Szlovák Nemzeti Levéltár
fondszám
Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Az
új rendezés és az erdélyi ág iratai
(1244-)1416-1914
Sorozatcímek
A. Az Esterházy család cseszneki ágának levéltára. Új rendezés

Évkör

Regeszta

I. Családi iratok
1. Általános iratok
a) Megelőző birtokos családok és az Esterházy családtagok iratai
1. Csajági Jánosra vonatkozó iratok

1635-1714

2. Darabos család
Darabos és az Ivánczi család közti egyezség (1473-ben
kelt oklevél átírása)
Csorba literatus Márk és Hosszútóti György vallása a
Veszprém megyei Vat és a Vas megyei Merse és Kölked
birtokokkal kapcsolatban
Esterházy Miklós nádori adománya Darabos Gáspár
részére a Sopron megyei Dávidcenk, Sárbögöd
birtokokra és a damonyai malomra
Darabos Gergely birtokait zálogba adja
Lőrincfalvi Éva (nádasdi Darabos Gáspár özvegye)
kérelme (?) ismeretlenhez a muraközi Szlakóc kastélya
tárgyában, amelyet Zrínyi Miklós és Péter tartanak
elfoglalva arra hivatkozva, hogy sógorát, Darabos
Gergelyt a török rabságból kiváltották.

(1416-) 1473-1769
1473
1587

1630

1640
s. d. [19. századi kézzel
1655]

Megjegyzés

Darabos Gáspár Zala megyei örökségének felosztása
három leánya leszármazottai között. Darabos Gáspár
leányai: Mária (Esterházy Mihályné), az ő
leszármazottai két ágon: Esterházy IV. Imre és Esterházy
Ferenc; Magdolna (Ráttky Gáspárné) leánya Kata
(Rimanóczy Istvánné), fia: József, fia: Ádám (ő vesz
részt az osztozkodásban rokonai nevében is); Anna
(Sánkó Miklós házastársa, de ága kihalt). Birtokok:
Pacsa, Palkonya, Sziget helységek, Isebor, Ung,
Puberek, Felső és Alsóaracsa puszták. Nem Darabos
jussok, amelyeken csak Esterházy Ferenc és Imre
osztozott: Alsórajk, Pölöskefő, Kál, Tötös
Esterházy IV. Imre és Ferenc beadványa Mária
Teréziához többek közt a Darabos örökség ügyében
Darabos István feljegyzése Foky Imre adósságáról
Feljegyzés a döröskei és döbörhegyi (Vas megye)
földekről
Darabos László jobbágyainak összeírása
(Szőce, Magyarosdiák, Szentjakab, Nádasd, Döröske,
Döbörhegye, Molnári, Domokosfalva)
Darabos család leszármazási vázlata
Esterházy család és a Darabocs család jogbiztosító
iratainak lajstroma
Rimanóczy Ádám Esterházy gróf elleni perének részlete
Válaszfogalmazvány a Rimanóczy-féle perben
Rimanóczy Ádám és Esterházy IV. Dániel közötti
perhez tartozó tanúvallatás
3. Gyepes család
Az esztergomi káptalan Gyöpös István ellentmondását
tanúsítja a Nyitra megyei Csaba és Ürmény birtokokkal
kapcsolatban

1761

s. d.
s. d.
s. d.
s. d.

s. d.
1638-1727
s. d.
s. d.
1769

(1547-) 1700-1713
1700

A nyitrai káptalan átírja a Gyepes családra vonatkozó
iratokat (a Nyitra megyei Belád, Mánya és Csaba) - 12
dokumentum, 1548-1651
A nyitrai káptalan átírja a Gyepes családra vonatkozó
iratokat (a Nyitra megyei Belád, Mánya és Csaba) - 15
dokumentum, 1547-1642
4. Káldy család
Cziráky Ádám, Sopron megye alispánja tanúsítja, hogy a
sedria előtt megjelent Szentkerszti János Mauronics
Katalin (Szegedi György özvegye) nevében tilalmazta
felsőkáldi Káldy Ferencet jegyajándéka tekintetében
A Káldy család szilvágyi jobbágyaira vonatkozó
feljegyzés a vasvári káptalan előtt
Feljegyzés Káldy Istvánnal kapcsolatban a Hollósy
Benedek fia, Ferenc és Cziráky Ádám (felesége Kéry
Ilona) közötti perről
Feljegyzés a Hollósy-Cziráky ügyben. Családi
kapcsolatok: Hollósy Benedek felesége Seged Dorottya
volt (Seged Ferenc és Káldy Péter leánya, Borbála
leánya), fia: Ferenc, akinek a leánya volt Erzsébet.
Cziráky Ádám özvegye Kéry Ilona grófnő; Cziráky
Ádám apja Mózes, anyja Káldy Péter leánya, Zsuzsanna

1713

1713

1590-1726
1643

1665
s. d.

s. d.

