra. A vizitáció és a szükséges rend helyreállítása végett le is küldik ide kiküldötteiket. Írja meg ezt a dunamelléki superintendensnek.
1731. dec.17.
Pápa
rest 2000 Szénási, nköm, 4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 415.sz.
Kenessey István levele. A superintendentiák új beosztására vonatkozó tervezetet a püspök (Kocsi M. István) fogja megküldeni Rádaynak. Mellékeli az evangelikusok ilynemű tervezetét. Várja véleményét. Az evangelikusokkal együtt kell ez ügyben eljárniok. A pénzek begyűjtéséről és kezeléséről írt vélekedésére várja válaszát. (Melléklet: Az evangelikusok tervetete.)
1732. júl.29.
Pápa
4° 1-2 o. + 1 o. Eredeti és másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 415.sz.
a.) Ua. (Másolatban.)



C64-4c2-1. 415.sz.
b.) Az evangelikusok tervezete.


2°. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 416.sz.
Kereskényi László levele. Levele értelmében eljárt a mészáros és a juhász közötti júheladás ügyében. Kéri, adassa vissza a juhász által ellopott és az ispánjánál levő flintáját. Somosújfalui jobbágyainak tiltsa meg a salgói határon való hatalmaskodást, különben elesnek a bérlettől.
1728. aug.10.
Salgótarján
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 417.sz.
Kéry János gróf levele. Kéri, legyen segítségére a neoaquisticai per tárgyát képező csányi és fancsali birtokrészei visszaszerzésében.
1727. jún.12.
Buda
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 418.sz.
Késmárki Gábor levele. Beszámol a somosújfalui dézsmálásról, a csredi búza nyomtatásáról, a makkoltatásról. Czene Imre és fiai megverték őt, fiát és leányát. Kéri intézkedését.
1723. szept.28.
Somosújfalu
4° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 419.sz.
Késmárki Gábor levele. Beszámol az óbásti és egyházasbásti jobbágyok kétszeri verekedéséről. Vigye törvényszékre az ügyet. A léc és a hidlásnak való fák készen vannak. A fülekiek hazahajtják sertéseiket Gortváról. A novaki malomból nem akar kimenni a volt molnár.
1725. nov.25.
Csered
2° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 420.sz.
Késmárki Gábor levele. A gortvai, nováki, monoszai, szennai makkoltatásra igényt tartókról ír, továbbá a pöstyéni ház tapasztásáról, dézsmálásról, vetésről, stb.
1729. szept.28.
Csered
2° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 420.sz.
a.) Kiss Imre (Boldogházai) levele. Tudatja, hogy a földesurak döntésétől függően a somoskőújfaui és karantsallyai jobbágyok között megegyezést kötött az évek óta vitás határrészek használatáról.
1717

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 421.sz.
Kis Ferenc (Gecskei) levele. A tállyai és tarcali szőlőit jég érte, de a tállyaiban nagyobb kárt tett a zápor. A borra nincs vevő, ára sincs. Akinek van bora, Lengyelország felé kénytelen szállítani. Várja intézkedéseit.
1726. aug.1.
Tállya
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 422.sz.
Kis Ferenc (Gecskei) levele. A tállyai szőlők homlitását elvégezte, a tarcaliét a jövő héten fogja. Naményi és Trócsányi uraknak a 60 Ft 40 pénzt megadta a búza árából. A gibárti malmot készek 30 évre is elzálogosítani, betudva a 60 Ft 40 pénzt. A követ megvágatta.
1727. máj.16.
Tállya
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 423.sz.
Kiss Mihály levele. Úrasszonya parancsából a hajóját behozatta, a fát behordatta (árestáltatta).
1725. ápr.8.
Apostag
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. Eredeti Magyar.
C64-4c2-1. 424.sz.
Báró de Knichen et Fregleben Frigyes levele. Köszöni az ő és felesége iránti bizalmát s bár a felesége koros, vállalják a fia eltartását s őt magát is szívesen látják, bármikor jön.
1729. okt.28.
Selmecbánya
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 425.sz.
Koháry András gr. levele. Hazugságnak minősíti az ezredeséhez írt levele amaz állítását, mintha ő ötszörösen, sőt hatszorosan szedte volna be a somoskőújfalui jobbágyain a portiót. Huncutnak, pernahajdernek stb. nevezi Rádayt, míg be nem bizonyítja vádjait.
1717. ápr.29.
Heréth
4° 1-2 o, 4-en a címzés. A 3-4-en Ráday válasza. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 425.sz.
a.) Ráday Pál válasza Koháry Andrásnak. Méltatlannak tartja magára becstelenítését. Ő a somoskőújfaluiak panaszaként írta, amit írt és Koháry nagylelkűségére bízta, hogy valamit térítsen vissza nekik. Vizsgálatot fog tartani ez ügyben, habár jobbágyait már is panaszaik alapján fizették ki. Őreá csak annyira illenek Koháry titulusai, mint az aranyra a rozsda. Kéri, hogy "becsületének legyen békessége, kirül nem csak Magyarország, hanem más idegen külső tartományok is bizonyságot tehetnek".


4° 1-2 o, 4-en a címzés. A 3-4-en Ráday válasza Kohárinak. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 426.sz.
Koháry István gróf levele. Kész elégtételt adni a sóshartyáni és középső pribeli jobbágyai részéről Ráday lucsini és prikleki jobbágyai ellen elkövetett hatalmaskodások ügyében. Mikor és miként intézhetik el?
1716 jún.9.
Csábrág
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 427.sz.
A levelében jelzett ügyben a kért parancsolatot a hozzá csatolt letiltással elküldötte.
1718. jún.17.
Csábrág
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 428.sz.
Koháry István gróf levele. A (duna)vecsei határrész és a róla Staremberg emberei által tavaly elvitt dézsma ügyében a hivatalos úton való eljárás helyett célravezetőbbnek véli a felek egymás közti elintézését. Tartasson ezért vizsgálatot és ennek alapján Staremberg meghatalmazottjával, Plajer urammal el is intézheti.
1720. jan.10.
Csábrág
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 429.sz.
Koháry István gróf levele. Beszélt-e Plajer urammal, Staremberg gróf meghatalmazottjával, Pest vármegye közgyűlésén a (dun)vecsei határrész és a róla önkényesen elvitt dézsma ügyében? Elvégezte-e az általa javasolt vizsgálatot? Kéri felvilágosítását, hogy ő is megfelelően járhasson el.
1720 febr.5.
Csábrág
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 430.sz.
Koháry István gróf levele. A nádor melléklet értesítése szerint a vallásügyi bizottság nov. 1-én nem ülhet össze. Ő mégis szétküldi a meghívásokat, de nem tudja, hogy a református tagok részére mely postára irányítsa ezeket. Jobb lenne, ha valamennyit Rádayhoz küldené s tőle biztosabban megkaphatnák.
1720. szept.23.
Szécsény
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 431.sz.
Koháry István gróf levele. A dézsmabérletre vonatkozó törvények megtartása ügyében írt levelét köszönettel vette. Meghagyta kiküldöttjének, hogy a vármegyei gyűlésen Ráday utasításai szerint foglaljon állást. Kéri, hogy álláspontjáról még a közgyűlés előtt tájékoztassa a főispánt és a megye vezető embereit.
1727. febr.18.
Csábrág
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 432.sz.
Koháry István gróf levele. Szívesen látja magánál Ráday Pált és szükségesnek tartja hozzájövetelét a korponai szőlők ügyében.
1728. jan.11.
Csábrág
2°. 1 o, 2. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 433.sz.
Kollonitz Zsigmond levele. Koszoni a küldött tokaji bort, igyekszik viszonozni s kéri, látogassa meg Vácott.
1713. máj.11.
Vác
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 434.sz.
Komáromi Csipkés György levele. Megkapta levelét. szívesen látja házánál Gyürki Gáborral együtt. A török erdélyi betöréséről, hadi hírekről tudósítja.
1717. szept.23.
Debrecen
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 435.sz.
Komáromi Csipkés György levele. Megérkezett Gyürki Gábor. Ügyében új terminust kell kitűzni, amikor is várja Rádayt házanépével együtt.
1717. nov.24.
Debrecen
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 436.sz.
Komáromi Csipkés György levele. Levelét a mellékelt kézirattal megkapta. Hová és mi módon küldje a leveleket? Bihar és Békés megyék térképe kész, a többit is elkészítik.
1719. ápr.26.
Debrecen
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 437.sz.
Komáromi Csipkés György levele. Egyet ért levelével: szükséges, hogy fenn legyen egy emberük a commissionalis akták felülvizsgálata idején. Ennek s az ágens költségeinek fedezésére van nála némi pénz; reméli, több is lesz. Értesítse, hogy a javasolt konferencia hol és mikor lesz.
1727. febr.27.
Debrecen
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 438.sz.
Komáromi Csipkés György levele. A Rhédei familiának Harruckern ellen az öcsödi birtok ügyében folytatott pere tárgyalási napjául márc.7-ét tűzték ki. Kéri, hogy a család genealogiáját a rédei iratokkal együtt szintén küldje el.
1727. márc.2.
Ottomány
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 438.sz.
a.) Komáromi Csipkés györgy levele. Csikvári támogatását Debrecenbe érkezése után megemlíti a tanácsnak, de a városnak más személyre lenne szüksége.
1719. nov.9.
Mád
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 439.sz.
Kovács János levele. Kéri vissza Gasparóci aliter Simunoci György nevű prikleki jobbágyát, akinek apját Kajali Pál költöztetett át egykor Nagy-Csalomiára.
1720 jún.20.
Nyénye
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 440.sz.
Kovács János levele. Nem látogathatja meg, sőt ismételten ő hívja "Boriska hajadon leánya öröme napjára". Intézkedjék a prikleki (jobbágy) ügyében. A hátrálékot nem teheti le most. Ha Pestről visszajön, keresse fel, hogy elintézhessék dolgaikat.
1724. febr.10.
Nyénye
4° 1-3 o, !. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 441.sz.
Kovács János levele. Sajnálja, hogy nem láthatta házánál. A küldött 800 tallérról kéri az elismervényt s az utasítást a priklekieknek. Visszatérése után mindenről megegyezhetnek, ő is, Dacso Pál (veje) is.
1724. febr.13.
Nyénye
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 442.sz.
Kovács János levele. Mellékelten küldi a prikleki jobbágyára hozzá későn visszaküldött iratot, melyből meggyőződhetik hogy milyen tévesen informálta jobbágya.
1724. júl.28.
Nyénye
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 443.sz.
Kovács János levele. Háromszáz Ft tartozása törlesztésére küld 20 aranyat. Szeretné felkeresni.
1724. aug.23.
Nyénye
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 444.sz.
Kovács János levele. Kéri Vratislav-féle ügyek végleges elitézésében a közreműködését. jöjjön el Tamásiba vagy bízza meg Bulyovszky Dánielt, hogy vizsgálják felül és intézzék el az egyik jobbágyáért Kajali Pálnak letett néhány száz forintjáról szóló írásokat.
(1718?) dec.30.
Alsó-Sztregova
4° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 445.sz.
Kubinyi Imre levele. Várgedei portioja visszaváltására Gyuri Nagy Jánosnénak lefizetett 120 Ft-ot azzal, hogy a zálogszerződést megküldi neki. Mivel ez Rádaynál van, kéri, küldje el. Varga János nyustai jobbágyáért 500 Ft-ig kezességet vállaltak az ottani gazdák. Kész átengedni ez összegért Rádaynak, felszabadítani azonban nem hajlandó.
1715. dec.30.
Nyusta
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 446.sz.
Kubinyi Imre ifjabb levele. Leírja, milyen előzmények után vette fel Kajali Pálné - Árva Jánoky Mária a várgedei protioja kiváltására letett 118 Ft-ját. Miután a zálogszerződés Ráday birtokában van, kész lefizetni neki a hátrálékos összeget. (Melléklet: Árva Jánoky Mária elismervénye 118 Ft-ról.)
1716. febr.15.
Nyusta
2° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 446.sz.
a.) Árva Jánoky Mária - (Kajali Pálné) elismervénye 118 Ft-ról.
1711. okt.21.
Ráhó
2°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 447.sz.
Kubinyi Imre levele. Művelheti-e a (kisfaludi) foldeket vagy nem? Ígérete szerint újévre elteszi a 400 Ft-ot.
1717. máj.31.
Várgede
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 448.sz.
Kubinyi Imre levele. Megkapta hátráléka kifizetését sürgető levelét. A pénzt megszerezte és Somogy megyéből való visszatérte után ki is fizet. Addig türelmét kéri.
1720 jan.18.
Várgede
4° 1-3. o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 449.sz.
Kubinyi László levele. Mellékeli a visegrádi tiszttartónak a vecsei határból elvitt búzára vonatkozó válaszát.
1719. okt.4.
Kóvár
4°. 1 o, 2-4 üres,. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 450.sz.
Kubinyi Mihály levele. Köszöni vállalkozását a vallási ügyek elintézésére s küldi a Hont megyei evangelikus nemesek megbízólevelét.
1712. ápr.11. 
Bátorfa
2° 1-2 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 451.sz.
Kubinyi Mihály levele. Mellékeli a szolgabíró által visszaküldött s Csörgő Mihálynak szóló idézőlevelet. Miután neki Bars megyében van dolga, helyette Foglár Imre jár el Ráday ügyében a Palojtára szept.13-ra kitűzött vármegyei gyűlés alkalmával.
1717. szept.9.
Bátorfalu
2° 1-2 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 452.sz.
Kuntz Jakab (ev. ágens) levele. Az uralkodó rendeletére a kancellária a közeli napokban megkezdi a commissionalis akták felülvizsgálását. Kéri Ráday bölcs tanácsait.
1727. jan.11.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 453.sz.
Kvacsányi János levele. Kéri, hogy galábocsi lakos: Jerdeg Máténé - neki r. kat. híve s Rádaynak jobbágya - fiának a gácsi börtönből való kiszabadításában járjon el.
1719. márc.22.
Szakal
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 454.sz.
Kvassay Zsigmond levele. Tájékoztatja a péceli jószágnak Fáy Ferenc által a zálogból való kiváltása körülményeiről.
1714. szept.9.
Pécel
2° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, latin
C64-4c2-1. 455.sz.
Kvassay Zsigmond levele. A serfőzők nem váltak be. Közli a (vármegyei diaetalis) kivetést. Miként szedjék be a péceli és a gyömrői dézsmát?
1722. júl.7.
Pest
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 456.sz.
Kőrösi Sámuel levele. Az úrfi kigyógyult a hurutból. Talán kimennek rétére (istentiszteletre). Várta válaszát, hogy miképpen alakítsa jövőjét. Vállalna egy falusi nótáriusságot is, mert Pozsonyban pünkösdnél tovább nem lakik. Szüleire elszegényedésük miatt nem támaszkodhatik, gazdálkodni már szégyel visszamenni (jobbágyságra).
1726. ápr.18.
Pozsony
4° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 456.sz.
b.) Kvasovszky Zsigmond levele. Az üllői jobbágyoknak Péter János gyömrői jobbággyal szemben való hatalmaskodásáról számol be.
1728. máj.26.
Gyömrő
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 456.sz.
a.) Kőrösi Sámuel levele (Ráday Pálhoz). Bár minden szolgálatra ajánlotta magát, de mivel az asszony (Rádayné) a fiát teológiailag képzett ember által akarja neveltetni, ezért pünkösdig vár a Ráday döntésére. Ha nem tetszik a tanítása, akkor a Szepesi uram fia mellé megy Pestre, ahol megtanul németül.
Dátum nélkül. (1726. ápr.)
Hely nélkül.
4°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 457.sz.
Laszkáry János levele. Megkapta levelét és a 199 Ft 30 kr-t. A többi pénzt ráér kifizetni, ha majd apósával, Darvas Mihállyal valami birtokba fektethetik be.
1715. 0aug.29.

4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 458.sz.
Laszkáry János levele. Pozgrácz Ferencné megfelelő becsérték ellenében kész a zálogból kibocsátani a pribelyi szőlőt Ráday jobbágya számára. Kéri intézkedését.
1729. ápr.2.

4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 459.sz.
Laurentinus Ábrahám (zsidó) levele. lefoglalt áruiért ígérete szerint kész lehenni a 200 Ft-ot. Megegyezés szerint Losoncra megy, ha az áruk Pozsonyból oda szállíttattak.
1722. dec.22.

4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 460.sz.
Lautermaister Ferenc levele. Felszólítja 18 Ft 42 kr. áruvásárlási tartozása kiegyenlítésére.
1714. febr.14.

4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 461.sz.
Lányi Pál levele. Kész vasat adni cserébe búzáért. jelölje meg azt a birtokát, ahol Pestre vasat szállító szekerei visszajövet átvehetik a búzát. Vallási ügyeikben Szirmay Tamás felment Bécsbe. A vármegyei gyűlésen a kat. papság követelte a decretalis ünnepek megtartását a tiszta ev. és ref. ekklézsiákban is, sőt vizsgálatot rendeltek el. Melléklet: Helynevek felsorolása. 
1725. okt.10.

2° 1-2 o, 3 üres, 4-en a cimzés, + melléklet 1 o, 2 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 462.sz.
Lányi Pál levele. Dőri András 199 Ft 50 kr-t juttatott el hozzá az ágens számára, hogy továbbítsa Bél Mátyáshoz; ő báró Hellenbachnak küldte át. Náluk a jezsuiták erősen követelik a céheknek a processiokban való részvételét. A berzétei vallásgyakorlatot akadályozzák. Négy hete beteg.
1727. ápr.23.

4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 463.sz.
Leőrinczy Ádám levele. Közvetíti Paluska György préfektus levelét (az elfoglalt Hont vármegyei jószág ügyében).
1711. dec.16.

2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 464.sz.
Livingston levele. Köszöni megemlékezését és ajándékát. Ő és lánya köszönti Rádaynét.
1718. szept.21.

4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 465.sz.
Livingston levele. mentegetőzik, hogy régóta nem írt. Most kedvező alkalom adódott és e levelét Dawisson Dániel zamosci (kereskedő) által küldi, akinek a közvetítésével 2 évvel ezelőtt egy hordó bort kapott Rádaytól, melyet hálásan köszön. Ennek jeléül egy zsebórát küld. Kéri, fogadja szívesen és tartsa meg továbbra is jóindulatában.
1722. okt.7.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 466.sz.
Livingston levele. Köszöni a Dawison Dániel zamosci kereskedő által küldött levelet és az egy hordó bort. megkérte Dawisont, hogy ismét Magyarországba menet, vásároljon Ráday számára Oláhországban két fiatal kancát, melyek Skaléban Wyski úrnál lesznek Ráday intézkedéséig.
1723. okt.20.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 467.sz.



(Áttéve az Egyház- és iskolai katákhoz.)
C64-4c2-1. 468.sz.
Losonczi Sámuel levele. A Ráday számára kiutalt és Bulyovszky Dániel által megvett 1000 kő sóból 500-at kénytelen volt eladni, 500-at pedig Darvas Ferenc vett át.
1712. febr.24.

2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 469.sz.
Losonczi Sámuel levele. Menti magát az 500 kő só árának el nem küldése miatt. Jeleneti, hogy 100 Ft-ot Bulyovszky Dánielnek fizetett ki s Rádaynak Pozsonyból okt.31-én írt levele alapján 100 Ft-ot Komáromi György bihari alispánnak küldött át.
1715 febr.21.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 470.sz.
Ludányiak és halásziak levele. Megegyezés Sigmond András, János és Benedek között a ludányi és halászi esküdtek előtt a török fogságból (1683) kiváltott sarcuk felosztása és egyikük kitaníttatása ügyében.
1719. dec.9.

2°. 2 o. Eredeti. Magyar
C64-4c2-1. 471.sz.
Madarassy György levele. Levelét és a Gellén Gergelyné számára küldött figyelmeztető iratot megkapta, melynek kikézbesítéséről már intézkedett.
1724. ápr.29.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 472.sz.
Madách Borbála Árva (Dobay Lászlóné) levele. Köszöni atyafiságos levelét és azt az ajánlkozását, hogy megszerzi a pertállító parancsot. Kedvesen veszi, ha meglátogatja a temetés előtt.
1726. ápr.23.

4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 473.sz.
Madách László (alsósztregovai) levele. Féja Andrást küldi meghatalmazásával és a kitöltendő kötelezvénnyel a kölcsön veendő pénzért (500 Ft), hogy ezzel kifizethesse Kubinyinál fennálló tartozását.
1716. okt.10.

4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 474.sz.
Madách László levele. Küldi - visszavárólag - a Zima családot illető 28 levelet. Tudósítsa, ha Tussay uram megérkezik.
1728. ápr.29.

4° 1-2 o, eredeti, magyar
C64-4c2-1. 475.sz.
Mader György levele. Megkapta Paluska uram által a (300 Ft) pénzt, melyet kölcsöntartözása törlesztésre küldött.
1713. júl.13.

4° 1-4 o, 4-en a címzés. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 476.sz.
Magyari Péter (superintendens) levele. Megkapta márc. 15-n kelt levelét. Amint jelenlétében jegyzőkönyvezték a losonci második (ref.) prédikátori fizetést, úgy közölte Ceglédi Andrással, aki várja a losonciak kiküldöttjét, hogy megbeszélhessék átköltöztetését.
1714. márc.23.

4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 477.sz.
Magyari Péter (superintendens) levele. A diétán rábízott ügyekben csak ismételt visszatérése után járhatott el. Komáromban most drágák a kőházak. Etét ajánlja megvételre, melynek ifjú ura adós és áruba bocsátotta. Sipos (ágens) számára most nem, csak aratás urán küldhet pénzt. Sürgetniök kellene a (vallásügyekben kiküldött) commissio beállítását.
1715. júl.14.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 478.sz.
Majthényi János levele. Péterffy uram a somoskői jószág ügyében a Kamara intése és a hitelezők sürgetése ellenére sem tette le eddig a pénzt, nem is akarja az örökösök közötti felosztásig. Ráday részéről - költség kimélés céljából - elegendő egy nyilatkozat, hogy nem támaszt ez ügyben semmi akadályt.
1720. febr.18.

4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 479.sz.
Majthényi Márton levele. Meghívására felesége közeli szülése miatt nem mehet. Áldást kíván (Eszter) leánya férjhez menetele alkalmából, az ifjú párra és a családra.
1732. jún.19.

4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 480.sz.
Mackay Pál levele. A Magyarországon toborzott katonák annyira megtetszettek a porosz királynak, hogy a jövőre egy újabb csapat toborzására kér engedélyt Bécsből. Addig neki maradni kell. Gedeon fiának átadta levelét és az érmet. Kéri, hogy a Makón lakó Szabó Péternek fizessen ki 90 Ft-ot, mely összeget ő Gedeonnak téríti meg. Juttassa ki hozzá a ládáját a pozsonyi Thir kereskedő által, hogy illően tudjon felöltözködni a porosz királyfinak a újévben megtartandó esküvőjén.
1732. nov.15.

4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 481.sz.
Mackay Pál levele. A Makón lakó Szabó Péter ismét felviszi Rádayhoz a díszruháját tartalmazó ládáját. Fizesse ki neki a 60 tallért s a ládát nagyon sürgősen küldesse fel Pozsonyba Thier kereskedőnek, aki továbbítja hozzá Berlinbe.
1733. jan.10.

4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 482.sz.
Marosi Mihály prédikátor levele. Részletesen leírja a rádi református templom elfoglalását, a prédikátor kiűzését, mejd bebörtönzését és reversalis melletti kibocsátását. Miután (Vay) földesúr annyira megrémítette a híveket, hogy az esetről senki sem mer jelentést tenni avagy abban eljárni az illetékes helyeken, nem tudja mitévők legyenek. Tanácsát kéri.
1728. máj.20.

4°. 3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 483.sz.
Marosi Mihály prédikátor levele. A rádi reformátusok félnek földesuruktól, ezért sehova sem mernek folyamodni vallásgyakorlatuk visszaállítása érdekében. Várja válaszát.
1728. máj.31.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 484.sz.



(Áttéve az Egyház- és iskolai katákhoz.)
C64-4c2-1. 485.sz.
Matolay János levele. Újra kéri Ráday, leküldje-e az ifjú Weiszt Kis-Hartára prédikátornak, vagy sem?
1729. máj.12.

4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 486.sz.
Mágócsy Mihály levele. A váci káptalan Rádayra való tekintettel nem kér taxát a kiállított beiktató-levélért. A hévizgyörki dézsmáért nála letett pénzét visszavehet. Imre Jánosnak - a nádor közbelépésére le kellett mondania a subtitutus vice-ispánságról, mert két vármegyében nem szolgálhat.
1719. szept.11.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 487.sz.
Mágócsy Mihály levele. Követi költségeire az elmaradt 280 Ft-ot még novemberben kiutalta, a megyei pénztárnokól tehát bármikor felvehető. A neoaquisticai commissio ügyét a márc. 26-i vármegyei gyűlésen javasolni fogja s ablegatust küldenek fel - de kit? - ebben és más ügyben.
1726. márc.18.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 488.sz.
Mágócsy Mihály levele.  Megindokolja, miért kellett Pécelre bekvártélyozni a télre a kapitányt. Dömök Mihálynak a gyömrői asszonnyal való házasságtörési ügye a vármegyei törvényszék elé tartozik.
1729. aug.11.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 489.sz.
Mágócsy Mihály levele. A Dunántúlra átköltözni akaró hartaiak ügyében megejtette a vizsgálatot. Az ott járt három hartai most Pesten a vármegyei börtönben van. Ezek és a hartaiak nevében beadott kérvényeket melléketen küldi. Közölje, mint akar rendelkezni.
1732. máj.13.

4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 490.sz.
Mányoki Ádám levele. Ajánlotta borát báró Kyann (?) generalisnak, de nem tudja, fog-e rendelni belőle. Két Teleki gróffal ismerkedett meg, akik a lengyel király udvarában apródoskodnak, hogy elsajátítsák az úri műveltséget. Megkérték, hogy küldje el Rádaynak levelüket a saját levelével; azonban az iratokat diszkréten kezelje.
1724. febr.18.

4° 1-2 o, 3 boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 491.sz.
Mányoki Ádám levele. Megkapta februári levelét? A Teleki grófok többször érdeklődtek, nem érkezette-e levelükre válasz. Pártfogását kéri testvére házasodási ügyében. Bízik benne, hogy továbbra is segíteni fogja boldogulását.
1724. ápr.14.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 492.sz.
Mányoki Ádám levele. A győri leány nem alkalmas Rádayné szolgálatára. A prédikátortól kért ajánlatot. Eljárt a két hajdú ügyében is. Az egyik már beállt huszárnak, a másik még felfogadható. Sopronban még nem volt, mert csak három napja van Gedeonnal együtt Pozsonyban. Kéri további utasításait.
1728. jan.29.

4° 1-4 o. Eredeti. Francia.
C64-4c2-1. 493.sz.
Mányoki Ádám levele. Puskás uram kiváltotta, - szegénységére való tekintettel - ingyen adta ki a nádor, a donatiot a statutioval együtt; el is ment magát beiktattatni; 38 Ft-ot adott neki. A sajátját később váltja ki. Holnap Bécsbe megy, a Nouvellák iránti rendelkezését végbeviszi. A házára vonatkozó ügyeket elintézi. Az elmúlt ünnepeken Rétén volt az úrfival (Gedeonnal) istentiszteleten.
1728. ápr.15.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 494.sz.
Mányoki Ádám levele. Puskás György a papbátyjával meglátogatta; 20 Ft-ot adott neki, amelyből nem elégíthetve ki a káptalani papot, kiváltja a (kajali?) donatioslevelet s megy vele Rádayhoz. Elküldte az Erdődy György kamaraelnökről festett képét s az elnök megígérte, hogy segítségére lesz a nádornál is, hogy hozzájuhasson valamelyik vármegyében valamelyik kincstári jószághoz. Kéri ez ügyben Ráday tanácsait.
1728. ápr.22.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 495.sz.
Mányoki Ádám levele. Visszatérve Bécsből átvette Gedeontól a neki szóló leveleket. Megcsináltatta Gedeonnak a dolmánt és a nadrágot. A nádori donatio-ügyet megvizsgálja és ami a leghasznosabb, azt az utat választja. Küldi a Kajali-leveleket. A postamester küldeni fogja a Kamara-Nouvellákat az előfizetés beérkezte után. A diétára többen gyülekeznek, mint az előbbire; a fontosabbakról tudósítja.
1728. máj.16.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték.eredeti, magyar
C64-4c2-1. 496.sz.
Mányoki Ádám levele. Bécsben hosszasabban maradt, mert képeket festett, hogy pénze legyen a hosszú útra, azonban a pénzre is várakoznia kellett (pl. Kellernél). Ismerteti az útlevél-kérvénye körüli huza-vonát. Állja, hogy az úrfival (Gedeonnal) együtt megy ki, de előbb Győrben elintézi dolgát a vármegyén.
1730. okt.25.

4° 1-4 o, + boríték (3). eredeti, magyar
C64-4c2-1. 497.sz.
Mányoki Ádám levele. Szerencsésen érkeztek meg Boroszlóba. az úrfi (Gedeon) részletes levelet írt anyjának. Schiller úrra való várakozás miatt nem nézhették meg a város nevezetességeit. A borszállítást ezután Schiller intézi Jablonszki úrral. A végleges kiadásokat csak Berlinben Jablonszki úrtól tudhatja meg s azután megírja. Most e levélben közli az eddigi kiadásokat. Másnap indulnak tovább.
1731. máj.29.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 498.sz.
Mányoki Ádám levele. Több napon át szállást kerestek és vevőt a borokra. Az úrfi (Gedeon) már 23-én írt tájékoztatót. Részletesen közli a borszállítási költségeket Eperjestől Berlinig. Részletezi az eladást, bár az összes bor még nem kelt el. Fenntartottak bort a Gedeon részére. 29-én Drezdába utazik. Értesítse a pöstyéni birtok ügyéről.
1731. jún.26.

4° 1-3- o, 4-en a címzés. Eredeti. Német
C64-4c2-1. 499.sz.
Mányoki Ádám levele. Febr.215-én Ludányból írt levelére elutazása miatt előbb nem válaszolhatott. Baros János könventi pap a statutioért túl sokat vett el, holott a neki küldött kép legalább annyit vagy többet is ért. Bánja, hogy elküldte a képet. Perének lefolyását hosszúnak látja, sőt prédikátor öccsének személye a Kir. Táblán ellenszenvet fog kiváltani. Nagyon szeretne visszatérni Magyarországra, csak volna hol megvetni a lábát. Nem tudná-e megszerezni neki az öccsével a Zichy familia tótfalui házát a szőlővel és a földekkel? Jó kivánatait fejezi ki (Eszter) lánya férjhezmenetele alkalmából. Köszöni a meghívást, de lehetetlen elmennie.
1732. máj.3.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 500.sz.



(Áttéve az Egyház- és iskolai ratokhoz. 47. sz.)
C64-4c2-1. 501.sz.
Mányoki Sámuel prédikátor levele. A leveleiben közöltekre: a (pöstyéni) zálogos jószág megszerzésére és a statutio végbevitelére kér tájékoztatást. Dunai pontyot és tótfalusi édes bort küld.
1731. dec.13.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzél. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 502.sz.
Mednyánszky Pál levele. Elhalt (Bora?) hugának a férje, Báró Sándor Menyhért 5 hónapi házasélet után igényt tart az örökségre. Kéri, hogy jelenjék meg részükről az ápr.17-re kitűzött egyességi tárgyaláson.
1722. ápr.20.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 503.sz.
Meskó Sámuel (?) levele. A ludányi, ikladi, rádai szarvasmarhák helyzetéről tájékoztatja. Levelében lemásolva küldi a dunaharaszti portiora vonatkozó királyi letiltó parancsot.
1726. márc.16.

4°. 1 o, 2. üres, 3-on a litiltó parancs (latin), 4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 504.sz.
Meskó Sámuel levele. Gyógyulást kíván. Őt jó hírek rték vagyoni ügyekben. A Kamarán neoaquisticai tekintetben Pest vm. kerül sorra; kiviszi Pécelre a felmentő levelet, ha Ráday nem jönne be Pestre.
1727. jún.18.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 505.sz.
Meskó Sámuel levele. Gedeont egészségben találta. Dolgai jól folynak. 80 Ft kölcsönt kér. Ipolykesziben Rádayné nevében ellentmondott a Gedey familia beiktatásának. Pál úrfinak viszi az aranyos, zöld bársonyos kardot. Országgyűlési híreket közöl.
1727. aug.7.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 506.sz.
Meskó Sámuel. Visszaküldi az iratokat, mert a neoaquisticai ügyek tárgyalás alá sem kerülnek most a hivatalosak távolléte miatt. Megy haza Tarcsára.
1728. ápr.17.

4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 507.sz.
Mesterler János levele. Köszöni a Rádayn kereszül kapott jótéteményeket, felkészül tanulmányaira, hogy szolgálhasson Isten népének. Várja Ráday rendelkezését.
1733. ápr.9.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 508.sz.
Metokovicz György levele. Levelét és a hordó tokaji bort a püspök örömmel fogadta. Kész bérbeadni a maglódi és tuzberegi dézsmát. A bérleti írásért küldjön vagy személyesen jöjjön, hogy megkóstolhassák együtt a bort.
1713. máj.1.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 509.sz.
Miklesicz György levele. Tabajd falunak a zálogból való kiváltása körülményeiről tájékoztatja. Tartsa magát Ráday a szerződéshez.
1715. jún.21.

4° 1-3 o, 4-en a címzés, + 2 o, cédula + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 510.sz.
Mikulay Mátyás levele. Megkeresésére értesíti, hogy a gróf 10 Ft-ban állapította meg a ludányi korcsma és serház évi bérletét.
1714. máj.15.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 511.sz.
Mikulay Mátyás levele. Választ kér a ludányiak mellékelt panaszlevelére. A várható kamarai vizsgálat folytán írt Kecskeméthy Pálnak, hogy számoljon el a nála levő 36 üres regiáról;a többiről van nyugtája a Gazdasági Tanácstól.
1720. máj.14.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 512.sz.
Milovszky Antal levele. Jóindulatába ajánlja Löbel Ábrahám magyarbródi zsidó kérését, akinek portékáit egyik rokona tartozása fejében Ráday Pozsonyban lefoglaltatta. Kész 200 Ft-ot értük letenni.
1722. dec.15.

4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 514.sz.
Miszleniczky György levele. Földesasszonya (Balassa Gáborné grófné) kedvező elhatározása alapján a Ráday által felhozott ügyben (a ludányi kert kiigazítása) a jövő csütörtökön felkeresné.
1717. aug.26.

4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 515.sz.
Miszleniczky György levele. A Ráday levelében jelzett (ludányi jószág) ügyét kedvezően fogja urának előterjeszteni.
1728. jan.12.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 516.sz.
Miszleniczky György levele. Megkapta levelét s mellékletét (a ludányi Balassa-részre vonatkozólag) közölte a grófnéval (Balassa Gábornéval), aki pártolólag szól férjének, hogy elődeik jó szomszédságának megfelelően közmegelégedésre intézze el az ügyet. Tudakolja meg, melyik Darvas bírja zálogban a Balassa familiától a borosznoki házhelyet és küldje meg a szerződés másolatát.
1728. jan.30.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 517.sz.
Miszleniczky György levele. Mikor és hol tárgyalhatnának a ludányi és halászi jószág ügyében, hogy a jövő hónapban referálhasson urának.
1728. nov.20.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 517.sz.
a.) Miszleniczky György levele. Küldi a ??? (minuta), hogy aláírva és lepecsételve küldje vissza, hogy kitölthesse az albát és Rádayhoz küldhesse.
1728. dec.20.

4°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 518.sz.
Miszleniczky György levele. Küldi földesura (Balassa Gábor gr.) részéről a (ludányi jószágra vonatkozó) szerződést.
1729. jan.11.

4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 519.sz.
Miszleniczky György levele. Jóllehet ő földesura részéről a Rádaynál és a Darvasoknál zálogban levő ludányi és halászi jószágokért a zálogösszeget lefizette, még sem bocsátották ki teljesen a zálogból. Ez ellen ő tiltakozott. A Ráday kezével írt másolatot egybevetették az eredetivel és az évszámban vakarást észleltek. Ráday jó hírnevére tekintettel a gróf eláll a pertől, ha az említett jószágokat haladéktalanul átadják.
1733. máj.21.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 520.sz.
Mocsáry Balázs levele. A Földváry familiától Ráday által zálogba vett vecsei jószágban neki is van része. felajánlja ezt zálogba.
1722. jan.8.

4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 521.sz.
Mocsáry Balázs levele. Kész zálogba adni dunavecsei portioját úgy, amint azt Mocsáry Lászlótól már zálogba vette. Közli, hogy a Földváry János lineáját illető harmadévi taxát a jogosultaknak elküldte.
1724. jan.18.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 522.sz.
Mocsáry Borbála levele. Kassára vitt borait és túróját Cettónénál hagyta, aki szerint az árukat Ráday fizeti ki. Kérdi, kifizeti-e csakugyan? A Ráday borát hordónként 20 német Ft-ért adta el. Szerette volna meglátogatni. Tudósítsa Gerhardtné felől.
1723. febr.20.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 522.sz.
a.) Mocsáry Borbála írja, hogy Darvas Mihály írt Bay Ferenc dolgában, mindent nem írhat meg, de miatta sok hamis kereskedővel van dolga.
Dátum  nélkül.

4°. 1 l., 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 523.sz.
Mocsáry Ferenc levele. Megvizsgálta a pöstyéni határban  levő gabonájában a Kozáry uram marhái által okozott kárt. Küldi az erről szóló iratot és Kozáry kötelezvényét.
1724. aug.17.

4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 524.sz.
Mocsáry László levele. Beteg felesége lőcsei kezeltetése miatt szüksége van 100 Ft kölcsönre, melyet apja kész visszatéríteni. Zálogba adná 200 Ft-ért dunavecsei portioját is. Kéri ezekre válaszát.
1720. nov.15.

2°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 525.sz.
Mocsáry László levele. A surányi (lány) helyett inkább a máramarosi egyik Pogány-lány iránt érdeklődik. Az engedély-levelet Balázs öccsével együtt aláírva elküldi. A kért iratot nem találja, csupán egy memorialist, mely szerint ama prédium (Hartyán?) 580 Ft-ban van zálogba adva Beretvás Istvánnak.
1722. ápr. 12.

2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 526.sz.
Mocsáry László levele. Beszámol a Nagyszombatban folyó peres ügye menetéről.
1723. máj.2.

2°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 527.sz.
Mocsáry László levele. Elkészíti és elküldi öccse, Mocsáry Balázs részéről a dunavecsei portioja zálogbaadása iránti szerződést. Kéri a zálogösszeg elküldését. Nagyszombati ügye megfeneklett. Hogyan lehetne előbbre lendíteni?
1724. ápr.24.

2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 528.sz.
Moyses Sámuel levele. Értesíti, hogy már háromszor kirabolták, magyarbródi háza holmijaival együtt tűz martaléka lett. Most Kaunitz grófhoz folyamodik támogatásért, hogy hozzájuthasson elrablott holmijaihoz, mert ki akarja elégíteni hitelezőit.
1721. jún.29.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 529.sz.
Moyses Sámuel levele. Megismétli az Ámbrus István által küldött kérelmét, hogy támogassa őt hitelezőinél, mert ha sok kár is érte most, bízik abban, hogy kifizeti adósságait.
1724. jan.31.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 530.sz.
Moller Károly Ottó levele. Hazaküldi a nála tartózkodó és gondjaira bízott kisfiát, aki megszabadult ugyan a veszélyesebb szimptómáktól, de egészsége nem állt helyre egészen, szüksége van további gondozásra. Leírja, milyen gyógyszereket és hogyan használjon. Mellékelve egy használati utasítás (informatio).
1713. márc.4.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Informatio: 4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 531.sz.
Moller Károly Ottó levele. Köszöni a tokaji bort és a búzát. Szerencsés évvégét és újévet kíván. A felesége számára pilulákat, a kisfiának balzsamot küld. Közvetíti Jablonszki üdvözletét. Az utóiratban bizonyos írások szerzőjét a ajánlja pártfogásába.
1713. dec.19.

4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 532.sz.
Moller Károly Ottó levele. Kisfiának éjjeli álmában előforduló remegéseire és álmatlanságára rendel orvosságot és közli az eljárási módot.
1715. ápr.25.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 533.sz.
Moller Károly Ottó levele. Berlini barátai megbízásából 3-4 hordó tokaji bor vásárlására kéri fel. E célra 100 tallért juttattak el hozzá, mely nála bármikor felvehető.
1715. okt.9.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 534.sz.
Moller Károly Ottó levele. Örül mindnyájok egészségének. A feleségén való érvágást, tekintettel terhességére, személyesen kívánja elvégezni. Kocsit kér, valamint pár hordó tokaji bort. A Darvasné kislánya számára való gyógyszert elküldte.
1715. dec.1.

4° 1-4 o, ! boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 535.sz.
Moller Károly Ottó levele. Leírja, hogy köszvényét milyen gyógyszerekkel és miképpen gyógyítsa. A feleségének is küld egy üveg "tinctura auri"-t. Szerencsés szülést kíván.
1716. ápr.10.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 536.sz.
Moller Károly Ottó levele. Küldi a gyógyszereket felesége köhögése ellen, a használati utasítással. Balzsamot is küld az ő és kisgyermekei számára. Köszöni a küldött búzát.
1716. júl.28.

4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 537.sz.
Moller Károly Ottó levele. Orvosi tanácsokat ad Rádayné számára. (Pilula-szedés, a fájó részek megkenése, étel.)
1717. jan.12.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 538.sz.
Moller Károly Ottó levele. Gedeon fia daganatának kezelésére maga helyett Kodlács sebészt küldi a szükséges utasításokkal és gyógyszerekkel Felesége abortusának gyógyítására Besztercebányán minden szükséges megvan. Ráday köszvényláza megelőzésére hasznos lesz az érvágás. Ő azonban most nem mehet.
1717. márc.2.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 539.sz.
Moller Károly Ottó levele. Levele átadásakor Horváth Pál nem várhatott a kért orvosságok elkészültére, azért ezeket most küldi, megadva, hogyan és mikor használja.
1717. márc.12.

4° 1-4 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 540.sz.
Moller Károly Ottó levele. Emlékezteti tavaly tett tokaji szüreti meghívására. Most szívesen elmenne vele Tállyára a szüretre, ha értesíti, mikor indul.
1717. szept.25.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 541.sz.
Moller Károly Ottó levele. A nála elhelyezett gabonájából eddig 200 talléér értékűt adott el. E pénzt most küldi. A cseredi tavalyi búza romlott, vékánként csak 30 krajcárt akarnak adni érte. Mit tegyen? A cseredi idei búzát vékánként 2 Ft-ért adta el.
1718. ápr.?1.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 542.sz.
Moller Károly Ottó levele. Báró Hochmann nürnbergi bécsi követ számára kér eladni pár átalag tokaji bort. Magának is kér 4-5 átalagga. Mi az ára? 
1718. szept.14.

4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 543.sz.
Moller Károly Ottó levele. Köszöni, hogy a gyenge tokaji szüret ellenére is gondoskodott a kereskedőknél egy hordó borról a számára.
1718. nov.29.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 544.sz.
Moller Károly Ottó levele. Bszélt Palitsch úrral, aki közölte vele, a kamaragróf levelét, hogy a (meg nem nevezett) birtok ügyében milyen feltételek mellett kész Rádayval tárgyalni. Értesítse elhatározásáról minél előbb.
1718. dec.10.

4° 1-3 o, 4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 545.sz.
Moller Károly Ottó levele. A levelében írottakat közölte Palitsch úrral, aki - mint a mellékelt céduláján is írja - febr. 2-án Nagyszombatban lesz, hogy barátságosan megtárgyalhassa az ügyet Rádayva. Örül, hogy Gedeon megszabadult a láztól; a köhögés ellen gyógyszert ír elő.
1719. jan.21.

4° 1-3 o, 4. üres, + cédula + boríték. Eredeti. Latin, a cédula német.
C64-4c2-1. 546.sz.
Moller Károly Ottó levele. Eszter leánya számára viszketegség ellen a budai fürdők helyett belső orvosságokat (piluláka) és szappant rendel. A felesége Rádaynénak szarvasgombát küldött, ezt azonban most nem lehet kapni, így visszaküldi a 4 Ft-ot.
1719. júl.30.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 547.sz.
Moller Károly Ottó levele. Bár rosszabbul van Eszter leánya, elegendőnek tartja azokat a porokat, amelyeket előbbi levelében rendelt. Ha jobban lesz, a behatóbb kezelés végett jó lesz, ha áthozzák Besztercebányára, vagy az ő vagy a Kodlats uram házához.
1719. aug.1.

4° 1-3 o, 4-en a címzés, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 548.sz.
Moller Károly Ottó levele. A Rádaynál és Eszter leányánál jelentkező láz ellen gyomortisztító porokat rendel, előírva ezek használati módját.
1719. szept.3.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 549.sz.
Moller Károly Ottó levele. Nemcsak a Ráday, hanem a saját és városa házai is telve vannak lázas betegekkel, ezért nem mehet Krisztina leánya megvizsgálására. Mellékelten küld tájékoztatót, miként kezeljék. A fertőzött dajka ne szoptassa tovább. a duló láz miatt egészséges dajkát nem küldhet.
1719. szept.10.

4° 1-2 o. -3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 550.sz.
Moller Károly Ottó levele. Krisztina lánya súlyosabb beteg, mint Eszter. Mindkettőjük számára orvosságot rendel és leírja, hogyan használják. Ráday májbajára és köszvényére is előír gyógyszert és kezelést. Ha a gyermekek állapota szükségessé teszi, azonnal útra kél. Ha a piktor bevégzi a képet, elküldi.
1719. okt.2.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 551.sz.
Moller Károly Ottó levele. A minapi ludányi látogatásakor tett észrevételét, hogy Krisztina leánya felépüléséhez nincs remény, halálhíre igazolta. Részvétét fejezi ki elhunyta felett. Mivel Pozsonyba utazik, a kért dolgokat felesége szerzi be és küldi el. Orvosságokat küld Pál fia és Görgei uram számára. Radvánszky uram Bécsbe ment, ahol segítségére lesz az ő küldöttüknek.
1720. ápr.30.

4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 552.sz.
Möller Károly Ottó levele. Most nem tud számára 1000 Ft kölcsönt szerezni, de reméli, hogy pár hét múlva hazatérő ismerőseitől kaphat pénzt. Tarcali borai eladására most nincs kilátás, ellenben ősszel drágább lesz a jó bor. Leveléből nem állapíthatja meg pontosan a felesége betegségét, mindazáltal küld rebarbarát és porokat, közölve ezek használati módját. Az aranyműves még nem fejezte be munkáját; az ezüstöt másra használta fel.
1720. jún.14.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 553.sz.
Moller Károly Ottó levele. Az aranyműves végre elkészítette a munkát, letette nála s így bármikor átvehető. A 2000 Ft kölcsönkérésére most nem írhat semmit, de beszélni fog erről egy pár barátjával, 1-2 hét múlva küldje el újra emberét, reméli, biztosabbat válaszolhat.
1720. aug.25.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 554.sz.
Moller Károly Ottó levele. Küldi az aranyműves munkáját, számláját és köszöni a kiváló bort. A kért kölcsönt Modori uram kész folyósítani, de csak Sziléziából való hazatérte után, novemberben. Várja értesítését.
1720. szept.10.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 555.sz.
Moller Károly Ottó levele. Schmidegg bárónő hajlandó köcsönadni a kért 2000 Ft-ot Nógrád megyének 1 évre. A bárónő számára ígérjen 1-2 hordó tokaji bort. Vett ezüstöt, átadta az aranyművesnek, aki megígérte, hogy a gombokat két hét alatt elkészíti. Zacharides uramtól átvett pénzt, de ez nem elég. A Bohus uramnak szóló levelet visszaküldi.
1720. szept.25.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 556.sz.
Moller Károly Ottó levele. Elutazni készült, amikor levelével jelentkezett megbízottja a 2000 Ft kölcsönpénzért, amelyet ő a türelmetlen Schmidegg bárónőtől a saját kötelezvényére már okt. 1-én felvett. Kitölti a küldött albát és alkalomadtán elküldi. A bárónőt írásban biztosította, hogy discretio fejében egy hordó tokaji bort kap. A hozzá érkezett bor erre a célra való-e? Ismét jelzi, hogy az aranyműves munkájára vett aranyat s ha több is kell, vesz még.
1720. okt.10.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 557.sz.
Moller Károly Ottó levele. Kiküldöttje hiába fáradt, az aranyműves még nincs kész a munkával. Megalkudott vele s mellékelten továbbítja számláját. Mostani munkája szebb, küldjön neki mintát. Mellékeli a kölcsönszerzódést. A bort kedvesen vette a bárónő. Tavalyi borból most lehetne árusítani itt. Mi az ára? Szükségesnek látja, hogy a vallásügyi bizottság elnökének adott utasítás megváltoztatása miatt a protestánsok részéről országos küldöttség menjen az uralkodóhoz.
1720 nov.1.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 558.sz.
Moller Károly Ottó levele. Küldi az aranyműves számláját, felvilágosítást fűzve hozzá. Reméli, hogy karácsony előtt vagy után találkozhatnak, és beszélgethetnek az említett borokról.
1720. nov.30.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 558.sz.
a.) Melléklet: Kozár Pál aranyműves számlája.
1720. nov.29.


C64-4c2-1. 559.sz.
Moller Károly Ottó levele. Megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a 1300 Ft kölcsöne egy évre meghosszabbíttassék. Az általa tavaly vett borok még nála vannak. Ráday szédülése és fülzúgása gyógyítására ad útbaigazításokat.
1721. okt.30.

4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 560.sz.
Moller Károly Ottó levele. Küldi a Ráday és gyermekei (Gedeon, Eszter, Pál) számára az orvosságokat, előírva felhasználásuk módját.
1722. febr.13.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 561.sz.
Moller Károly Ottó levele. Szerencsés újévet kíván az egész családnak. Gyógyszereket küld feleségének előírva felhasználásukat. Mindenek előtt azonban az erős lelki felindulásoktól tartózkodjék, mert főleg ezek idéznek elő abortust. Rádaynak pilulákat küld.
1722. dec.30.

4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 562.sz.
Moller Károly Ottó levele. Leírja, hogy himlőben levő leánya, továbbá felesége epebántalmai és székrekedése esetében milyen gyógyszereket és mimódon használjon. Ráday és leánya részére pilulákat küld.
1723. okt.25.

2° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 563.sz.
Moller Károly Ottó levele. Örül, hogy a leánya fobban van. Gyógyszereket és kezelési módot rendel a feleségénél jelentkező tüzes láz ellen.
1723. nov.2.

4° 1-3 o. 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 564.sz.
Moller Károly Ottó levele. Zacharides uramtól átvette a küldött 25 aranyat. Jelentkező bajára most nem ad tanácsot, hanem halasszák el február közepére, amikor barátai látogatására eljő Radványba és Királyfalvára, s akkor személyesen megbeszélhetik és elintézhetik azt.
1723. dec.20.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 565.sz.
Moller Károly Ottó levele. Okt. 15-i leveléből értesült arról, hogy a Hétszemélyes tábla és a Királyi Tábla tiszteletreméltó foglalatosságot ajánlott fel neki. Körülményeire való tekintettel ily rövid időn belül nem tud dönteni. Gondolkozik felette. Tassiné és Windt uram kérik vissza a Rádaynál kölcsönben levő pénzt.
1724. nov.16.

4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 566.sz.
Moller Károly Ottó levele. Zacharides uram beváltja a körmöci dupla aranyakat ezüstre s az összeget tartozása törlesztésére fordíthatja. Küldi a kért porokat. Kéri, hogy járjon közbe az elhalt Darvasnénak az itteni patikában fennálló tartozása kiegyenlítése terén.
1725. jan.3.

4° 1-2 o, 3-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 567.sz.
Moller Károly Ottó levele. Távolléte miatt csak most küldheti vissza Zacharides uram által a kötelezvényét. Köszöni a küldött finom bort.
1725. febr.19.

4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 568.sz.
Moller Károly Ottó levele. Többféle orvosságot küld Ráday, felesége és Eszter leányuk számára, külön-külön részletezve miként használják.
1725. márc.10.

4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 569.sz.
Moller Károly Ottó levele. Leveléből gyomorrontást állapít meg, melyre küldi a gyógyszert. Reméli, hamar helyre áll egészsége. Boldog karácsonyt kíván.
1725. dec.20.

4° 1-4 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 570.sz.
Moller Károly Ottó levele. Leánya lázát kétségtelenül bélgiliszták okozzák. Küldi is a szükséges orvosságot és közli felhasználását. A feleségének is küld egy üveg orvosságot. Boldog húsvétet kíván feleségével együtt.
1726. ápr.18.

4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 571.sz.
Moller Károly Ottó levele. Levelét utánaküldték, de Pozsonyban nem tehet eleget a benne foglaltaknak. Ezért receptet küld, melyet a pesti vagy budai gyógyszertárban elkészíttethet. Használjon horvátországi savanyú vizet a levelében közölt módon.
1727. máj.15.

4° 1-3 o, 4. üres, + recept, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 572.sz.
Moller Károly Ottó levele. Küldi az ő és felesége számára kért orvosságokat, közölve miként használják. Köszöni a tokaji szüretre való meghívást. Közölje, mikor induljon el. Utóirat. Kékkő, 1728. szept.4. Gróf Balassa kérette a feleségéhez s útrakelve gyorsabban juttathatja el a már megírt levelét küldöttjével, akivel üzenje meg, mikor lesz Losoncon, hogy felkereshesse.
1728. szept.2.

4° 1-4 o, + utóirat: 1 o, 2. üres, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 573.sz.
Moller Károly Ottó levele. Úgy intézte dolgait, hogy eleget tehessen a tállyai szüretre szóló meghívásának, de a háromnapos bő esőzés, a Garam és a többi folyók áradásai elöntötték az utakat, így nem lehet Losoncon 25-re. Személyesen vagy levélben értesíti feleségét, hogy vegyen-e számára tarcali bort.
1728. okt.20.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 574.sz.
Nadkay András levele. Ki adta zálogba a család tótújfalusi pusztáját, amelyet most Ráday használ, holott azt a bátyja Nadkay Ferenc a haláláig bírta, akinek meg ő az örököse? Ki vette fel a 200 Ft zálogösszeget?
1720. máj.18.
Hely nélkül.
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 575.sz.
Péli Nagy András levele. Lévai templomuk felépítésére elégtelen a maguk ereje, mert az elmúlt országgyűlés idején tetemes kiadásuk volt, Bécsben most is erejükön felül költöttek. Segélyért folyamodnak s kéri, hogy kiküldötteiket fogadja szeretettel és segítse elő ügyüket a vármegyékben és egyéb illetékes helyeken. Fiával együtt köszönti őt és feleségét.
1713. okt.15.
Léva
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 576.sz.
Péli Nagy András levele. A király megengedte a lévai reformátusoknak a szabad vallásgyakorlatot; prédikátorukat már behozták. Bars megye több falujából azonban a fejér barátok és a földesurak kiűzték a prédikátorokat s elvették javadalmaikat. Ezeknek és a többi megyékben elnyomottaknak az érdekében ágenst kellene szerezni az egész reformátusság költségén. Reméli, hogy ily módon eredményt lehetne elérni a királynál.
1713. aug.?
Léva
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 577.sz.
Nagymihályi Gergely levele. Értesíti, hogy a sárospataki kollégium tanárai és diákjai között támadt zavargások megszüntetése érdekében Trautson herceg és az uradalmi prefektus milyen intézkedéseket tettek, amelyeknek ő és diákjai készek eleget tenni, Csécsi uram és diákjai azonban nem, ill. haladékot kértek.
1723. márc.18.
Sárospatak
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 578.sz.
Nagymihályi Szomoló Gergely levele. Ismételten kéri, hogy - ígéretének megfelelőleg - hasson oda a pataki kollégium kuratorainál, hogy megkaphassa hátrálékos tanári fizetését.
1729. máj.31.
Sárospatak
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 579.sz.
Navai János levele. Már két év óta van elkvártélyozva Ráday falvaiban, de egyszer sem találkozhattak. Tavasszal elvesztette szeme világát, most pedig börtönben van. Családja nehezen él, gabonát kér megélhetésükre.
1727. szept.8.
Maglód
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 580.sz.
Negyedi Sámuel levele. Hamburgba érkezve Hollandiába induló hajóra vár. Franekerben vagy Utrechtben szándékozik eltölteni két évet tanulással. Várjon reá addig és ne írassa mással azt a kéziratot, amelyet ő Ráday megbízásából Losoncon megkezdett. A Ráday felesége számára egy magyar diák által lefordított magyar könyvecskét küld.
1724. aug.2.
Hamburg
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 581.sz.
Nicklatius Sámuel ev. lelkész levele. Egy Kohárytól elszökött Mihály nevű jobbágy érdekében ír, aki a Ráday birtokán óhajt élni. Közremunkálkodik, hogy ispánjához befolyjék a dézsma.
1718. jún.12.
Maglód
2°. 1 o, 2. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 582.sz.
Nógrád megye levele Török Andráshoz és Ráday Pálhoz. Bár lemondtak országgyűlési követi megbízatásukról, kéri a vármegye, hogy továbbra is képviseljék a megyét az országgyűlésen.
1712. okt.6.
Losonc
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 583.sz.
Nógrád megye főurainak és nemeseinek levele. Darvas Mihályt és Bene Andrást bízták meg ugyan, hogy képviseljék a vármegyét Pozsonyban a vármegyei összeírások végett kiküldött bizottságnál, de szükségesnek látták a Ráday Pál kiküldését is. Kérik, fogadja el ezt a megbízást.
1715. szept.24.
Losonc
2° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 584.sz.
Olasz Gábor levele. A borokat az apja feltöltötte; a pince állapotáról a most Rádayhoz felmenő vincellér fog beszámolni. Az elvermelt életből Fáy Gábor 10 köblöt megőrölve elszállított Fájra, de visszaküldte és most a gibárti házban van; a másik 10 köböl a malomban Gibárton. A trágyahordásra és csépeltetésre nem volt idő. Trócsányiné kéri, hogy küldje el neki a felemelt zálogösszeget. Ne feledkezzék meg a Dobák dolgáról.
1724. jan.27.
Gibárt
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 585.sz.
Olasz György levele. Beszámol a nála maradt és a borok eladásából befolyt pénzről. Most 200 Ft-ot küld. Tájékoztatja a szőlőkben végzett munkákról.
1725. ápr.10.
Tállya
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 586.sz.
Olasz György levele. Felszólítására számot ad a tarcali és a tállyai szőlőkben végzett munkákról és az ezekre fordított kiadásokról.
1725. júl.13.
Tállya
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 587.sz.
Okolicsányi Mátyás levele. Egy általa zálogba vett terbelédi házhely visszaváltásának körülményeiről ír.
1728. nov.16.
Terbeléd
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 588.sz.
Okolicsányi Mátyás levele. A terbelédi házhely zálogból való kiváltásával várjon addig, amíg választ kap Fáy Ferencnétől és leányaitól, mint szavatosoktól.
1728. nov.20.
Terbeléd
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 589.sz.
Okolicsányi Mihály levele. Jókivánatait fejezi ki Gedeon fia születése alkalmából, mint keresztapa.
1714. febr.7.
Nagyszombat.
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 590.sz.
Okolicsányi Mihály levele. Kézhez vette levelét és a kimutatást. Ezek alapján megszerkesztette a "divisionalis parancsolatot", amelyet közölni fog Szent Iványi ítélőmesterrel és kitűzeti a terminust, de már csak szeptemberre, amiről majd értesíti. Mivel levelét nem írta alá, úgy véli, hogy a görcs erőt vett rajta. Javasolja, hogy hagyja abba az írást. Győrben találta Zichy Péter és Eszterházy Antal grófokat, előhozta előttük a szentpéteri és a váradi prédiumokra vonatkozó donatiot és statutiot, - de semmi érdemleges választ nem kapott.
1716. jún.25.
Győr
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 591.sz.
Ottlik Pál levele. Küldi Zay Anna - özv. Vay Ádámné levelét.
1719. ápr.24.
Mád
2°. 1 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 591.sz.
a.) Vay Ádámné - árva Zay Anna levele. Férje - Vay Ádám - 1719. jan.31-én meghalt, gyermekeivel nehéz sorsra jutott, szeretne hazatérni a bujdosásból és közbenjárását kéri a királyi udvarnál és az illetékes helyeken, hogy engedélyezzék hazatérését és birtokai visszaadását.
1719. márc.5.
Danszka
Az előbbi Ottlik levél 2-4 oldalain. Másolat. vö. a IV.c/2-4. 30. sz. levéllel. Ráday P. levele a kancellárhoz. 1719. máj.5.)
C64-4c2-1. 592.sz.
Okolicsányi Pál levele. Betegen jött hazafelé, de már könnyebbülést érez. Hír szerint rövidesen folytatódik az országgyűlés. A vallásügyi három artikulusra a kancellárián megvan a határozott vélemény, ezért nem javasolja, hogy a miniszterek informálása végett újabb embereket küldjenek fel. A zsolnaiakat utasította, hogy folyamodjanak a királyi udvarhoz.
1712. okt.14.
Mossócz
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 593.sz.
Olchvári Zsigmond levele Patay Sámuelhez. Levele alapján beszélt Lenkey urammal, akivel megtalálták a módját, miként gyűjtsenek felajánlásokat a közös költségekre. Ráday Pál leveléből értesült, hogy Zoltán és Balkó uramékkal őt is kijelölték az udvarhoz indított küldöttségbe. Vállalkozik erre, de a nagy távolság miatt nem tud velük érintkezésbe lépni, mikor és hol hozzájuk csatlakozni. Kéri a Patay és Ráday további utasításait. Megemlít a pataki kollégiumi zavarokkal kapcsolatos bizonyos pletykát. Örül a sógorsági újabb köteléknek.
1730. jan.20.
Alsó-Bereczki
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 594.sz.
Palásti Borbála - Gerhard Lőrincné levele. Köszöni felvilágosítását a (túri?) jószágra vonatkozólag, amelyet nem akar kezéből kiadni, hanem - Rádayval egyetértve - azt megtartani. Kéri, hogy Tokajból hazajőve látogassa meg Korponán.
1713. nov.10.
Kesziholcz
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 595.sz.
Palásty István levele. Ráday korponai házának egy korponai ember által szándékot megvétele azért hiúsult meg, mert a város statútumai alapján - mint vérséges atyafi - Balogh Gáspárné elsőbbségi igényt tart rá. Javasolja, hogy neki adja el. Gyümölcsfa oltóvesszőket küld.
1727. márc.17.
Korpona
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 596.sz.
Paluska György levele. Megkapta levelét és a somoskői birtok zálogösszegébe küldött 1500 Ft-ot. Biztosítja, hogy nyugodtan kifizetheti a többit is, mert Wratislav gróf nemcsak erre a birtokra, hanem gróf Forgács Simon valamennyi magyarországi birtokára megkapja a királytól a donatiot. A pestis-gyanú miatt a doktorok házanként vizsgálják felül az embereket Pozsonyban, de eddig semmi érdemlegeset nem találtak. Ha a kiküldött bécsi doktor gyanús embert talál, a király Prágába költözik át.
1712. dec.12.
Galgóc vára
4° 1-4 ö., + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 597.sz.
Paluska György levele. Ne nyugtalankodjék a somoskői birtok felől, bár Péterffy uram is szeretné zálogba venni, mert a Ráday által lefizetett 2000 Ft-ot a Kamara is beszámította már a Wratislav familiának, következésképpen elfogadja Ráday javára is.
1720. jan.19.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 598.sz.
Paluska György levele. Levelét véve beszélt a kamara-elnökkel, aki a kamara-tanácsban letárgyalta Rádaynak a somoskői birtok zálogösszegeként letett 2000 Ft-ját és ennek alapján megnyugtatja, hogy beszámítják az Rádaynak.
1721. ápr.9.
Pozsony
4° 1-2 ö., 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 599.sz.
Paluska György levele Lőrinczy Ádámhoz. Csodálkozva olvassa leveléből Ráday Pál "fenekedését", holott sem ő, sem az érsek nem törnek a birtokára, a királyi fiskus azonban megteheti. Tartsa magát tehát előbbi utasításához, ill. a fiskus eljárásához. Ócsárolólag ír Rádaynak a Rákóczi-szabadságharc alatti magatartásáról és működéséről.
1711. nov.10.
Pozsony
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 600.sz.
Tatai András prédikátor levele.A közös költségekre sietve szükséges 50 arany előteremtése ügyében elment Ceglédre, Nagykőrösre, Kecskemétre, mindenütt átadva Ráday leveleit és letárgyalták a prédikátorokkal s az elöljárókkal az ügyet s úgy határoztak hogy a pesti commissio alatt összegyűlt 200 aranyból fizetik ki. Várják utasítását, kinek és hová küldjék. A püspök elaggottsága miatt az esperesek fognak gyűjteni az ekklézsiákban az ágens fizetésére.
1727. szept.15.
Pécel
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 601.sz.
Pathai János superintendens levele. Kéri Ráday Pálon kívül Aszaly Ferencet, Bohus Sámuelt és Podmaniczky Jánost, hogy a váci püspök által vallásgyakorlatuktól, templomaiktól, prédikátoraiktól és iskolamestereiktől és ezek javadalmaitól megfosztott szadai, veresegyeházi, kosdi, mogyoródi stb. református eklézsiák sérelmeinek orvoslása végett járjanak el a királynál és a többi illetékes helyeken.
1719. jún.30.
Pataj
2° 1-2 o. Másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 602.sz.
Pathai János superintendens levele. Elszomorítja, hogy a király rendeleteinek nincs foganata, sőt akik bíznak benne, kicsúfolják azokat. Várta lejövetelét, most pedig e levelére való válaszában kéri tanácsát. Esedezik hogy tegye őt erőssé az Isten és mindazokat, akik vele együtt buzgólkodnak az Isten dicsőségére. Az utóiratban Pathai Sámuel prédikátor kéri, hogy legyen védelmezője pataji híveinek.
1724. jan.22.
Pataj
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 603.sz.
Pathai János superintendens levele. Mellékeli Tatai István etyeki prédikátor levelét, valamint Csáky Imre gr. kardinálisnak a szentbenedeki, uszodi, foktői, bogyiszlói, csanádi és szeremlei eklézsiákhoz intézett körlevelét s mindkét ügyben tanácsát kéri. A győri prédikátorok ágensnek Szeremlei Sámuelt ajánlják.
1724. máj.26.
Pataj
4° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 603.sz.
a.) Csáky Imre gr. kardinális körlevele. Megparancsolja az uradalmában levő prédikátoroknak és hallgatóiknak, hogy e körlevelét hirdessék ki, a hozzájuk küldött egyházi személyek tanítására küldjék el gyermekeiket; ellenkezés esetén a prédikátorokat kiűzi a helységből.
Dátum nélkül.

2°. 1 o, 2. üres. Másolat. Magyar. 
C64-4c2-1. 603.sz.
b.) Tatai István etyeki prédikátor levele. Leírja, hogy Cserkó páter a bebörtönzött etyeki híveket arra kényszeríti, hogy üzzék ki prédikátorukat. 40 pár svábot telepített Etyekre. Az otthon maradtak félnek a királyhoz folyamodni orvoslásért, nehogy őket is bebörtönözze a földesuruk. Segítsenek az elöljárók őrajtuk, hogy meg ne semmisüljön az eklézsia.
1724. máj.11.
Sárkeresztúr
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 604.sz.
Pathai János superintendens levele. Közli, hogy a baranyai prédikátorokat a vármegye elöljárói Pécsre berendelték és kikérdezték, hogy ki köztük senior, ki tette azzá? - ki a püspök s ki tette püspökké, - hány eklézsiájuk van és hány prédikátor? Végül eltiltották őket a felolvasott helytartótanácsi rendelet alapján a könyörgésen kívül valamennyi lelkészi funkciótól. Kéri, járjon el ügyükben.
1725. szept.15.
Kunszentmiklós
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 605.sz.
Pathai János superintendens levele. Mellékeli (Tarkó Mihály) szolgabíró febr. 10-i levelét, melyre várja tanácsát, valamint a már előbb elküldött levelében foglaltakra is.
1726. febr.14.
Pataj
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 605.sz.
a.) Mágócsi Mihály alispán levele Pathai Jánoshoz. A váci konszisztorium panaszolja, hogy katolikus személyeket esketett meg. Ha nem ő, tudtával történt-e vagy nem?
1725 dec.22.
Rátót
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 605.sz.
b.) Tarkó Mihály szolgabíró levele Pathai Jánoshoz. Mellékelten küldi a Helytartótanács rendeletét, melyre 14 napon belül kéri válaszát.
1726. febr.10.
Pest
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 605.sz.
c.) Helytartótanács rendelete Pest-Pilis-Solt vármegyékhez. Mivel Pathai (János) superintendens vonakodott eleget tenni az 1725 szept. 19-i rendeletnek, ti. hogy mutassa ki a kormányzása alatti ref. eklézsiákat és prédikátorokat, a Helytartótanács újból utasítja a vármegyét a kimutatásnak a superintendenstől való beszerzésére s ha ez vonakodnék, vizsgálati úton készítse el azt a vármegye.
1726. jan.28.
Pozsony
2°. 1 o, 2. üres. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 605.sz.
d.) Tatai András péceli prédikátor levele. Küldi a Mágócsi Mihály alispántól hozzá érkezett iratokat a katolikus személyek házasságkötésére vonatkozólag, továbbá a superintendenshez lejött intő iratokat. Mindkettőre nézve kéri Ráday tanácsát.
1726. febr.19.
Pécel
2°. 1 o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 606.sz.
Pathai János superintendens levele. Küldi a decsi ref. eklézsia memorialisát. Mit tegyenek?
1726. aug.1.
Pataj
4°. 1 o, 2. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 606.sz.
a.) A decsi ref. ekklézsia memorialisa. Leírják, hogy Jáni Jakab földesuruk 1719-1726 között miképpen és hányszor üldözte, bebörtönöztette, pénzbírságolta őket és prédikátorukat; az általuk renovált templomukat elvette, velük és prédikátorukkal keresztet hordoztatott, egyházi könyveiket elvitte, stb. Sérelmeik orvoslását kérik.
1726. júl.23.
Decs
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 607.sz.
Pathai János superintendens levele. Ráday és az ágens leveleit megkapta. Ráday információit szívesen várja. A Baranya megyei eklézsiák soha nem járultak hozzá a közös költségekhez (nem vettek részt a collectálásban), de az urak kívánságára felszólítja őket. Ő már küldött 50 Ft-ot az ágens számára, nyugtája is van róla Erdős Mihály nagykőrösi bírótól, akivel Pestre küldette fel e pénzt.
1726. szept.25.
Pataj
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 607.sz.
a.) Pathai Sámuel a tokaji (?) lelkészhez a tolnai ref. lelkészeknek a megyétől való beidézéséről, hogy a következő nap Ráday I. Pállal találkozik, a beidézéshez 12 pont válasz.
1726. okt.-nov.
Tokaj (?)0
Pathay Sámuel levele ceruzával, a többi tintával írott kézirat. Fol. ?? eredeti, magyar
C64-4c2-1. 608.sz.
Pathai János superintendens levele. Közli, hogy Jáni?? Jakab bátaszéki apátúr a dominiumához tartozó Alsó-Nyéken a ref. prédikátorral keresztet hordoztatott, aki kénytelen volt ottani prédikátorságáról lemondani s most Vajtán lakik. Az apát a bátai templomot, prédikáló széket lerontotta, a református lakosokat kiűzte. Mit tegyenek? (A levélíró Pathai Sámuel pataji prédikátor, tolnai senior.)
1727. ápr.14.
Pataj
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 609.sz.
Patay Sámuel és társai (Szemere László, Bárczai László, Szemere Ádám, Posaházi István zempléni esperes) levele (Szathmári Paksi Mihályhoz). Meghívás a sárospataki kollégium professzori állására, miután az egyik professzor Eperjesen élet-halál közt fekszik, a másik pedig lemondott. (Vö. e levelet a 620. számúval. Patay Sámuel levele Ráday Pálhoz. 1725. máj.16. Báj.)
1725. máj.- jún. táján
- - -
4° 1-2 o, 3-4 üres. Másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 610.sz.
Patay Sámuel levele. Levele alapján írt Szunyogh Istvánnak, Kajdy alispánnak Beregbe, Horváth Ádámnak stb. hogy gyűjtsenek a közös költségekre nagyon sürgősen. Ő maga is gyűjt a keresztúri tervezet szerint; Nagy Péter (Marcinfalva) többeket felkért erre, de hidegek az emberek. Ami összegyűlt, azt Tarczali Sámuel miskolci prédikátorhoz vagy Dőry Andráshoz küldik. Az espereseknek is írt. Most kell nagyon vigyázni dolgainkra, sőt az uralkodóhoz fordulni. Zoltán uramnak talán nem szükséges felmenni, hiszen fent vannak Kenessey István és Bulyovszky uram; ő maga nem mehet. Sok baj van a pataki professzorokkal, a kollégium bevételeinek kezelésével.
1727. febr.1.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 611.sz.
Patay Sámuel levele. Tájékoztatja a sárospataki kollégiumi zavargások mostani állapotáról és a megtett intézkedésekről. Kéri, hogy jelentkezzék személyes audientiára az uralkodónál, hogy rendet teremthessenek a kollégiumban.
1722. dec.14.
Monok
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 612.sz.
Patay Sámuel levele ismeretlenhez. Veszedelem fenyegeti a sárospataki kollégiumot. Már a nádor és a kassai kommendáns is felhábortodtak az ott történteken. Írt Ráday Pálnak, hogy Trautson herceg informálása után forduljon a királyhoz, hogy gyűlést tarthassanak a  zavargások elintézése végett, de kérdés, hogy megkapta-e Pozsonyba címzett levelét. Valakinek feltétlenül fel kell menni az uralkodóhoz.
1723. jan.16.
Báj
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 613.sz.
Patay Sámuel levele. Beszélt Komáromy Györggyel, aki szerint Baranyi Mihály bővebben írt Rádaynak, hogy továbbra is Maróthyval egy véleményen járnak el. Eljár a közös költségek (diurnumok) eléteremtése terén. Átadta a Vay Lászlónak írt levelét. A begyűlt borról és pénzről Dőry András már írt (Rádaynak). Továbbra is gyűjtenek, az ágens számára is. A szőllősi (N.Várad mellett) templomot elvették, a prédikátort kiűzték. Járjon el ügyükben. A sárospataki "ízetlenségeket" csak az uralkodótól nyert felhatalmazás alapján intézhetik el.
1723. jan.19.
Báj
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 614.sz.
Patay Sámuel levele. Pártfogásába ajánlja a levelét vivő Dobronoczky Mihályt. A sárospataki kollégium ügye megfeneklett a kurátorok ellenkezése és Szent Iványi báró viszálykodása miatt. Jó lenne Szent Iványi nélkül oldani meg az ügyet.
1724. júl.2.
Báj
4° 1-2 o, + boríték. ERedeti. Magyar.
C64-4c2-1. 615.sz.
Patay Sámuel levele. A sárospataki kollégiumban a professzorok ellenkeznek ugyan egymással, de a diákok lecsendesedtek, azonban a patronusok viszálykodása miatt félő, hogy kenyerük sem lesz. A kirekesztett diákok térnek vissza és szorgalmatoskodnak mind a tanulásban, mind a tanításban. A lecsendesítésben ő is tevékenyen részt vett, de tovább nem mehet, miután egyik tagja a kiküldött bizottságnak. Szent Iványi János új királyi rendeletet akar kiadatni, a bizottság tagjait kicserélni, ami vészterhes. Ezt meg kell előznünk. Járjon el ezen a téren. Ajánlatos lenne Kenessey Istvánt tájékoztatni erről, mert hiszen ő gyakran megfordul az illetékes helyeken.
1724. szept.13.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 616.sz.
Patay Sámuel levele. Megkapta a sárospataki kollégiumi zavargások lecsendesítésére írt javaslatait s igyekeztek is aszerint eljárni. Bárczay Lászlónak a részletekről való beszámolója kiegészítéséül leírja a királyi commissio eddigi munkáját, közölve a helyzet mérlegelésére vonatkozó nézeteit. A várható veszedelmek elhárítására kéri.
1725. jan.28.
Sárospatak
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 617.sz.
Patay Sámuel levele. A sárospataki kollégiumi zavargások lecsendesítésére kiküldött királyi commissio munkájáról tájékoztatja. Egyik református tagja: Szentpéteri Imre a múlt héten meghalt, helyébe újat javasolnak. Az ágens és Ráday ügyeljenek, hogy reformátust nevezzenek ki a helyébe. A katolikus tagok tőlünk várják diurnumaik kifizetését. Jó lenne, ha Csejtey Zsigmond ágens egy olyan decretumot eszközölhetne ki, amely a commissio befejezését rendelné el. A diurnumok és az ágentia fedezésére igyekszik gyűjteni. Kívánatos Ráday lejövetele.
1725. márc.5.
Sárospatak
4° 1-4 o, + boríték. ERedeti. Magyar.
C64-4c2-1. 618.sz.
Patay Sámuel levele. A királyi commissio aprólékos, haszontalan ügyekkel foglalkozik. Ez így sokáig fog tartani. Eszközöljön ki Ráday a kancellárnál való megbeszélés után a királytól egy olyan rendeletet, hogy a lényeges dologgal: a jó rend helyreállításával s az új iskolai törvények életbeléptetésével foglalkozzék a commissio. Felküldjék-e a törvényeket, kiegészítve a tállyai pontokkal vagy sem? Mindezekre kérik Ráday tanácsát. Az elhalt Szentpéteri Imre és Bernát uram helyébe neveztessen ki másokat.
1725. márc.22.
Sárospatak
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 619.sz.
Patay Sámuel levele. Igyekszik Losoncról írt levele szerint eljárni. Indul Patakra a commissio ülésére s reméli, hogy komoly dolgokkal foglalkoznak, mert a mocskosokon már túl vannak. Tudósítja a zalkodi (Szabolcs m.) templom elfoglalásának körülményeiről. Az elfoglaló tokaji plebanus feljelentette a kassai parancsnoknál a templomfoglalásnak ellenálló Miller Dávid zalkodi nemest, aki most a kassai börtönben ül. Az uralkodóhoz kell folyamodni.
1725. ápr.17.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 620.sz.
Patay Sámuel levele. A sárospataki commissio befejezte munkáját, véleményét  s a kollégiumi törvényeket felterjesztette. A megfelelő királyi végzés végett ajánlatos lépéseket tenni az illetékes helyeken, az ifjú Trautson hercegnél is. Kollégiumi főkurátornak őt, Patayt kívánják, de nem fogadhatja el; maga helyett Dőry Andrást jelöli. Miután Csécsi János betegen fekszik Eperjesen, Nagymihályi pedig lemond, Szathmári (Paksi) Mihályt szándékoznak meghívni professzornak. A pataki jezsuiták a kollégium megszüntetésén ill. a nekik való átadás mellett dolgoznak.
1725. máj.16.
Báj
4° 1-8 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 621.sz.
Patay Sámuel levele. A sárospataki kollégium felől írt információját, melyet Szentpéteri Andrásnak küldött, bizonyára már megkapta. Bécsbe azonban még nem érkeztek meg a commissionalis akták Szent Iványi János báró, elnök részéről. A mádi templom leégett, a plebanus, aki részes volt a zalkodi templom elfoglalásában is, gátolja a templom felépítését, elfogatja a mesterembereket. Feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a király által leintessék a plebanus, mert ha meg nem zabolázzák, többet is elkövet.
1725. jún.25.
Báj
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 622.sz.
Patay Sámuel levele. A Pozsonyból írt levele értelmében megtette a szükséges lépéseket az ágensi költségek fedezésére. A tiszántúliak, a debreceni esperes közvetlenül óhajtja küldeni a begyűlt pénzt. A zalkodi Miller Dávid ügyében a kassai parancsnok maga tartott vizsgálatot s ártatlannak találva - reversalis mellett - kibocsátotta a börtönből, Szabolcs vármegye pedig ezt a vizsgálatot terjesztette fel feleletül a királyi rendeletre. A zalkodi templom visszaszerzése ügyében az alispánt küldték ki ama királyi rendelet alapján, hogy az ilyes ellentéteket vármegyei hatalommal kell a pesti commissiói állapotra visszaállítani. A bényei, pataki és mádi templomok javításáról ill. építéséről tesz említést. A királyhoz való felmenetelre csak Bárczay László vállalkozik. A felmenők ne legyenek sokan, mert conventiculumnak minősítik összejövetelüket. Lőry Andrásnak közvetítette a Ráday iratait. A felmenetelt jobb lenne szüret utánra halasztani, akkor ő maga is útra kelhetne Bárczay Lászlóval.
1725. aug.23.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 623.sz.
Patay Sámuel levele. Újabb levelére válaszolva ismét csak azt írhatja, hogy csupán Bárczay László vállalkozott a felmenetelre, Szunyoghy István és Baranyi Mihály kivonják magukat, Dőry András viszont hajlandóságot mutat. Ő maga betegen fekszik ugyan, de reméli, hogy mire útra kell kelnie, felgyógyul. Környékükön szaporodnak a katolikusok vallási túlkapásai. Panaszkodik a mi embereink fecsegése miatt. A pataki commissionalis aktákat Szent Iványi János báró még mindig nem küldte fel,  mert nem kapott erre pénzt.
1725. szept.7.
Báj
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 624.sz.
Patay Sámuel levele. Útközben kapta Ráday értesítését, hogy a Bécsbe való felmenetel szüret utánra halasztódott. A Helytartótanácsnak (a zalkodi templomfoglalás ügyében) kiadott rendelkezését tárgyalva Szabolcs vármegye gyűlésén a katolikusok minden kijelentésüket félremagyarázták, ezért írásban adják be ezeket s ragaszkodnak a királynak a pesti commissio alatt kiadott rendeletéhez. Ezt összhangba szeretnék hozni a többi vármegyék reformátusainak álláspontjával, ezért kérik Ráday véleményét is. Szüretkor bővebben megtárgyalhatják ezt.
1725. szept.30.
Báj
4° 1-3 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 625.sz.
Pathay Sámuel tolnai esperes levele. Közli, hogy kapott tanácsát megfogadva felküldték kiküldötteiket: Kandó Józsefet és Meskó Sámuelt az ágenshez a Tolna megyei prédikátoroknak a vármegye által megtiltott szolgálata ügyében. A bátai apátúr kiűzte a pilisi mestert és a bonyhádi prédikátort, a vármegye még négy evangelikus prédikátort űzött ki, az összes prédikátort beidézték a simontornyai vármegyei gyűlésre. Hír szerint a Pest megyeieket is be fogják idézni. Tájékoztatást és tanácsot kér.
1725. okt.5.
Kőrös
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 626.sz.
Patay Sámuel levele. Hírt kapva megérkezéséről, értesítését kéri, mikor látogathatja meg.
1725. nov.9.
Tokaj
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 627.sz.
Patay Sámuel levele. Pesten már 5 napja várakozik Rádayra, hogy a tarcali megbeszélés szerint együtt menjenek fel Pozsonyba. Szerették volna magukkal vinni Bohus Sámuelt, de nem jött. Dőry András Pozsonyban, ő Bécsben fogja várni. Jöveteléről az ágensnek írjon Bécsbe.
1725. nov.26.
Pest
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 628.sz.
Patay Sámuel levele. Késő kapta meg júl. 24-én Bécsből írt levelét, azért nem válaszolhatott előbb. A Szunyogh István által küldött pénzt magával hordozta Bécsbe és vissza, most is nála van lepecsételve. Kinek küldje? A borkollektálás a termés szűk és gyenge volta miatt elmaradt. Most egy ifjú emberre bízták ezt Zemplénben és Borsodban, az abaúji és zempléni espereseknek már többször írt ez ügyben. Tegyen olyan intézkedéseket, hogy az ágensi és egyéb költségekre begyűlt pénzt tiszáninnen Tarczali Sámuel miskolci prédikátorhoz küldjék be, míg a tiszántúli és a máramarosi részeken a pénzgyűjtést és kezelését Szunyogh Istvánra kellene bízni. állapítsa meg Ráday, hogy honnan mennyit vár, így sikeresebb lesz az eredmény. A sárospataki kollégium fenntartására tett Dőry Andrással bizonyos intézkedéseket: egy-egy ifjú embert bíztak meg vármegyénként a kollégium javára való alamizsnák begyűjtésével és elküldésével. Kívánja, hogy örömünkre legyen a legutóbbi királyi audientia.
1726. aug.17.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 629.sz.
Patay Sámuel levele. A Szunyogh Istvántól tavaly átvett pénzt a Pestre utazó Olcsváry Zsigmond által küldi Rádayhoz. E levelét vivő ifjú embert ajánlja Ráday pártfogásába.
1726. szept.9.
Báj
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. Eredeti. Magyar
C64-4c2-1. 630.sz.
Patay Sámuel levele. Miként a sárospataki kollégium fenntartására célzó adományok begyűjtésére és kezelésére vármegyénként egy-egy ifjú embert állítottak be, éppenígy kellene tenni az agentialis és a közös kölségek terén is. A Szunyogh Istvántól átvett pénzt Olcsváry Zsigmond által továbbította Rádayhoz, akitől vagy az ágenstől nyugtát kér erről. A lővei prédikátor ügyében megkeresik az ágenst.
1726. szept.9.
Báj
4° 1-3 o. 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 631.sz.
Patay Sámuel levele. a hírek szerint (a pesti commissio aktáinak) kancelláriai véleményezését az uralkodó intentiói szerint közlik a hercegprímiással. Holnap Bécsbe megy, onnan Pestre, amikor is szeretné felkeresni.
1727. jún.26.
Pozsony
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 632.sz.
Patay Sámuel levele. Értesülése szerint a miniszteri konferencia most tárgyalja ügyeiket. Most kellene sürgősen eljárni a királynál és informálás végett a minisztereknél. Jöjjön fel többekkel. Őneki haza kell mennie. Csejtey Zsigmond ágensnek most kell kiváltképpen vigyázni.
1727. jún.27.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 633.sz.
Patay Sámuel levele. Bodog újévet kíván. Horváth Ádám, Olcsváry Zsigmond kimentik magukat a felmenetel alól, Zoltán uramat és többeket ismét felkér erre. A tállyai összejövetel szerint egyesek felajánlottak bort; Miskolcra kellene ezeket összegyűjteni.
1727. dec.30.
Báj
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 634.sz.
Patay Sámuel levele. Tisztázza a Domonkos Ferenc deákja által a péceli bírótól felvett (19 Ft) pénz ügyét, melyet a sajátjuknak vélve elköltöttek. Kész visszatéríteni.
1728. jan.16.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 634.sz.
a.) Domonkos Ferenc levele. Elismeri, hogy a péceli bírótól felvett 19 Ft-ot, de elfelejtette, hogy kitől vette fel és mi célra, így sajátjukként elköltötték. Ura - Patay Sámuel - kész visszatéríteni. Ő bocsánatot kér.
1728. jan.15.
Báj
4° 1-4 o, eredeti, magyar
C64-4c2-1. 635.sz.
Patay Sámuel levele. Az országgyűlésen inkább viatkoznak, mint végzést hoznak az összeírások és az adómegajánlás ügyeiben. Az országgyűlés idején tartandó istentiszteletek, az országgyűlési prédikátor salvus conductusának engedélyezése ügyében tett lépéseikről s az előállott huza-vonáról tájékoztatja. A vallásügy terén csend van. A személyes audientián felhozzák a salvus conductus ügyét.
1728. jún.13.
Pozsony
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 636.sz.
Patay Sámuel levele. A diétáról sietve utazik házához, mert a felesége élet-halál közt fekszik, így nem térhet be Rádayhoz. A klérus beadta gravameneit az országgyűlésre, három ülésen "koczodtak" is rajta, de semmi új nincs bennük. Ők a pesti commissio aktáinak elintézésére és a királyi resolutiora hivatkoztak és várakoznak. A királyi commissáriusok bíztatták őket, hogy a klérus gravameneit nem engedik tárgyaltatni az országgyűlésen. Jó lenne, ha Ráday felmenne. Bizonyára átadta Szentmiklósi uram a Domonkos Ferenc deákja által felvett 19 Ft-ot.
1728. aug.9.
Hatvan
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 637.sz.
Patay Sámuel levele. Megkapta küldöttje által a Teleki Miklós gr. 200 Ft-ját, kiadva kötelezvényét. Feleségével együtt örömmel látják vendégül Rádayt és feleségét.
1728. okt.27.
Tokaj
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 638.sz.
Patay Sámuel levele. Nagymihályi Gergely sárospataki professzor követeli 1326 Ft-nyi elmaradt javadalmazása kifizetését, különben az uralkodóhoz fordul orvoslásért. Fizetni kell, de ki fizessen és honnan? A kollégiumnak nincs pénze, a jótevőket elriasztja fenyegetődzésével. A professzorok viszont nem akarnak engedelmeskedni. Pósaházy István esperes is irtózik az egyik diákon esett sérelem kivizsgálása végett bemenni a kollégiumba a professzorok engedetlensége miatt. Mi a teendő? Kéri Ráday és mások tanácsát.
1729. máj.17.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 639.sz.
Patay Sámuel levele Dőry Andráshoz. Nagymihályi Gergely sárospataki professzor követeli elmaradt (1326 Ft) javadalmazása kifizetését. (Azonos a 638. sz. levéllel)
1729. máj.18.
Báj
4° 1-4 o, + boríték, a Ráday Pál címére. Másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 639.sz.
a.) Oeconomica Illustris scholae Sáros Patakiensis administratio. ( A sárospataki kollégium gazdasági törvényei).
1727.