5. Mednyánszky család
1722-1734
Mednyászky Ferenc László, József és Pál örökségével
1734
kapcsolatos iratok
Báró Sándor Mihály és báró Mednyánszky Pál özvegye, s. d.
Joanelli Judit közötti per leírása. 1717-ben néhai
Mednyánszky Pál özvegye, Esterházy Klára (Péter
leánya) Sándor Menyhértnek adott kölcsön 8000
forintot. 1730-ra meghalt Klára, meghalt az apja, Péter
is, emiatt az örökösökre szállt a követelés

A Mednyánszky örökösök pere: Processus
Mednyanszkyanorum successorum ratione bonorum
Bilicziensium, Rovne, Mestecsko ac Zbora, domorum
item Szentgyörgy et Posonii habitarum

18. század

6. Perneszy család
Genealógiai tábla
Feljegyzése egy pozsonyi ügyben
Kosztolányi Perneszy István bizonyságlevele, miszerint
a Perneszy Páltól reá jutott jószágot sógorának, Csányi
Györgynek (felesége nénje: Perneszy Borbála) és
gyermekeinek, Miklósnak, Erzsébetnek és Borbálának
adta.
Feljegyzés osztopáni Perneszy Borbála (előbb
Bácsmegyei János, majd Csányi György özvegye) által
elzálogosított lövői jobbágyokról
Feljegyzés a lövői jobbágyokról. Említenek egy kastélyt,
illetve Perneszy Lászlót
Csányi György és Perneszy Borbála Vaspörbeli puszta
helyüket adják Vaspöri Miklósnak és Istvánnak
Osztopáni Perneszy György feljegyzése arról, hogy
birtokaiból mennyi gabonát kell beszedni. Birtokok: Jád,
Mére, Szenna, Erkeny(?), Miklósi, Kereki, Kapoly,
Pernesz (Somogy megye)

1603-1660 után
1625
1603
1642

7. Révay család
I. Ferdinánd király Turóc megye örökös főispáni címét
adja a Révay családnak
Révay örökséggel kapcsolatos feljegyzés
A turóci konventben őrzött, Révay Lászlóra vonatkozó
iratok lajstroma (1633-1663)
Nádasdy, Cziráky, Révay családok birtokügyei
Esterházy János Sopron megyei főispán átíratja a turóci
konventtel a Révay László örököseit illető okleveleket

1561-1749
1561 (másolat)

1660 után

s. d. [16/17. század]
s. d.
s. d. [16. század vége?]

s. d.
s. d.
1648-1668
1723

Mellékletek: leltárak, számadások

A turóci konvent átírja Esterházy II. János soproni
adminisztrátor részére, mint Révay László és Drugeth
Erzsébet örököse részére, a Révay családot illető
okleveleket - 2 db, 1656, 1663
Révay László utódai (leszármazási tábla)

1733

s. d.

8. Rumy család
Kivonat Rumy János peréből (Chaykathas zálogolás)
A vasvári káptalan levétárában található különböző
oklevelek másolati könyve (Rumy, Darabos, Esterházy,
Cziráky, Bejczi, Jósa család)
Rumy Barbara
Rumy javakkal kapcsolatos irat (jószág resignatio)

1549-1696
1549

9. Salgay család
Agyarassy István és a Salgayak bizonyságlevelei
(Pozsony vm)

1593-1604
1593-1604

1634
1696

10. Széplaki Bottka család
1694
Széplaky Bottka lányok birtokaira vonatkozó irattöredék 1694

11. Thelekessy Török család
Birtokjogi iratok
Békés megegyezés a szegedi Szegedy Pál és felesége,
Török Katalin (AA) és Esterházy Péter gróf és felesége,
Török Krisztina (II), mindketten Török Imre és
Kisfaludy Borbála leányai, között a Vas megyei
Porpurpác birtok ügyében
Török Kata adóslevele az Esterházy II. Imrétől felvett 77
forintról. Kabold is szerepel az ügyben. Tanú Esterházy
II. János