2° 1-14 o. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 639.sz.
b.) Obsevationes circa puncta pro dirigenda oeconomia Collegii Saros Patakiensis concinnatae.
(1727.)

2°. 1 o, 2. üres. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 639.sz.
c.) Patay Sámuel levele a sárospataki kollégium patonusaihoz és benefactoraihoz. Megküldi a sárospataki kollégium gazdasági törvényeit és kéri véleményét.
1727. ápr.16.
Báj
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 639.sz.
d.) Patay Sámuel levele Mándi sárospataki seniorhoz. A sárospataki kollégium ifjúsága egy részének nevében hozzáküldött vádaskodó és újabb egyenetlenkedéseket keltő levelére válaszolja, hogy meghallgatandó a másik fél is. Fogadtassa el a patronusoknak a kollégiumi jó rend helyreállítására kidolgozott pontozatait az ifjúsággal, hogy a kollégium tovább virágozzék.
(1727. dec.4-8 között)

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 639.sz.
e.) Opinio ecclesiae Losoncziensis ad institutum quoddam in negotio Ill. Collegii S(áros) Patakiensis a patronis et benefactoribus ejusdem concinnatum.
1729. szept.18.
(Losonc)
2° 1-3 o, 4-6 üres. Fogalmazvány. Magyar.
C64-4c2-1. 640.sz.
Patay Sámuel levele. Betegsége miatt nem látogathatta meg. A közös költségek beszedését világi emberekre kell bízni, az esperesek az agentialis adakozást hirdettessék a három nagy ünnepen. A sárospataki kollégium gazdasági ügyeinek intézésére kidolgozott tervet az ifjúság java része nem fogadja el, pedig a seniorok kezéből ki kell azt venni, különben soha sem lesz rendes elszámolás. Az ifjúság körében nagyfokú az engedetlenség, a patronusok büntetésének nincs foganatja. Egy Jenei nevű diákot nyilvános bocsánatkérésre ítéltek a patronusok s károsan ütött ki.
1729. nov.12.
Báj
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 641.sz.
Patay Sámuel levele. A vízáradások miatt nem tud bejutni Pécelre. Küldjön egy lovas embert, aki bevezesse. Ha Ráday Pestre megy, ő is oda fog tartani.
1731. febr.9.
Isaszeg
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 642.sz.
Patay Sámuel levele. Pécelen maradt egy bőrtokban az ezüstös kardja. Legyen ott, míg érte megy.
1731. febr.12.
Tura
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 643.sz.
Patay Sámuel levele. Február 15-én hazaérkezve közli, hogy roppant nagy és fokozódó az árvíz, ne jöjjön tehát az az úr. Lónyáról a Lónyay Ádám fia kereszteléséről sem jöhettek el hozzá a nagy árvíz miatt. Beregbe és Ugocsába kiküldött emberei sem tudtak emiatt hazatérni. Eljuttatta levelét Nógrádi uramnak. Tokajba irányítsa levelét. Pécelen maradt bőrtokban egy ezüstös kardja, tartsa ott.
1731. febr.20.
Báj
4° 1-3 o, 4. üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 644.sz.
Patay Sámuel levele. Pécelről március 15-én írt és április 4-én megkapott leveléből szomorúan értesült a dolgokról. Vay és Máriássy uraimék leveléből ellenkezőt vett ki. Tokajban leégett két háza és Kassán kamarai ügyekben leendő tárgyalásai miatt csak pünkösd után mehet fel. Puky András felmegy.
1731. ápr.6.
Tokaj
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 645.sz.
Pathay Sámuel tolnai senior levele. Ráday javaslatából megkezdte esperesi visitatióját. Meglátogatta Bogyiszlót, Csanádot, Szeremlét, de a Dunán nem kelhetett át. Táczi Gergely prédikátor azonban átjött hozzá. Folytatná, de e hó 20-án átjöttek hozzá a fajszi és szentbenedeki plebanusok és kikérdezték: 1.: tud-e arról, hogy egy Morvából elszökött házaspárt egy kálvinista prédikátor összeesketett; 2.: vegyes házasokat ne eskessen; 3.: volt-e a kalocsai archidiakonatus területén visitálni és mi jogon? Ősi jogon – felelte – 10 éve mindig volt. Foktőn nem volt. Bogyiszlón az öreg Czeglédi prédikátor helyett másikat csak a vikárius engedélyével állíthatnak be. 4.: Mi jogon van ekklézsia Patajon? A király parancsából minden ekklézsiát meg fognak vizsgálni. Végül bementek a templomba. Másnap Tajnai uram beszélte a Kalocsán hallottakat, hogy pl. az érsek dominiumába csak annak engedélyével mehet be prédikátor s szerencséje az esperesnek, hogy a hajdúk meg nem fogták visitátiojakor. Hogy menjen így visitálni? Elsiratták Száraz Györgyöt. A visitatiot Debreczeni Jánossal, Gyöngyösi Jánossal és Sallai Andrással végezte.
1733. jan.23.
Pataj
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 646.sz.
Pataky Gáspár levele. Megkapta levelét a lőrinci-fancsali határjárás ügyében, az újabbról értesíti. Bizalmasan tudtára adja, hogy az ecsediektől -- fenyegetéssel is, de nem végrehajtással --, be kell szednie az adót.
1713. júl.31.
Lőrinczi
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 647.sz.
Pataky Gáspár levele. Tudja, hogy tavaly Csajághy uram hajdúi miatt a somosújfalusiak 40 sertése elpusztult, de nem emlékszik rá, hogy kaptak-e érte elégtételt a vármegyétől. A Horváth Andrásnénál levő adóssága törlesztéséről ír. Küldi Zennegh uram levelét. Felsorolja a Nógrád vármegyétől való pénzkövetelését.
1713. dec.1.
Hatvan
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 648.sz.
Pataky Gáspár levele. Meskónét kifizette, elismervényét mellékeli; a Rádaynál levő 30 Ft-ot küldje át, mert szüksége van reá.
1717. júl.22.
Kislőrinc
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 649.sz.
Pálffy János gróf levele. Köszöni és dicséri az ajándékba küldött ürmös borát. Kéri, küldje el a lengyel és francia király között Rákóczi Ferenc által tervezett,  de a svéd király részéről el nem fogadott szövetségkötés másolatát, amelyről a minap Királyfalván tett említést előtte.
1725. jan.23.
Pozsony
4° 1-2 o, 3-4 üres. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 650.sz.
Pálóczy Horváth Ádám levele. Mostoha anyjával való peres tárgyalása után Pestről csak a minap érkezve haza vette kézhez levelét, amelyben a felmenetelre kéri. Ennek most nem tehet eleget éppen peres ügyei miatt.
1727. dec.21.
Pinkócz
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 651.sz..sz.
Pásztory Imre levele. Az üllőiek nem hajlandók a maglódiakkal közösen bérelni a vecsési és halomházi pusztákat. Ha egyedül bérelhetik, a vecsésiért 50, a halomháziért 30 Ft-ot adnának évente.
1715. júl.7.
Üllő
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 652.sz.
Pásztory Imre levele.Tavaly a solti és vecsési jobbágyok fele-fele részben bérelték Ráday tetétleni és móréházi pusztáit. A Judes Curiae is így adta bérbe a maga móréházi pusztáját, amelyet - Rádayhoz igazodva - így szeretne bérbeadni az éven is,  nem pedig egyedül a soltiaknak. Ráday hogyan adja bérbe?
1724. febr.29.
Vác
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 653.sz.
Pekri Kata - Bethen Elek grófné - levele Ráday Pálnéhoz. Szeretettel vette leveleét, hiszen a legutóbbit még Lengyelországból írta. Megismerkedésük óta "holtig való barátságot, szeretetet" akar tartani. Egy pár bivaly-borjút akart ajándékozni, de a hajtók nem merték most vállalni; reméli, más alkalommal sikerül. Szerezzen neki egy tót (de nem pápista) csipkekötő leányt. Férje s gyermekei köszöntését küldi; "Palkó nevű fiam számot tart a kis-asszonyhoz - huszti fogadásunk szerint".
1722. aug.10.
Bethlen
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 654.sz.
Árva Pekri Kata levele. Értesíti férje - gróf Bethlen Elek - haláláról, akit május 21-én temettek el. Tartva attól, hogy őt és négy gyermekét háborgatni fogják az örökégben, arra kéri, hogy legyen pártfogója a legfőbb helyeken.
1724. máj.22.
Keresd
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 655.sz.
Árva Pekri Kata levele. Férje - Bethlen Elek gróf - február 21-én meghalt, s három fiával és egy leányával árván maradt; Erdélyben nincs kiben bíznia. Rádayt kéri, legyen oltalmazója az udvarnál. ahol a jezsuiták áskálódnak ellene. Küldi a megígért bivalyokat.
1724. máj.27.
Keresd
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 656.sz.
Árva Pekri Kata levele Pati István praeceptorhoz. Nem neheztel azért, hogy híre nélkül ment el a társasággal. Kéri, hogy vigye el levelét Ráday Pálnénak, akitől hozza el a "retse-könyvét" és "ha valami szép vallásunkon való magyar új könyvet kap", hozza el neki. Ha elmegy Losoncra is, nem küldi akkor Losonczit, akit még az ünnepek előtt elküldött juhokat dézsmálni s azóta nem tud róla semmit.
1724. jún.11.
Keresd
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 657.sz.
Árva Pekri Kata levele Ráday Pálnéhoz. E levelét fia praeceptora által küldi, aki szüleit megy meglátogatni. Küldje el általa "retse" könyvét. Kéri, hogy szerezzen számára egy csipkekötő asszonyt vagy leányt, aki leánygyermekeit tanítaná. Férje után Elek fia is meghalt. Leánygyermekei 13 és 8. fiai pedig 9 és 3 évesek.
1724. jún.11.
Keresd
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 658.sz.
Árva Pekri Kata levele Ráday Pálnéhoz. Örömmel olvasta a Somodi János által küldött levelét. Boldog volna, ha szemben lehetnének egymással, de a himlő miatt nem hagyhatja el apró gyermekeit, őket pedig nem viheti magával. Kér egy retze-könyvet (kézimunka-könyvet).
1724. szept.10.
Bonyha
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 659.sz.
Árva Pekri Kata levele. Megkapta leveleit, de elfoglaltsága miatt elébb nem válaszolhatott. Köszöni az ügyében való fáradozásait. Beszerezte az erdélyi kancellárián a gyermekei tutorságára vonatkozó levelet. Lecsendesedett az ellene készült intrika (a jezsuiták részéről) Figyelje ügyeit továbbra is a felső fórumokon.
1727. szept.10.
Bonyha
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 660.sz.
Árva Pekri Kata levele Ráday Pálnéhoz. Koholtnak nyilvánítja mindazt, amit Somodi János mondott az ő üzeneteként Rádayéknak, mert amit akart, megírta levelében, ezen kívül pedig semmit sem üzent.
1724. okt.9.
Bethlen
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 661.sz.
Árva Perényi Mária - özv. Balassa Gáborné levele. Küldi a Balassa Ádámmal között zálogtoldaléki szerződése másolatát, s kéri a 100 Ft elküldését.
1717 nov.30.
Kékkő
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 662.sz.
Árva Perényi Mária özv. Balassa Gáborné levele. Szeretné, ha a Rádaynál zálogban levő, de az osztozkodás folytán több részre jutott ludányi és halászi portio egy kézbe kerülne. Ezért felkéri, hogy vagy ő váltsa magához az egészet, kifizetve az atyafiakat, vagy pedig ő maga váltja ki a zálogból.
1720 ápr.6.
Kékkő
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 663.sz.
Árva Perényi Mária - özv. Balassa Gáborné levele. Felkéri, hogy közölje vele a fele részben Pál fia örökségét képező és a Rádaynál s Darvas uraiméknál zálogban levő ludányi és halászi portiók kiváltásának idejét, valamint a zálogösszeget, továbbá hogy hol és mikor kívánja felvenni ezt.
1728. jan.7.
Kékkő
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 664.sz.
Árva Perényi Mária - özv. Balassa Gáborné levele. Miként a fia elődei jó viszonyban voltak Ráday őseivel, ezen lesz ő is, sőt a fiát is úgy irányítja, hogy a ludányi és halászi portiók továbbra is Rádaynál maradjanak zálogban. Kéri a róluk szóló iratok másolatát.
1728. jan.12.
Kékkő
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 665.sz.
Perlicius Dániel orvos levele. Gyógyszert rendel és küld a beteg Rádaynak, közölve miként használja. Ajánlja a hajnácskői fürdőt is.
1733. márc.10.
Losonc
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 667.sz.
A péceli jobbágyok levele. Felpanaszolják, hogy amióta Fáy Ferenc kiváltotta a zálogból a maga részét, az összes péceli jobbágyokat rá akarta kényszeríteni a vecsési szántásra, ahová azonban nem mentek; de szántatott és vettetett velök a péceli határban, sőt a malmuk felét is elvette. Ha ez így marad, "tavaszra eloszlik a jobbágyság". Követeik élő szóval bővebben tudósítják. Orvoslást kérnek.
1714. okt.10.
Pécel
4°. 1 és 3 o, a 2. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 668.sz.
Péterffy János levele. Közli, miért nem mehetett somoskőre. Október 22-re lehetne összehívni az illetékeseket. Neki Kazi László a meghatalmazottja. Várja Ráday tudósítását a terminusra vonatkozólag.
1726. szept.14.
Pozsony
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 669.sz.
Szentpéteri Imre levele. Értesíti a pataki kollégiumban szinte halálos kimenetelű veszedelemről. Tanácskoztak a teendők felől Pósaházy István esperessel, aki nem mer bemenni a kollégiumba, de be sem engedik. Vegye kezébe Ráday az ügyet és járjon el a legfelsőbb helyeken vagy találjon más megoldást.
1722. dec.18.
Szentpéter
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 670.sz.
Pintér Pál levele. A ludányi gazdaság dolgairól (a zsidó-pálinkás, rozsvermek felnyitása, bocskornak való bőr, stb.) tájékoztatja.
1722. febr.21.
Ludány
4° 1-3 o, 4-en a címzés + egy cédula. Eredeti. Magyar
C64-4c2-1. 671.sz.
Pintér Pál levele. A ludányi gazdaság folyó ügyeiről (serfőzés, -ház, junok, juhászok, búzaeladás, gerendavágatás, zsindelyvétel, gyapjúeladás) számol be és kér utasításokat.
1726. máj.12.
Ludány
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 672.sz.
Pintér Pál levele. Sikertelen besztercei gyapjú-eladási útjáról ír; posztót sem tudott venni. Jelentést tesz a pálinkafőzésről, a kaszálásról, a rétekről, gerendákról, deszkavételről stb.
1726. jún.13.
Ludány
2° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 673.sz.
Pintér Pál levele. Elküldi a nála levő pénzt. Tájékoztatja a bakeladásról, a sörfőzésről, a marhák lehajtásáról a pöstyéni majorból, zsindelyvételről.
1726. jún.23.
Ludány
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 674.sz.
Pintér Pál levele. A lucsini jobbágyok csak ma érkeztek vissza Pécelről s az itthoniakat nem tudta rákényszeríteni a szántásra-vetésre, holott nekik már zöld búzájuk van. Szól a sertéslegeltetésről.
1731. okt.11.
Lucsin
rest 2000 Szénási, nköm, 4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 675.sz.
Pletrich János levele. Örömmel tesz eleget levélben közölt kérésének: ír a referendáriusnak s majd ha rövidesen Bécsben lesz, szóval is ajánlja Ráday dolgát. Várja házához egyébként a Kassára utazott Szeremlei Györgyöt, akinél eljár Ráday ügyében.
1726. ápr.21.
Licze
4° 1-2 o, 3-4 üres., + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 676.sz.
Pletrich János levele. A Tállyáról írt levele és memoriálisa értelmében járt el és fog eljárni. Gyöngyössy Gábor referendárius válaszától függően, de csak karácsony után utazik Bécsbe s útközben betér Rádayhoz. 
1726. nov.22.
Csetnek
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 677.sz.
Podmaniczky János levele. Megszerezve Kurcznétól a Darvas Ferencné szerződését, mellékelten küldi. Az aszódi birtok határa ügyében nem tud hatni Kurcznéra, tehát Ráday a törvényes úton járjon el.
1716. júl.8.
Kóka
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 678.sz.
Podmaniczky János levele. Hálásan köszöni, hogy a pater Olasz által ellene beadott gravamenek tárgyalásakor az országgyűlésen mellette felállt és védőbeszédet mondott.
1723. márc.14.
Aszód
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 679.sz.
Polgár István levele. A csalomiai gazdaság dolgairól ad számot: szénatakarás, behordás; a sziráki bor ára s búzaeladás. Utóiratban: Szegedi György igazolása a Mesko uram nyugtájára kiadott 100 Ft-ról.
1717.

2°. 1 o, 2-on a címzés. Eredeti. Magyar
C64-4c2-1. 680.sz.
Pogány István levele. A nagyapja, Csebi Pogány György által elzálogosított bulyáki és cserepi portiójukat vissza akarva váltani, úgy értesült, hogy Stahremberg gróf tárgyalni akar a Pogány familiával és zálogtöbbletet akar letenni. Kéri Rádayt, tájékoztassa a gróf szándékáról.
1723. máj.17.
(Máramaros) Sziget
4° 1-4 ö., 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 681.sz.
Pogány István és Szegedi Ferenc levele. Köszöni a bulyáki és cserepi portiójuk ügyében Horváth Sámuel által közölt információját. Kéri, hogy e jószágok ügyében legyen közvetítő közte és Stahremberg generális közt. Mivel az öreg Rákóczi Györgynének ill. örököseinek is van joguk e portiókhoz, kéri Ráday tanácsát e téren is.
1723. szept.12.
Veresmart
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 682.sz.
Pongrácz János levele. Hajlandó átengedni Rádaynak a most Maglódon lakó felsőpribelyi jobbágyát, ha ez 100 tallért letesz.
1714. ápr.28.
Tompa
2°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés.eredeti, magyar
C64-4c2-1. 683.sz.
Árva Pongrác? Nagy Mihály Kata levele Kajali Klárához. Losonczy László öccse érdeklődik a kisebbik Szentpétery-lány iránt. Legyen segítségére.
1732. nov.30.
Losonc
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 684.sz.
Pásaházi István zempléni esperes levele. A  sárospataki kollégiumban történt zavargásokra vonatkozó egy-két írást küld, amelyekből megállapíthatja, hogy melyik rész vonakodik elfogadni a tállyai punktumokat s engedetlenségével veszedelembe juttatja a kollégiumot. Ígérete alapján felkéri, hogy a kollégium érdekében járjon el a királyi udvarnál.
1722 dec.18.
Sajószentpéter
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 685.sz.
Pásaházi István zempléni esperes levele. Közli, mint ahogyan közölte Trautson herceg prefektusával is, hogy a sárospataki kollégiumban kitört zavargások ügyében - a dolgok mostani állása folytán - ő egyedül nem lehet bíró, azaz nem mehet be a kollégiumba, nem hajthatja végre a herceg rendelését, ti. hogy tiltsa ki a kollégiumból a zavargásokat okozó diákokat és tanárokat, mert ez ügyben több patronus jelenléte szükséges és illetékes. Rendeletet kell kieszközölni a hercegtől és a királytól a kollégiumba való bemenetelre. A prefektus ír a hercegnek, Ráday írjon Aszalaynak e célból.
1723. febr.19.
Tolcsva
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 686.sz.
Pósaházi István zempléni esperes levele. Szokolyai István borsodi esperes levele. A sárospataki kollégiumi zavargások ügyében a király által kirendelt commissio összeülésének időpontját báró Szentiványi János elnök már öt ízben elnapolta, amiből káros következmények származnak. Arra kérik Rádayt, hasson Szentiványi báróra, hogy a király intentiója szerint minél előbb intézze el és fejezze be az ügyet.
1724. júl.22.
Sajószentpéter
4°. 1. és 3. o, 2. üres, 4-en a címzés, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 687.sz.
Prónay Gábor levele. Köszöni a Prónay Pálhoz írt levelében róla közölt jó véleményét, amelyet igyekszik megszolgálni. Húsvét után elmehet, ha addig nem akad szerencséje a másik félnek (leánynak).
1726. jan.24.
Pest
4° 1-3 o. 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 688.sz.
Prónay Pál levele. Közölte a levelében írtakat az öccsével, Prónay Gáborral, akinek kedve van az ügyhöz (leánynézés). Most nem, de húsvét után "udvarolhatnánk az Úrnak s az tudva lévő betsületes háznak, ha addig szándékunkat a leányasszonynak nagyob szerentséje meg nem gátolhatná."
1726. jan.12.
Szécsén
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 689.sz.
Prónay Pál levele. Tájékoztatja az országgyűlés portaösszírási és adókivetési tárgyalásairól, a Nógrád megyében elkvártélyozandó katonaságról. A klérusnak az országgyűléshez beadott gravamenjai ellensúlyozásául ők is szerkesztettek egy iratot, amelyet a personális visszaadott azzal, hogy adják át a nádornak, aki azonban még nem olvasta át. A Forgách grófok a somoskői jószágra zálogtöbbletetet akarnak felvenni. Tartsa készenlétben tehát a pénzt. Kis-Hont ügye még föggőben van.
1728. okt.14.
Pozsony
4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 690.sz.
Puky András levele. Fáy Ferencné távolléte miatt ő bontotta fel levelét, amelyet Fájból írt nov. 15-én és ennek megfelelőleg átadott Ráday hajdújának négy átalag bort, míg a hátralévő kifizetése Ráday intézkedésétől függ.
1729. nov.16.
Felső Méra
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 691.sz.
Pulszky Pál levele. Kozli nézeteit, hogy miként járjanak el a protestánsok a jelenlegi helyzetben, amikor a legfelsőbb fórumokon folyik a pesti commissio aktáinak a felülvizsgálata.
1725. dec.2.
Pozsony
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin
C64-4c2-1. 692.sz.
Putanics János levele. Meghívja, mint a Szabó Katalin - özv. Farkas Istvánné nagykőrösi anyai öröksége felülvizsgálatára kiküldött országggyűlési bizottság egyik tagját, az okt. 20-án Pesten tartandó ülésre.
1715. okt.3.
Buda
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 692.sz.
a.) Szabó Katalin - özv. Farkas Istvánné beadványa az országgyűléshez nagykőrösi anyai öröksége felülvizsgálatára. 
(1715)

2° 1-4 o. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 692.sz.
b.) Az országgyálés végzése, amely felsorolja ama bizottság tagjait, akiket kiküldött Szabó Katalin - özv. Farkas Istvánné nagykőrösi anyai öröksége felülvizsgálatára.
1715. jún.5.
Pozsony
(Az előbbivel összefüggő íven.) Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 693.sz.
Pyber László levele. Pártfogását kéri öccse, Pyber József számára, aki Nógrád megyében óhajt elhelyezkedni.
1717. aug.16.
Nagyszombat
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 694.sz.
Radványi Ferenc levele. Indokolja, miért nem látogathatta meg. 11-én Pesten várja. Most Besztercére utazik.
1714. máj.2.
Kovácsi
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 694.sz.
a.) Dőry László levele Radványi Ferenchez. Ebeczky Mária ügyében beadta a kérvényt; a taxát Budán Brentano kereskedőnél tegye le. Forgách (Ádám) gr. nehezen tarthatja meg főispánságát, hacsak Nógrád megye 3000 Ft-tal meg nem segíti. A borok passzusa nála van. Legyen segítségére majd két évi conbentioja megfizetésében.
1714. ápr.14.
Bécs
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 695.sz.
Radványi Ferenc levele. Mellékeli a Judex Curiae (gr. Koháry István) levelének másolatát, amely igazolja, hogy beadványát megkapta.
1728. jan.12.
Kiskürtös
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 696.sz.
Radványi Ferenc levele. Közvetíti a Judex Curiae álláspontját, ti. hogy a (vecsei és nyéki jószágok ügyében való) beadványát (ld. 695. sz. levél) az ő személyes megbántása nélkül terelheti a törvényes útra.
1728. febr.7.
Kiskürtös
2° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 697.sz.
Rácz István levele. Átadta Sőtér Tamásnak Rádaynak az ecsédi birtokra vonatkozó kötelezvényét. Ő maga rövidesen Gyöngyösön lesz, ahol felveheti a pénzt. Ha nem lesz ott, Kada Pál veszi fel, akinek átadja a szerződést.
1715. jan.18.
Fényszaru
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 698.sz.
Rácz István levele. Kada Pál az ecsédi birtokügyben aug. 20-ra tűzte ki az újabb terminust, amiről értesítette Semberi uramat és Rádayt is fogja.
1718. aug.4.
Fényszaru
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 699.sz.
Rákóczi Menyhért levele. Az alsógyürki dézsma kiadása iránt Gyürky György - és Egry György? - ellen indított perben, válaszától függően, kit fogadjon meg prókátornak?
1724. márc.16.
Salgótarján
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 700.sz.
Repeczki Zsigmond levele. A szinóbányai verekedésről ír; a kondás eltört kezét borbély kezeli, a tettes juhász elszökött. A pénzt (100 Ft) felvette. Ideiglenes kondást fogadott; makk van elég. Kéri, hogy 36 marháját a Ráday erdejére hajthassa, megfizet értük. Ezernél több sertést fogadtak fel makkoltatásra.
1720. nov.28.
Losonc
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar


C64-4c2-1. 701.sz.
Rhédei Ádám levele. Nov. 9-i levele alapján bizalommal küldik családjuk genealogiáját Rádaynak - ki szintén Rhédey-lány maradéka -, és kérik, hogy legyen segítségükre régi birtokjussaik érvényre juttatásában, a genealogia kiegészítésében. Tussay Györgynek teljes meghatalmazást adtak.
1726. dec.5.
Kolozsvár
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 702.sz.
Rhédei Ádám levele. Egyik levelét nem, a másikat megkapta, amelyből megértette, hogy a káptalanban a genealogiát az eredeti iratok nélkül nem fogadják el. Ezeket a Bécsben felmenő öccse, Rhédey József által küldi s vesse össze a saját magánál levőkkel és próbálják kiegészíteni. Kéri, legyen segítségükre törekvéseik megvalósításában, elidegenített javaik visszaszerzésében.
1727. júl.12.
Gese
4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 703.sz.
Rédei József levele. Családja Bihar megyei birtokai ügyében eddig semmire sem jutott. Értesülése szerint sok függ Grassalkovics direktortól. E célból megbízta Török István prókátort, de kéri Rádayt is, hogy járjon közbe Grassalkovicsnál ügyük előmozdításában. A spanyol királynénak fia, a francia királynénak két lánya született.
1727. szept.4.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 703.sz.
a.) Török István levele. Rhédey József megbízásából kéri, hogy a Rhédey család Bihar megyei birtokai visszaszerzése ügyében járjon közbe Grassalkovics Antal kir. ügyigazgatónál.
1727. szept.12.
Pécel
4°. 1 o, 2. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 704.sz.
Rhédei József levele. Pécelen márc. 18-án keltezett leveléből, de Tussay (György)-től is értesült arról, hogy kiváltotta családja számára az absolutionalist. Hálásak is igyekeznek lenni ezért. Elítéli Vay Ádámot hiteváltoztatása miatt, melyre az apósa vette rá. Így "jár az, aki csak a testtel és nem az lélekkel beszélget", nem nagy uraság, csak referendariusság az, amit Vay Ádám kapott. Bécsből hazatérve betér udvarlására Ludányba.
1728. márc.23.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 705.sz.
Rhédei József levele. Bécsből Pozsonyba jött át. Szeremlei és Grassalkovics szerint beadványát a kancellária helyett a kamarára kellett volna beadni, ahová be is adja, mihelyt a kancelláriáról leérkeznek, amikor is újból felkeresi Grassalkovicsot, aki megígérte támogatását. Eszterházy József és Ferenc grófokkal is tárgyalnia kell bizonyos Rhéday Ferenc féle levelekről. Jún.12-ig itt kell időznie. Nincs pénze, sürgősen kér 100 Ft-ot. Betér Rádayhoz, ha nem, juttassa el hozzá a leveleket.
1728. máj.29.
Pozsony
4° 1-6 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 705.sz.
a.) Rhédey József levele. Ráday Pál szept. 17-i levelére válaszol. Erdélyből írtak, hogy várjon, mert meg ?????????
1727. okt.3.
Wiennae

C64-4c2-1. 706.sz.
Rhédey József levele ismeretlenhez. Losoncról jan. 22-n írt levelét febr. 17-én kapta meg, melyre Rhédei  Ádám és gr. Bethlen Ferencné - Rhédey Krisztina halálok miatt csak most válaszolhat. temetésükről tudósítja majd és várja. Örül a megkötendő békének, mely a saját és vallásuk megmaradását is munkálja. Köszöntse nevében Tussay György és Ráday Pál uraimékat. Elszomorodva hallja, hogy Ráday Pál leánya férjhez megy.
1731. febr.24.
Kolozsvár
4° 1-6 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 707.sz.
Rhédei József levele. Megkapta Pécelről máj. 4. és 16-án írt leveleit. Köszöni a piskolti birtok ügyében írt tudósítását; írt is Király Ádám ágensének, hogy vigyázzon az ellenük dolgozó Csiki Péter volt Békés megyei nótáriusra. Az ápr. 9-i levelét gr. Teleki László révén máj. 20-án kapta meg. Ennek folytán küldi az "originalis absolutiot" és a hozzátartozó leveleket. Várja tudósítását a taxáról. Komáromi Györgytől értesült, hogy Sáros megyében egy Rhédei famíliát illető dominium nyomára bukkant és könnyen hozzájuthatnának, csak a successiot kell kimutatni az 1512 körül élt Rhédei Mihály és felesége Tartsai Erzsébettől. Tud-e segítségükre lenni? Írt-e Turótzi uram Rádaynak? A Rhédei Ádámnak írt levele  Rhédei Ferencnél van, akitől átveszi, mihelyt hazaérkezik és eljár a benne közölt megbízatásban. Közölje vele az újabb vallásügyi híreket. Az eddigiektől jót nem várnak, sőt inkább félnek.
1731. jún.20.
Erdőszentgyörgy
4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 708.sz.
Révay Erzsébet - (özv. br. Calisius Fülöpné) levele. (Hellenbach János báróhoz.) Tanácsát kéri az 1725 karácsonyán Bicsicén rajta esett vallási sérelem ügyében hozzáérkezett helytartótanácsi rendelet és a Trencsén megyei idézésre nézve.
1726. ápr.13.
Bicsice
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 708.sz.
a.) Helytartótanács rendelete. Kihallgatandó néhai br. Calisius Fülöp özvegye - Révay Erzsébet, hogy Bicsice helységben volt-e nyilvános vallásgyakorlat a pesti commissio idején.
Melléklete Trencsén megye idéző levele, hogy Révay Erzsébet jelenjék meg a vármegye gyűlésén. (Az előbbi irattal egy íven.)
1726. márc.15.
Pozsony
2° 1-2 o. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 708.sz.
b.) Prileszky György Trencsén megyei alispán vád- és idézőlevele özv. br. Calisius Fülöpné - Révay Erzsébet ellen.
1726. márc.21.
Trencsén
(A 708-708b iratok a 359. sz. levél, Hellenbach J. br. levele Ráday Pálhoz - mellékletei.)
C64-4c2-1. 709.sz.
Révay Erzsébet levele. Bicsicei házánál a pesti commissio előtt és alatt is, azóta is megvolt a szabad vallásgyakorlat. Ezt betiltották. Mellékeli Trencsén vármegye határozatát, mely a betiltás mellett az istentiszteletre menőket büntetéssel sújtja. Tanácsát és segítségét kéri.
1728. ápr.24.
Szklabinya
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 709.sz.
a.) Trencsén vármegye határozata. A Helytartótanács rendelete alapján a vármegye betiltja az özv. Calisiusné, az Ottlik György és a Zay-család magán oratoriumaiban a nyilvános vallásgyakorlatot. E rendelet ellen vétőket törvényszéke elé idézi és megbünteti.
1728. márc.12.
Trencsén
4° 1-2 o, 3. üres, 4.en a címzés. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 710.sz.
Rimaszombat bíráinak és tanácsának levele. Hallva Rádaynak "az egész reformata helvetica magyarországi eklézsiák képiben és promotiojában maga uttyát Bétsben a Felséges Udvarhoz venni", ők is kérik a pártfogását, habár eklézsiájuknak mindeddig a legkisebb háborgatása sem történt.
1712. jan.17.
Rimaszombat
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 711.sz.
Rimaszombat városának levele. Kérik, hogy Nagyváti Jánosnak városuk és egyházuk ellen indított perében kitűzött tárgyalásra jöjjön el, legyen a védelmükre s dirigálja prókátoraikat. Bővebb tájékoztatást ad küldöttjük, Cseh Gergely.
1716. júl.8.
Rimaszombat
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 712.sz.
Rimaszombat városának levele. Hont vármegye aug. 9-i gyűlése kötelezte őket a decratalis ünnepek megtartására. Nem akarnak az ünnepek megtartásában sem elsők lenni, megbotránkoztatva ezzel a losonci, miskolci és a többi eklézsiákat, amelyek talán meg sem ünneplik ezeket, de magukat sem kívánják megbüntettetni. Kérik véleményét. Élhetnek-e a kardinális ama resolutiojával, amelyet Rádaynak ez ügyben Szentkereszten kiadott? 
1718.
(Rimaszombat)
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 713.sz.
Rimaszombat bíráinak és tanácsának levele. Köszönik, hogy városuk számára notariust ajánl. Azonban pár hónappal előbb egy személynek lekötötték magukat. Most újból megkérdezik levelükben, hogy vállalja-e a notariusságot? Addig legyen türelemmel.
1726. jún.7.
Rimaszombat
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 714.sz.
Róth István levele. Tartózkodott a másodszori nősüléstől, de tetszik neki a Ráday minapi ajánlata. Mivel a vármegyében Ráday volt előhaladásának előmozdítója, hiszi, hogy most is javát akarja. 
1717. nov.13.
Beszterce
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 715.sz.
Roth Zsigmond levele. Feleségéhez írt leveléből értesült Ráday betegségéről. Mielőbbi gyógyulást kíván. Feleségét, Zolnai Juliannát, még ennek apja életében kérte meg, de csak a halála után jegyezhette el és vehette feleségül. Igyekszik mielőbb Ráday és felesége udvarlására.
1725. okt.13.
Eperjes
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 715.sz.
a.) Rumi Sámuel levele. Örül fia (Pál) visszaérkezésének. Bevitte a gimnáziumba; a praeceptora Nigrini Uram. Ügyelni fognak előhaladására. Köszöni a honorariumot.
1730. máj.24.
Selmecbánya
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 716.sz.
Mándi kollégiumi senior levele Patay Sámuelhez. A Nagymihályi Gergely professzor és diákjai részéről a kollégium rendje és békessége elleni magatartásról és tetteiről értesíti.
1722. okt.2.
Sárospatak
2°. 1 o, 2-on a címfeljegyzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 717.sz.
Sátor Péter id. levele. A Zemplén megyei dolgokról márc. 4-én neki és Csejtey Zsigmondnak írt két levelét kerülő úton, Győrből kapta meg s azonnal továbbította Csejteynek. Az ő lakása Komáromban van, ide kéri küldeni a leveleket.
1728. aug.10.
Komárom
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 718.sz.
Báró de Scherr Thos (?) levele. Régi barátságára hivatkozva általa arra kéri a nógrádi alispánt, hogy a seregében szolgáló Máriássy őrmester által a Hegyalján vásárolt borát szállítsák át a Hont megyei téli szállására.
1728. okt.7.
Tanhausen
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 718.sz.
a.) Schnatter Vencel levele. Átküldi a mellékelt írást (Bél Mátyás levelét) láttamozva és kéri, hogy ügyét sikeresen mozdítsa elő. (Ui. Jablonszky megjegyzése: Bél Mátyás írt Schnatternek, a bécsi postamesternek, mint Klement hitelezőjének, aki Bél írására írta e levelet s megküldte Rádaynak, ő pedig Bélnek.)
1719. márc.15.
Pozsony
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 719.sz.
Schneider György levele. Kéri, hogy a néhai Fáy István örököseitől való és még 1716-ban megítélt követelése nyolcadrészét, ennek költségeivel együtt, azaz 68 Ft 44 koronát e levele átadójának, Sibrik Ferencnek fizesse ki. 
1721. jún.14.
Kassa
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 720.sz.
Schneider János György levele. Kéri, hogy néhai Kajali Pál mellékelt gyógyszerszámláját fizesse meg.
1712. júl.24.
Selmecbánya
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés, + 2 o. számla. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 721.sz.
Semberi János levele. Amennyiben gr. Zichy Károly zálogba adja a ludányi portioját, rajta lesz, hogy azt Rádaynak juttassa.
1716. ápr.6.
Zólyom
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 722.sz.
Semberi János levele. A levelében közölt cserén gondolkozik. Rövidesen Rédére megy, visszatérőben felkeresi Ludányban Rádayt, amikor bővebben megbeszélhetik az ügyet.
1718. jún.14.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 723.sz.
Sigray József levele. Köszöni az átalag aszúbort, melyet bátyjánál Sigray Jánosnál tett le Ráday.
1718. okt.6.
Bécs
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 724.sz.
Sima Mihály, Heves megyei szolgabíró levele. Hivatalosan felszólítja, hogy 15 napon belül adjon választ néhai Gömrei Jánosné - Foglár Judit megkeresésére.
1733. máj.15.
Gyöngyös
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 725.sz.
Sréter János levele. Bécsből írt levele értelmében eljárt a pásztói barátoknál a szupataki és markházi puszták kiváltása és az ez ügyben kitűzött tárgyalás időpontja ügyében, Készek a pénzt letenni, a terminust rövidnek találják; az apátjuknak írtak Morvába s az onnan vett válasz szerint intézkednek.
1726. aug.13.
Surány
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 726.sz.
Stani (?) János levele. Nem tehet eleget a vecsei notarius által hozzá intézett kérésének, hogy adja át a pataji lakosok szüllei öllei és tetétleni pusztákon termett gabonájok dézsmájáról való kimutatást, mert ő ezt nem vezette külön, hanem más pusztákon termett gabonáik dézsmáival együtt. A hartai németek ezidei dézsmájuk elengedését kérték az érsektől. Ráday tudtával történt-e? Írjon ez ügyben az érseknek.
1725. okt.2.
Kalocsa
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 727.sz.
Stephan Márton levele. Az ikladi dézsmáért kész megadni a 100 Ft-ot.
1720 jún.10.
Aszód
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 728.sz.
Sterbay Dániel levele. A ludányi levelében mellékelteket bemutatta Gyöngyössy referendáriusnak, aki készséges szolgálatát ajánlotta s a dekrétum már a kezében van. De mivel szünnapok vannak s az illetékesek nincsenek Bécsben, várni kell az ügy elintézésére.
1726. ápr.28.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 729.sz.
Sterbay Dániel levele. A kancellária elrendelte a donatio kiadását. Ő most a statutoriát szövegezi. Ha a camara aulica valami gátlást nem csinál, jól végződik az ügy.
1726. jún.5.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 730.sz.
Stercz Theophilus levele. Kész a Ráday fiát magához fogadni szállásra és ellátásra. Német nyelvű pedagógust is igyekszik szerezni.
1729. szept.21.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 730.sz.
a.) Sterbay Dávid levele. Ráday pesti házának az ügye még nem intéződött el.
1719. ápr.15.
Bécs
4°. 1. o, 2-3 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 731.sz.
Stroszel Kristóf levele. Sajnálja, hogy Rédén nem találkozhattak. Mellékelten küldi a camara aulica végzését (absolutionalist). Hívja és várja Heves megye ápr.12-i közgyűlésére.
1725. márc.20.
Gyöngyös
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 732.sz.
Stroszel Kristóf levele. Kívánsága szerint Losoncon lesz máj. 1-én, hogy szolgálatára legyen. Szánakozással értesül Ráday köszvényéről. Ajánlja azokat a pilulákat, amelyeket ő jó eredménnyel szedett s amelyeket az egri jezuita gyógyszerész készít. Leírja a használat módját.
1730. márc.15.
Gyöngyös
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 733.sz.
Sütő György levele. A Judex Curiae (gr. Koháry István) nevében kéri és várja, hogy vessen véget a horti és ecsédi jobbágyok közötti egyre jobban elmérgesedő határvillongásnak és küldje el a grófnak a megígért leveleket.
1728. febr.26.
Gyöngyös
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 734.sz.
Sütő György levele. A horti és ecsédi határvillongás ügyében küld iratot és várja Ráday döntését.
1728. jún.19.
Gyöngyös
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 735.sz.
Szalontai Kárándi János levele. Kéri, legyen segítségükre, hogy megszabadulhassanak prédikátoruktól (Thuri Sámueltől), aki a Rákóczi-szabadságharc idején is erőszakkal marasztatta meg magát az ekklézsiában, most pedig a kamarához fordult, ahonnan figyelmeztették őket, hogy ne háborgassák, mert most is csak kegyelemből van papjuk. Félős, hogy ha ez elhal itt, mást nem hozhatnak. Hasson oda, hogy megszabadulhassanak tőle. Írjon a borsodi és zempléni espereseknek, vagy az abauji szent társaságnak. Prédikátoruk már esperessé tétette magát.
1723. dec.10.
Tokaj
2° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 736.sz.
Szatthmári Ádám levele. Megérkezve Bécsbe, átadta levelét a Sigray uram deákjának s kérte az expeditio kiadására, de többszöri sürgetésre sem kapta még meg.
1719. máj.27.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + cédula, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 737.sz.
Szathmári Ádám levele. Az expeditiot még mindig nem kapta meg Sigray uram deákjától, Ha megkapja, Pongrácz György vagy du Jardin collonellus által küldi, akik a Ráday dolgában a kancellárnál is közbenjártak. Ráday máj. 25-én írt levelét átadta a kancellárnak, amelyre azt válaszolta, hogy "azon dologra szorgalmatos gondja vagyon". Írna új híreket, "de az emberek itt mintha megholtak volna, teljességgel semmit sem beszéllenek".
1719. máj.31.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 738.sz.
Szatthmári Ádám levele. A Ludányból jún. 10-én írt levelét, miután Péterffy uram Pozsonyba utazott s máig sem tért vissza, a fiának adta át. A vallásügyek állásáról Halász Péter tájékoztatja a mellékelt levélben. az ittvaló instánsok nagyon várták Rádayt. Vayné asszonyom grationelisa ügyében eljárt a kancellárnál, aki szerint már a királynál van. Köszöni a közöttük fennálló atyafiságról való értesítését.
1719. júl.29.
Bécs
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 739.sz.
Szathmári Mihály levele. Levelére válaszolva írja, hogy aug. 23-án "tsudálatos égi jel láttatott" Erdélyben.
1724. szept.12.
Marosvásárhely
4°. 1,3 o, 2 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 740.sz.
Szathmári Mihály levele. Megkapta a magyar könyvek vételére a Tussay György által küldött 60 m. Ft.-t. A helybeli könyvkötőt, a kolozsvári nyomdász fiát is kérte ilyen könyvek felkutatására. Ő eddig két könyvet szerzett - özvegy prédikátornétól - Milotai Nyilas Istvánnak a Szociniánusok ellen írt munkáját, a másik pedig Megyessi Pál: De disciplina ecclesiastica c. könyve. Most készül egy jeles emberüknek az egész teológiát prédikációkban feldolgozó munkája.
1726. dec.4.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 741.sz.
Szathmári Mihály levele. Vett hat könyvet (felsorolva írójuk nevét és a könyvek címét). ezeket átküldte Tussay Györgynek Kolozsvárra. Többet is tudott volna venni, ha nem utólag értesül a fejedelmi könyvtár aukciójáról. Szorgalmazza ilyen könyvek vételére a helybeli könyvkötőt, de eredménytelenül. Mint írta is, többnyire az özvegy prédikátornétól lehet ilyen könyveket beszerezni.
1727. márc.5.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 742.sz.
Szathmári Mihály levele. A Tussay György által küldött könyveket bizonyára már megkapta. Most Ladányi István deákja által küld négy könyvet (felsorolja az írók nevét és a könyvek címét áraikkal). Örül, hogy Ráday gyűjti és olvassa a könyveket. "Jó könyvek olvasásátul idegenebb szívű népet e boldogtalan magyar nemzetnél nem esmérek". 
1727. jún.17.
Marosvásárhely
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 743.sz.
Szathmári Mihály levele. Nem régen Ladányi István deákja által 4, most Sárkány Pál kedves tanítványa által újabb 2 könyvet (megnevezve) küld. Vegye e kedves tanítványát, mint jeles ember fiát pártfogásába.
1727. júl.19.
Marosvásárhely
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 744.sz.
Szathmári Mihály levele. Már 12 könyvet küldött, de nem tudja, megkapta-e? Újabbakat nem talált. Ember Pál Historia Ecclesiastica Hungariae munkáját Lampe Utrechtben kiadta. Ugyanott a magyar bibliát is ki akarják adni a Tóthfalusi mintájára. Nürnbergben befejezték az Újtestámentom kinyomtatását. Náluk mordálygyújtogatók tüzeket okoznak, már 4 ház leégett.
1727. okt.10.
Marosvásárhely
4° 1-2., 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 745.sz.
Szathmári Mihály levele. Megkéri (Eszter) leányát gr. Teleki László számára.
1730. jan.21.
Gernyeszeg
2° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 746.sz.
Szathmári Mihály levele. Örül a febr.15-i levelének, mert látja belőle, hogy van, aki szolgál Krisztus nevéért, aki fájlalja József romlását, stb. Febr. 15-én "rettenetes égi tűz" tűnt fel este 6 órától 10 óráig. Ugyanilyen égi jel volt, amikor V. Károly Szász Frigyessel megütközött és Bethlen Gábor idejében is, midőn a török Lengyelország ellen indult. Igen szűken talál könyveket, "mivel a mi könyveken nem kapó nemzetünk kétszer s háromszor a jó könyveket nem szokta imprimáltatni, hanem fajtalan s haszontalan költeményeket".
1730. ápr.6.
Marosvásárhely
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 747.sz.
Szathmári Mihály levele. Örömmel vette és jó reménységgel ő és megbízója: Teleki Sándor gr. Rádaynak a leánykérésre adott válaszát. Az úrfit (Teleki Lászlót) rövidesen elküldik udvarlására. Erről Teleki Pál gr. értesíti.
1730. ápr.12.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 748.sz.
Szathmári Mihály levele. Küld egy Lelki olaj c. könyvet. A búza gyengén fizet, a szőlő éretlen. A hagymázos betegség elhatalmazott, ő is benne van 6 hete. Teleki Sándor kisfia meghalt, maga is beteg. Ráday felgyógyulásáért imádkozik.
1730. okt.5.
Marosvásárhely
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 749.sz.
Szathmári Mihály levele. Teleki Sándor gr. elküldte a fiát (T. Lászlót) gr. T. Mihállyal Rádayhoz és családjához. A Teleki család minden tagja örül a leendő családi kapcsolatnak.
1731. febr.12.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 750.sz.
Szathmári Mihály levele. Örömmel vette ő és a Teleki család Ráday beleegyező válaszát a leánya és Teleki László gr. közötti házasságkötés dolgában, s arra kérik, hogy az egybekelés hosszú haladék nélkül juthasson jó végre.
1731. máj.15.
Marosvásárhely
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 751.sz.
Szathmári Mihály levele. Ugyanaz, mint az előbbi levél. 
1731. máj.30.
Marosvásárhely
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 752.sz.
Szathmári Mihály levele. A házasságkötés ügyében írt újabb válaszát örömmel olvasta ő és a Teleki család s ez ügyben maga az apa fog írni, a fiát pedig elküldi Rádayhoz.
1731. júl.17.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 753.sz.
Szathmári Mihály levele. Meghalt Teleki Pál és szept.16-án koporsóba is tették, meghalt Teleki József Zsigmond fiacskája is, akit szept.1-én temettek el. Teleki Sándor pedig a súlyos beteg anyósa látogatására ment. Késedelmet szenved tehát ezek miatt a házasságkötés. Ide érkezett Teleki Mihály, akivel megbeszélik az ügyet, s ő is, valamint a család értesítik Rádayt. Ő kínos nyavalyájából lassan épül fel.
1731. szept.21.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 754.sz.
Szathmári Mihály levele. Teleki Pál nov.19-én leendő eltemetése és egyéb hivatalos elfoglaltságok miatt Teleki Sándor és Mihály grófok jan.2-án indulnak Rádayékhoz a házasságkötés elintézésére.
1731. szept.29.
Marosvásárhely
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 755.sz.
Szathmári Mihály levele. Megkapta tállyai és tarcali leveleit s közölte a Teleki családdal. Teleki József kisfia jan.13-i temetése késlelteti a látogatást. Csak húsvétkor indulhatnak, amikor szeretnék megtartani az esküvőt. Köszöni a bort. Küld 1 préd. könyvet, olyat alig talál, amely nem volna meg a katalógusban.
1732. jan.4.
Marosvásárhely
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 756.sz.
Szathmári Mihály levele. Febr.18-i és márc.26-i leveleit ápr.17-én kapta meg s közölte ezeket a családdal s úgy döntöttek, hogy az úrfi május közepén elindul Teleki Mihállyal. A házasságkötést közvetlen pünkösd után óhajtják megtartani és rövidesen hazatérni. Áldást kíván a szent frigyre - "őszült poétaságához képest" versben is.
1732. ápr.20.
Gernyeszeg
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 757a.sz.
Szathmári Mihály levele. Megismétli az ápr.20-án küldött levelében írottakat. Teleki Mihály és László máj. közepén indulnak a házasságkötésre, melyet pünkösd után azonnal kívánnak megejteni, de az ünnepet nem Pécelen töltik.
1732. máj.2.
Marosvásárhely
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 757b.sz.
Szathmári Mihály levele Ráday Pálnéhoz: részvétnyilvánítás RP halála alkalmából
1733. okt.7.
Marosvásárhely
eredeti, magyar, 4ed 4p, 2-3 üres
C64-4c2-1. 757c.sz.
Szathmári Mihály levele Ráday Pálnéhoz könyvvásárlás tárgyában
1736. dec.16.
Sárospatak
eredeti, magyar, 4ed 4p, 2-3 üres
C64-4c2-1. 758.sz.
Száraz György levele Ráday Pálhoz (?). A "portionale quantum" kivetésének körülményeiről ad tájékoztatást.
1715. aug.3.
Bécs
4°. 1 o. Másolat. Magyar. 
C64-4c2-1. 759.sz.
Száraz György levele. A feleségének küldött 10 aranyból kettőt átad majd Sípos uramnak ha hazatér, a többit köszönettel fogadja és igyekszik megszolgálni. A Forgács Simon jószágain levő adósságok ügyében a pozsonyi kamarától még nem érkezett intézkedés, a Ráday kérvényét beadták és elfogadták. Pest megye egy határjárási pert terjesztett fel, de tele van hibákkal.
1718. júl.2.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 760.sz.
Száraz György levele. Egy peres ügyben ad a halasztásra és az új terminus kitűzésére útbaigazításokat.
1724. okt.29.
Pataj
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 761.sz.
Száraz György levele. Álmélkodva értesült Ráday dec.15-i leveléből, hogy gr. Erdődi Gábor egri püspök olyan híreket terjesztett felőle, mintha ő az Erdődi famíliát rágalmazta volna, holott ő ilyeneket soha nem mondott. Részletesen leírja, hogy gr. Erdődi Sándor és gr. Szunyogh, mint kamarai elnökök miként viszálykodtak és ő erről a Kir. Táblán milyen referádát adott. Ráday a neoaquisticai bizottság máj.6-i üléséig haladékot kapott.
1725. dec.18.
Pest
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 762.sz.
Száraz György levele. Köszöni "szép üdvözlését", s ha majd lemegy, felkeresi és bizonyítja készséges szolgálatát. 
1729. márc.29.
Bécs
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 763.sz.
Szászky János levele. Boldog újévet kíván. Óvja Rádayt és házát Isten a maga dicsőségére és az egyház oltalmára. Dicséri fiát, aki méltó lesz szüleihez; örül, hogy taníthatja. Kedvesen veszi a háztartási szükségletekre küldendőket. Fájlalja a Vas megyei eklézsiák elfoglalását. A horvátok (vendek?) papját lecsukták. A nyitrai evangelikusok visszakapták templomuk kulcsát.
1733. jan.4.
Pozsony
4° 1-4 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 764.sz.
Szászky János levele. Pál fia jól van és jól tanul. A praeceptora: Mester János csak jún.2-ig akar Pozsonyban maradni, Sárospatakra megy teológusnak. Helyébe a református, veszprémi Rosos Jánost ajánlja, akit annak idején Csuzi János ajánlott Rádaynak. Ez a latin és a német nyelvben is jártas.
1733. ápr.9.
Pozsony
4° 1-4 o. + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 765.sz.
Szászky János levele. Előbbi levelében közöltekre várja válaszát. Az ajánlott ifjút ismét ajánlja. Ha ez tartósan lesz rájuk bízva, ellátásáért részben vajat kér a feleségével együtt. Ez ifjú szűkölködik csizma és téli ruha nélkül. Ráday veszi meg ezeket vagy ő vegyen?
1733. ápr.20.
Pozsony
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 766.sz.
Szecsei István rádi prédikátor levele. Vay Ádám földesúr rettenetesen fenyegeti, káromolja, üldözi, helyzetét tűrhetetlenné teszi, ki akarja veretni a faluból, követeli a templom kulcsát stb. Tanácsát kéri. A rádi hívek semmit sem mernek tenni földesuruk ellen.
1728. ápr.14.
Rád
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 767.sz.
Szegesdi Dániel levele. Meskónéval adósságai behajtására Pest megyébe megy. Meskó uram a szénáért elégtételül 2 tehenet küld és személyesen akar Ludányba menni. Gábor diák ellen pert indít a felesége ruhája miatt. Pál napra visszatér Pest megyéből. Tavaszkor nyári kását vettet.
1713. jan.11.
Csalomia
2°. 1 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 768.sz.
Szegesdi Dániel levele. Pécelről elküldte a kávét, madarakat és a mazsolát. Pesten átadta a notariusnak a levelét; a város visszaadja Ráday házát; várják a gyűlésre. Beszélt a kalocsai érsekkel az elfoglalt 8 praedium felől; a pataiakat még nem háborgatta, ő azonban rákényszerítette őket a tetétleni, szülei, fülei praediumok új bérletére, Dávid István küldik Rádayhoz. A szentkirályi pusztát az érsek bírja, fele zálogösszegét Cseri Mihály ispánja a pataji elöljáróságnak adta át, a puszta másik felét elfoglalta. Ez a puszta is benne van abban az urbariumban, amelyet Cseri Mihály után az érsek Ladányi János nevű ispánja használt és neki megmutatott, de Kakocs és Szent Katalin puszták nincsenek benne feltüntetve.
1713. márc.5.
Szirák
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 769.sz.
Szegesdi György levele. Meskó uram reáállott a 100 Ft-ra, sőt a Kajali-féle házhelyért is kész felvenni az 50 Ft-ot. A rétek füvét nem kérik; a jobbágyokkal kellene lekaszáltatni, nincs mit enniök, sokan koldulásból élnek, adjon nekik némi búzát sütésre. A béresek is kérnek búzát, mert éhen nem dolgozhatnak. A vermek felnyitására, a só eladására stb. kér utasítást. Magának is kér 3 kila búzát, mert az övét ellopták.
1716. jún.27.
Ipolykeszi
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 770.sz.
Szeleczky Márton levele. Felolvasta a vármegye előtt Bécsből máj. 11-én írt levelét, hogy bár nem küldöttje a vármegyének, mégis eljárt a közmunka és a téli tüzelőfa ügyében az illetékes helyeken. Köszönik eljárását és kérik erre továbbra is, bár a tűzifát az elmúlt háborúban a kamara szolgáltatta ki a budai vár számára. Eddig még semmit sem kértek ily címen a vármegyétől.
1728. máj.17.
Pest
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 771.sz.
Szeleczky Márton levele. Értesíti, hogy a (csabai ügyben) megkapta a terminus elhalasztására vonatkozó parancsot.
1724. máj.6.
Pest
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 772.sz.
Szeleczky Márton levele. Megkapta a Ludányból írt levelét és számon tartja a luczi ügyben kitűzött terminust. Bohus uram most Bécsben van a kardinális ügyében, de a terminusra visszajön.
1727. okt.3.
Pest
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 773.sz.
Szemere Judit levele. Részletesen leírja, hogy Bornemissza Antal földesúr és a töltszéki plebanus miként foglalták el a száz év óta megháborítás nélkül református tulajdonban levő demétei templomot és szedték le a toronyból a harangokat, amelyeket pedig az ő atyja öntetett. Ez volt az utolsó református templom Sáros megyében. Kéri, legyen segítségére a visszaszerzésében.
1723. febr.24.
Deméte
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 774.sz.
Szemere László levele. A levelében foglaltakra nem válaszolt, mert személyesen keresi fel; hasonló szándékkal rövid időn belül megérkezik Szentpéteri András is.
1728. febr.2.
Losonc
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 775.sz.
Szemere László levele. Szentpéteri András nem jött a Helytartótanácsnak az összeírásokra vonatkozó parancsolata miatt. Darvas József késznek nyilatkozott résztvenni a Ráday tervezte ügyben, de pénzbeli támogatást kér. Üzenek Miskolcra Dőri Andrásnak, hogy küldje fel azonnal azt a 100 Ft-ot, amelyet Patay Sámuel tett le nála.
1728. febr.9.
Losonc
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 776.sz.
Szemere László levele Ráday Pálnéhoz. Részvétét fejezi ki férje elhunyta felett. Értesítést kapva, feltétlenül felmennek a végtisztességre.
1733. jún.19.
Gálszécs
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 777.sz.
Szemők Mihály levele. Fáy Mihály 400 Ft zálogtöbbletet vett fel az apostagi részjószágára Zsilinszkynétől. A hartai puszta bérletét felvette. Közli az ott levő marhák számát. Még nem mehetett le Gáloshoz Hartára. Itt és a radai pusztán kevés a kaszálni való fű.
1723. máj.29.
Pécel
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 778.sz.
Szentgyörgyi Sámuel prédikátor levele. Ő hűséggel végzi terhes országgyűlési prédikátori hivatását, de "diéta soha embereink szükibül ehhez hasonló nem volt". Horváth Ádámot köti a vallásügyekben a megyéjétől kapott instrukció. Amikor a klérus beadta gravameneit Debrecen, Miskolc, Losonc, Rimaszombat, Báth és a pataki kollégium iránt, egy emberünk sem volt az ülésen, aki felszólalhatott volna, mert Kenessey és Jeszenák távol voltak, egyedül Szeremlei Sámuel próbált eljárni a debreceniek ügyében. Ő írt mindenfelé, hogy jöjjenek fel. Várják Rádayt is, legalább a diéta végére.
1728. okt.16.
Pozsony
4° 1-2 o. 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 779.sz.
Szentillonay József levele Miskolczy János prédikátorhoz. Megtudta, hogy Ludányban Ráday Pál házánál többek jelenlétében vallási ügyeket tárgyalt. Miután ez sérti az ő jurisdictioját és megsértése a királyi rendeletnek, kénytelen a szentszékhez fordulni, hacsak nem közli vele azokat az okokat, amelyeket megtudva kimentheti magát feljebbvalói előtt feljelentése elmulasztása miatt. Válaszát várja.
1724. dec.24.
Ludány
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 780.sz.
Szent Iványi György levele. Intézkedik, hogy a levelében megnevezett engedetlen lucini parasztemberek 3 nap alatt kéznél legyenek; ha pedig mások is vannak, azokat is szükséges megzabolázni.
1729. ápr.4.
Gerege
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés.
C64-4c2-1. 781.sz.
Szent Iványi György levele. Felszólítja 31 Ft 2 pénz dézsmaárendája megfizetésére, ellenkező esetben Nógrád vármegye márc.27-én Nagylamban tartandó tárgyalására megidézi.
1732. febr.12.
Terjén
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 782.sz.
Szentmártonkátai reformátusok levele. Kecskeméti Pál prédikátoruknak péceli szembenlétele folytán bizonyára már tudja, hogy a váci püspök elfoglalta templomukat s harangjaikat; hozzá küldött levelüket széttépte, követüket maga elé sem bocsátotta. Kérik, hogy tanácsával és az illetékes helyeken való közbenjárásával segítsen rajtuk. Aszalai Ferenc is felajánlotta szolgálatát, aki várja Rádayt Bécsben.
1719. jan.11.
Szentmártonkáta
2° 1-2 o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 783.sz.
Szentpéteri András levele. Losoncról dec. 31-én írt levele és a Ráday tállyai házánál történt kijelölése folytán kész résztvenni a bécsi felmenetelben, hacsak vármegyei elfoglaltságai nem gátolják meg.
1727. jan.7.
Szentpéter
4° 1-2 o, 3-4 üres., + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 784.sz.
Szentpéteri Imre levele. Közölni fogja levelét Aszalayval és másokkal. Helyesli a bécsi felmenetelt. Csécsi János tovább szítja az elégedetlenséget a pataki kollégiumban; a kicsapásra ítélt diákok közül négyet magához hódított. Szokolyai, Zemlényi és Pósaházy espereseket küldték Patakra, hogy közöljék a diáksággal, hogyha nem alkalmazkodnak Nagymihályi professzorhoz, e három traktus nem fogadja be azokat a diákokat. Csécsi János ma tartja búcsúbeszédét. Nagymihályi kész engedni. Dőri András ott lévén, talán elintézi ügyüket.
1729. ápr.16.
Szentpéter
4° 1-5 o, 6. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 785.sz.
Szentpéteri Imre levele. Nikházy Györgyné temetéséről rögtön eloszlottak az urak és csak Janka urammal tudott beszélni a pataki ügyekről, valamint a közös költségek szerzéséről. A pataki zavargások tovább tartanak.
1723. jan.13.
Szentpéter
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 786.sz.
Szentpéteri Imre levele Ráday Pálhoz? Már megküldte a herceg, a prefektus és Pósaházy esperes leveleit, hogy a patrónusok bemehetnek a kollégiumba. Amióta Ráday, Bernát, Kácsándi és Bégány uraimák megvizitálták a kollégiumot, a csécsisták hirdetik, hogy rend van, mégis azon mesterkednek, hogy kiverjék Nagymihályiékat. Intézkedjék azért mielőbb, mert a herceg a király elé viszi az ügyet.
1723. febr.26.
Szentpéter
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 787.sz.
Szentpéteri Imre levele. Megküldi Szent Iványi János levelét. Bernát uram helyébe mást kellene jelölni. Írjon ez ügyben az ágensének.
1724. ápr.24.
Szentpéter
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 787.sz.
a.) Szent Iványi János levele Szentpéteri Imréhez. Mint a sárospataki kollégium ügyében kiküldött királyi bizottság tagját meghívja a máj. 22-i gyűlésre Sárospatakra.
1724. márc.3.
Kassa
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 788.sz.
Szentpéteri János levele. Tájékoztatja a Repeczki urammal való vagyoni viszonyairól, inkább a fiát illető osztályrészről.
1721. febr.5.
Serke
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 789.sz.
Szepesi János levele. Közli, hogy a Girincsi család levelei közt megtalálta Szemere Ferencné szerződését, amely szerint a (bátori) birtokára 900 Ft-ot vett fel (a szepesiektől). Az andrásfalusi birtok ügyében Girincsi Ferenc 1698-ban tartott inquisitiot, amely szerint a birtok heted része a Girincsieké, a nyolcad része Sas Istváné. Kérdi Rádayt, hogy ki és mikor lett a birtokosa a negyed résznek?
1719. dec.29.
Miskolc
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 790.sz.
Szeremley György levele. Utitársa (Gyulay Ferenc) sok jót beszélt és megerősítette őt a Rádayról alkotott jó véleményében, ezért őszinteséggel ír. Két hétig Buda közelében lesz, szeretne találkozni vele. Rager orvos szerint Pozsonyban és Brukkban terjed a pestis; Resler kamarai tanácsos szerint viszont ez vakhír. Az ország nyugati részét mégis elzárták Bécstől.
1712. nov.21.
Győr
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 791.sz.
Szeremley György levele. Szerette volna meglátogatni, de győri levelére választ nem kapott, hollétéről sem tud felvilágosítást kapni senkitől. Bécsi együttlétükkor említett szándékából közli életrajzát.
1712. dec.3.
Buda
2° 1-8 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 792.sz.
Szeremley György levele. Örül, hogy végre választ kapott leveleire és ez fokozza bizalmát. Egy meg nem nevezett tekintély hírverései ellen ír. Elejtett a valláskülönbség miatt egy jó partit, de ő szülei tanácsa szerint is Rádayra bízza magát a nősülésében. A Benderben élő svéd király ügyeiről, az ütrechti békekötésről, a királynénak Barcelónából való elindulásáról, útjáról közöl híreket.
1713. ápr.12.
Bécs
4° 1-8 o, + boríték. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 792.sz.
a.) Szeremley Mihály levele fiához, Györgyhöz. Örül házassági szándékának, közli tanácsait és áldását küldi. 
Dátum nélkül
Hely nélkül
2° 1-2 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 793.sz.
Szeremley György levele. Homályosan ír bizonyos pozsonyi vaklármáról; a rokon asszony "parfuriunt" -járól; bizonyos "gonosz machinátiok"-ról, amelyek Rádaynak nem árthatnak. Ráday magamentségére - Gyulai uram szerint - a kancellár bíztató szóbeli választ adott, az írásbeli választ pedig a mellékelt levelében küldi. Rábízza magát (a nősülés ügyében) Ráday ajánlására. Híreket ír az ütrechit békéről
1713. ápr.29.
Bécs
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 794.sz.
Szeremley György levele. Megkapta jún. 8-án Ludányból írt levelét és meghívását, de principális asszonya pénzügyei intézése miatt 4-5 hétnél előbb nem mehet, ha ugyan nem lesz terhére.
1713. júl.13.
Rohono
2° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 795.sz.
Szeremley György levele. Lamberhh gr., Jenő herceg követe, meghozta a békekötés okmányait, a pontjait azonban titokban tartják. A király meg van elégedve.
1714. márc.14.
Buda
4° 1-3 o, 4-en a címzés. Eredeti. Magyar-francia.
C64-4c2-1. 796.sz.
Szeremley György levele. Leveleiket késéssel közvetíti a posta. Feltételezi, hogy a gyűrűváltás már megtörtént. Tájékoztatást kér a lakodalom körülményeire, helyére és az elutazásra nézve. 
1714. ápr.14.
Bécs
4° 1-8 o. Eredeti. Magyar-latin-francia.
C64-4c2-1. 797.sz.
Szeremley György levele. Hálás Ráday atyai buzgólkodásáért és szeretné mielőbb személyesen is kifejezni, azonban akadályozza ebben az úrfiak feljövetele. A lakodalmi ünnepségek ügyében ír (Gyürki) Zsuzsanna kisasszonynak. Védekezik a gyanúsítások ellen; ha vallását megváltoztatta volna, rangban már előbb lehetne, de ellene állt ezeknek a kisértéseknek.
1714. máj.12.
Bécs
4° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Magyar-francia.
C64-4c2-1. 798.sz.
Szeremley György levele. Engedelmet kér, hogy nem tértek be Ludányba. Köszöni atyai támogatását, igyekszik meghálálni. Ui.: Gyürki Zsuzsanna leírja útjukat. Bánja, hogy nem búcsúzhatott el. Köszöni jóakaratát.
1714. júl.6-7.
Buda
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 799.sz.
Szeremley György levele. Jól érzi magát falusi birtokán. Gyógyulást kíván Rádaynak betegségéből. Örvend, hogy fehérmegyei jószága iránti keresete jól halad. A maga veszprémmegyei jószága eladása ügyében még nem döntött. Kideríti majd, hogy kik a birtokosai a vasztélyi jószágnak.  
1715. júl.31.
Szecsőd
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 800.sz.
Szeremley György levele. Felesége a szülés után még betegágyban van. Mellékeli a családi vagyonügyben Kassáról érkezett iratok másolatait, melyeket közöljön felesége testvéreivel. A dobsinai vagyonügyben várja Ráday válaszát, Bécsben pedig értekezik ez ügyben Gyöngyösi és Prileszky urakkal.
1724. jan.6.
Bécs
4° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 801.sz.
Szeremley György levele. Nem avatkozik bele mélyebben a Rákóczi-fiskális jószág megvételébe, amelyért Vízkeresztre 14186 Ft-ot kell letenni. Kéri tanácsait, különösen a pénzre nézve. Visszautasítja a rokonok felőle terjesztett ócsárlásait. A kamara a pénzt sürgeti.
1724. szept.16.
Bécs
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 802.sz.
Szeremley György levele. Megkapta Pestről szept.21-én kelt levelét a memorialissal, melyet bead a kancellárnak, de jöjjön fel maga Ráday is. A kamara írt az udvari kamarának, ez a kancelláriának, hogy ha Ráday consensus regiust akarna, ki ne adják, hanem a kamarához utasítsák. Távolléte idejére Lipics ágenshez forduljon, mint helyetteséhez. Kandó Zsigmond ügyében várja Ráday elhatározását. Mocsári uramnak a "zöld chrisolitist" (topázt) elkészíttette, az ára 8 Ft.
1724. szept.27.
Bécs
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 803.sz.
Szeremley György levele. Tájékoztatja a memoralisa beadása körüli eljárásáról, melyet azonban szept.26-án vett rendelkezése folytán mégsem adott be s várja további válaszát. Egy hét múlva Szecsődre megy. Kancellár még nincs.
1724. szept.30.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 804.sz.
Szeremley György levele. Szecsődre lejöveteléig Bécsben a Ráday dolgában nem történt újabb fejlemény, csupán a kancelláriai tanácsosok javasolják, hogy a nádort kellene rábírni, hogy donatioját megerősítse. A pelsőci jószág megvételére vonatkozó elgondolásait közli.
1724. okt.29.
Szecsőd
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 805.sz.
Szeremley György levele. Megy beteg feleségéhez Szecsődre, ő magának is fájt a bal lába. Megkapta levelét, a Zaverszkyét is. Megküldte tüstént az amsterdami hírekért az aranyakat. A memorialis ügyében beszélt Lipics urammal, aki a Ráday utasítása szerint fog eljárni. Gitzey uram kéri a pénzét.
1724. dec.22.
Bécs
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 806.sz.
Szeremley György levele. Késéssel kapta Rádayné jan.4-i levelét. Beszélt a memorialis beadásakor a helyettes elnökkel, aki helyeselte, csupán egyik mondatát kifogásolta. Ezért kéri a kiigazítását és újbóli aláírását. A kamaránál Aspremont kisasszony kéri a pénzt. Mit tegyen?
1725. jan.17.
Bécs
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 807.sz.
Szeremley György levele. Jan.22-i Ludányból írt levelét megkapta, holott ő Karepesre irányította a maga leveleit, ahol meg is kapja, hiszen Pestre megy. Nem tudta kivenni a direktortól, hogy mit tegyen az absolutionalis ügyében. Beszélt Zaverszkyvel. Mit csináljon a memorialissal? Búsul a 8000 Ft. előteremtése miatt.
1725. jan.31.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 808.sz.
Szeremley György levele. Két levelét vette kézhez. E válaszban a memorialis ügyét, a csévi birtok dolgát érinti. Gyöngyösi uram Kassára utazott beteg felesége meglátogatására, így ez az ügy szünetel. Beszélt Záverszkyvel, aki szerint az ura nemcsak elfogadta, hanem másnak is conferálta (a bort?) hordóstól. Gyulai uram is pénzt keres Déva megvételére. Somoskőért ki teszi le a pénzt? Bár jó kézbe esnék Pelsőc, ha a "magunkéba nem eshetik". 
1725. febr.10.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 809.sz.
Szeremley György levele. A főhopmester szombaton délután istallálta a maga házánál a nyitrai püspököt vicekancellári tisztségébe. Csév felől beszélt újra Lipics úrral, de ez nem tudja, melyik vármegyében fekszik. Giczey uram azt írja Szendrőről, hogy a két testvérrel (Julianna, Judit) felveszik a pénzt, ő is, ha lenne hitelezője. Várja Sámuel öccsét haza, hogy mit végzett.
1725. febr.14.
Bécs
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 810.sz.
Szeremley György levele. Megkapta Pestről febr.17-én írt levelét, de búsul, hogy az ő két levelét megkapta-e? Beszélt a jelzett ügyről Csejtey és Kenessey uraimékkal, ők bővebben írnak. Jeszenák Pál itt van, de nem találkozott még vele. Semberyről semmit sem tud. Csévről sem írhat semmit. Vecsést Grassalkovics szándékszik megvenni Zoltánnétól, kivel Ráday egyezzék meg. Beinstallálták a nyitrai püspököt a vicekancellári méltóságba, az esküt is letette. Kész a pelsőci birtok megvételére, bár várja öccse döntését. A birtok másik felét is inkább megvenné, mert fél az ismeretlen társaktól. Kenessey holnap elutazik, Jeszenák is, de Csejtey marad és a Synopsist is előterjeszti. 
1725. febr.21.
Bécs
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 811.sz.
Szeremley György levele. Beadta a kancellárnak a memorialist, de hiányolja a vármegye testimonialisát, ezért ezt mielőbb küldje be. Gr. Aspremont sürgeti a szerződés aláírását. Sajnálja, hogy az öccse sietett vissza Kassáról. Szendrőben sem ért el levele. Volna-e kedve Rádaynak odautazni? A kamarai dolgokról Meskó, aki tegnap utazott el, bővebben nyilatkozik majd személyesen. Szerezzen-e Rádaynak kölcsönt? Kandó uramtól vegye fel a mádi szőlője árát. A borra passzust küld Pozsonyba. 
1725. márc.7.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 812.sz.
Szeremley György levele. Ráday memorialisa beadásának s leendőletárgyalásának körülményeiről ír, valamint a pesti ház ügyéről. Leveleire választ vár. A borra elküldte a passzust. Germeten úr (jogi prof.) kancelláriai tanácsos lett. Küldi a mádi szőlőre Kandó Zsigmonddal kötendő szerződést, szüksége van a pénzre.
1725. márc.21.
Bécs
2° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 812/a.sz.
Szeremley Györgyné-Gyürky Zsuzsanna és Kandó Zsigmond közötti szerződés-tervezet a mádi szőlő zálogbaadására.
(1725. márc.)
(Bécs)
2° 1-2 o. Tervezet. (Fogalmazvány) Magyar.
C64-4c2-1. 813.sz.
Szeremley György levele. Tájékoztatja a memorialis dokumentjeinek sorsáról, a lebi jószág ügyéről, a bor Bécsbe érkezéséről és eladásáról, a kancellár betegségéről, helyettesítéséről. A testimonialis beküldéséről Meskó uram bővebben szól majd. A pelsőci birtok végett pénzt kell felvenni. A mádi szőlőjét 300 Ft-ért kérik mások is, ad-e érte ennyit Kandó Zsigmond? Megemlíti a vecsési és a lebi jószág ügyét. Lipics uram leutazik családjához.  
1725. márc.28.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 814.sz.
Szeremley György levele. Koller urammal beszélve szükségessé vált a testimonialis beküldése, sőt Ráday jelenléte. A pelsőci birtok ügyében változás állt be, jól tennék az atyafiak, ha jobban leveleznének vele ez ügyben, hogy kárukat ne vallják.
1725. ápr.18.
Bécs
4° 1-3 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 815.sz.
Szeremley György levele. Sürgeti a testimonialis beküldését. A pelsőci birtok felszámolása ügyében a felek külön-külön tárgyalhatnak, de nem veszik ki senki kezéből, csupán a kamatokat kívánják lefizetni. Az atyafiak azonban hallgatnak, Giczey uram sem ír, ő sem kapott pénzt e jószágból. Eszter lánya felgyógyult-e? Az ő felesége is beteg volt, "de már a vörös (kanyaró) kijött rajta s jobban van." Kandó Zsigmond csak 250 Ft-ot ad a mádi szőlőért. 
1725. ápr.28.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 816.sz.
Szeremley György levele. Az udvari kamara elrendelte, hogy előzetes tudta nélkül ne adjon donatiot a kancellária. Írjon Ráday a kancellárnak, de jobb, ha maga jön. Kisebb tájékoztatások. 
1725. máj.1.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 817.sz.
Szeremley György levele. Elhozta Kandó uram embere a testimonialist, be is adta a kancellárnak, letárgyaltatta és kiadták Kollernek, bár aggasztja, hogy a kamara előzetes tudta nélkül nem adható ki donatio. Most szükséges Ráday jelenléte. Ő maga rövidesen elutazik.
1725. máj.26.
Bécs
4° 1-3 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 818.sz.
Szeremley György levele. Sietős és sürgős Ráday jelenléte. A testimonialist tárgyalta a kancellária, most Kollernél van, akivel beszélni fog. Határozat még nincs ez ügyben. Közléseit nem vetheti papírra, személyesen mondja majd el. A felesége kiépült a kanyaróból (vörösből), siet hozzá. Gr. Aspremont itt van, de ő halasztja a velök való tárgyalást, mígcsak Ráday fel nem jön. Hozza magával szőlője árát, 300 Ft-ot.
1725. máj.30.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 819.sz.
Szeremley György levele. A ruhaanyagot nem vette meg, mert gyenge és drága, nem megfelelő. Készítse el Kandó urammal a szőlőjére vonatkozó szerződést.
1725. aug.3.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 820.sz.
Szeremley György levele. Nem lévén bizonyos Ráday hollétében, Dobay uramnak írt az itteni eseményekről. A várt kongressus a kancellár betegsége és prímássá létele miatt elmaradt. Acsády megérkezett, veszprémi püspökké nevezték ki, a király audientián fogadta s úgy látszik, kancellárrá is kinevezik. Kenessey uram bizonyosan írt ezekről bővebben.
1725. szept.12.
Bécs
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 821.sz.
Ecsegy H. István levele. Beszélt a régenssel, aki szerint semmi újabb s jelentősebb dolog nem történt, ha fog, értesítik Rádayt. Hellenbach br. írja Pestről, hogy a Krmann-ügyet elhalasztották. Acsády veszprémi püspököt kancellárrá nevezték ki, be is iktatták. 
1725. szept.26.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 822.sz.
Szeremley György levele. Ludányból okt.5-én írt leveléből olvassa, hogy még Pécelen megkapta leveleit, de szomorúan olvassa, hogy köszvénye még nem szűnt meg. Amint már írta, Acsády veszprémi püspököt szept.23-án kinevezték kancellárrá, 25-én be is iktatták, a herceg magánügyeket nem terjeszt már az uralkodó elé, nem is vesznek elő most egyhamar ilyen ügyeket. Gratuláljon az új kancellárnak. Öccsét felküldte az atyafiak pénze letételére, segítse őt Ráday tanácsaival, hiszen a kamarák intrikáltak. Dobay üzeni, hogy a Táblán karácsonyig a neoaqusiticai ügyeket folytatják s a hatvani ügyet veszik elő legelébb.
1725. okt.13.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 823.sz.
Szeremley György (?) levele. Tegnapelőtt adta át Zinzendorf az uralkodó dekrétumát a veszprémi püspöknek, hogy magyar kancellárrá nevezték ki s jelenjék meg az eskü letételére, tegnap pedig a nyitrai püspöknek, hogy a saját kérése szerint főkancellár legyen egy-két ülésig. A kamara tudósította a kancelláriát, hogy Vecsést senkinek ne adja. Péterffyvel nem beszélhetett, mert beteg. 
1726. jan.27.
Bécs
4° 1-3 o, 4-en a címzés. Eredeti. Latin. (Aláírás nélküli levél.)
C64-4c2-1. 824.sz.
Szeremley György levele. Útban van Kassára, visszajövet szeretne találkozni. Elszomorította Dobay alispán halála. Jó lenne, ha Gyürki István Pelsőcre jöhetne és Berzeviczyné jelenlétében megbeszélhetnék közös ügyeiket. Üzenjen neki. Felesége írja, hogy nagy a hó Szecsődön, minden gazdasági munkával hátramaradtak.
1726. ápr.8.
Somosújfalu
4° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 825.sz.
Ecsegy H. István levele. Megkapta levelét Gyürki uram által az instantiával együtt, melyet holnap be is ad, bár Sigray uram nincs itt, de a kancellár bagázsiája már megérkezett. Zinzendorf gr. Managetha urammal a bajor herceghez ment vizsgálatra (mivel a herceg az asszonyt arcul csapta), de hazaérkezte után előveszi az ügyet.
1726. máj.8.
Bécs
4° 1-4 o.+ boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 826.sz.
Szeremley György levele. Megérkezte után beszélt a Ráday ügyéről Ecseghivel, Dáviddal és Sigrayval, aki felfüggesztette az expeditiót. Gyöngyösi jó hajlandóságot mutat Ráday ügye iránt, a 24 aranyat nem fogadta el, hiszen már kapottt 10-t. Várják Ráday jöttét.
1726. jún.25.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 827.sz.
Szeremley György levele. Sigray uram júl.14 után jő vissza Óvárról. Legjobb, ha az expeditio ügyében maga Ráday tárgyal itt. Grassalkovics csak szept. vége felé jön fel.
1726. júl.3.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 828.sz.
Szeremley György levele. Bécsből márc. végén jött el, de tele van munkával. Leveleit ide-oda küldözgetik, így a Ráday máj.5-i péceli levelében foglaltaknak Bécsben nem léte miatt nem tehetett eleget, egyik részét nem is érti teljesen. A Fáy atyafiaknak Károlyi uram által pénzt és bort is juttathat. Rövidesen visszatér Bécsbe, de hova írjon Rádaynak? A csetneki birtok eladását a pozsonyi kamara fel akarja forgatni.
1727. jún.24.
Körmend
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 829.sz.
Szeremley György levele. Megkapta a rég várt választ Rédey Józseftől, akivel beszélt is. Pelsőctől nem áll el, sok baj van a vétellel. Csejtey Zsigmond nem kapott pénzt Patay Sámueltől vagy emberétől. Heisler titkárt informálta. A vicekancellárnak még most is gratulálnak, köszöntse Ráday is. Külföldi hírek. 
1727. aug.27.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 830.sz.
Szeremley György levele. Pesten késői érkezése miatt nem találkozhattak szeptemberben, de levelét sem vette azóta. Bejárta Tolnát, Baranyát 3 ízben is. Holnap Körmendre megy a vicekancellár vasmegyei főispáni beiktatására, majd Rohoncra, utána Pestre a Vecsey-Nyári ügy tárgyalására, amikor is találkozhatnak. Csodálkozik, hogy júliustól senki sem jött fel tavalyi és idei kéréseik kieszközlésére. A kardinálisok szaporodnak, de új nádorhelyettes, se új helytartótanácsosok, se adminisztrátor Kassán még nincs. A Rákóczi-Gyürki birtokra új licitáció lesz jan.7-én, ahová ő nem mehet, de nem is hiszi, hogy valaki felverje az árat, aki ismeri a jószágot.
1727. dec.20. 
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 831.sz.
Szeremley György levele. Leküldetve asszonyától a diétára, sikerült birtokügyét a kamarán elintézni sok üggyel-bajjal s már csak az udvari kamara végzése és a király resolutioja van hátra, de reméli, hogy ezeket is megnyeri. A nádor nagyon gyengélkedik. A király a tenger felé megy aug.-ban. Az ország gravamenjei elkészültek Pozsonyban. Unja a diétai tárgyalásokat nehézkességük miatt. Számtalan mocskos pasquillust terjesztenek. Egy-két hónapig Bécsben marad, ide írjon. 
1728. júl.31.
Rohonc
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 832.sz.
Szeremley György levele. A donátioja körüli bonyodalmakról ír. Az országgyűlési cikkelyekbe becsúsztatták, hogy a parasztok is a decretalis esküminta szerint esküdjenek, ami felől a kir. commissio is, a mieink (protestánsok) is informálták az uralkodót. Kifejti ő is a véleményét. 
1729. nov.19.
Bécs
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 833.sz.
Szeremley György levele. Az uralkodó utasította a kancellárt, hogy a (pesti) commissio ügyét be kell fejezni. Résen kell tehát lenni. Megkapta-e a Gyürki István által küldött levelét? A Komáromi-Csipkés-féle bibliák felszabadítására remény mutatkozik.
1729. dec.31.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 834.sz.
Szeremley György levele. Tegnapelőtt tért vissza a gróffal (Batthyány Lajossal?). A ministerialis konferencia ideje bizonytalan, úgy látszik, nem örömest fognak hozzá. Tudakozódjék bizonyos prédium és falu tulajdonosai, donatioi felől. A hadi készületek hadakozásra mutatnak.
1730. márc.11.
Bécs
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. Eredeti, Magyar.
C64-4c2-1. 835.sz.
Szeremley György levele. Várja két utóbbi levelére a választ. A ministerialis konferencia végzéseiről nem szivárgott ki semmi, csak sejtik, hogy neoaquisticai ügyekben hoztak bizonyos határozatokat. Beteg apja meglátogatására pár napra hazajött. "Azon alkotmánnyal se nem kínáltattunk, se magunktól kérni tanácsosnak nem leltük."
1730. jún.28.
Felsőőr
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 836.sz.
Szeremley György levele. Leveleire nem kapott választ. Boldog újévet kíván. Nem tud kiszabadulni a kamara labyrinthusából, de az atyafiak sem küldik a nyugtát. Ma tárgyalják a Krmann ügyét. A békességre kevés a kilátás, bár folynak a tárgyalások. 
1731. jan.8.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 837.sz.
Szeremley György levele. Örvendetes húsvéti ünnepeket kívánva jelzi, hogy a király a "tudott determinatiot" leadta, ki is fog hirdettetni az ünnepek után. Nyilvánosságra jövetele után lehet lesz majd csak a királyhoz járulni megtartatásunk iránt (vallási téren?), hiszen megkülönböztetett hívségünkkel több s nagyobb kegyelmeit is inkább érdemlettük.
1731. márc.24.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 838.sz.
Szeremley György levele. A hosszú tanácskozás árt a (protestánsok) szorosb ügyének. A szorongatást sokan nem érzik, nem is fájlalják, így az orvoslást sem keresik. Az ágostaiak hasonlóan bolyonganak, vezető héjával lenni láttatnak, sok fej, sok ész, de nem akarnak vagy nem tudnak róla tenni. Megnyerte a nádortól a donatiot és a statutoriumot. Kivel iktattassa be magát? Hová küldje az iratokat?
1731. aug.8.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 839.sz.
Szikora Simon levele. Közelget Szent György napja, tudni szeretné, megtartja-e továbbra is szolgálatában. Ő maradni akar, s közli igényeit.
1725. márc.28.
Pozsony
4°. 1 o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 840.sz.
Szilassy Pál levele. Utasítása szerint megküldte a básti plébánusnak a "repetitoria levelet" s most mellékeli eredetiben a reá adott választ.
1725. márc.5.
Losonc-Tug
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 841.sz.
Szilágyi Sámuel levele. Már gyermekkorától az egyház oszlopának tartja Rádayt; e levele írására Gedeon fia bátorította. Ő 5. éve tanul a frankfurti egyetemen; előbb teológiát, majd jogot és politikát, mert szűkebb hazájában, Erdélyben kevés az ilyen képzettségű ember. Kéri, hogy ha Varga István helyébe nem jelölt senkit a bécsi (ref.) ágensségre, alkalmazza őt. Közlik hogy Gedeon milyen tantárgyakat tanul naponként; dicséri természetét, jellemét, szorgalmát. A megérkezett borból a professzoroknak is ajándékozott, akiknek ekiknek elismerését nyerte el. Gedeon nemrégen írt, de azért sem küld most levelet, mert kár a tanulástól csak egy órát is elvenni. Választ kér.
1733. febr.1.
O. Frandfurt
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 842.sz.
Szirmay Tamás levele. Reméli, hogy január közepén meglátogathatja Pesten. Kész felmenni Bécsbe a közös instantia folytatására ill. a febr.12-i audientiára. Örülne, ha együtt utazhatnának. Háborgatják őket Zemplénben, különösen hogy a vm. jegyzője az ő (prot.) soraikból került ki.
1730. dec.2.
Girált
4° 1-2 o. 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 843.sz.
Szirmay Tamás levele. Szerencsésen visszaérkezett Bécsből s szerette volna meglátogatni. Márc. 9-ig marad Pesten. Három levelére sem kapott választ. Kéri, látogassa meg. 
1731. jan.22.
Pest
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 844.sz.
Szirmay Tamás levele. Szomorúan olvasta Pécelről írt leveléből, hogy beteg, teljes gyógyulást kíván. Bécsbe felmenve tanácskozott Jeszenák Pállal s többekkel, majd megjárták a miniszteriumot. Feljött Radvánszky is, aki Halász Péterrel elment audienciára. Ha kocsit küldene, vasárnap meglátogatná. 
1731. febr.27.
Pest
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 845.sz.
Szluha Ferenc levele. Emberei jelentették, hogy a salgói birtokon kevés a föld, a rét. Utasította Köröskényi László tiszttartóját, hogy Ráday irányítása szerint gyarapítsák ezeket irtás által. Májusban ő is leutazik. Hasson oda, hogy a tiszttartójának illő helye lehessen a vármegye gyűlésein. Igyekszik viszonozni Ráday szolgálatait. Ajánljon neki egy jó ügyvédet. Pelargus urammal meg lenne elégedve, ha elvállalja.
1726. ápr.30.
Gyalla
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 846.sz.
Szluha Ferenc levele. Pestről írt levelét későn kapta kézhez. Aratáskor Nógrádban lesz, s beszélhetnek jószága ügyeiről. A Ráday által ajánlott Meskó Sámuelt emlékezetében tartja, aminthogy tiszttartója Pelargus uramat meg is kereste.
1726. jún.19.
Bécs
4° 1-2o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 847.sz.
Szluha Ferenc levele. Várja a Salgó felőli, említett észrevételeit, hogy ő is informálhassa emberét. Ő is meg akarja vizsgálni a Herencsényiek jussát.
1726 (?)