1649-1765
1649-1765
1689

12. Újfalussy család

(1647-) 1653-1694

1716

Divékújfalu, Újfalussy Erzsébet hagyatéka,
kölcsönügyletek
13. Az Esterházy család hercegi ága
Leszármazási tábla Rozgonyi István utódairól (Esterházy
Miklós nádor és Nyáry Krisztina leszármazottai)
Hercegi ágat illető iratok (feljegyzés Locsmánd
birtokról)
Sopron vármegye tanúvallatása Bácsmegyei György és
szántói Botka Kata (néhai nemeskürti Pogrányi János
özvegye) jobbágyai ügyében Hegykőn
A herceg Esterházyakat érintő zálogügy
Sárvári birtokra vonatkozó egyezség Esterházy Pál
herceg és Draskovics Ádám között
Von Jaquet báró kölcsönügylete herceg Esterházy
Mihállyal
Karaffa Ferdinánd Károly Vas és Sopron megyei
birtokainak és jogainak felsorolása
Szentmiklósi határban szőlőt és szántót birtokló
extraneusok felsorolása és szolgálatatásaik leírása
Esterházy Ferenc és Esterházy IV. Imre levelei a hercegi
ág ügyvédjéhez, Adony Györgyhöz
Druget örökséghez (bujáki és cserépi uradalom)
kapcsolódó 18. század végi iratmásolatok (sok középkori
oklevél másolatával) és egyéb iratok. Többek közt:
Esterházy József országbíró (fraknói ág) Zichy Mária
kérésére átírja Zolnai Jánosnak Somogyi Bornemissza
János elleni oklevelét, amelyből kiderül, hogy
Bornemissza Druget János bujáki provisora volt (1639)
Esterházy Pál Antal majorátusára vonatkozó iratok:
lezárt perek lajstroma birtokok szerint, összeírások,
zsidókra vonatkozó rendelkezések

(1647-) 1653-1694

(1626-) 1649-1792, s. d.
s. d.
s. d.
1659

1698
1703
1716
s. d.
1737
1777-1792
18. század

s. d., 1738-1739

17. századi írás

Kőszegre vontakozó iratok: összeírások, számadás, Kéry- 1649-1743
örökség ügye
Kaboldra vonatkozó iratok. Benne: Kéry Ádám és Antal (1626-) 1737-1738
grófok pere herceg Esterházy Pál Antal ellen Kabold
ügyében
Vegyes iratok
1693-1737
14. Esterházy Ferenc pozsonyi főispán
Bessenyei javakra vonatkozó új királyi adomány
(másolat)
Rudolf király oklevele (másolat)
Bódits András hagyatékának felosztása Esterházy Ferenc
pozsonyi alispán jelenlétében.A hagyaték több tétele
hozzá került
Trombitás János nyugtája a diósi hegyen, Erdődy Tamás
birtokán volt szőlője becsűárának felvételéről, illetve
arról, hogy korábban Forgács Zsigmond és Losonci
Anna is ki akarták becsülni őt és apját, de azt a pénzt ő
fel nem vette, hanem Esterházy Ferenc alispán vette fel
Elismervények
Pozsony vármegye ingyenmunka-számadása

1590-1603
1590 (1635)
1597
1598

1599

1601-1603
1578-1584

15. Esterházy III. Dániel
Esterházy III. Dániel és felesége, Gyulaffy Borbála
egyezsége
Egyezség Esterházy Dániel özvegye, Erdődy Anna
Mária és Esterházy IV. Nep. János között özvegyi
tartásról

(1691) 1752-1753 (1769)
1752-1753

16. Esterházy Imre érsek
VI. Károly E. Imre zágrábi püspöknek és testvérének
Gáspárnak grófi címet adományoz. Eredeti oklevél

1715
1715

1769

17. Esterházy II. János
Thum Mátyás OFM levele alapítványi ügyben

1747
1747

18. Esterházy III. János
Bittó Ádám és András Esterházy III. János, Mórocz
István és József elleni pere a Pozsony megyei Sárosfalva
ügyében
Helytartótanácsi leiratok Esterházy III. Jánoshoz
Majki kamalduli alapítvány
özv. Esterházy III. Jánosné, Berényi Bora a pozsonyi
Török-ház megvételével kapcsolatos levele
Esterházy III. János feljegyzése a pozsonyi Török-házzal
kapcsolatban
Benedek pannonhalmi főapát beadványának másolata a
királyi táblához, amelyben a jogszerint az apátsághoz
tartozó Veszprém megyei Tamási birtok Esterházy
Ferenc és Esterházy III. János általi elbirtoklását
panaszolja