4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 848.sz.
Szokolyai István borsodi esperes levele. 
1719. szept.30.
Sajószentpéter
(Megtalálható az "Egyházi és iskolai iratok." 154. szám alatt. Ráday cs. lt. VII.)
C64-4c2-1. 849.sz.
Szokolyai István borsodi esperes levele. Késik a válaszadással, mert beteg volt. A gyűjtésből Dőri András - amint mondja - 400 Ft-ot felküldött Láni Pál által Pozsonyba. A pataki professzorságra meghívták Szatmári Mihályt Marosvásárhelyről. Gyürky Gábor és Komáromy Sára házassági elválása ügyében összehívta Szentpéterre jún.17-18-ra az egyházi bíróságot. (Közli a névsort a cédulán.)
1725. máj.22.
Sajószentpéter
4° 1-3 o, 4 üres + cédula. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 850.sz.
Szombathi Mihály levele. Rádayné parancsára Losoncig eljött, de nem találta itt Rádayt, a lova is elesett s kénytelen visszamenni. Választ vár.
1724. jún.2.
Losonc
4 °. 1 o, 2 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 851.sz.
Szöghy Benedek levele. Nem mehetett Ludányba. A ládát Károly felvitte, a nyulakat felküldötte. Az ikladi vermes életet nem adja 5 máriáson, amint Kabai megalkudott Stefánnéval, hanem csak 6 máriáson.
1726. dec.28.
Pécel
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 852.sz.
Sztojka László levele. Pozsonyba érkezve Trencsényi Gábor kapitánytól megtudta Ráday Bécsben létét, de itt sem találta. A gróf generalis (Lautherianum regiment) 7 kompániával Nógrádba megy. Derék ember. Szeretett volna megismerkedni Rádayval.
1726. szept.29.
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 853.sz.
Szunyogh István levele. Aug.10-én Ludányból írt levelét ma vette. Köszöni az audientiára való kijelölést, de a Patay Sámuellel való pere miatt nem mehet.
1725. szept.3.
Ibrány
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 854.sz.
Szunyoghi Ferenc levele. A péceliek a malomért letették az 1000 Ft-ot. Fáy Ferencné beleegyezik, ha Rádaynak is úgy tetszik, hogy az egyik közös malom adassék át a falunak. Készítse el Ráday magyarul a szerződést. Ő Fáynéval jún.14-én Pécelen lesz. Küldje a szerződést e levelét vivő emberével, valamint a pécelieknek írt levelét is.
1729. aug.19.
Felső-Méra
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 855.sz.
Szunyoghi Ferenc levele. Leírja, miként szerezhette meg a leleszi konventben a Péczelyek részéről a perennalis fassiot a péceli és maglódi jószágokra nézve, mennyit fizetett a taxa fejében. Kéri napa asszonya (Fáy Ferencné) részére a hat hordó aszúszőlőbor ára elküldését. A péceli és isaszegi határügy eligazítása ügyében a Patay Sámuel által küldött levelét megkapta, de a Ráday betegsége miatt nem kereste fel, azonban kész ennek elintézésére és várja Ráday meggyógyulását és javaslatát.
1730. máj.1.
Pécel
4° 1-6 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 856.sz.
Tassy Ferenc levele. Sréterné és fiai fegyveres fenyegetéssel ijesztik. Lépjen közbe, hogy ne történjék valami non putarem, ha ő odamegy.
1716. ápr.13.
Gyöngyös
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 857.sz.
Tassy Ferencné Bezegh Éva levele. Küldi Gömrei uram ügyében a charta biankót (a dunavecsei portióra adott pénz iránt).
1723. okt.3.
Surány
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 858.sz.
Tatay György levele. Bizalmasan értesíti, hogy a nagyszombati vicarius Ráday ellen Nógrád megyében vizsgálatot rendelt el, sőt Rádaynak azt a levelét, amelyben Tassy Ferencnéhez férjhezmenetele ügyében állítólag azt írta volna: "ne szaporítsa azon kutya papist", másolatban felterjesztette az esztergomi érsekhez.
1719. márc.24.
Komárom
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 858/a.sz.
Téglásy János levele. Kéréseit nem teljesítheti, mert muzsikus ember nem vállalkozik elmenni Magyarországra. Jó fejős tehenet sem hajlandók elhajtani oly messzire, hiszen itt jó áron tudják eladni. Bécsben az enyedi senior cserben hagyta s kettőjük helyett neki kellett megfizetni a kocsist. A professzorokról és ez állások betöltéséről tájékoztatja. A magyar tanárok közül csak Csécsi Jánost ismerik, akinek a Judaica Antiquitas c. könyvét kinyomtatták Bernben s Mándi urammal néhány száz példányt rövidesen elindítanak haza. Szeretne Hollandiába is átmenni, támogatást kér.
1726. júl.13.
Bern
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 859.sz.
Teleki Ádám gr. levele. Sajnálja, hogy nem találhatta Pécelen. Bécsbe megy, reméli, hogy ott találkozhatnak. Ajnácskőre írjon az anyjának, ott van a felesége is. jóindulatába ajánlja atyafiát (Teleki Lászlót).
1732. máj.5.
Pécel
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 860.sz.
Teleki József és Ádám grófok levele. Mányoki Ádáméval küldik levelüket. a halléi egyetemről a lengyel király udvarába jöttek, innen januárban Lengyelországba mennek. Felajánlják szolgálatukat. Teleki Ádám kéri, hogy mellékelt levelét juttassa el nénjének, Szemere Györgynének.
1724. febr.18.
Drezda
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 861.sz.
Teleki Judit levele. Férje, Pongrácz Nagymihályi János március 23-án meghalt. Sztáray Imre máris háborgatja. Eszközöljön ki perelhalasztó parancsot.
1722. márc.27.
Sztranya
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 862.sz.
Teleki László levele. Köszöni a Szathmári Mihályhoz írt kedvező válaszát a leánykérésre. Kéri további jóindulatát s köszönti a család mindegyik tagját.
1731. júl.29.
Gernyeszeg
rest 2000 Szénási, nköm, 4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 863.sz.
Teleki László levele. Aug. 12-én hazaérkeztek, vígságukat korlátozta öccse halála. Szept. 10-re Debrecenbe kell mennie a Rhédey atyafiakkal való osztályegyességi tárgyalásra. Értesítést kér, mikor mennek a hegyaljai szüretre, hogy ott találkozhassanak. Felségét viszi magával.
1732. aug.19.
Gernyeszeg
4° 1-5 o, 6. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 864.sz.
Teleki László levele. Felségével együtt jókívánságaikat küldik s szeretnék meglátogatni.
1732. okt.29.
Tállya
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 865.sz.
Teleki László levele. Felségét Huszton hagyta Teleki Mihálynéval, mert neki hirtelen a Rhédeyekkel való osztályegyességre kellett eljönnie, majd a Teleki József temetésére jan. 18-ra, amelyen Szathmári Mihály és Kamarási Pál voltak a funkcionariusok. Februárban országgyűlés lesz Nagyszebenben. Teleki Mihály családi ügyekben felmegy Bécsbe s meglátogatja Pécelen.
1733. jan.24.
Nagyszeben
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 866.sz.
Teleki Mihály levele. Teleki Pál nov. 18-i temetése és hivatalos elfoglaltság miatt Teleki Lászlóval csak a karácsonyi ünnepek után mehetnek Rádayhoz. Értesítse, megtarthatják-e akkor az esküvőt és a lakodalmat. Mellékeli Bátyja és Szathmári Mihály leveleit.
1731. okt.7.
Paszmos
4° 1-7 o, 8. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 867.sz.
Teleki Mihály levele. Teleki László és Ráday Eszter esküvőjének terminusa. A Teleki családban előfordult sok haláleset. Erdélyi guberniumi hírek. Az erdélyi ref.consistorium deputatiozása Bécsben vallásügyekben.
1732. jan.6.
Paszmos
4° 1-6 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 868.sz.
Teleki Mihály levele. Mellékeli Teleki Sándor és Szathmári Mihály leveleit. Ő is értesíti, hogy Teleki Lászlóval pünkösd csonka hetében indul el Pécelre.
1732. máj.11.
H. Lápos
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték.
C64-4c2-1. 869.sz.
Teleki Mihály levele. Jún. 12-én indulnak el és 21-re érkeznek Pécelre ő, Teleki Sámuel és László, valamint Ádám a feleségével. Kérik, hogy 21-én meglegyen a gyűrűváltás és az esküvő.
1732. jún.6.
H. Lápos
2° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 870.sz.
Teleki Mihály levele. Jún. 12-én indul Teleki Lászlóval a házasságkötésre és jún. 21-re lesznek Pécelen.
1732. jún.6.
H. Lápos
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 871.sz.
Teleki Mihály levele. Teleki József jan.18-i eltemetése után Teleki Ádámmal és Lászlóval Nagyszebenbe jöttek a generalis commendans udvarlására. Innen László Husztra megy. Gubernatort választanak a febr. 26-án kezdődő diétán. Vallási ügyekben - úgy látszik - valami kedvezőtlent határoztak el. A vadászatot megtiltották. Teleki Lászlónét a kellő időben - anyja kívánsága szerint elküldik. 
1733. jan.24.
Nagyszeben
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 872.sz.
Teleki Mihály levele. (ld. a 866. sz. alatt.)



C64-4c2-1. 873.sz.
Teleki Miklós levele. Lekötelezve emlékszik vissza bécsi találkozásukra. Novemberben meglátogatná, ha tudná, hol találja. Értesítse hollétéről.
1726. okt.2.
H. Lápos
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 874.sz.
Teleki Miklós levele. Ludányból dec.10-én írt levele alapján ott vagy Losoncon látogatja meg böjtig.
1727. jan.14.
S. Berkesz
4°. 1 o, 2-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 875.sz.
Teleki Pál levele. Teleki László halála miatt őt küldte fel a család Bécsbe. A jövő nyáron - ha él - a feleségével meglátogatja. Mekötötték a békét. Juttassa el levelét Ajnácskőre. Informálja felesége jussáról.
1714. márc.31.
Bécs
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 876.sz.
Teleki Pál levele. Felesége (Vay Kata) léhi (Gömör m.) jószágát a gömöri alispán perrel támadta meg. Kéri, hogyha majd ottani gondviselőjétől, Bényei Györgytől értesítést kap, jelenjék meg a tárgyaláson.
1715. dec.20.
K. Lóna
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 877.sz.
Teleki Pál levele. Ráday czeredi ispánja behajtotta a Gortva pusztán legelő ajnácskői marháit s pásztorát megkötözték. Közli, mi jogon van jussa e pusztához és kéri, hogy ispánját tiltsa el az ilyen erőszakosságoktól. 
1726. júl.5.
Ajnácskő
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 878.sz.
Teleki Pál levele. Meghívja feleségestől Ádám fiának br. Wesselényi István Zsuzsanna leányával szept.28-án tartandó lakodalmára.
1728. aug.17.
K. Lóna
2°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 879.sz.
Teleki Pál levele. Örülnek, hogy Teleki László megnyerte tetszését. Mellékeli Szathmári Mihály professzor levelét. Köszönti házanépével együtt.
1731. jún.8.
Szakatna
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 880.sz.
Teleki Pál levele. Mindnyájukat megörvendeztető jún. közepén kelt levelét Csengeri Pál ajnácskői ispánja csak júl.9-én indította el s egy hete kapta meg. Mellékleteit mindenhová elküldte.
1731. júl.27.
Kolozsvár
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 881.sz.
Teleki Pál levele. Mellékelve küldi öccse, Teleki Sándor gr. levelét. Újabb örvendetes válasza után elindulnak (Teleki Lászlót kísérve) Ráday látogatására.
1731. aug.4.
K. Lóna
4° 1-3 o, 4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 882.sz.
Teleki Sándor levele. Szathmári Mihály professzornak Pécelről jún. 24-én írt leveléből örömmel értesült, hogy feleségül adja Eszter leányát László fiához, aki Teleki Mihállyal megy el Ráday családjához a házasság megkötésére.
1731. júl.29.
Gernyeszeg
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 883.sz.
Teleki Sándor levele. Teleki Pálnak szept.13-án bekövetkezett halála, nov.9-én leendő eltemetése, továbbá a dec.-ben tartandó oktávális törvényszéki tárgyalások miatt László fia Teleki Mihállyal csak jan. első napjaiban indulhat el Pécelre a házasságkötésre. Várja válaszát. E levél mását a nagybányai postán is küldi. 
1731. okt.2.
Gernyeszeg
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 884.sz.
Teleki Sándor levele. U. a., mint a 883. sz., előbbi levél. 
1731. okt.2.
Gernyeszeg
2° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 885.sz.
Teleki Sándor levele. Pécelről márc.26-án Szathmári Mihály professzornak írt leveléből örömmel értesült Eszter leányának az ő László fiával való egybekelésüket jóváhagyó döntéséről. Fia Teleki Mihállyal a Ráday által meghatározott napra elmegy Pécelre a házasságkötésre.
1732. máj.3.
Gernyeszeg
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 886.sz.
Teleki Sándor levele. László fia és Ráday Eszter házasságkötésére Mihály öccsét küldi.
1732. máj.24.
Gernyeszeg
2° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 887.sz.
Teleki Sándor levele. László fia a párjával aug.12-én megérkezett hozzá, átvette Ráday levelét, melyben az ő atyai oltalma alá helyezi leányát, akit örömmel fogad és kívánja boldogulásukat.
1732. aug.16.
Gernyeszeg
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 888.sz.
A tokaji ref. ekklézsia levele. Bizonyára megkapta a Zoltán Józsa által jegyzékbe szedett sérelmeik és dolgaik dokumentumait és munkálta is ezek orvoslását. Kérik újabban is a közbenjárásra és a Patay Sámuelhez küldendő válaszára.
1714. nov.13.
Tokaj
4°. 1 o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 889.sz.
Tolnay Mihályné özv. - árva Madar Anna levele. Hallva a diétáról való hazajöttét, értesítik, hogy a Naményi família által hírük és akaratuk nélkül zálogba adott gibárti (Abaúj m.) malom és kúria zálogösszegét - vérségi jogon igényt tartva - készek Rádaynak, mint mostani birtokosnak, letenni.
1715. jan.25. 
Mád
4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 900.sz.
Tornallyay Ferencné özv. Fáy Ilona levele. Kéri, hogy a közte és Tornallyay Zsigmod s Márton közötti vagyoni perben tanácsolja s a terminusra jőjjön el.
1713. ápr.11.
Tornallya
2°. 1 o, + a címzési laprész. Eredeti. Magyar
C64-4c2-1. 901.sz.
Török András levele. A doktorok javaslatából is fürdőre megy. Ludányba érve felküldi Ráday lovait. A szálláson a szakácsot hagyta ellátva pénzzel. Paluska uramtól vett fel pénzt, hagyott Ráday számára is. Horvát Imre szepesi alispán harmadnapja meghalt, testét tegnap indították el Szepesbe.
1712. szept.10.
Pozsony
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 902.sz.
Török András levele. Szomorúan értesült a Ráday házát ért szerencsétlen esetről. Török Imre aug. 22-én meghalt. Dőri László kamatot kér a már letett pénz után. Holnap Egerbe indul a restauratiora.
1715. szept.2.
Podrecsán
4° 1-2 o, 3-4 üres + bor. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 903.sz.
Török Krisztina levele. Mint néhai Török Zsigmond leánya közli, hogy férjhez ment br. Dittine Pivoda Jánoshoz. Atyjától tudja, hogy vannak Rádaynál őt illető, nála viszont Rádayt illető levelek. Felajánlja, hogy cseréljék ki ezeket.
1732. jan.19.
D. Pokafalva
2°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 904.sz.
Török Krisztina levele. Megkapta máj. 15-én írt levelét. Most Havasalföldön vannak; ha visszatérnek Erdélybe, ír és kikeresi a Rádayt illető leveleket s elküldi.
1732. nov.2.
Csoban
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 905.sz.
Török Zsigmond levele. Leveleire nem kapott választ. Ha kap, meglátogatja. Megnősült, két lánya van. (Anyja Ráday lány)
1722. jún.25.
Pokafalva
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 906.sz.
Török Zsigmond levele. A közölt jószágokra vonatkozó iratok nincsenek meg a saját iratai között, a fehérvári káptalanban pedig eddig semmire sem ment. E levelét vivő rokon Horvát Andrást, aki ügyei elintézésére Bécsbe megy, tanácsolja és juttassa eredményhez.
1724. márc.3.
Nagyszeben
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 907.sz.
Török Zsuzsanna levele. A csalomiai korcsmárosné adóssága ügyében haladékot kér.
1724. aug.21.
Nagy Csalom??
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Szlovák.
C64-4c2-1. 908.sz.
Trajtler István levele. Az ettesi jobbágyoknak, akik Ráday baglyasallyai rétéből egy darabot felszántottak és dinnyével bevetettek, megparancsolta, hogy ilyes erőszakosságot ne tegyenek s ha így áll, elégtételt ad.
1728. máj.4.
Fülek
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 909.sz.
Trécziné özv. - Schallmann Anna Mária levele. Semmit sem tud, nem is hallott arról, hogy néhai férje és Kajali Ferenc között zálog- vagy kölcsönügylet állott volna fenn. Ráday követelését tehát elutasítja.
1713. márc.4.
Selmecbánya
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 910.sz.
Trencheny Gábor levele. A Pogány família mellékelten küldi azokról a birtokokról szóló dokumentumait, amelyeknek birtokosa most Eszterházy gr. és kéri, hogy adja át ezeket neki. Remélik, hogy nem lesz semmi nehézség, hiszen a Rákóczi-Aspremont örökösök velük együtt törekszenek kikeresni a Báthory Zsófia révén való jogcímet az örökségre.
1723. ápr.12.
Somlyó
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 911.sz.
Trencheny Gábor levele.  Miután Stharemberg br. Rádayra bízta a bujáki birtokügyben a Báthori Zsófia utódaival való kiegyezést, megküldi az iratokat. Vérségi jogon örökös ő is: Nagyanyja, Pogány Zsuzsanna leánya Pogány Györgynek, ez pedig "unokája Báthori Zsófiának".
1725. máj.27
Serke
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 912.sz.
Trencheny Gábor levele. Együttműködésre hívja fel a Báthori-Figedi örökséget alkotó bujáki (hatvani) birtok megszerzésében, vagyoni részesedést ajánlva fel. Közös megbeszélésre kéri. Hol és mikor jöhetnek össze. Kiegészítendő a Báthori-Figedi-Pogány genealogia s felkutatandó, kik a birtokok mostani birtokosai.
1727. júl.3.

4° 1-5 o, 6. üres, + boríték. Másolat. Magyar.
C64-4c2-1. 913.sz.
Trencheny Gábor levele. A kitűzött terminuskor ott lesz a jelzett helyen, viszi magával a dokumentumait. Tudja ki Starhemberg gr. szándékát s ügyeljen az Eszterházy família és a fiskus lépéseire a birtokbehelyezés tekintetében, nehogy váratlanul és ellenmondás nélkül mehessen végbe. Hozza el az ezüst kését Vay Ádámtól.
1727. szept.6.
Sz. Várallya
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 914.sz.
Trencheny Gábor levele. Szept. 18-i ludányi levelére válaszolja, hogy a kijelölt időpontra Horváth Sámuellel megy, s Farkas uram által küld most bizonyos dokumentumokat; a leleszi káptalanból kivett szerződés nála van más iratokkal együtt.
1727. okt.3.
Várallya
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 915.sz.
Trencheny Gábor levele. Tállyai házáhál való együttlétük óta írt két levelére nem kapva választ, kétségeskedtek dolgaik előmenetele felől. Kéri, hogy távollétükben is vigye ügyüket a köztük létrejött egyesség és az adott meghatalmazás alapján. A diéta talán megfelelő fóruma a követeléseiknek. Kérik tanácsát s válaszát. A leleszi és jászói káptalanokban újabb hasznos iratokra akadtak.
1728. ápr.16.
Sz. Várallya
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 916.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Pósaházy (István esperes)-hez írt leveléből értesült, hogy eljárt a királynál a a kollégium érdekében. Fáradozását megköszönik és továbbra is kérik jóakaratát. Mellékelten küldi egyik tanítványának Helvéciából írt levelét, melyben ez pénzsegélyt kér. Ajánlja Ráday jóakaratába.
1718. júl.19.
Sárospatak
4°. 1. ö., 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 917.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Mellékelten küldi Görgei István (prédikátor) uram levelét. Mivel az ő ajánlására alkalmazták, szeretné tudni, hogy megelégedésre működik-e. Mire mentek Patay uraimék az ekklézsiák ügyeiben? A minapi beszélgetésük folytán is kéri, hasson oda, hogy a pataki kollégium számára kurátorok jelöltessenek. Ő a maga s mások véleménye alapján Bernát Jánost nagyon alkalmasnak találja.
1719. dec.23.
Sárospatak
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 918.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Örömmel értesült a Hegyaljára jöveteléről. Részletesen tudósítja a kollégiumban keletkezett viszályról és zavargásokról, mely azzal kezdődött, hogy Pósaházy István esperes nem fogadta el legátusnak a Tolcsvára kiküldött Zsujtai Andrást, akit a seniornak írt levelében összeférhetetlennek bélyegzett. Zsujtai elesvén a legátumtól, panaszkodó levelet írt Bernát Jánosnak illetlenül nyilatkozva benne Pósaházyról. E levelet az egyik diák ellopta és megküldte Pósaházynak, aki a kollégiumban vizsgálatot tartatott, majd bejövén elégtételt követelt. Ő (Csécsi) nyilvános bocsánatkérésre ítélte Zsujtait, amivel Pósaházy nem elégedett meg, hanem több diákkal kicsapták a kollégiumból. Az ifjúság erre felzendült. Bernát és mások az ügy revisioját javasolják. Mándi Istvánt megfosztották a könyvtárosságról és 3 diákkal őt is kicsapták a kollégiumból. Kéri Ráday tanácsát.
1721. okt.2.
Sárospatak
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés
C64-4c2-1. 919.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Vadászi uram által küldi a maga cáfolatát a kollégium patronusai között széthordozott és őt támadó iratra, kimutatva ebben a maga ártatlanságát az őt ért rágalmakkal szemben. A német ifjú már a kollégiumban van, csak az ne legyen a sorsa, mint tavaly Carolus de Sylva proselitus olasznak.
1721. nov.24.
Sárospatak
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 920.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. A Ráday által ajánlott német ifjú már egy hónapja itt van, s jól viselkedik. Küldi a Rádayhoz írt levelét. Szerzett szállást az ifjúnak, a Vadászi uram fia asztalánál kosztol, egypáran kezdik tanulni a német nyelvet; a leckékre tisztességesen feljár. Javadalmazását igyekszik előmozdítani. Még semmit sem tudnak a pozsonyi állapotokról.
1721. dec.15.
Sárospatak
4°. 1. o, 2-on a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 921.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Várja válaszát levelére és felküldött teológiai munkájára. Ki lehetne-e nyomatni itthon? Külföldről 3-4 ízben is írtak a kinyomtatása ügyében, de mi haszna volna, ha nem lehetne behozni a vámon.
1722. aug.1.
Sárospatak
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 922.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Tájékoztatják hogy jún. 26-án az alispán 3 kat. és 3 ref. úrral a prefektus jelenlétében vizsgálatot akart tartani - amint Trautson herceg elrendelte -, azonban ők nem engedték be a kollégiumba a deputatiót három napos disputálás után sem, de a kollégium falain kívül készek voltak a vizsgálat lefolytatására bárhol. A  bizottság elment. Tájékoztassa Ráday a herceget. 
1723. jún.29.
Sárospatak
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. 
C64-4c2-1. 923.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. A múlt év végétől nem kapott választ leveleire. Írtak a hercegnek, aki beszüntette a vizsgálatot. Aszalai Ferenc beadványa a királyhoz felesleges és káros, hiszen csendesség és egyesség van a kollégiumban, a deákok is térnek vissza. Vele együtt sokan megütköztek azon a híren, hogy Ráday állítólagos levele szerint mind a két professzort és a deákok vezetőit ki kell zárni a kollégiumból.
1723. máj.17.
Sárospatak
4° 1-3 o, 4-en a címzés. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 924.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Felesége okt. 25-én maghalt, s azóta is szaporodtak bajai. Jan. 11-től vizsgálatot tartottak ellene, a deákok előtt felolvasták az ítéletet, hogy nem méltó a professzorságra s megfosztották  a rektorságtól is. Azt mondották, hogy ez az ítélet már 1722-ben kész volt, melynek meghozásában Ráday is részes. Többek javaslatára írja és kéri, hogy találjon módot e gyalázata orvoslására. Egyik levelét elfogták, közhírré tették. A mai nap elvették tőle a délutáni két óráját.
1731. febr.7.
Sárospatak
4° 1-3 o, 4-en a címzés. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 925.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Felesége elhunyta feletti bánatát újabb keserűségek követték. Megfosztották a rektorságtól, újabban pedig elvették tőle a délesti két óráját. Találjon módot sérelmei orvoslására.
1731. febr.13.
Sárospatak
4° 1-3 o, 4-en a címzés. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 926.sz.
Tseetsi (Csécsi) János levele. Bár már megírta a Losoncra menő deákok által küldött levelében a kollégiumban történt rendetlenségeket és sérelmeit, most újra írja, mert Dőri uramtól hallotta, hogy nem kapta meg levelét és nem tud ezekről. Kéri, találjon módot ezek orvoslására.
1731. júl.6.
Sárospatak
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 927.sz.
Tussay György levele. Levelét megkapta a mellékleteivel. Az egyiket a felesége átküldte Miskolczi tiszteletes uramnak. Jó utat kíván.
1720. ápr.1.
Losonc
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 928.sz.
Tussay György levele. A kassai kamara Nagy-Rédén összírást végeztetett és Semberi uram a Ráday épületét is felvette, holott csak a Rákóczi-részt kellett volna összeírni. Kéri utasítását.
1724. ápr.3.
Losonc
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 929.sz.
Tussay György levele. Mihelyt a berceli jószágot eladják, a 3000 Ft-ot megkapja kölcsönben. Rédén tudakozódott és többen vallják, hogy a szőlő a Rádayaké volt, egypáran dolgoztak is rajta. Vizsgálatot tartanak majd. Igar iránt írt Károlyi uramnak. Egerben jún.8-án gyálés lesz, ahová Kada Pál szolgabíró Rádayt is hívja. Utasításait várja.
1724. máj.30.
Losonc
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 930.sz.
Tussay György levele. A Nemes Péter-féle hagyaték ügyében az öccse, Tussay János karácsony után elmegy Erdélybe és a kormányzóságon fogja folytatni a pert a fiskussal szemben. Írjon a kancellárnak és nyerje meg jóindulatát.
1725. dec.14.
Losonc
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 931.sz.
Tussay György levele. Rédén várja be Rédei József ideérkezését. Átküldi a Rédei Ádámról és Lászlónétól érkezett leveleket. Nagyon szeretné Kis-Rédét használni, mert nincs hol legeltetnie marháit. Hasson oda, hogy Rédei József engedélyezze ezt.
1728. júl.22.
Nagy-Réde
4°. 1. o, 2. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 932.sz.
Tussay János levele. Meghalt az apósa, Pongrácz Nagymihályi János, akinek a feleségén kívül több gyermeke nem maradt. Mivel a vagyonát igénylők, elsősorben gr. Sztáray, erőszakoskodnak, nagyon kéri, eszközöljön ki a nádornál, de inkább a királynál perelhalasztó parancsot.
1722. márc.28.
Sztranya
4° 1-7 o, 8. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 933.sz.
Tussay Márton levele. Galambos Ferenc egy heti betegség után meghalt, ápr. 4-én koporsóba tették. Végrendeletet nem hagyott; 10 hetes Sára leánya gondnokaiul őt, Kazinczy Andrást és Mokcsay Istvánt jelölte ki. Kéri, hogy sürgősen eszközölje ki az udvarnál, hogy ők, ne pedig katolikusok neveztessenek ki az árva gondnokaiul. A fiskus igyekszik rátenni a kezét az árva birtokaira. György fia és Ráday Ilona egybekelésük e haláleset miatt halasztást ne szenvedjen.
1713. ápr.10.
Deregnyő
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 934.sz.
Valterskirchen Ferenc br. levele. Mivel a dunavecsei birtokrésze pénzjövedelmét sem a moderatora, sem az apósa: Gosztonyi révén nem kapta meg, Forgács Ádám gr. által kéri elküldeni, akivel megbeszélheti portioja megvételét.
1726. máj.22.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Latin
C64-4c2-1. 935.sz.
Valterskirchen Ferenc br. levele. Elvesztette pénzét és ruháját, így nagy szüksége van pénzre. Moderatora által küldje el mielőbb a dunavecsei birtokrészéből származó pénzt. Birtokát 500 Ft-ért eladja.
1726. júl.28.
Bécs??
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 936.sz.
Wanyecz Illyés levele. Köszöni a Mikos Mihály pozsonyi bíró által küldött tokaji aszubort, melyet igyekszik megszolgálni.
1725. márc.3.
Bécs
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 937.sz.
Wanyecz Illyés levele. Kérvénye még nem került elő a tanácsban. Ráday szép érdemeire való tekintettel igyekszik a fabrika (bánya?) privilegiumát szolgálni.
1725. ápr.11.
Bécs
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 938.sz.
Varga István levele. Ha Jablonszki uram előbb továbbította volna levelét, hamarabb válaszolt volna. Ha Kármán ajánlkozását nem fogadja el, ő szívesen lesz Gedeon fia hopmestere. Kifejti érveit, hogy miért nem ajánlja Gedeon számára a berlini gimnáziumot, hanem a frankfurti egyetemet. Pénzsegélyt kért a debreceni bírótól s ennek fejében a város szolgálatára kötelezné magát. Egy előkelő német ifjú mellé hívják, de ő nem akar itt letelepedni. Kéri a fia melletti alkalmaztatását s várja válaszát. A borok még nem érkeztek meg. Örül, hogy Ráday felgyógyult.
1730. aug.1.
Frankfurt
4° 1-8 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 939.sz.
Varga János (id.) levele. Szomorúan értesült Csikváry uram leveléből, hogy már 8 éve külföldön tanuló fia nem fogadta el Ráday ajánlatát és nem jött haza, holott már nem bírja költséggel. Gedeonnak küld egy üszőt; az atyjafiai által ígért kanca-csikók harmadfüvüek, gondot visel rájuk; mikor küldje el? Intse a fiát, hogy jöjjön haza.
1722. aug.15.
Kecskemét
4° 1-2 o, 3-4 üres, + cédula, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 940.sz.
Vay Sámuel levele. Pénzbeli támogatást kér anyja(?) és az árvák számára, melyet Szemere Györgynéhez juttasson el. Ő most (Ajnácskőről) Rádra, onnan Losoncra megy.
1720
(Ajnácskő)
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 941.sz.
Vay Sámuel levele. Tanácsát kéri arra az intőlevélre, amelyet avégett kapott, hogy adjon ki bizonyos leveleket, pedig ezeket még Lengyelországban kiadta Krucsay István. Ő csak arra kötelezte magát, hogy a ládákat kiadja.
1724. aug.

4° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 942.sz.
Vay Sámuel levele. Beleegyezik-e ő és felesége, hogy (Eszter) leányuknak Wass György udvarolhasson.
1730. jan.5.
Szent Margitt
4° 1-2 o. (Töredék) eredeti, magyar
C64-4c2-1. 943.sz.
Vay Sámuel levele. Örül egészségének. Ráday adott válaszához alkalmazkodva, megismétli Wass György udvarlási szándékát, kérve szülei beleegyezésüket.
1731. máj.
Szent Margitt
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 944.sz.
Veresmarti Sámuel prédikátor levele. Makay Pál ügyében már háromszor írt Makóra eredmény nélkül. A 90 Ft Makay részére kész. Gyógyulást kíván.
1733. márc.9.
Pécel
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 944.sz.
a.) Lásd 1047. sz. irat.



C64-4c2-1. 945.sz.
Wégh Péter levele. A magyar kamara értesítette a kancelláriát, hogy Ráday részére ne adassa ki a donatiot a csabai jószágot illetően, mert a fiskust illeti a birtok. Nem tudja, hogy Laffert uram adott-e be ez ügyben kérvényt. Van idő arra, hogy Ráday beadja a memorialist.
1724. szept.27.
Bécs
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 946.sz.
Vidersperg ezredes levele a nógrádi alispánhoz a losonci reformátusok által felpanaszlott (r. kat.) harangja és harangozása ügyében. E levelet lásd a Ráday cs. lt. IV.e.144. sorszám alatt, Ráday Pál egyházpolitikai iratai között.
1725. márc.4.
Losonc

C64-4c2-1. 947.sz.
Vidersperg ezredes levele a nógrádi alispánhoz a losonci reformátusok által felpanaszlott (r. kat.) harangja és harangozása ügyében. E levelet lásd a Ráday cs. lt. IV.e.145. sorszám alatt, Ráday Pál egyházpolitikai iratai között.
1725. márc.8.
Losonc

C64-4c2-1. 948.sz.
Zacharides János levele. Kéri mellékelt számlája kifizetését, miután a társa különvált.
1719. szept.18
Beszterce-bánya
2°. 1. o, 2-on a címzés, + számla. Eredeti. A levél német, a számla magyar.
C64-4c2-1. 949.sz.
Zacharides János levele. Levele értelmében küldi a Darvas Ferencné temetésére rendelt portékákat. Felsorolja a Darvas Ferencnének adott kölcsön és az általa vásárolt portékák árának összegét, kérve közbenjárását, hogy pénzéhez mielőbb hozzájuthasson. Kéri a Ráday bolti tartozását is, a gyapjút pedig megveszi.
1724. dec.28.
Beszterce-bánya
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 950.sz.
Zacharides János levele. Árut (posztót, cukrot) küld , s közli az árat.
1725. júl.5.
Beszterce-bánya
rest 2000 Szénási, nköm, 4°. 1. o, 2-on a címzés, + cédula. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 951.sz.
Zacharides János levele. Küldi az üstöket, a posztót elviszi vásárkor, a gyapjút megveszi. Mellékeli számláját. 
1725. aug.27.
Beszterce-bánya
4°. 1. o, 2-3 üres, 4-en a címzés, + számla. Eredeti. A levél szlovák, a számla magyar.
C64-4c2-1. 952.sz.
Zacharides János levele. Küldi a kért árukat (cipő, nadrág, harisnya) s közli az árat. A hiányzókat megrendeli.
1732. febr.16.
Beszterce-bánya
4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 953.sz.
Zacharides János levele. Akért szövetet megrendelte s mihelyt megkapja, elküldi. 
1732. márc.12.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 954.sz.
Zacharides János levele. A megrendelt rézüst kész, elküldheti.
1732. márc.15.
Beszterce-bánya
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 955.sz.
Zacharides János levele. Ismét jelenti, hogy a rézüst kész. Asztali szövött árukat ajánl, az árat is közli.
1732. ápr.16.
Beszterce-bánya
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 956.sz.
Zacharides János levele. Textilárukat ajánl.
1732. ápr.23.
Beszterce-bánya
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 957.sz.
Zacharides János levele. Reméli, hogy a megyei hajdúval küldött textilanyagot (orepin, tafota) megkapta.
1732. máj.3.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 958.sz.
Zacharides János megbízottjának: Szalay Jánosnak a levele. Sógora a liptószentmilósi vásárra ment. Helyette ő küldi a kért textilanyagot. A Rádayné által rendelt holmit pünkösdig nem lehet elkészíteni, készen pedig nincs, így másutt próbálja beszerezni.
1732. máj.23.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 959.sz.
Zacharides János levele. Boroszlói üzletfelétől egy 900 Ft-os nyugtát kapott, mely pénzből 300 Ft-ot Gedeon fia vett fel. Kéri ez összeg átküldését, hogy továbbíthassa. (Mellékelve Moller Károly elismervénye, hogy átvett két lepecsételt zacskó pénzt Zacharides számára. 1733. febr.21. Besztercebánya.
1733. márc.22.
Beszterce-bánya
4° 1-3 o, 4. üres, + nyugta. Eredeti. A levél német, a nyugta latin ny.
C64-4c2-1. 960.sz.
Zacharides János levele. Gedeon fiának szóló levelét átküldi s kéri a 300 ?? Ft-ot, hogy üzletfelének elküldhesse, hiszen ő nem kamatra adta ez összeget.
1733. márc.28.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 961.sz.
Zacharides János levele. Megkapta a 307 Ft-ot, el is küldi boroszlói barátjának, de csak a Gedeon nyugtája vétele után közölheti a kiadásokat.
1733. ápr.26.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 962.sz.
Zay Anna - Vay Ádámné özv. levele. Hazatérési engedélyét a királytól megkapta, csak a kancellárián kell letenni a taxát. Teljesen eladósodott. Hazamenetelre nincs pénze. Kéri, hogy segítse ki 500 tallérral, amelyet valamelyik eperjesi kereskedővel vagy Róth Mihály révén juttasson el Danckába, hogy még a tél beállta előtt haza mehessen. 
1719. okt.3.
Dancig
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 962.sz.
a.) Lásd még az 591. sz. alatt Ottlik Pál s Zay Anna levelét.   
1719. márc.15.
Dancig

C64-4c2-1. 963.sz.
Zemlényi Ferenc esperes levele. A hollandi akadémiákról most hazaérkezett Nagymihályi Gergely a külföldi akadémiákra menni szándékozó magyar ifjak (sőt az ekklézsiák) javára is bizonyos munkába kezdett. Rádayra bízza, jónak látja-e munkája folytatását.
1718. dec.22.
Tállya
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 964.sz.
Zemlényi Ferenc levele. Nagymihályi (Gergelyt) a pataki kollégium professzorává tették. Azon vannak, hogy elmenjen Rádayhoz, ha tudnák otthonlétét. Ha tiszt. Szentpéteri uram csakugyan útban van, tudósítani fogja. Úgy hallja, hogy az érsek (váradi püspök) Debrecenbe akar menni. Isten után a király kegyességétől függ megmaradásunk.
1719. ápr.8.
Tállya
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 965.sz.
Zenneg György Kristóf levele. Csodálkozva értesült nov. 15-i ludányi leveléből a péceliek panaszairól. De ha volnának ilyenek, kész azokat Rádayval megtárgyalni és elintézni.
1711. nov.21.
Buda
4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 966.sz.
Zenneg György Kristóf levele (R. Pálhoz?) Tájékoztatja, miként adta át Fáy Ferencenk a péceli birtokot.
1714. okt.27.
Buda
4° 1-3 o, 4. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 967.sz.
Zichy Károly gr. levele. Köszöni szép üdvözlését és kedveskedését. Ha bárhol is alkalma lesz rá, igyekszik megszolgálni.
1713. júl.11.

4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 968.sz.
Zichy Károly gr. levele. Ludányi néhány házból álló portiója a divinyi majoratushoz tartozik, de ha sérelem nélkül történhetik átengedi Rádaynak, ha megkapja a szükséges információt. Értesíti. 
1716. márc.14.
Oroszvár
4°. 1. o, 2-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 969.sz.
Zichyi Péter gr. levele. Értesítse, hogy a tarcali Szent Kereszt nevű szőlőhegyen levő szőlőjének, az erről szóló írásaiban, Tarcal felől ki a szomszédja? A megejtett vizsgálat szerint ugyanis a Ráday szomszédságában van az a pallagszőlő, amely az övé. (Milith ill. Barthné szőlő.)
1724. máj.30.
Varannó
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 970.sz.
Zmeskal Lászlóné levele. Nem gondolta, hogy felborítja az alispán előtt kötött barátságos megegyezésüket. A hiányzó kiló búzát és a 6 akó bort megadják, de ne idézze őket törvényszék elé és ne most követelje tőlük, amikor olyan nagy ára van a búzának. A nagycsalomi osztálylevelet most nem küldheti, majd magával viszi. 
1719. máj.2.
Korpona
4° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 971.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Tájékoztatja a dunavecsei (fehéregyházi), gyügeri (Heves m.) és a tiszajenői birtokok állapotáról, censusáról, jogi helyzetéről.
1713. szept.26.
Ludány
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés, + cédula. Eredeti Latin.
C64-4c2-1. 972.sz.
Zolnay Zsigmond levele. A máj. 11-i pesti tárgyaláson nem vehet részt. A dunavecsei Sőtér-féle portio megszerzésének pénzügyi körülményeiről és a nála levő pénzről számol be.
1714. máj.6.
Zsolna
2° 1-2 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 973.sz.
Zolnay Zsigmond levele. A dunavecsei jószágért Beniczky Mátyás levele szerint Beniczky Sándor megígért 10.000 Ft-ot, amelyből kéri a maga része kifizetését. Közölje ezt a Földváry András örököseivel. Hogyan történhetik a többi követelés kiegyenlítése?
1714. nov.12.
Zsolna
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 974.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Közli, hogy a dunavecsei birtok örökösei közül kinek mennyit fizetett ki. Ha Ráday máj. 20-ig nem megy fel Pozsonyba és az ő szeme sem fog fájni, meglátogatja.
1715. máj.15.
Zsolna
2° 1-2 o, 3. üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 975.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Gosztonyi István levélben követeli a dunavecsei birtok jövedelméből a vejét, Valterskirchen Ferencet illető 200 Ft-ot. A jövedelem elosztására a mostani zürzavaros helyzetből találjon kiutat.
1715. jún.24.
Zsolna
2° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 975.sz.
a.) Zolnay Zsigmond kimutatása a dunavecsei, fehéregyházi, tetétleni, öllei, szölei birtokok jövedelméről és felosztásáról. (1713-1715)
(1713-1715)

2° 1-2 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 975.sz.
b.) Zolnay Zsigmond kimutatása a dunavecsei, fehéregyházi, szölei, tetétleni, öllei birtokok jövedelméből a Földváry-família által felvett összegekről az 1702-1713. években.
1702-1713.

2° 1-4 o. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 976.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Tornallyay Györgyné írja, hogy az atyafiak a dunavecsei birtok Földváry-ágat illető részének teljes rendezése érdekében márc.31-re összegyűlnek. Erre azonban ő az idő rövidsége miatt sem mehet el. Újabb terminust tűzzenek ki. A mellékelt kimutatásban közli az 1702-1717?? évekről a bevételeket és kifizetéseket.
1717. márc.29.
Tállya
2° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 976.sz.
a.) Zolnay Zsigmond kimutatása a dunavecsei birtok Földváry-ágat illető része bevételeiről és a kifizetésekről. 1702-1712, -1717.
(1717)

2°. 1 o, 2. üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 977.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Földváry Mihály jezsuita 1000 Ft-ért eladta a maga dunavecsei birtokrészét. Járjon el ez ügyben.
1718. jún.8.
Tállya
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 977.sz.
a.) Kivonatok Földváry Mihály jezsuita páter intézkedési ill egyességirataiból. 1711. 1715?? 
1718. febr.10.
Nagyszombat
Hivatalos kivonat másolatai. Latin.
C64-4c2-1. 978.sz.
Zolnay Zsigmond levele. A dunavecsei, szentkirályi és tiszajenői birtokoknak a Földváry-lineát illető jogi helyzetét írja le.
1718. júl.6.
Zsolna
2° 1-4 o, + boríték. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 979.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Földváry Mihály jezsuita páter dunavecsei portiojáért sok az 1000 Ft, melyre már 100 tallért felvett, de még a maradék is sok, mert a portiojának a jövedelme kevesebb, mint a maradék kamata. Figyelembe veendő a papi személyek örökösödésére vonatkozó 1715. évi 71. § is.
1723. ápr.10.
Tállya
2° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 980.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Berényi Tamás gr. megküldte a záloglevél másolatát Bodokról, ahová a többi iratért csak betegsége megszünte után kelhet útra.
1723. ápr.10.
Tállya
2° 1-2 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 981.sz.
Zolnay Zsigmond levele. A máriaházi és fehéregyházi puszták bérbeadási ügyeiről ír, valamint Tornallyay Mártonnak és Szentmiklóssy uramnak e tárgyban írt leveleiről.
1724. ápr.19.
Zsolna
2° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 982.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Vadas puszta iránt egynél több iratot nem talált. Rőthy Istvánnak elküldette az idézőlevelet, de mivel most Pest megyében van, küldjön ő is. Földváry Mihály és Komjáthy uram nem akarták aláírni az albát. Írt Elek Györgynek és Szőke Mihálynak, hogy a Földváry örökösök nevében helyeztessék be magokat a cibakházi és szentistvánházi prédiumokba, de nem sikerült. Az Olasz Gábornak írt levelét és a pénzt átadta, de válaszlevele eltűnt, a nyugtáját mellékeli. Jó bor ígérkezik.
1724. júl.13.
Tállya
2° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 983.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Kilenc hete beteg. Megy haza orvosoltatni magát. Losonc felé tart, hogy meglátogathassa. A bernátfalvi portiót szétcsipdelik, semmi sem marad végül belőle, jobb lenne elzálogosítani. A szőlőt jég verte, ami maradt, apró szemű, de jó bor remélhető.
1724. szept.2.
Tállya
2° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 984.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Nincs ellene mindannak, amit Darvas Ferencné révén adott tudomására, de több száz Ft kell annak bécsi munkálására. Ha csakugyan van Kis-Gömörin és Varbóczon 2-2 secciója kihasználatlanul, egy nála járt ember zálogba venné.
1724. okt.22.
Losonc
2° 1-2 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 985.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Közös vagyoni ügyekről tárgyalt a hozzájött Darvas Jánossal, Dacso Pállal, Földváry Mihállyal, de szükséges a behatóbb megbeszélés. Mikorra gondolja ezt? A fülöpszállásiak kérik, hogy továbbra is megmaradhassanak a zálogbirtokban és a dunavecseiekkel együtt bérelhessék. Elszámol a dunavecsei múlt évi bérlettel. A varbóczi portio iránt érdeklődő embert elküldi Rádayhoz, de mennyi pénzzel menjen? 
(1725)

2° 1-4 o. + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 985.sz.
a.) Ráday Pál nyugtája 90 Ft-ról s elszámolás a (dunavecsei bérlet) Földváry-ágat illető részéről az 1724. évre.


2° 1-2 o. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 986.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Földváry Mihály és Beniczky Mátyás felszólíttatták őt a közös birtokra vonatkozó levelek kiadására. Kéri Ráday véleményét: aug. végén Losoncon összejöhetnének. A fülöpszállásiak átadták neki Földváry Andrásnak a 320 imperialisról szóló kötelezvényét.
1725. jún.25.
Pécel
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 987.sz.
Zoltán István lelvele. Atyja ugyan beleegyezett már, hogy egy évig külföldön legyen, de még eddig - bár megígérte, hogy segíteni fogja, - 100 Ft-nál többet nem küldött neki. Rádaytól kér sürgősen 100 tallért kölcsönben.
1720. márc.7.
Halle
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 988.sz.
Zoltán István levele. Két levelére nem kapott választ. A vele együtt tanuló Klein Róth Andrástól kért és kapott 60 tallért kölcsön. Vállaljon kezességet érte s írjon Róthnak, aki kész még 200 Ft-ot adni. Atyjának nem ír ezekről, mert akkor kevesebbet küld. A jövő szüretkor megy haza.
1720. okt.18.
Halle
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 989.sz.
Zoltán István levele. Hálásan köszöni a küldött 12 aranyat. Hazaérkezése után azonnal megadja.
1721. jún.7.
Halle
4° 1-3 o, 4. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 990.sz.
Zoltán István levele. Ismételten köszöni a Bél Mátyás által küldött 12 aranyat. Egy fél évig Párizsban szeretne lakni. Vegye rá apját, vagy Zoltán Mihály bátyját, hamarabb az édesanyját, hogy segítsék pénzzel.
1721.

4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 990.sz.
a.) Zoltán István levele.Közbenjárását kéri atyjánál, akinek beleegyezése nélkül ment ki külföldre, hogy akadémiai tanulására és megélhetésére pénzt kaphasson.
1719. aug.29.
Halle
4° 1-4 o, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 991.sz.
Zoltán József levele. Zoltán Mihálynak írt leveléből értesült fia panaszairól, holott már két ízben egy Geiginger bécsi kereskedő útján küldött pénzt a fiának s fog is küldeni legközelebb. Köszöni fia támogatását, akiről nem tudja, hogy most hol van.
1720. jún.15.
Varannó
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 992.sz.
Zoltán József levele. Losoncról dec.30-án írt levele szerint közremunkálkodott, hogy a vármegyén kifizessék Ráday diurnumát. Köszöni, hogy a külföldről hazaérkezett István fiát Pozsonyban kedvesen fogadta és gondol megházasítására. Kéri véleményét Okolicsányi Mihály özvegy menyecske lánya felől.
1722. jan.27.
Szekely
4° 1-3 o, 4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 993.sz.
Zoltán Mihály levele. A maglódiak jelentették, hogy Ráday ispánja a maglódiaknak a felesége vecsési birtokán termett életjük után dézsmát akar szedni. Intézkedjék, hogy ez ne történjék meg.
1717. aug.10.
Dobsza
4° 1-2 o, 3-4 üres, ! boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 994.sz.
Zoltán Mihály levele. kész zálogba adni a (sőregi) birtokrészét. Fáy Ferenc kéri tőle a vecsési prédiumot zálogba. Ha Rádaynak nincs ellenére, odaadja, különben nem.
1720. márc.
Dobsza
4° 1-4 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 995.sz.
Zoltán Mihély levele. A halomházi prédiumot az üllőieknek adta bérbe négy évre. De ha az üllőiek és a péceliek közösen akarják bérelni továbbra is és ebben megegyeztek, legyen így, de akkor "ne ízetlenkedjenek a péceliekkel".
1724. ápr.17.
Felsődobsza
4° 1-2 o, 3-4 üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 996.sz.
Zoltán Mihályné - Girincsi Borbála levele. Tartja magát régebbi ígéretéhez és elzálogosítja Rádaynál a (sőregi) jószágát, küldi is a szerződést, melyben közli feltételeit.
1721. febr.17
Dobsza
4°. 1., 3-4 o, 2. üres, + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 997.sz.
Apró Gergely levele. Zolnay Zsigmond utasítása szerint tárgyaltak a fülöpszállásiakkal a szentimrei puszta bérlete ügyében, de a két részre osztásban nem tudnak megegyezni. Kérik közbelépését. Dabról két hordó pálinkát hozatott át, bort vett.
1725. ápr.21.
Vecse
2°. 1 o, 2 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 998.sz.
Balassa Pál gr. levele. A cserére vonatkozó levelében foglaltakat Betlérből való visszaérkezte után bővebben megtárgyalhatják. Az eredeti szerződést most visszaküldi.
1733. febr.3.
Kékkő
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 999.sz.
Bene János (Nándori) levele. Beadványára a vármegye a szolgabírót küldte ki a felső-pribelyi adósság (tőke) és kamatai felosztása és kifizetése ügyében. A composszeszorok a kifizetést (házhelyenként felosztva portioikat) a jobbágyokra hárítják, amit nem tart igazságosnak. Tiltakozott ő is, Egry György is. 
1729. márc.16.
Bátorfalu
2° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1000.sz.
Bezegh Éva levele (Ráday Pálnéhoz?) Most üresen bocsátja vissza levelét hozó emberét, de rajta lesz, hogy mielőbb kifizesse tartozását. Van gabonája, de nincs ára. Bocsássa meg háládatlanságát, tartsa meg jóakaratában. 
1730. márc.30.
Surány
4°. 1 o, 2 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1001.sz.
Bezegh Éva levele (Ráday Pálnéhoz?). Most üresen bocsátja vissza levelét hozó emberét, de rajta lesz, hogy mielőbb kifizesse tartozását. Van gabonája, de nincs ára. Bocsássa meg háládatlanságát, tartsa meg jóakaratában.
(1724. után) ápr.18.
Surány
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1002.sz.
B(ene) Ádám levele. A tarcali szőlőre Cserépi uram által küldött 100 Ft-ot visszaküldi, viszont Inczédi uram 636 Ft-ról fog számot adni. Fáy András a sőregi jobbágyoktól kilenced helyett tizedet vett dézsmaként. A sőregi makk kevés, már hull.
1732. szept.10.
Luczin
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1003.sz.
Csáky György levele. Várják Pozsonyból hazajöttét, hogy közreműködésével eredményesen elintézhessék a katonai (főleg a tisztek) eltartási költségeinek a kifizetését, mely ügyben az elmúlt vármegyei gyűlés sem hozta meg a kívánt rendezést.
1715. márc.14.
Szakal
2° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1004.sz.
Ecseghy H. István levele. Az ápr.22-én írt levelét későn kapta kézhez. A benne foglaltakra már ápr.27-i levelében adott választ. Dávid uram eljárt a kancellárián, ő pedig Gyöngyösi uramnál. Az instantia tárgyalása a kancellár megérkeztéig függőben marad. Elszomorította Dobay László halála. Bizonyosan tudja már, hogy miféle ügye van Mányoki tiszteletes uramnak Bogdányban. Mi a teendő? Nem tudja, miért nem kapja meg idejében a Novellákat, pedig eljárt Heisler secretariusnál, hogy Ludányba irányítsák.  
1726. máj.4.
Bécs
4° 1-4 o. + cédula + boríték. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1005.sz.
Gotsetz Gábor levele. Levelét megkapta. Ráday ügye előhozódott. Továbbra is ajánlja a maga szolgálatát. Bort kér.
1733. máj.4.
Pest
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1006.sz.
Győri János levele. A most Dunavecsére jött németeknek, miután reformátusok, az itteni lutheránusok csak négyszeres áron akarnak eladni házat, hogy ne telepedhessenek le itt. Javasolja, hogy adja át nekik házépítésre a falu közepén levő fundusokat, amelyeket annak idején a Németországból idejönni szándékozóknak tartottak fenn, de mivel nem jöttek, a szomszédok kertnek használják. A szüllei réten nincs mit kaszálni. A Sarassa völgyön és ama szántóföldeken, melyeket a németeknek adott át (Ráday), van és kaszáltatott is, miután a németek csak heten maradtak, ezért elfoglalta a Ráday számára. A püspöknek átadta levelét, válaszolni is fog reá. A péceli szekeres fedi a vendégfogadó házat. 
1730. jún.23.
Dunavecse
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1007.sz.
Gyürky Pál és társai levele. Szőlőmunkásoknak ajánlkoznak és terményelőleget kérnek.
1727. márc.20.
Gyürki
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1008.sz.
Horváth Ádám (Pálóci) levele. Az elmúlt szüretkor megkapva levelét, személyesen szerette volna megtárgyalni vele a benne foglaltakat, de nem találta Keresztúron, mivel Szántón szüretezett. Kifejti nézeteit, hogy a felső helyeken hozott punctumok milyen veszedelmet hozhatnak egyházunkra, sőt éppen a superintendensek által hajtatják végre (javadalom-összeírás, a prédikátorok elleni panaszok, stb.) Fél. a következményektől. Ne adja be tehát a levelében említett javaslatot... Ne kötelezzük le magunkat a magunk hozzájárulásával. Az esperesnek szóló levelet átadja, mihelyt visszatér vizitációjából. 
1733. jan.5.
Hn.
4° 1-5 o, 5 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1009.sz.
Kovács János levele. Vratislav gr. megbízásából felkéri, hogy a somoskői jószából eredő jövedelmet adja ki Harlóczy uramnak. Ha az épületekre nézve nem tud megegyezni, maradjon függőben.
17(11?) okt.18.
Pozsony
4° 1-3 o, 4-en a címzés. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1010.sz.
Máriássy László levele. Közli az I. Carolina Resolutio szövegét. Pozsony, Modor és Szentgyörgy városok követei audientián kréték a decretalis eskü szövegének a módosítását tekintettel a közeli tisztújításra, de eredmény nélkül.
1731. ápr.17.
Bécs
4° 1-4 o. Eredeti. Latin-magyar.
C64-4c2-1. 1011.sz.
Meskó Sámuel levele. Bizonyos ellenséges érzésű barát (szerzetes) ellenvetéseiről tudósítja egy meg nem nevezett birtokügyben. Ez ügy elintézését Prónay uramra bízta, mert ő Csongrádba megy, ahonnan Pestre tér vissza. Az itteni ügyeket megírja majd Ludányba.
1725. dec.13.
Kecskemét
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1012.sz.
Meskó Sámuel levele. Csongrádból hazatérve hallotta, hogy Rádayt a bíróság "ex comtumatia convicalta", de a végrehajtást felfüggesztette. Fel kell készülni a továbbiakra. Darvas és Hangácsi uraimékat felmentették. Küldje hozzá a Tarcsay családot illető leveleket. A Patay uram által küldött leveleket megkapta. Csodálkozik, hogy az ő leveleit nem kapta meg, holott minden postával írt. Valaki elfogta ezeket. Jan.3-ig Pesten lesz, azután Csongrádba megy a "rabok revisiojára". 12-én újra Pesten lesz, de Pécel felé venné útját, ha ír odameneteléről.
1725. dec.21.
Pest
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1013.sz.
Meskó Sámuel levele. A Dubraviczky famíliát illető jószágok ügyében beszélt Grassalkovics direktorral. Az újszászi jószágra vonatkozó kutatásairól tájékoztatja és válaszát várja. Tarcsy jószága ügyében be van idézve, kéri az idevonatkozó iratokat. 
1730. ápr.27.
Pest
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1014.sz.
Meskó Sámuel levele. Peres ügyekről tájékoztatja (Vasad, Csév, Vány, Litassy-família, Újszász). Ezekre vonatkozó iratokat kér.
1730. máj.8.
Herencsény
4° 1-2 o, 3 üres, 4-en a címzés. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 1015.sz.
Miszleniczky György levele. Csodálkozik Rádayné kifogásain, más választ várt a máj.21-én Rádaynak írt levelére. Balassa gr. elismeri a Rádayaknak a halászi záloghoz való 100 éves jussát, de "azon dolgot" a gróf törvényesen fogja folytatni. (V. ö. 519. sz. levél.) 
1733. júl.7.
Busta
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1016.sz.
Mocsáry István levele. Továbbítja a (nógrádi) alispán Pozsonyból írt levele másolatát, hogy tájékoztassa "követ uraimékat". Válaszát várja.
1728. júl.7.
Lapújtő
4°. 1 o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1017.sz.
Mocsáry István levele. Kishont vármegyének Nógrádhoz csatolása ügyében kéri a vármegyei követek sürgetése folytán információját és véleményét, miután az 1715-i országgyűlésen ő volt a vármegye követe. 
1728. júl.20.
Losonc
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1018.sz.
Mocsáry István levele. Az alispán levelei folytán Kishont vármegye hovacsatolása ügyében részleges vármegyei gyűléseket tartott. Utasították a követeket, hogy a Nógrád vármegyéhez való csatolás ellen legyenek s meghagyta a végzést vivőnek, hogy térjen be Ludányba. Az alispán újabban azt írja, hogy Kishontot nem csatolják Nógrádhoz.  
1728. júl.27.
Lapújtő
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1019.sz.
Mocsáry István levele. Megcsalták a lucini jobbágyok, akik azt ígérték, hogy nem mennek el Lucinból. Inkább kezességet kért volnak tőlük, vagy a gácsi várba vitette volna őket, mint mások teszik mostanában. Épület-fára lenne szüksége, engedélyezze vágását a somosújfalui erdőből.
1729. ápr.2.
Lapújtő
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar 
C64-4c2-1. 1020.sz.
Németh Mihály levele. Az országgyűlés idejére Pozsonyba jött, hogy jogi tanulmányai folytatására irnokoskodással pénzt szerezhessen. Vegye magához vagy ajánlja valakihez.
Dn.
Hn.
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 1021.sz.
Ottlik Pál levele. Losoncról dec.30-án írt levelét megkapta. "A tudva levő dologban" helyesli az összejövetelt úgy, hogy br. Calisius is jelen legyen. A borok árára nézve elfogadja Ráday véleményét, Calisius br. sem idegenkedik ettől. Az összejövetel tavaszkor vagy nyárban lehetne Tállyán.
1729. febr.7.
Tállya
4° 1-3 o, 4üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1022.sz.
Ottlik Pál levele. Calisius br. kompániájával máj. elején megy Kassáról Landorfejérvárra. Ezért húsvét után jőjjön el Tállyára, hogy a borügyletet elintézhessék. 
1729. márc.27.
Tállya
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1023.sz.
Petrahay János (esperes) levele. Köszöni, hogy fiát, Jeney Lászlót, maga mellé fogadta. Felgyógyulása után jöjjön haza hozzá. Az ő költségére fogadjon mellé kísérőt.
1728. dec.28.
Tállya
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1024.sz.
Pleyern József levele Stahremberg grófhoz. Jelenti, hogy a dunavecsei határrészen a visegrádi plebanustól igényelt és a provisortól lefoglalt dézsma - a határvizsgálat folytán - a nagyorosziak földjéről vitetett el. A barátságos megoldásnak nincs semmi akadálya.
1719. okt.10.
Buda
2° 1-2 o. Másolat. Latin.
C64-4c2-1. 1025.sz.
Podmaniczky János levele (Ráday Pálnéhoz?) A képíró elkészítette a két címert, de le kell alkudni a kért árat. Rá kell ijeszteni a besztercei képírók olcsóbb munkájával.
1733. máj.29.
Aszód
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1026.sz.
Pósaházy István (esperes) levele. Személyesen keresi fel, ha megtudja, hol szüretel. Addig is kapott levelére válaszolja, hogy miként igyekszik kielégíteni Füleki András (pataki professzor) 300 Ft-nyi követelését, miként igyekezett Szokolyai István borsodi esperessel Fülekit valamelyik borsodi ekklézsiában elhelyezni, mely törekvésük a prédikátorok ellenállásán meghiusult. A vármegye nem engedi az urak összejövetelét még vizsgák alkalmával sem, ezért nem tudnak kurátort választani a kollégium élére. Sokan Patay Sámuelt kérték fel, de nem vállalta. Így a Ráday tanácsa szerint el kell halasztani ezt. Ráday kérésének nem tehet eleget, hogy szolgálatára nőtlen prédikátort küldjön, mert náluk nincs ilyen. Deákot akartak küldeni, akik 1-1 negyedévig szolgálnának, de mivel a fiát is akarja taníttatni, ezért olyan deákot küldenek, aki egész évig lehessen szolgálatára. A liszkai mestert küldik, de ő csak Szent Gergely nap táján mehet, ha addig várakozik reá.
1717. okt.
(Tolcsva)
4° 1-4 o. (Töredék). eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1027.sz.
Prónay Pál levele. Hajlandó elcserélni galábocsi portioját az ő nógrádmegyei birtokaihoz közeleső jószágért. Az a golábocsi ember, aki eddig Darvas Mihályt szolgálta, visszamenne házhelyére.
1729. ápr.2.
Szécsény
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1028.sz.
Puky András levele. A kért pakonyi és kakucsi leveleket febr. végén maga viszi le Pécelre.
1733. jan.27.
S. Szentpéter
4°. 1. o, 2-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1029.sz.
Putnoky Ferenc levele. A levelében kért ügyvédi megbízólevelet bátyjának, Putnoky Imrének, mint idősebb testvérnek nem állott módjában megszerezni, helyette ő kérte, de megtagadták, ezért ő mint meghatalmazott követelte ki és mellékelten küldi. 
1730. ápr.22.
Putnok
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1030.sz.
Rhédey Ádám levele. Megkapta leveleit, válaszolt is reájuk. Rádayt tartják mindnyájan teljhatalmú megbízottjuknak és kérik, hogy folytassa a régen elzálogosított birtok visszaszerzésére irányuló perüket. Nagy a szárazság. Diétájukat félbeszakították.
1728. jún.30.
Gese
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1031.sz.
Rhédey József levele. Mellékelve küldi atyjafiai leveleit, melyeket Pozsonyban, ahová feljövetelét Gyürky uraimék is várták, személyesen akart átadni. Hozta az újabb meghatalmazást. Hová küldje? A tavaly kölcsönbe kapott 100 német Ft-ot is felhozta, de kéri, hogy hazautazásáig hagyja nála, hátha szüksége lesz reá. Beszámol a birtokuk visszaszerzése ügyében elért eredményekről.
1729. márc.5.
Bécs
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1032.sz.
Rhédey József levele. Kéri, szerezze be Zichy Ádám ítélőmestertől a Kir. Táblán a "productionalis absolutio"-t. Diseretiora 100 Ft-ot adhat. Ügye vontatottan halad, mert nincs ülés, ő meg hever, pénzt költ.
1729. márc.12.
Bécs
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1033.sz.
Rhédey József levele. A hiányolt genealogia megszerzése végett lejött Pestre, gr. Zichy Ádám ítélőmesterhez, akitől azonban nem kaphatta meg. Újra Bécsbe megy, ahová várja Ráday válaszát és az absolutionalist. Sokáig nem időzhet az otthoni halál, főleg az itteni eredménytelenség miatt, bár Gyöngyösi uramnak szép discretiot ajánlott fel, de nem fogadta el, sőt ellensége lett.
1729. márc.18.
Pest
4° 1-6 o. Eredeti. Magyar-latin.
C64-4c2-1. 1034.sz.
Rhédey József levele. Köszönettel küldi vissza lovait és losonci szekerét, amelyen az ajnácskői hágón csak Teleki Pál béres-ökrei segítségével tudott átjutni. Egerben beszélt Novák Istvánnal és Szűcs Istvánnal, aki elmegy Rádayhoz. Kéri leveleit továbbítani Kolozsvárra.
1729. ápr.24.
Eger
4° 1-4 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1035.sz.
Schwagenleitner (regens) levele. A csabai birtok megszerzésére vonatkozó levelét közölte a gróffal. A felajánlott Bay-féle engedményezés folytán a gróf ki lesz elégítve. Bízza rá magát a törvényes eljárásra.
1726. jún.29. 
Bécs
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Latin.
C64-4c2-1. 1036.sz.
Szent Iványi György levele. Ráday egykori szolgája, aki megnősülése folytán Pöstényben telepedett meg, általa kéri, hogy visszaválthassa azt a házhelyet (sessiot), amelyet a felesége elődei elzálogosítottak.
1728. márc.7.
Kis Zellő
4° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1037.sz.
Szent Iványi György levele. Levelére válaszolja, hogy a generalisnak a (balassa) gyarmati (kvártély) épület bővítésére vonatkozó követelését nem fogadhatják el, hiszen annak úgyis híre van az egész országban, a maga költségén azonban megteheti. Kishont ügyében az 1715-i tervezetet fogadták el, de véghatározat még nincs. Írja össze a porták adóját Kishontban és küldje el. Az országgyűlésen mindenki bizalmatlan egymás iránt.
(1728. jún., júl.?)
(Pozsony)
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1038.sz.
Szombati Mihály levele. Felvilágosítást kér felesége (Károlyi Erzsébet) olcsai portioja felől, valamint a felesége által Rádaynak zálogba adott másik portiojáról.
1730. máj.16.
Sztrigy Szent György
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1039.sz.
Thussay János levele. Viszontagságosan, de megérkezett Rádaynéval Losoncra. Segítse elő a Ráday gondnoksága alatt lévő árva leánnyal való házasságát.
1729. ápr.12.
Losonc
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1040.sz.
Újfalussi László levele. Kéri, hogy Mátyássi Mihály kürti jobbágyát az ikladi pusztán felpített malom második felének az árával is elégítse ki.
1731. dec.10.
Told
4° 1-2 o, 3-4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1041.sz.
Vetésy Ferenc levele. Elekné megbízásából kéri Ráday segítségét a szőllősi és igari birtokrészek megvételében.
1727. aug.26.
Réde
4° 1-3 o, 4 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1042.sz.
Zacharides János levele. A megbízottja által küldött pénzt megkapta úgy, amint tartozási jegyzékében írta.
1726. febr.18.
Beszterce-bánya
4°. 1 o, 2 üres. Eredeti. Szlovák.
C64-4c2-1. 1043.sz.
Zacharides János levele. A Boroszlóba kiszállított borról és költségeiről ír.
1730. jún.4.
Beszterce-bánya
4° 1-2 o, 3-4 üres. Eredeti. Német.
C64-4c2-1. 1044.sz.
Zolnay Zsigmond levele. Rendelkezett, hogy Olasz György megkaphassa a hátralevő pénzt Schomberger racionalistától. Gazdasági elfoglaltsága miatt most nem mehet le Dunavecsére. Ha Ráday lemegy, hozza rendbe Czibakháza ügyét és állíttasson katonákat. Szentmiklóssy uram késik a válasszal, de ha majd Tállyára leutazik, betér hozzá. Továbbítsa Dávid Istvánnak mellékelt céduláját, melyben 2-3 magyar tehén vételére kéri.
1719. máj.1.
Zsolna
2° 1-2 o. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1045.sz.
Zoltán István levele. Ráday közbenjárásának tulajdonítja, hogy már nem haragszik külföldre utazásáért az apja, amint hozzá küldött leveléből olvassa, sőt pénzsegéllyel is bíztatja. Lépjen közbe az apjánál, hogy mielőbb és elég pénzt küldjön, hogy - amint Pozsonyban Ráday javasolta - eljuthasson Hollandiába, Angliába és Franciaországba is. Mivel Ráday tud franciául, Bécsen és Lipcsén át, vagy pedig Bél Mátyás révén küldje válaszát.
(1719. dec.vége)
(Halle)
4° 1-5 o, 6 üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1046.sz.
Türi Sámuel levele. Küldi a bútordarabokat Csépán komáromi hajóssal, a bátyja számára pedig egy négy ülésű szekeret. Üdvözli Rádaynét és Gedeont.
173? nov.6.
Bécs
4° 1-3 o, 4. üres. eredeti, magyar
C64-4c2-1. 1047.sz.
Wass György gróf. Sógorának, Wass Dánielnek második fia, ifjabb Wass György érdeklődne Ráday Pál leánya, Eszter iránt és ajánlana, ha egymásnak és a szülőknek megtetszenék. Jó bizonyságot tesz a 24 éves fiúnak mind egyéniségéről, mind vagyoni állapotáról.
I. n. (1733 körül.)
Hely nélkül.
4. 2° Eredeti, magyar, címzés nélkül.  
C64-4c2-1. 1048.sz.
Ecsédiek levele egy megölt ember miatt a hortiak ellen. Ráday I. Pálhoz.
1715. ápr.24.
Ludány

C64-4c2-1. 1049.sz.
Ráday Pál sógorához, Bulyovszky Dánielhez (jav. 2011. Fáy) Losonczi Sámuel.
1712. okt.23.


C64-4c2-1. 1050.sz.
A péceliek kérik a lébi részt és Negyedi Sámuel lelkészüket vissza Pozsonyból.
1727. márc.3.


C64-4c2-1. 1051.sz.
Tussay György Ráday I. Pálhoz Erdély dolgára ágens ajánlását kéri.
1726. febr.24.


C64-4c2-1. -
Grassalkovich Antal levelei 1723 - 1727. 15 db. az Ált. gazd. iratok Isaszeg jelzet alatt



C64-4c2-1. -
Grassalkovich Antal és Ráday I. Pál vételi nyilatkozata Isaszeg megvásárlásáról Bécsi Filemon Ferdinándtól. Ált. gazd. iratok. Isaszeg jelzet alatt.
1723. júl.21.
Pécel
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jelzet, sor-szám
tartalom
dátum
hely
megjegyzés
C64-4c2-2. 1-58.sz.
Ráday I. Gedeon levelezése szüleivel
1723-1733


C64-4c2-2. 1.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Kajalról írt levelüket megkapta. Jól van. Az Eszter itt hagyott kanálkájával eszik. Anyja kését megcsináltatta. A tubarózsát áthozatják. A mostani lakás jobb, az étvágya is. Vasárnapi levélírása elmaradt, mert levelüket csak tegnapelőtt kapta meg.
1723. júl.15.
Pozsony
4ed, 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 2.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. A megparancsolt két heti időköz elmúlván értesíti, hogy jó egészségben van. Várja rendelkezését a nyári mentéjére nézve.
1723. aug.8.
Pozsony 
4ed, 1, 2 üres, eredeti, magyar 
C64-4c2-2. 3.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Egészséges; friss egészséget kíván.
1723. aug.25.
Pozsony
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar 
C64-4c2-2. 4.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Levelükből feljövetelükről olvasott, melynek örül. A reggeli és esteli imádkozást soha el nem mulasztja. Az alföldi körte viszonzásául húgának pozsonyi körtét küld, melyből adjon Pali öccsének is. Virágmagvakat is küld Eszternek.
1723. szept.7.
Pozsony 
4ed, 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 5.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Bár egészséges, de Hermann doktor utasítására orvosságot szed egy hete. Kéri a köpönyegét, mert 3-6 lépésre van ugyan az iskola, de esőben felvenné.
1723. szept.23.
Pozsony
4ed, 1, 2 üres, eredeti, magyar 
C64-4c2-2. 6.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Egészséges, ugyanezt kívánja szüleinek.
1723. okt.3.
Pozsony 
4ed, 1, 2 üres, (töredék), eredeti, magyar 
C64-4c2-2. 7.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Örül, hogy levelükből egészségükről olvashat. Nem baj, ha szüretre nem mehet haza, majd részt vesz a pozsonyi szüreten. Nehezen várja a két hónap elmúlását, hogy szüleit - ígéretük szerint - Pozsonyban láthassa.
1723. okt.24.
Pozsony
4ed, 1, 2 üres, eredeti, magyar 
C64-4c2-2. 8.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Pontos időbeosztás szerint él, s egészséges. Szomorú a szüret, mert egy hete állandóan esik és repdesnek a Szent Márton fejér bogarai. Köszönti testvéreit szüleivel együtt. U.i. Hogy a geográfiában jobban haladhasson, hozasson Bél Mátyás által Bécsből egy atlaszt a számára.
1723. nov.7.
Pozsony 
4ed, 1-2 + boríték,  eredeti, magyar 
C64-4c2-2. 9.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. A fergetegek, amelyek a házak tetejét, a szász kardinális háza kéményét is ledöntötték, megszűntek. Bél uramhoz új vendégként érkezett Theophilus János. Köszönti mindnyájukat.
1723. nov.21.
Pozsony
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 10.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Egészségben nem történt változás. Boldog ünnepeket és újévet kíván.
1723. dec.12.
Pozsony 
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 11.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Áldott névnapot kíván, hogy sokáig éljen a család, a haza és az egyház javára. Köszönti anyját, akinek máskor ír, és testvéreit.
1724. jan.25.
Pozsony
4ed, 1, 2 + boríték, eredeti, latin
C64-4c2-2. 12.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Azóta is jó az egészsége, hogy anyja negyednapja itt hagyta. Köszönti mindnyájukat.
1724. febr.20.
Pozsony 
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 13.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Egészséges. Az elmúlt napokban nagy szélvésszel Mátyás fejér bogarai repdestek, most meg szakad az eső. Köszönti testvéreit és szüleit.
1724. márc.2.
Pozsony
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 14.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Friss egészségben él, de könnyeznek a szemei, melyekre orvosságot rendelt doktor Hermann, aki a kardinálissal Rómába megy e héten a pápa választásra. Szép tavaszi napok járnak. Friss egészséget kíván mindnyájuknak.
1724. márc. 26.
Pozsony 
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 15.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. A Darvas Gábor által küldött levelükre a vizsgák miatt csak most válaszolhat. Jól van. A szemei még könnyeznek ugyan, de mire a kocsi feljön értük, meggyógyulnak. A viszontlátás reményében köszönt mindenkit. U.i. Fatavics Ferenc közli, hogy e levelet vivő halászi jobbágynak 2 Ft-ot adott kölcsön.
1724. máj.11.
Pozsony
4ed, 1 és 4, 2-3 üres, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 16.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Bocsánatot kér, hogy feljövetelük óta csak most tudósítja szüleit jó egészsége felől, melyhez hasonlót kíván húgának, öccsének és szüleinek.
1724. szept.17.
Pozsony 
4ed, 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 17.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Tizenegy napja, hogy megkapta a Fáy Gábor által küldött levelét, amelyben a levélírásra inti, pedig ő már írt és üzent. Jó az egészsége és a szeme is. A szemölcse megnőtt. Örül apja feljövetelének. A Pozsonyban összefogdosott tolvajokat asszonyaikkal együtt Bécsbe vitték. Hermann doktor előírása szerint laxativummal él.
1724. okt.8.
Pozsony 
4ed, 1-2 + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 18.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Elmúlt a két hét, így kötelessége szerint ír. Egészséges, ugyanezt kívánja testvéreinek és szüleinek is. Részt vett a rektor szüretjén 3 napig. Jó lesz a bor. Dr. Moller uram felhozta a fiát, akinek a szállása velök egy udvarban lesz Pesko uramnál, asztala pedig Bél Mátyás uramnál.
1724. okt.22.
Pozsony
4ed, 1-2 + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 19.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Boldog új évet kíván.
1725. jan.4.
Pozsony 
4ed, 1-2 + boríték, eredeti, latin
C64-4c2-2. 20.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Atyja parancsa szerint a karácsonyi két napot Rétén töltötték (istentiszteleten). Vidáman és jó egészséggel jutott az új évbe, nem úgy, mint tavaly. Boldog új évet kíván mindannyiuknak. Várja húga válaszát.
1725. jan.4.
Pozsony
4ed, 1, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 21.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. A Fáy Gábor embere által küldött levelet, pénzt és kapcákat megkapta. Jó egészséggel dicsekedhetik, ugyanezt kívánja valamennyijüknek. A kéthetenkénti levélírása az otthoni levél várása vagy más dolga miatt késik. A többi dologra a választ préceptor uram írja meg.
1725. jan.10.
Pozsony 
4ed, 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 22.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Ma kapott leveléből örömmel értesült egészségükről. Préceptor uram azonnal küldi Kegeliust, mihelyt megkapja. Két kicsi ingét haza küldi, mást kér helyettük. Tussay uram szabója egy hete itt dolgozik, majd másutt s azután hazamegy. "A mi Istvánunk is egy más társával Bécsbe készül", majd Sopronba, Győrré és Komáromba. A Kabainak írt levelére várja tőle a választ. Az apjától is kapott Pestről levelet.
1725. febr.11.
Pozsony
4ed, 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 23.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Örült köszöntésének; a hat madarat és a két nyulat Bél uraméknak adta be, akik köszönik. Friss jó egészségben van. Apjának most nem ír, mert a múlt vasárnap írt neki. A Darvas Mihály uram embere által küldött két inget megkapta, várja a többit.
1725. febr.28.
Pozsony 
4ed, 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 24.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Bocsánatot kér, hogy négy hete nem írt. Könnyezett, kivörösödött a szeme, a piluláktól és a borogató víztől már megszűntek a fájdalmai. Préceptora: Parvi Mihály tegnap meghalt, szombaton temetik. Holnap passiót énekelnek, sokat kell gyakorolniok, hogy jól sikerüljön, így ma is, ezért a többi dolgáról máskor ír. Boldog ünnepeket kíván.
1725. márc.29.
Pozsony
4ed, 1-2 + boríték, eredeti, latin
C64-4c2-2. 25.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. A múlt héten Pozsonyban időzött Darvas Ferenctől hallotta, hogy odahaza mindnyájan jó egészségben vannak. Ő is egészséges, de a jobb szeme könnyezik, a fülei folynak, bár most nem véres, mint tavaly. Ritkán kap hazulról levelet, mi az oka? Nagyszombat fele e héten leégett, azért itt is nagyon vigyáznak.
1725. ápr.12.
Pozsony 
4ed, 1-2, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 26.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Darvas Páltól hallja, hogy otthon egészségesek. Az általa hozott levelet Sándor öccse az utcán elvesztette. Ő is egészséges. Mindnyájukat köszönti. Befejezi levelét, mert holnap vizsgájuk lesz.
1725. máj.6.
Pozsony
4ed, 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 27.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. A magáéhoz hasonló jó egészséget kíván az egész háznépnek. Köszönti öccsét, húgát, akinek ír, ha több ideje lesz. A szemei véresek voltak, de már megtisztultak.
1725. júl.23.
Pozsony 
4ed, 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 28.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Bár tegnap írt, de Vattayné asszonnyal is küld levelet. Hívta magával haza, de akkor nem ehetne majd a tállyai szőlőben. Mivel apját úgyis várja Pozsonyba, örülne, ha itt találkozhatnának, de ha nem jön, akkor a szüreti lemenetelekor.
1725. júl.24.
Pozsony
4ed, 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 29.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Egészséges, ugyanezt kívánja apjának. A grófnő, akinek a házéban lakik, ridegen felszólította, hogy fizessék ki a 15 Ft évi bért, különben menjen ki a házból vagy más szállást keressen.
1729. okt.29.
Pozsony 
4ed, 1, 2-4 üres, eredeti, latin
C64-4c2-2. 30.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Örömmel vette levelét, de elszomorította Darvas Mihály és Tussayné asszonyom halála. Bél uram többnyire rosszul érzi magát; fejfájásaira dr. Moller utazást ajánl. El is határozta, hogy Pécel, Ludány, Losonc felé menne, onnan Rádayékkal a selmeci fürdőbe. Kéri a kocsit felküldeni Győrig, ahová Bél uram a maga kocsiján menne a feleségével, leányával, vele és az őt tanító lantos-mesterrel. Április végén indulnának. Alig várja Kabai is, hogy az anyja tejét ihassa, ő meg az övéit láthassa. Köszönti testvéreit, akik szintén kérjék a kocsi felküldését.
1730. febr.16.
Pozsony 
4ed, 1-2, 3-4 üres, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 31.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Bécsből máj. 19-én kiindulva, egy keréktörés leszámításával, 28-án szerencsésen érkeztek meg Boroszlóba. Pilgram Schüller urammal beszéltek már, amiről Mányoki uram részletesebben ír. Itt nagyon megszerette a sört, amelyből most iszik a húga egészségére. Kéri őt, hogy ha férjhez megy, írja meg.
1731. máj.29.
Boroszló
4ed, 1-3, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 32.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Azért ír később, mert bár szerencsésen érkeztek meg Berlinbe, de 15 napig vendégfogadóban lakott. Jablonski uram franciáknál akarta elszállásolni, de ezeknél nem kaphatott szállást, hanem Beckmann professzornál fog kosztolni, vele átellenben fog lakni; francia inasa is lett. A borokat, kivéve a szirákit, mind eladta, mert a tokajinak nagy híre s kelete van.
1731. jún.23.
Berlin
4ed, 1-3, 4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 33.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Egészséges a folyosója (???) is elmúlt. Ruháját megcsináltatta; a 8 ingre vett vásznat is megvarrták. Jablonski uram, aki most hideglelésben van, kimondhatatlanul örült, amikor meglátta őt. Köszöntését küldi. Ő már megszokta a "serlevest", a többi ételt is. Farkas (István?) Makkay (Pál)hoz írt leveléből értesült, hogy a húgának Teleki Lászlóval való lakodalma télen meglesz. Gratulálni fog. Kármán uram, aki most Berlinben van, köszöntését küldi; őszre hazamegy. Már 3 levelet írt, de egyikre sem kapott választ.
1731. júl.10.
Berlin
4ed, 1-3, 4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 34.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Három levelét vették, de a Jablonski uramét nem. Számozza meg leveleit és az atya szót ne írja ki, mert felakasztják. Mennyit fizet a szállásért és a kosztért? Tartson meg bort a maga számára, a többit adja el. Többet is küldene a közönséges tokaji borból, mennyit adnának érte? - asszut már 3 éve nem készítettek. Jól bánjon a pénzével, könyvet most ne vegyen, hanem csak amikor hazakészül. Nála van-e a katalógus? Tájékoztassa tanulmányairól. Lantot Lipcséből hozasson. Írjon a kadétok stúdiumairól és eltartásukról, hogy tájékozódva legyen ezekről öccse jövendő elhelyezésekor. Nem ellenzi, ha üdülésként vív és táncol. Mit javasolt Gyöngyösi uram a Frankfurtba való átmenetelben. Hol időzik Varga (István) és van-e kedve a bécsi ágensségre? Örül, hogy Kármán András jön haza. Egy Berlinben patikusságot tanulni akaró (Matolcsi nevű) ifjúval küld levelet. Köszönti Jablonski uramat.
1731. aug.8.
Pécel
4ed, 1-4, Ráday másolata, magyar
C64-4c2-2. 35.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Két héttel ezelőtt egy debreceni - Matolcsi nevű - ifjúval küldött levelet Berlinbe, ahová patikusságot ment tanulni. Erre a levélre is várja a választ. Jóllehet már 3 levelét vették, de egyikben sem írt a szállása és a kosztja költségeiről. A címzésben hagyja el az atya nevét, franciául írja a címzést. Az akadémiákról hazajövő diákok által is küldjön levelet. Rendszeresen és részletesen írjon dolgairól, hogy aszerint intézkedhessék. Jól vannak. Az öccse látogatására készülnek Selmecre, onnan a vihnyei hévízre. Jablonski levelét nem kapta meg.
1731. aug.20.
Pécel 
4ed. 1-3, 4 üres, Ráday másolata, magyar
C64-4c2-2. 36.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Mindeddig hiába várt az aug.20-i levélben említett Matolcsi által küldött levélre. Ezért késett ő is a levélírással. Szállása, kosztja, inasa költségeiről ír, majd a francia nyelv-. tánc- és rajztanulásáról s költségeiről. Felsorolja a napi tanrendjét. Jablonski tanácsa folytán nem tanul jogot. A lanthoz csak e héten kezdett. A borokat eladta, egyen kívül. Jablonski jól van. Említett levelét nem küldte el, most készül írni. Születés- és névnapját jó egészségben töltötte el. Köszönti mindnyájukat.
1731. okt.10.
Berlin
4ed. 1-6 + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 37.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Okt.22-i leveléből örömmel értesült jó egészségéről. A debreceni - Matolcsi - ifjú visszaélt levelével, most itthon csavarog. Tanulását tetszés szerint állapíthatja meg Berlinben, ahonnan húsvétkor - Jablonski uram levele szerint - átmegy a frankfurti egyetemre, ahol ha nem is a professzor-fiánál lesz szálláson, hanem a francia lelkésznél: Causenál, helyesli a tervet. A teológián és jogon kívül szabadon választhatja meg tantárgyait, csak erkölcstelenségekre ne vetemedjék. Ezidén a gabona- és bortermés rossz volt, eladásra nem is küld, csupán a maga használatára. A húga lakodalma pünkösdre halasztódott. Írjon minden hónapban. (V.ö. a IV.c/2-4.15.sz. levéllel - azonosak.)
1731. dec.22.
Pécel
4ed. 1-3, 4 üres, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 38.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Régtől várt s apjának szóló levelét örömmel olvasták. Gyakrabban írjon. Selmecről hazahozták öccsét. Báró Knihenné meghalt, de az öccsének nem mondták, mert igen keseregne. Ezért Győrbe viszik. Boldog új évet kíván. Húga köszönti.
1731. dec.23.
Pécel
4ed. 1-2, eredeti, magyar, közli BA II.17.sz.
C64-4c2-2. 39.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Gyötrődik, hogy már 4 hónapja nem kaptak levelet tőle. Berlinből csak két levelét vették. Zacharides Jánoshoz irányítsa ezután leveleit, s ne kímélje a papírost. Húga esküvőjét pünkösdre halasztották Teleki Pál halála miatt. Az öccse Győrben van Csuzi uramnál. Br. Knihenné halálát még most sem mondták meg neki. Köszönti a húga.
1732. febr.22.
Ludány
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar, közli BA II.18.sz.
C64-4c2-2. 40.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Októberben írt levelét a Jablonskiéval együtt kapta meg, - válaszolt is reájuk, azóta nem kapott levelet. Bécs helyett most Boroszló felé irányítsa leveleit Zacharides uram révén. Ezért ismétli, hogy Jablonski uram tanácsából húsvétkor átmegy Frankfurtba, a hol a francia prédikátornál lesz szálláson. Tudósítsa pénzügyeiről. ?Frankfurtban a teológiát és a jogot tanulja, de óvakodjék az újítóktól.? Sovány szüretük volt. Küldhet ajándék-bort. Atyai intelmek.
1732. febr.24.
Ludány
4ed. 1-4, Ráday Pál másolata, magyar
C64-4c2-2. 41.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Korholja, hogy fél év óta nem kaptak levelet tőle. Októberi levelére most harmadszor válaszol. Tudtára adja, hogy Jablonski uram rendelkezése folytán Frankfurtba megy át tanulni. Leveleit két példányban küldje; az egyiket Boroszlón át Zacharides kalmárnak Besztercére; a másikat a porosz követ titkárának Bécsbe. Hogy áll pénz dolgában? Asszubort nem küldhet; negyedévi közönséges, édes borból küldhet 6 hordóval. A könyvek vételét a harmadik évre hagyja, mert most a húga pünkösd után való héten lévő lakodalmára lesz sok kiadásuk. Egy Schőnau nevű kapitány van elszállásolva Nógrádban, aki azt mondja, hogy egyik atyjafia a frankfurti prédikátornál lakik; ha így találja, az ő révén levelezhetnek. Köszönti Gyöngyösi uramat, akit keressen fel gyakran.
1732. márc.24.
Pécel
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 42.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Gyötrődnek és bánkódnak, mert hatodik hónapja nem kaptak tőle levelet. Beteg vagy szerencsétlenség történt vele? Epedve várják tudósítását egészségéről. A húga még itthon van, pünkösd táján lesz a "haza adása". Ő is köszönti.
1732. márc.24.
Pécel
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar, közli BA II.19.sz.
C64-4c2-2. 43.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Októberi levele óta csak a decemberben franciául írt levélkéjét vették, azt is április végén. Aggódnak, hogy beteg-e vagy meghalt? Jablonski uramról is, akinek a halálhíre terjedt el itt. Leveleit duplán írja: az egyiket a rendes postán, a másikat Zacharides uramnak Besztercére. Ha már Frankfurtban van, részletesen tudósítsa, hogy megtehesse a kellő rendelkezéseket. Leveleit Gyöngyösiné asszonnyal küldje, aki hozza haza a lányát, akit Kármán uramnak jegyeztek el. Ő is így fog válaszolni. Pál öccsét hazahozzák Győrből, mert Csuzi prédikátor uram meghalt, és Pozsonyba vagy Losoncra küldik majd tanulni. Zacharides uram által a bort csak ősszel küldheti. Vigyázzon egészségére, becsületére, legyen szorgalmas a tanulásban, és instrukciója szerint írjon havonta.
1732. máj.12.
Losonc
4ed. 1-2, 3-4 üres, Ráday Pál másolata, magyar
C64-4c2-2. 44.sz.
Ráday Pál és Pálné levelei Ráday Gedeonhoz. Ráday Pál: Panaszolja, hogy ritkán kap levelet, ezéven csak egyet, Frankfurtból. Mások levelei megérkeznek. Jablonskiéból tudja, miként helyezte el Frankfurtban, mit fizetett ki, mennyit hagyott Gedeon kezénél, amiből látja, hogy egy év alatt mennyi sokat költött el (1000 tallért). Zacharides uram által Boroszlón át, és Gyöngyösiné asszonyom révén küld pénzt, vagy Darvas Pál szolgáját küldi el hozzá. Tanulásra használja fel a drága időt, a költségeket kímélje, könyvek szerzését az utolsó évre hagyja. Itthon sok a kiadásuk az épületekre, meg a húga kiházasítására. A lakodalom Szent János napján volt, most készülnek Erdélybe. Öccsét Csuzi uram halála miatt hazahozták; a győri rektort Pozsonyba helyezték át, ezért Pál öccsét ideküldik tanulni. Várja tudósítását tanulmányairól. Teológiát, jogot amennyire lehet, matematikát tanuljon, de a francia nyelvet és a lantot ne hagyja abba. Kövesse a jó erkölcsöt, tartsa Isten jó egészségben. Ráday Pálné: testi-lelki jókat kíván. Szeretné látni még ez életben jó egészségben. Tudósítsa gyakran, mert ha nem hall hírt felőle, arra fogja kérni apját, hogy az elrendelt idő előtt hozassa haza.
1732. júl.19.
Ludány
4ed 4p, a 4. üres, eredeti, magyar, közli BA II.20.sz.
C64-4c2-2. 45.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday Gedeonhoz. Testvéri szeretettel írja levelét. Ez idő szerint jól van, amelyet a bátyjának is kíván. Testvérük Erdélybe költözött, ő pedig pár nap múlva Pozsonyba megy tanulni.
1732. aug.19.
Losonc
4ed 4p, 2-3. üres,  4-en a címzés, eredeti, magyar-
C64-4c2-2. 46.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Nagyon örült a Makkay uramtól és a Gyöngyösiné asszonyomtól felőle hallott híreknek. Most szomorúak napjai, mert egyedlé van, elment a húga, Jakab napján, Sőregig kísérte el - vidám és bátor volt. Teleki Mihály és Sámuel kísérték asszonyaikkal együtt Erdélybe. Tassi visszatért Gernyeszegről. Apja hat hordó bort akar küldeni. Írjon, Gyöngyösinétől hallja, hogy a hideg lelte, vigyázzon egészségére. Írjon egy köszöntő áldást a húgának.
1732. szept.2.
Pécel
4ed 4p, a 4-en nevek, eredeti, magyar, közli BA II.21.sz.
C64-4c2-2. 47.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Gyöngyösinével levelet, hat hordó bort küldött. Makkaynak Pécelen átadta a tőle kölcsönvett pénzt, újabb pénzt nem küldött, de külföldi idejére gondoskodik idejében elegendő pénzről. Tanuljon szorgalmasan, járjon Hoffmann előadásaira, bár 50 tallér a díja. Ne a vett könyveket olvassa, hanem az előadásokat hallgassa és jegyzetelje. Örül, hogy meg van elégedve a konyhájával. A bortól ne szokjék el, mérsékelje a sörivást. Írjon. Szükség esetére egy lengyel numizmát küld, melynek 84 arany értéke van, zálogba adhatja 200 Ft-ig, de azután váltsa ki és hozza haza.
1732. szept.15.
Pécel
4ed 4p, a 4. üres, másolat, magyar, részben RP írása
C64-4c2-2. 48.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Gyöngyösiné által már art, most Makkay Pál viszi levelét, akinek megadták a kölcsönvett 50 tallért. Küldenek vele egy numizmát, hogy szükség esetén használja fel, de úgy, hogy visszaválthassa. Igyekeznek pénzt küldeni, de igen nehéz, mert a búzának nincs ára, a bor pedig 3 éve kevés és savanyú a Hegyalján. Ne maradjon kint 3 évnél tovább, mert a köszvényes édesapja alig várja, hogy hazajöjjön és segítségére legyen. Tartsa meg anyja tanácsait.
1732. szept.15.
Pécel
4ed 4p, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar, közli BA II.22.sz.
C64-4c2-2. 49.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Örömmel vette júl.19-i levelét. Csodálkozik, hogy ritkán kapnak levelet tőle, pedig Frankfurtból már ötöt írt. Ezt Bél Mátyás címén küldi. Indokolja, hogy miért költött sokat (berlini órák, ruha, udvari stb. összejövetelek). Ezután havi költségvetéssel fog élni. Jablonski uram kezessége alatt 100 tallért vett fel, de visszatéríti. Ezekre nézve mellékeli Jablonski leveleit.
1732. szept.30.
(Frankfurt)
4ed. 1-4, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 50.sz.
Ráday Pál levele Ráday Gedeonhoz. Pali öccsét felhozta a pozsonyi iskolába, ő meg közegyházi ügyeik folytatására feljött Bécsbe. Gyöngyösiné által levelet és hat hordó bort küldött, bizonyára már meg is érkeztek Frankfurtba. Makkay Pál által levelet és egy 82 arany értékű érmét (numizmát) küldött. Ezt zálogba vetheti, de váltsa vissza. Törekszik pénzt küldeni. Gyakrabban írjon; Bécs felé a rendes postával, de a hazajövő diákok által is. Anyja most a hegyaljai szüreten van a húgával. Jó borterméssel bíztatják, küld is kóstolót.
1732. nov.10.
Bécs
4ed 4p, 3. üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 51.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Megkapta Bécsből és a Gyöngyösiné által küldött leveleit. Egyik levelét Bél uramhoz irányította. A Makkay által küldött levélre is válaszolt, Pécelre küldve. A bor szerencsésen érkezett meg, a Gyöngyösinének adott pénz kevés volt az illetékekre, bár a Jablonskié után nem kellett fizetni. A görögdinnye megromlott. Újévig nincs szüksége pénzre. Jablonskinak megadta a 100 tallért, mert a numizmát 150 tallérig zálogba vetette egy özv. professzornénál. Gyöngyösinétől hallotta anyja panaszát, hogy ritkán ír. Kipótolja. Makkay 60 tallért küldött át neki Berlinből, hogy kifizethessék az ő magyarországi tartozását.
1732. nov.28.
Frankfurt
4ed. 1-4, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 52.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálhoz. Már pár levelére nem kapott választ. Apja múlt év áprilisában kapott levelét most kapta meg. Szüksége van pénzre, mert kifizette tartozását Jablonskinak, a numizmára felvett kölcsönt is követeli vissza a professzorné, ezeken kívül ki kell fizetnie a szállást, kosztot, kollégiumokat. Közli a bécsi és berlini bankárok neveit, akik által megkapja Jablonski révén a hazulról küldött pénzt. Egészséges, viszont kívánja.
1733. febr.22.
Frankfurt
4ed. 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 53.sz.
Ráday Gedeon levele Ráday Pálnéhoz. Egy Schuster nevű ember hozott neki 600 tallért, bár az apja 600 Ft küldéséről írt. A zavart a Ft és a tallér hasonló jelzése idézte elő. A felvette tallérban, még meg is van. Mit tegyen? Inkább megtartja a különbözetet, mert könnyebb otthon a pénzt letenni, mint elküldeni. A megvett vagy veendő könyvek lajstromát küldje? Igyekszik csézát venni, hiszen a berliniek Európa-szerte híresek. Köszöntések, Palinak írt Pozsonyba.
1733. márc.10.
Frankfurt
4ed. 1-3, 4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-2. 54.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Fájlalják, hogy két hónappal ezelőtt kapott két levele óta nem tudnak róla semmit. Apja a köszvénye miatt nem írhat. Zacharides által 600 német Ft-ot küldenek. Írtak Veresmarti péceli prédikátornak, hogy fizesse ki a Makkay Pál Makon lakó sógorának a 90 Ft-ot és vegye át felhozott ládáját, hogy Pozsonyba küldhessék. Tudósítsa őket minden dolgáról. Vegyen lantot, ott jobbat lehet kapni. Vegyen egy csézát, amelyen könnyebben utazhat haza. Elküldte a sógora 3 hónapja itt levő levelét. Apja kéri könyvei lajstromát. Látni szeretné még ez életben.
(1733. febr.)
(Pécel)
4ed. 1-4. eredeti, magyar, közli BA II.24.sz.
C64-4c2-2. 55.sz.
Ráday Pálné levele Ráday Gedeonhoz. Bár az apja bőven tudósítja mindenről, ő is ír. Ez ősszel paripákat tanítanak be a számára és lovászt fogadnak, a kopói szaporodnak. A húgát pünkösdre várják haza - szülésre. Pali öccse Pozsonyban tanul, s vele együtt mindnyájan nagyon várják haza. Makkay Pál megérkezett, de az általa küldött levelet elvesztette.
(1733. márc.)
(Pécel)
4ed. 1-2. eredeti, magyar, közili BA II.25.sz.
C64-4c2-2. 56.sz.
Ráday Pálné (árva) levele Ráday Gedeonhoz. Értesíti apja haláláról és kéri, hogy mihelyt megérkezik küldöttjük, azonnal jöjjön haza, de ne Jablonski híre nélkül. Könyveit Jablosnki fiánál hagyja. Bél Mátyás is ír Jablonskinak hazajövetele és könyvei felől.
1733. jún.1.
Pécel
4ed. 1-3, 4 üres, eredeti, magyar, közli BA II.26.sz. Nincs a helyén, hol van?!
C64-4c2-2. 57.sz.
Ráday Gedeon elismervénye. 600 tallérról, amelyet Jablonski Dániel Ernőtől vett fel kölcsönben. (A pénzt Szilágyi Sámuel vette fel Berlinben 1733. június 29-én Ráday Gedeon meghagyásából, és amelyet Ráday Gedeon fizetett vissza Jablonskinak 1734. február 22-én az sk.igazolások szerint.)
1733. jún.24.
Frankfurt
rest Szénási 2000, nköm, 4ed. 1, 2 üres, eredeti, latin
C64-4c2-2. 58.sz.
Ráday Gedeon feljegyzései frankfurti adósságairól. (1257 tallér)
(1733)

4ed. 1-2, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 1-9.sz.
Ráday II. Pál levelezése szüleivel
1730-1734


C64-4c2-3. 1.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálhoz. Jól van és kívánja, hogy Isten minél hosszabb ideig tartsa meg apját. (U.i. szállásadója köszöntése.)
1730. (máj.)
Selmecbánya
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, latin
C64-4c2-3. 2.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálnéhoz. Bár már írt röviden, most is felhasználja az alkalmat erre. Átvette Pintér Páltól a zöldvirágos tafota dolmányt és tetszik neki. Hálásan köszöni. Németül fog írni. Köszöntések.
1730. máj.23.
Selmecbánya 
4ed. 1-3, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 3.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálhoz. Pintér Pál elmondja, miként utaztak Selmecre. Egészséges, jó kosztja van, szállásadó ura és asszonya szeretik.
1730.
Selmecbánya
4ed. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 4.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálnéhoz. Egészséges. Az osztályuk zászlót csináltat, pénzt kér rá. Köszönti testvéreit.
1731. febr.28.
Selmecbánya 
4ed. 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 5.sz.
Ráday I. Pál levele Ráday II. Pálnéhoz. Nagy szeretettel kíván minden jót és jelenti, hogy a hírtelen rájött catharusa megszűnt. Köszönti sógorát és nénjét.
1732. dec.3.
Pozsony
4ed. 1 és 3, 2 és 4 üres, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 6.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálnéhoz. Parancsa szerint gyakran ír. Egészsége jó. Az órájához tokot szeretne csináltatni. Pénzt kér rá, vagy utasítsa preceptorát, hogy csináltassa meg. A szabó nem adja ki a 6 ezüst gombot, míg Darvas uram meg nem fizet értük. Ezekből fog tokot csináltatni. A slafrokja kész, anyagából mintát küld. Tegnap volt náluk Kajalról Nagy Ferenc, aki elmondta, hogy a másik ló is megdöglött és a szolgák - Gyurkán kívül - dőzsöltek, táncoltak. Köszönti testvéreit és anyját.
1733. nov.25.
Pozsony 
4ed. 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 7.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálnéhoz. Két héttel ezelőtt postán megírta ugyan, mire van szüksége. Most felhaszánlja bátyja hazamenetelét, s írja, hogy egészséges, a flótáján nem tanulhat, mert semmit sem ér, a preceptorával vétessen mást. Szászki uram köszönteti anyját; ő is testvéreit, s Pali öccsét. Anyjának jó egészséget kíván.
1733. dec.9.
Pozsony
4ed. 1-2, 3-4 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 8.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálnéhoz. Írt volna már előbb, de várta a bátyját, azonban hiába. Jó egészségben van. Flótái betegek, másén tanul, vétessen másikat. Köszöntések.
1734. márc.11.
Pozsony 
4ed. 1-2, eredeti, magyar
C64-4c2-3. 9.sz.
Ráday II. Pál levele Ráday I. Pálnéhoz. Személyesen szerette volna felköszönteni neve napján, de mivel ez nem lehet, versben köszönti. Üdvözli valamennyiőjüket. Dinnyét kér.
1734. aug.8.
Pozsony 
4ed. 1-4 + boríték, eredeti, magyar 
C64-4c2-4. 1-32.sz.
Ráday I. Pál levelei
1711-1732


C64-4c2-4. 1.sz.
Ráday I. Pál levele Bél Mátyáshoz. Szomorúan értesült leveléből vallási ügyeik bécsi menete felől, valamint a közös pénztár nagy hiányáról, pedig legutóbb megtették íz üdvös intézkedéseket a bevételek növelésére. Három egyházkerületben Dőry, Baranyay és Kenessey uraimékra van bízva a kegyes adományos kezelése és a közpénztárba való beküldése, míg a két dunai kerületből vagy Pozsonyba, vagy Csejtey uramnak küldik az összegyűjtött pénzeket. Rajtuk kívül senkit sem tud vagy vél, aki a közös pénztár ügyeibe avatkoznék. Küldi Csejtey ágens számadását, amelyet egybevethet a magáéval és kitűnik majd, hogy semmi ürügye nem lehet senkinek a (Bél Mátyás) számadása rosszakaratú vizsgálására, sem arra, hogy a közpénztár vezetéséből eltávolítsa. Hagen uram - ha szükséges - a maga idejében elszámol a borokról. A rágalmazókkal szemben erélyesen kell eljárni. A közös költségekre való gyűjtésben ezután is serénykedik. Rajta lesz, hogy az ágenshez megfelelő kiküldötteket válasszanak. Értesítsék, akár Hellenbach által, hogy kiket küldenek fel. Kéri a levelezés fenntartását.
1727. jan.31.
Ludány
4ed. 1-3, 4 üres, másolat, latin
C64-4c2-4. 2.sz.
Ráday I. Pál levele Bél Mátyáshoz. Az 1723. júliustól 1727. szeptemberig szóló, közös pénzeket illető számadásával betegeskedése és az iratok elkeveredése miatt eddig nem foglalkozhatott. Az evangélikusok részéről befizetett 2019 Ft 27 dénár megfelel a reformátusok 1235 Ft 73 dénár készpénz és az 1005 Ft borbeli befizetésének, mely összesen 4260 Ft. A számadást nem kifogásolja, csupán azt kérdi, hogy a Lányi által befizetett és az evangélikusok javára írt 300 Ft nem tévedésből került-e ide, mert a Dőry A. és a (Bél) levelei szerint a reformátusok fizették be. Kunz ágenst (Ráday) a közös pénzekből fizette ki, míg Csejtey ágenst a privát felküldött pénzekből elégítette ki. E többlet tehát a reformátusokat illeti. Legjobb lesz a jövőben az ágenseket külön-külön kifizetni. Az országgyűlés befejeztekor a reformátusok részéről kapott felhatalmazás alapján a számadást jóváhagyja. A legutóbb történtekről értesítést kér és ő is küld. Reménye van a közös ügy iránti buzgóság növekedésére.
1727. okt.

2od. 1-3, 4-en a tárgy megnevezése. Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 3.sz.
Ráday I. Pál levele Bél Mátyáshoz. A szüretről hazatérve röviden közli, hogy tetszett a reformátusoknak a bécsi út terve, melyre öt férfit jelöltek ki és az út idejéül január közepét állapították meg. A pontos időt az evangélikusokkal való levelezés után tűzik ki. A reformátusok nem idegenkednek egy új (közös költségek) felosztásától és nem vonakodnak a kiadások eddig gyakorolt arányosságától sem, de kéri, hogy az ágenseket a közös pénztárból fizessék, és amit eddig felvettek vagy ezután fognak venni fizetésükbe, az a kifizető fél javára tudassék be.
1727. dec.18.

2od. 1, Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 4.sz.
Ráday I. Pál levele Diószegi Pálhoz. Elvállalta a Tornallyay Mártonnal szemben fennálló 200 Ft-nyi követelése kifizetését, de kéri, hogy várjon erre a legközelebbi váci vásárig, vagy pedig ad neki ehelyett 225 kila búzát.
1728. márc.31.
Losonc
4ed. 1-3, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-4. 5.sz.
Ráday I. Pál levele Gellért István szolgabíróhoz és Halacsi Miklós esküdthöz (Pest megye). Hivatalos megkeresésükre jelenti, hogy a gr. Koháry Andrástól elszökött és rajta követelt jobbágyok közül Medvegy Pál Maglódon meghalt, a másik kettő (Bartók Tamás és Márton) neve az urbarialis lajstromban nincs felvéve, de ha ott lappangnának, megfogatja őket. A Pécelen időző Molnár Gyuródik Lőrinc állítólag kiváltotta volna magát. Ha így van, igazolja a gróf; ha nem, akkor visszaküldi.


2od. 1-2, másolat, magyar
C64-4c2-4. 6.sz.
Ráday I. Pál levele Gyöngyösi Pálhoz. Köszönetét fejezi ki a reá és Gedeonra kedvező válaszaiért. Értesíti és forró részvétét fejezi ki Gyöngyösinek az ő gondnoksága alatt Losoncon nevelkedő kislánya halála felett, akit az ott dúló járvány ragadott el. Kéri üdvözölni Jablonskit és megkérdezni, vajon Gedeon fiát lehetne-e külföldön taníttatni és befogadnák-e a királyi udvar ifjai közé? Felveti a porosz udvarral való borkereskedés tervét.
1728. szept.

4ed. 1-4, Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 7.sz.
Ráday I. Pál levele Gyürky Istvánhoz. Kéri, hogy Rédey Józsefnek, akinek levelét elkésve kapta meg, adjon kölcsön 100 Ft-ot őhelyette. Rédey elismervénye a Gyürky Istvántól felvett 100 Ft-ról.
1728. jún.30.
Pécel
4ed. 1-2, 3-on az elismervény, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-4. 8.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. Megcsókolta a frankfurti száműzött (Gyöngyösi Pál) által küldött levélkéjét, amikor megpillantotta kézírását. Ő maga okozta a hosszú hallgatását, mert amidőn Lengyelországból hazatért, egyik álnok rokona bevádolta a száműzöttekkel való levelezés címén, de nemcsak kegyelmet nyert, hanem országos tisztségekben is részesült, sőt ősei vagyonát is megtarthatta, bár a napról-napra hatalmaskodóbb klérus az ő hitbelieket (protestánsokat) kizárta. Felveti a porosz királyi udvarral való borkereskedés tervét, amelyre vonatkozólag vagy a bécsi porosz követ vagy a szász király szolgálatában, de most Berlinben levő Darvas Pál rokona révén kér értesítést. Tanácsát kéri Gedeon és Pál fiai külföldön (Frankfurtban és Berlinben) leendő taníttatására nézve.
1729. jan.7.

4ed. 1-6, Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 9.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. Rég várt, de elkésve kapott levelére köszvénye miatt előbb nem válaszolhatott. Köszöni a fiai külföldi nevelésére adott tanácsait. Gedeont a jövő tavaszon óhajtja kiküldeni és szeretné, ha szálláson az egyik professzornál lehetne, és egy francia ifjú szolgálhatna neki. Az ifjabb Pált későbbi időben a porosz királyi udvarnál szándékozik elhelyezni. Kívánsága szerint küld kóstolót boraiból Berlinbe - Boroszlón át, s idővel majd a Gedeon használatára is, melyekre nézve várja további információit. Levelezésüket legalkalmasabb lesz Bél Mátyás közvetítésével lebonyolítani.
1729. aug.10.

4ed, 1-3, 4 üres, Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 10.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. Megkapta a Bél Mátyás által küldött levelét. Küldi a bort egy boroszlói kereskedő útján, 13 hordóval. Tanácsot ad az elhelyezésére és kezelésére.
1730. márc.18.
Losonc
2od. 1-2, másolat, latin
C64-4c2-4. 11.sz.
Ráday I. Pál levele Pilgram Schillerhez. Jablonski Dániel Ernő számára küld 13 hordó bort. Kéri továbbítani a levelével együtt. Kiadásait megtéríti Zacharides János besztercebányai kereskedő közvetítésével.
(1730. márc.18.)
Losonc
2od. 3-4, (előbbivel egy íven), másolat, latin
C64-4c2-4. 12.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. A szept.2-kán írt mindkét levelét megkapta. A Mányoki és Bél Mátyás által küldött válaszai vagy megérkeztek már, vagy elvesztek. Ezért ismétli, hogy halálosan súlyos betegségéből felépült. Ezért halasztódott Gedeon elutazása, de Mányokinak Bécsből való lejövetele után, amit türelmetlenül vár, mégis elindulnak. A borok kezelésére ad útbaigazításokat.
1730. szept.29.

4ed, 1-2, Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 13.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. Végre küldi Gedeont, akinek megadta instructioit. A cél: a francia nyelv és a jog elsajátítása. Hitsorsosainál helyezze el, mellé adva egy francia ifjút; vállalja el pénze kezelését, végül pedig támogassa tanácsaival és küldjön időnként információt Gedeonról. Egyébről, így a borokról Mányoki referál.
(1731. máj.)
(Pécel)
4ed. 1-4. Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 14.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. Okt.22-én írt levelét megkapta. Köszöni a fiáról való újabb atyai gondoskodását, hogy Beckmann professzornál helyezte el Berlinben, s hogy majd átküldi Frankfurtba. Bizonyosan értesült arról, milyen végső válságba jutott vallási ügyük. Az aratás rossz, dögvész dühöng, a szüret oly silány, hogy bort nem érdemes külföldre küldeni.
1731. dec.20.
(Pécel)
2od. 1, Ráday fogalmazványa, latin
C64-4c2-4. 15.sz.
Ráday I. Pál levele Ráday Gedeonhoz. Ugyanaz, mint a IV.c/2-2. 37.szám alatti.  (az előbbivel egy lapon)
1731. dec.20.
(Pécel)
2od 1p, Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 16.sz.
Ráday I. Pál levele Jablonski Dánielhez. Két levelére szóló válaszát Gyöngyösi Pálné által küldi, aki lányának a losonci rektorral (Kármán Andrással) való házasságkötésére jött és most visszatér Frankfurtba. Köszöni Gedeon fia iránt tanúsított atyai gondoskodását, hogy Frankfurtba személyesen vitte el, és hogy a rábízott pénzről olyan pontos elszámolást küldött. Fia révén egy hordó bort küld számára.
1732. szept.8.

2od. 1-2, másolat, latin
C64-4c2-4. 17.sz.
Ráday I. Pál levele Ráday Gedeonhoz. A Makkai Pál és Gyöngyösi Pálné által küldött leveleit megkapta. E levelét Gyöngyösiné viszi. Makkainak a kölcsönvett pénzt nem adhatta át, mert amikor ő Pécelre jött, ők a húgát kísérték. Gyöngyösinével hat hordó bort küld, melyből egyet adjon át Jablonskinak. Görög dinnyét is küld. Asszú-szőlő már 3 éve nem termett. Pénzt idejében küld. Mellékeli anyja levelét; Makkai is visz egyet. Ne töltse idejét hiábavaló, költséges társalkodással. Közli a borok szállítására kiadott összeget.
1732. szept.7.

2od. 1-2, másolat, magyar, (előbbivel egy íven)
C64-4c2-4. 18.sz.
Ráday I. Pál levele Laffert (Antal) báróhoz. A csabai birtokügyben hajlandó-e békés úton kiegyezni avagy pereskedni?


4ed. 1-3, 4 üres, másolat, latin
C64-4c2-4. 19.sz.
Ráday I. Pál levele Pelargus Gáborhoz. "A tudva levő pénzből" (diurnum) fizessen ki e levelét vivő gácsi asztalosnak 22 Ft. 80 krajcárt, Szilassy Pállnak 15 Ft-ot, a salgói tiszttartójának zsindelyért 30 Ft-ot, a többit személyesen veszi fel. U.i. Szilassy Pál elismervénye 15 Ft-ról. Losonc, 1723. okt.1.
1723. szept.28.
Ludány
4ed. 1, 2 üres, eredeti, magyar
C64-4c2-4. 20.sz.
Ráday I. Pál levele Szathmári Mihályhoz. Közli (Eszter) leányának a Teleki Lászlóval való házasságkötésére vonatkozó beleegyezését azzal a kikötéssel, hogy az a jövő pünkösdkor menjen végbe. Nem kívánják az úrfi költséges ideutazásait, de bármikor jön, szívesen látják. Kéri, hogy eliézeri munkáját vigye jó végre.
1731. jún.24.
Pécel
4ed. 1-3, 4 üres, Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 21.sz.
Ráday I. Pál levele Szathmári Mihályhoz. Lánya a házasságkötésbe azzal a kikötéssel egyezett bele, hogy az a jövő pünkösdkor menjen végbe. A Teleki család kívánságára hozzájárultak, hogy a hitbeli házasságkötés (eljegyzés) Gedeon napján végbe mehessen, de ez a halálesetek miatt elmaradván, most azt kívánják, hogy mind az eljegyzés, mind az elhálás januárban történjék meg. Akár így két részletben, akár egyszerre pünkösdkor történjék is, elfogadják, de ragaszkodnak ahhoz, hogy a teljes házasságkötés a leánya kikötése szerint… pünkösdkor legyen. Örülne, ha László úrfi a Bécsbe felmenő Teleki Mihállyal eljöhetne.
1731. nov.

2od. 1-2, Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 22.sz.
Ráday I. Pál levele Teleki Mihályhoz. Meglepte Teleki Sándornak az a kívánsága, hogy mind a hitbeli copulatiot, mind a mennyegzőt január elejére tűzzék ki. De mivel ők a pünkösdi terminushoz tartották magukat, s ez ellen eddig nem is volt ellenvetés, kérik, hogy a mennyegzői időpont maradjon továbbra is pünkösd.
1731. nov.

2od. 1, (előbbivel egy íven, a 3. oldalon,) Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 23.sz.
Ráday I. Pál levele Teleki Sándorhoz. Meglepődve vették azt a javaslatát, hogy az eljegyzés és a mennyegző egy időben, januárban menjen végbe. Nem akarja elkedvetleníteni leányát, aki kikötötte, hogy a mennyegző pünkösdkor legyen. Minden intézkedésüket így tették meg, s a Teleki család részéről sem volt eddig ez ellen ellenvetés. Maradjon továbbra is pünkösd a mennyegző ideje.
1731. nov.

2od. 1, (előbbivel egy íven,) Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 24.sz.
Ráday I. Pál levele Teleki Mihály grófhoz. A házasságkötésnek a Teleki család részéről kívánt ideje nem alkalmas, és mivel a pünkösdi terminus ellen nem volt ezelőtt kifogás, ez maradjon véglegesnek.
1732. jan.24.

2od. 1-2, Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 25.sz.
Ráday I. Pál levele egyik rokonához. Az a híre, hogy Földváry Mihály nem tud arról a tavalyi megegyezésről, hogy az atyafiak minden év Szent Pál napján összegyűlnek Losoncon a dunavecsei adók (bevételek) elosztása végett. A dunavecsiek eljöttek; a jelenlevők határoznak. Rendezni, orvosolni kell a bajokat. Tudja meg, mennyi a bevétel, melyet könnyű elosztani 6 líneára. Az övét (Zsófia, András és János líneáján való részt) vegye ki, levonva az évi 30 Ft árendát, s ami marad, hozza el hozzá. Darvas János gondoskodjék cigányokról, akikért kocsit küld.
1727. jan.25.
Ludány
4ed. 1-3, 4 üres, másolat, Ráday sk. névjegyével, magyar
C64-4c2-4. 26.sz.
Ráday I. Pál levele egy ev.világi vezetőhöz. Hellenbach br. és Bél Mátyás mellékelt levelei alapján közli, hogy az uralkodó utasította a kancelláriát a vallásügyi akták felülvizsgálására és referálására. Szükségessé vált kiküldötteket rendelni az ágensek mellé és a reformátusok részéről Kenessey, Aszalay, Gyürki és Zoltán urakat jelölték. Ők (az evangélikusok) is gondoskodjanak kiküldöttekről, közösen pedig az ágensi és a rendkívüli kiadások fedezéséről. Ez ügyben ő már írt mindenfelé. Kéri az együttműködésre e tekintetben is.
1727.

4ed. 1-2, Ráday fogalmazványa, töredék, magyar
C64-4c2-4. 27.sz.
Ráday I. Pál levele ismeretlenhez. Szemerénével való (mátramelléki, gödöllői) birtokviszonyában, mint közbenjáró, azt javasolja, hogy a további ízetlen levélváltások helyett személyesen jöjjenek össze és egyezzenek meg.


2od. 1, 3-4, 2 üres, Ráday fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 28.sz.
Ráday I. Pál levele az (ajnácskői) jobbágyokhoz. Figyelmezteti és inti őket, hogy kibérlés nélkül ne jártassák és legeltessék marháikat az ő gortvai pusztáján; az ajnácskői földesurat pedig, hogy vagy kényszerítse jobbágyait a törvényes útra, vagy pedig kölcsönösen használhassák jobbágyaik egymás pusztáit.


4es. 1-3, 4 üres, Ráday sk. fogalmazványa, magyar
C64-4c2-4. 29.sz.
Ráday I. Pál levele (Lőrinczy Ádámhoz). Megkapta az ő levelét és Paluska rágalmait, akit ő eddig nem is ismert, s ellene nem is vétet, mégis a birtokára vágyódik. A birtokszerzésnek azonban megvan hazánkban a maga törvényes módja, tehát ehhez tartsa magát, és ne vágyakozzék az ő (Ráday) jószágára, melyet - amint hallja - Paluska meghagyásából ő (Lőrinczy) most foglalta, amely ellen, mint előbb is, most is tiltakozik, hiszen ez a jószág Kajali örökség, - az amnestia és az országos törvények értelmében tehát jogos örökség. A Rákóczi-időbeli "vitézkedés"-ek emlegetésével pedig hagyjon fel Paluska, mert ha ő űzte volna Rádayt, vissza is fordult volna őkegyelme személyének megtekintésére. (V.ö. a IV.c/2-1. 463. és 599.sz. levelekkel.)
1711. dec.

Ráday sk. fogalmazványa, magyar, 1 f.
C64-4c2-4 30.sz.
Ráday I. Pál levele a kancellárhoz (gr. Illésházy Miklóshoz). Küldi özvegy Vay Ádámné - Zay Anna Danckából írt és Ottlik Pál révén megkapott levelét eredetiben, amelyben a bujdosásból való hazatérésének megengedését és birtokai visszaadását kéri, miután férje meghalt. Ő (Ráday) okulva a Korponainé Géczy Julianna hamis vádjain, tartózkodott a külföldi uralkodók híveivel való levelezéstől, a Vay Ádámné ügyébe sem akar beleavatkozni, a kancellár döntse el, hogyan és ki által történjék a kegyelemkérés Vay Ádámné részére. (V.ö. a IV.c/2-1 591. és 591/a.sz. levelekkel.) (Ottlik és Vayné levelei.)
1719. máj.5.

Ráday sk. fogalmazványa, magyar, 1 f.
C64-4c2-4. 31.sz.
Ráday I. Pál levele ismeretlennek. Nem tudja, hogy a Kállay család eredeti oklevelei hol vannak, talán a Bárczay családnál lehetnek.



C64-4c2-4. 32.sz.
Ráday I. Pál levele gr. Károlyi Sándorhoz (?) szökött jobbágyok ügyében.(Másolat a P.398. Károlyi cs. lt.ból - 137.cs.-61.482.sz.)
1723. aug.20.
Ludány

C64-4c2-5. 1-47.sz.
Nem Ráday Pálhoz címzett levelek.
1698-1733


C64-4c2-5. 1.sz.
Aszalai Ferenc levele Kecskeméti Pálhoz. Levelét megkapva közli, hogy felmenetelével az Isten házát szolgálja. A felföldről még egy főember jön fel. Ők is készítsék el a maguk emberét; menjen el ezért a püspökhöz és Sipos Mihály bécsi ágens költségére is küldjenek követjük által 40-60 Ft-ot, aki jan.16. körül induljon le, de küldjön Ráday Pálhoz is. Levelét adja át Cseplesz uramnak. Péderi István viszont köszönti.
1719. jan.7.
Ledec
4ed. 1-3, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 2.sz.
Az alberti bíró levele Szemők Mihály ispánhoz. Küldik szekereiket és a pénzt is a Ráday Pál által megígért fáért. Parancsolja meg a csőszenek, hogy ne legyen bántásuk.
1726. máj11.
Alberti
4ed. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar 2od. 1, másolat, latin
C64-4c2-5. 3.sz.
Bél Mátyás levele Jablonski Dánielhez. Ráday Pál kérésére pártfogásába ajánlja Schnatter kérését. Ráday a minap kitűnő, nagy szemű szőlőt küldött a bécsi porosz követhez Jablonski számára. Ha megkapta, értesítse.
1719. márc.20.
Pozsony
2od. 1, másolat, latin
C64-4c2-5. 4.sz.
Bezegh Éva levele Sréter Ádámhoz. Hiába várta jöttét. E levele vétele után azonnal utazzék le hozzá.
1716. ápr.12.
Surány
4ed. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 5.sz.
Bossányi Miklós levele Szemere Györgynéhez. Kéri, hogy engedje ki a zálogból a gödöllői birtok őt illető részét.
(1727. szept.6.)
(Nagyugróc)
2od. 1-4, másolat, magyar
C64-4c2-5. 6.sz.
Bossányi Miklós levele Szemere Miklóshoz, Szentpéteri Andráshoz és Bárczai Lászlóhoz. Járjanak közbe, hogy Szemere Györgyné engedje ki a zálogból a gödöllői birtoknak őt illető részét.
(1727. szept.6.)
(Nagyugróc)
2od. 1-3, 4-en címjelzés, másolat, magyar
C64-4c2-5. 7.sz.
Carone Jakab árváinak levele Darvas Ferencnéhez. A küldött utalványt megkapva, megbízottjának 4 Ft 92 kr-ban pántlikát adtak, 31 Ft 8 kr-ra pedig utalványt Ráday Pálra, hogy fizesse ki ezt az összeget. Törölje tehát az adósságot.


4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 8.sz.
Darvas Ferenc levele Bulyovszky Dánielhez. A pap által küldött levelét megkapta, általa válaszol és kéri, hogy küldje el vele a 327 tallért. Ráday sója fel van véve a jegyzékben, amelyből a egyet sem vett el. Írjon a só ügyben Károlyi uramnak. Várja feljövetelét.
1711. okt.10.
Vajnág
2od. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 9.sz.
Darvas Ferenc id. levele Sztoika Lászlóhoz. A tőle és Ráday Páltól kapott levélre válaszolja, hogy Rádaynak ő, mint főinspektor, mindenkor kiadta a sóját, de amikor Ráday Lengyelországba távozott, nem tartozott adni sót; különben is akkor már csak Károlyi uram rendelkezése alapján adhatott volna. Hiába követelte tehát Bulyovszky a Ráday sóját, nem volt joga hozzá. Amit pedig Losonczi kifizetett (Darvasnak), az kötelessége volt.
1715. szept.2.
Vajnág.
2od. 1, 2 üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 10.sz.
Darvas János levele Pintér Pálhoz. A minap küldött iratokat ne küldje át Ráday Pálnak, mert Fáy László ma kapott leveléből arról értesült, hogy Ráday Pál tegnap reggel öt órakor meghalt, és nem akarja az özvegy szomorúságát növelni.
1733. máj.21.
Losonc
4ed. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 11.sz.
Darvas József levele Diószegi Pálhoz. Ráday Pál üzeni, hogy magára vállalta annak a 200 rénes forintnak a kifizetését, amellyel néhai Tornallyay Márton tartozott Diószegi Pálnak. Ne háborgassa tehát az özvegyet.
1728. máj.10.
Tornallya
4ed. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 12.sz.
Dávid Gáspár levele Kajali Pálnéhoz. Kéri a Kajali Pál által vett puchói posztó kifizetését.
1711. aug.8.
(Besztercebánya?)
4ed. 1, 2-on a címzés, eredeti, szlovák
C64-4c2-5. 13.sz.
Eghry György levele Rákóczi Menyhérthez. Leveléből megértette, hogy a menyével, Eghry Andrásnéval megegyezett, hogy függőben maradjon az alsógyürki sertésdézsma addig, míg Ráday Pállal megtárgyalják. Protestál az ellen, hogy a Gyürky Mihály kúriája után ne adja ki a dézsmát. Gyürky Györgytől is kivették a sertésdézsmát, de ha R.M. elengedi, az az ő dolga.
1724. febr10.
Szirák
4ed. 1-3, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 14.sz.
Fáy Gábor levele Fáy Istvánhoz. A híresztelések ellenére ő atyafiságosan szeretne hozzájutni az Ádám öccse részével kiegészített birtokrészéhez, hogy fenntarthassa családját, mert a mostani sovány földjein nem boldogul. Hiszi, hogy Ráday Pál is helyesli szándékát. Kéri, hogy a Ludányban tett ígéretéhez képest, amikor felvették a zálognövekedési összeget, küldje el vagy hozza el az elzálogosításra vonatkozó okmányokat. Jóakaratába ajánlja Szegedi Benedeket. (Folytatása a 46.sz. alatt!!!
1725. aug.10.
Fáj
4ed. 1-4 + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 15.sz.
Fekete Mátyás levele Szemők Mihályhoz. Adja vissza a puskáját emberének, aki gr. Koháry András birtokán vadászott, s csak 1 madár után ment át a Ráday-birtokra. Hátiratban Szemők kérdi Rádayt, hogy mit válaszoljon.
1733. jan.5.
Mende
4ed. 1-2, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 16.sz.
Filiczki Ignác levele ismeretlenhez. Berkes András (váci prépost) utasítására közli, hogy Szentmártonkáta község dézsmálását halasszák el mindaddig, míg az ottani kálvinisták be nem hordják a plebánus gabonáját.
172? aug.28.
Vác
4ed. 1, 2 üres, másolat, magyar
C64-4c2-5. 17.sz.
Gálos Mihály levele Gálos Jánoshoz. A Ráday Pál elfogott korcsmárosáért bármikor jöhet Csabára. Ha ő nem lenne is ott, a praefectus is kiadja. Az ángyát hozza magával.
1724. nov.26.
Kecskemét
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 18.sz.
Heinrichin Anna Katalin levele Darvas Mihályhoz. Kéri a Fáy István halála alkalmára az elhalt férje által készített címerek (aranyozás) árát.
1713. márc.25.
Beszterce
4ed. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 19.sz.
Kubinyi László levele Meskó Jánosné Kajali Zsuzsannához. Kéri Kajali Ferencnek 1708-ból származó 4 Ft-nyi követelését kifizetni. Pár darab kősót is kér, ha 3 tallérban számítja párját. Válaszát Segesdi György által küldje.
1712. jún.1.
Kóvár
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 20.sz.
Lányi Pál alispán idézőlevele özv. Tornallyay Ferencné Fáy Ilonához. Megidézi f.év ápr.28-án Tornallyán tartandó vármegyei bíróság elé (mint Kata és Anna leányai gondnokát).
1713. márc.29.
Rozsnyóbánya
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 21.sz.
Losonczi Sámuel levele Bulyovszky Dánielhez. A Ráday Pál által igényelt kősó sorsáról számol be.
1712. febr.24.
(Máramaros) Sziget
2od. 1-3, 4-en a címzés + cédula, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 22.sz.
Lovass László levele Aszalai Ferenchez. Jelenti, hogy az ő és az országbíró rendelkezése alapján Hont vármegye 1722. dec.20-i gyűlésén utasították Simonyi András szolgabírót, hogy Váli János varsányi prédikátor megkeresésére a per kimeneteléig tartóztassa le két jobbágyát. Melléklet: Hont vm. két intőlevele 1722. okt.24. és dec.17-ről.
1723. febr.21.
Lud(ány?)
2od 4p, 3. üres, 4-en a címzés + 2 lap, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 23.sz.
Magócsy Mihály alispán idézőlevele Bátky Györgyhöz. Megidézi az 1727. márc.3-án Pesten tartandó vm-i törvényszéki tárgyalásra (Ráday Pál részéről).
1726. dec.28.
Rátót.
2od 2p, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 24.sz.
Mándi István sárospataki senior levele Patay Sámuelhez. Értesíti a kollégiumban Várallyai István és Pályi János deákok által keltett zavargásokról, ez ügyben végzett vizsgálatáról és ítéletről, melynek ellene szegült azi smét kétfelé oszlott deákság egyik fele. Szemére veti, hogy ahelyett, hogy a végzett vizsgálat alapján ítéletet hozott volna, a tállyai punktumok elfogadását és aláírását követeli a deákságtól, melyet ők sohasem írnak alá, mert azok ellenkeznek a 172 év óta fennálló kollégium ősi törvényeivel.
1722. dec.10.
Sárospatak
4ed 4p, 4-en a címjelzés, másolat, magyar
C64-4c2-5. 25.sz.
Marsovszky Gábor alispán idézőlevele Ambrus Istvánhoz. Megidézi Nógrád vármegye aug.26-án Losoncon tartandó törvényszéki tárgyalására, mint a Ráday Pál által Moyses zsidónak adott kölcsön kezesét.
1726. júl.16.
Varbó
2od. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 26.sz.
Miszleniczky György levele Darvas Mihályhoz. Kéri közölni, hogy Ludány falunak Balassa Gábornét illető fele része kinél, mennyiért és mily feltételek mellett van zálogban.
1715. júl.25.
Bussa
4ed. 1, 2-3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 27.sz.
Nógrád vármegye követeinek levele gróf (Forgács János)hoz. Kérik, hogy ő, Szemereiné, Török, Sas Pál, Marsovszky írjanak 1-1 levelet a nádornak és a personalisnak Kishontnak Nógrád vármegyéhez való csatolása ellen.
1728. nov.10.
Pozsony
4ed. 1-4, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 28.sz.
Patay Sámuel levele Mándi (István)hoz. Levelét, s az ítéletet megkapta; a deákok kizárásár helyesli, ha az indokok megfelelnek a tényeknek. Előbbi levelére válaszolja, hogy ő nem mondhatott ítéletet, hanem csak véleményt. Ne írjon olyan hangú levelet máskor, mint legutóbb, melyben a tállyai punktumokat "orrában menő bűznek nevezi", hiszen azokat országos ügyek vitelére érdemes emberek hozták és a kollégium megmaradására célozók. Aki nem akarja elfogadni ezeket, esetleg világi fórum előtt kell számot adni ellenkezéséről.
1722. dec.12.
Báj
másolat, magyar, 4ed. 1-5, 6-7 üres, 8-on a címjelzés, 
C64-4c2-5. 29.sz.
Pelargus Gábor levele Szentiványi Györgyhöz. Kéri, hogy fizessen ki Ráday Pálnak diurnumként 150 Ft-ot. (Hátlapon Pintér Pál elismervénye 150 Ft felvételéről.)
1724. márc.1.
Losonc
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 30.sz.
Péli Nagy András levele Aszalai Ferenchez. Pártfogásába ajánlja a lévai mesteremberek dolgát, akiket kizártak a céhből, nem engedik dolgozni őket. Közölje kéréseiket Hellenbach és Ráday Pál uraimékkal, főként Prileszky Pállal, aki az (Eszterházy) hercegi háznak főtanácsosa, s így sok jót tehet érdekükben.
1723. febr.18.
Léva
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 31.sz.
Pest vármegye idézőlevele Laffert Ferdinánd báróhoz.  Ráday Pál és Semléki János, Sándor és Ádám beadványára, mint dunaharaszti részbirtokost, megidézi az újabban 1726. febr.25-én Pesten tartandó tárgyalásra.
1725. dec.24.
Pest
2od. 1, 2-on a címzés, másolat, latin
C64-4c2-5. 32.sz.
Péterffy János Ferenc levele gr. Forgách Jánoshoz. Örömmel értesült két leveléből, hogy Ráday Pál megkezdte a somoskői birtok conscriptioját. Ennek elvégzése után jún.végén-júl.elején leutazik Somosújfaluba és megudvarolja.
1727. jún.16.
Bécs
4ed 4p, 3-4. üres + boríték, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 33.sz.
Pósaházy István esperes levele Aszalai Ferenchez. Szent Iványi József gr. megparancsolta, hogy Bolyból (Zemplén m.) a prédikátor "takarodjék ki". Tanácsát kéri. Mellékeli a grófnak a bolyiak kérelmére adott válaszát.
1724. jún.14.
Tolcsva
4ed 4p, 3. üres, 4-en a címzés + cédula, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 34.sz.
Rhédei Ádám és id. Rhédei Ferenc levele Rhédei Lászlóné Keresztes Máriához. Szemére vetik, hogy megakadályozza a kisrédei és nagyrédei ősi birtokuk zálogból való kiváltását.
1728. jún.2.
(Nagy)Szeben
4ed. 1-2, másolat, magyar
C64-4c2-5. 35.sz.
Sréter Jánosné Bezegh Éva levele fiához, Sréter Ádámhoz. Nem mehet hozzá, mert el van foglalva a gazdasággal. A ribári és hajniki portionak viselje gondját. Kotlik uram számoljon el, ha el akar menni. Szemők uramnak adja meg a kamatot, ha búzát elad. Zacharidesnek is adja meg, amivel tartozik. Kotlik hozzon Zsolnáról egy vég szép dolgot. Jöjjön le az ünnepekre, a felesége jól van. Szeksztius urammal beszéljen a ház felől.
1716. ápr.4.
Surány
4ed. 1-4, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 36.sz.
Szent Iványi János levele Fáy István és Gáborhoz. A nádor rendelkezésére megidézi őket a jún.30-án Tarnócon (Ung m.) tartandó bírói tárgyalásra.
1716. máj.18.
Kassa
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 37.sz.
Szepesi János levele Aszalai Ferenchez. Trautson herceg rendelkezésére a prefektus, Zemplén vm. alispánja több kat.urral vizsgálatot akart tartani a sárospataki kollégiumi zavargások kivizsgálása ügyében, de ezt Csécsi János meghiúsította. Újabb vizsgálatot kellene tartani a prefektus és 5-6 református úr részvételével, majd Csécsi Jánost és a zavargásokat okozó deákokat el kellene távolítani a kollégiumból, hogy elkerüljék az iskola végső veszedelmét. Kéri közreműködését. Ráday panaszát orvosolják: sűrűbben fogják értesíteni. Indokolja, hogy a dobsinai officina ügyében, mint csetneki composszesszornak, miért kellett azonos álláspontot elfoglalnia az Andrássy és Nyáry famíliákkal. Tájékoztatja, hogy Péderi uram eltemetésével kapcsolatban az özvegy és fiai mily gúnyos szavakkal illették Zsérczi (prédikátor) uramat és milyen lármát csaptak a miskolci eklézsiában. Lecsendesítésük érdekében írjon az özvegynek.
1723. márc.30.
Miskolc
2od. 1-3, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 38.sz.
(Szeremley N. levele Szeremley Györgyhöz?) A pelsőci birtok megvétele körüli értesüléseit közli. Giczey uram visszalépett a birtokvételtől, csak a pénzét igényli vissza. (Nevek: Antoni Éliás, Lani.)
1724. dec.30.
Kassa
4ed. 1-2, másolat, magyar
C64-4c2-5. 39.sz.
Thordai Nemes Péter levele Kászoni János Józsefhez. Mellékelten küldi végrendeletét és a királyhoz szóló folyamodványát felterjesztés végett. Járjon el benne és értesítse a taxáról. Az elmúlt revolutioban ő a király hűségén maradt, amiért akkor minden javaitól megfosztották.
1718. júl.18.
Torda
4ed. 1-2, 3 üres, 4-en a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 40.sz.
Zacharides János levele Pintér Pálhoz. A megrendelt réz-dolgok nála vannak, ki is fizette. Ha lesz alkalma, Ráday uram kívánsága szerint, átküldi. U.i. A rézüstöt Dobayné által Libercsére átküldte. Némely textil-árú útban van, más meg megérkezett, becsomagoltassa?
1732. márc.30.
Besztercebánya
4ed. 1-3, 4-en a címzés, eredeti, német
C64-4c2-5. 41.sz.
Zolnay Zsigmond levele Dávid Istvánhoz. Várta a dunavecsei adó felküldését, miért nem hozta? Vigye Ráday Pálhoz, mihelyt értesíti. Rajta lesz, hogy pünkösd után lemenjen.
1714. máj.6.
Zsolna
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 42.sz.
Zoltán Mihály levele a maglódiakhoz. Mivel az üllőiek nem tartották be az (1714-ben kötött) bérleti szerződést, és maga is kevésnek találva a bérleti összeget, amelynek fele összegében a maglódiak a vecsési birtokát bérelték, felmondja a vecsési bérletet.
1717. febr.9.
Dobsza
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 43.sz.
Zoltán Mihály levele az üllőiekhez. Mivel nem tartották be az 1714-ben 10 évre kötött bérleti szerződés pontjait, felmondja a halomházai (Pest m.) birtok bérletét.
1717. febr.9.
Dobsza
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 44.sz.
Khann János György levele Cselgő Jánoshoz. A (Ráday Pál által) rendelt (női ruhaanyag) áruk egy részét az alábbi jegyzék szerint küldi, másik része nem kapható, a harmadik részét várja.
1721. okt.31.
Besztercebánya
2od. 1, 2-on a címzés, eredeti, német
C64-4c2-5. 45.sz.
Ismeretlen levele ismeretlenhez. Homályosan ír bizonyos "nénje asszony" vagy leánya férjhezmenési szándékáról, az e körül keletkezett rágalmakról. Tanácsolja, hogy a gyermekek biztosítassanak a vagyon elosztása által a házasság folytán bekövetkezhető igazságtalanságok ellen és ne háborgassa nénje asszonyát a vallásában.
1718. ápr.15.
Ludány
4ed. 1-4, másolat? magyar
C64-4c2-5. 46.sz.
(Fáy Gábor?) levele ismeretlenhez. Vármegyei elfoglaltságai miatt nem kereshette fel. Az atyafiak türelmetlensége miatt menjen el személyesen Ráday Pálhoz, hogy a szept. elejére kitűzött tárgyalásra jöjjön el. Tiltakozik Rádayné ama panasza ellen, mintha ő ki akarná váltani a Pest megyei jószágot a többi atyafiak részéről is. (V.ö. IV.c/2-5. 14.sz. levéllel.) eleje a 14.sz. alatt.
(1725. aug.10.)

4ed. 1-4, eredeti, magyar
C64-4c2-5. 47.sz.
Losonczi Szigyártó István levele ismeretlenhez, Nógrád megye követéhez. Levelét továbbította a Budán tárgyaló alispánnak, aki visszaküldte azzal, hogy a vármegye kérje fel továbbra is a maga ügyeinek képviseletére, ha azonban okt.13-nál tovább nem maradhat fent, (Pozsonyban?), úgy Balog Mihály fogja felváltani a követségben.(Hátlapján recept nehézség, giliszta stb. ellen.)
1698. okt.8.
Losonc
eredeti, magyar, 1 f.






A családi levelek végén talált vegyes, eddig sehová sem besorolt iratok (Fáy Tünde észlelte 2011. nyarán)



(3520)
Rosos János praeceptor számadása 1733. szept. 28-tól 1734. dec. 30-ig Ráday Pál úrfi körüli tanítási költségekről
1734. dec.30.
Pécel
6 fol (füzet)
(3521)
RG feljegyzései költségekről 1735. jan. 26-án Pozsonyba utazás kapcsán
(1735)
(Pécel)
szakadt, hiányos!
(3522)
Szászky János nyugtája Ráday Gedeontól felvett pénzről
1735. febr.6.
Pozsony
4ed 1pf
(3523)
Szászky János nyugtája Ráday Gedeontól felvett 50 forintról
1735. júl.5.
Pozsony
4ed 1pf
(3524)
Szászky János nyugtája Ráday Gedeontól felvett 50 forintról
1736. okt.21.
Pozsony
4ed 1pf
(3525)
Szászky János nyugtája Ráday Gedeontól felvett 60 forintról
(1735-36)
hn
4ed 1pf
(3526)
Neihauser?, Johannes gombkötő számlája RG részére
1735. ápr.21.
Pest
4ed 2p1f
(3527)
Greschner Mátyás csizmadia számlája RG részére végzett munkájáról
1735. dec.21.
Pozsony
4ed 2p1f
(3528)
Gresner Mátyás csizmadia számlája RG részére végzett munkájáról
1736. jún.21.
(Pozsony)
1pf
(3529)
Havonkénti kimutatás Ráday Gedeon költségeiről 1735 júliustól 1736 májusig
1735-1736
hn
2p1f
-
kisalakú cédulán: “Comes a Schoenaich...” kezdetű feljegyzés
-
-
16od 1pf
-
Rozsos János igazolása költségek kifizetéséről pozsonyi úttal kapcs. 1733. márc. 15-től jún. 5-ig
1733
(Pozsony)
kisalakú, 2p1f
-
gombkötő számlája? (BL szerint!) - hátoldalán Fatavics Csizmadia István megjegyzése: 1733. febr. 1-én vette fel a pénzt
1733. nov.25.
Pozsony
német, magyar ny. 2p1f
-
Ráday Gedeon elismervénye David Schüstertől felvett 600 rhénes forintról
1733. márc.4.
Odera-Frankfurt
német, 1pf, pecséttel
-
Szászky János elismervénye Tassi Ferenctől asztal interventiójára átvett 50 forintról
1734. febr.13.
Pozsony
4ed 2p1f
-
Virágh Ádám nyugtái (egy lap két oldalán) Ráday Gedeontól felvett 65-65 forintról. 1734. szept.21. és 1735. okt.10.
1734-1735
Pest
2p1f
-
Walfried ??burger elismervénye
1735
-
kisalakú

Michael Brandt szabó nyugtája
1734. jún.11.
Pozsony
keskeny, 2p1f
-
Michael Brandt szabó nyugtája
1735. febr.1.
Pozsony
8ad 2p1f
-
Neihauser János gombkötő elismervénye Rozsos Jánostól átvett összegről
1735. febr.1.
Pozsony
8ad 1pf
-
Johann Friedrich ?? elismervénye Rozsos-tól átvett 14 forintról információ céljára
1735. febr.1.
Pozsony
német, 4ed 1pf
-
Fatavits Csizmadia István elismervénye Rozsos Jánostól átvett restanciájáról
1735. febr.1.
Pozsony
4ed 1pf
-
Broty? Mad?? elismervénye
1735. febr.1.
?
4ed 1pf
-
Michael Brandt szabó számlája
1735. ápr.
?
német, 4ed 2p1f
-
??? táncmester számlája
1735. ápr.26.
?
német, 4ed 2p1f
-
Szászky János elismervénye Pintér Páltól átvett összegről asztali és tanítói költségre
1735. máj.20.
Pozsony
4ed 2p1f
-
Pintér Pál elismervénye tartozásáról Szászky (János)nak
1735. máj.20.
Pozsony
4ed 1pf
-
csizmadia számla 18735 júliustól-szeptemberig
1735
hn
4ed 4p1f, 2. és 4. üres
-
elismervény, pecséttel
1735. okt.1.
?
német, 4ed 2p1f
-
Didovics János csizmadia számlája Helmgrachs? bárónak
1736. máj.24.
hn
4ed 1f
-
Carl Johannes ?? bábsütő nyugtája
1736. szept.24.
Pest
német, 4ed 1pf
-
Szászky János nyugtája Ráday Gedeontól és Páltól átvett összegekről
1736. okt.21.
Pozsony
1pf
-
Szászky János elismervénye Kajali Klára letétjéből Bencsics Józseftől felvett összegekről
1737. aug.29.
Pozsony
1pf