1723-1742
1733

19. Esterházy József
Jankovics grófnő budai házában tartott árverésen
Esterházy József által megvásárolt ingóságok
specifikációja, a hozzá kapcsolódó egyezség
fogalmazványa

1792, 1795,1799
1792

20. Esterházy Mária Magdolna
Esterházy Mária Magdolna adóslevelei
Esterházy Mária Magdolna eljegyzésekor adott kelengye
lajstroma
Esterházy Mária Magdolna levele ismeretlenhez
ingóságai zálogolásáról, adósságáról
Esterházy Mária Magdolna adóslevele
Ipolkéry P. János szerződése
Esterházy Mária Magdolna ruhaneműinek leltára

1652-1698
1668-1670
1652

1736
s. d.
1742
s. d.

1668
1669
1670
1671

Adóslevelek
A pozsonyi káptalan előtt Serényi András átadja
Esterházy Mária Magdolnától a fivéreire maradt
ingóságokat
Veselényi Anna Eugénia, a pozsonyi és vásárhelyi
apácák fejedelemasszonya nyugtája az Esterházy Mária
Magdolna részére adott kölcsön visszafizetéséről
Esterházy I. János és testvérei tiltakoznak a pozsonyi
káptalan előtt az ellen, hogy Serényi András néhai
felesége, Esterházy Mária Magdolna javaiból a köztük
lévő egyezség ellenére sem elégítette ki őket
Esterházy Mária Magdolna örökösei (fivérei: I. János,
Zsigmond, stb.) és férje, Serényi András egyezsége
Forgách Ádám országbíró előtt
Szelecz Miklós pater levele Esterházy I. János győri
alkapitányhoz az elhunyt Esterházy Mária Magdolna
fennálló adósságának megfizetése tárgyában
Serényi András levele sógoraihoz, Esterházy
Zsigmondhoz és I. Jánoshoz fennálló adóssága ügyében
Feljegyzés a cseszneki uradalomhoz kapcsolódó
jövedelmekről
Néhai Esterházy Mária Magdolna ingóságainak
lajstroma
Néhai Esterházy Mária Magdolna ruhaneműinek
lajstroma
b) Birtokokra vonatkozó iratok
1. Beckó
2. Beled
3. Berencs
IV. Béla Berencs és egyéb birtokokra vonatkozó
oklevelének átírása
Károly Róbert Berencs és egyéb birtokokra vonatkozó
oklevelének atírása, 1317

s. d., 1671
1672

1672

1672

1672

1672

1673
1698
s. d.
s. d.

1666-1735
1776-1796
1634-1734
(1244) 1734
1734

A nyitrai káptalan levéltárában található oklevelek
lajstroma
Majtényi János örökösei berencsi birtokainak osztálya

s. d.
1696

4. Csepreg
Esterházy II. Dániel és felesége, Cziráky Kata csepregi
birtokrésze megszerzésére vonatkozó iratok

1710-es évek, 1777
1710-es évek

5. Csetény
A csetényi birtokrészek és jobbágyok felosztása
Esterházy IV. János és IV. Dániel között.

1760-as évek
é.n. (1760-as évek)

6. Dománis

1631-1784

7. Galánta

1676-1795
A galántai kastélyra vonatkozó feljegyzés
1676
Esterházy Péter, István és Ferenc közötti osztály a
1700
galántai felső kastély ügyében (Esterházy Farkas
öröksége). A felső kastély került Esterházy István
birtokába, ehelyett az alsó kastályban meglévő atyai
örökségét adta fivéreinek. A másik ág (Dániel ága)
tagjainak öröksége zálogban van Istvánnál
Esterházy Péter és Ferenc, valamint István megegyezése 1700
a galántai kastályokkal kapcsolatban (Farkas öröksége).
Jóváhagyólag aláírják E. II. Gáspár, II. Dániel, László)
A családtagok megegyezése Esterházy Imre püspökkel
arról, hogy az alsó kastélyt újjáépítheti
Lelovics Erzsébet feljegyzése galántai birtokairól
(Bucsányi örökség)
Erősen töredékes vegyes feljegyzés: Galántai birtok
felosztásáról; Rauser Benedek leszármazottairól; Gáta
birtokról

1738
1795
s. d. [17. század vége?]

8. Gáta

1741-1793
Gátai szőlő
1741
Esterházy IV. Imre levele Várady Ferenchez Pozsonyba 1772
Gátai és gálosi javak ügyében szerződés Esterházy
1793
József és Esterházy, született Castiglione Borbála között

9. Herény
Herényre vonatkozó oklevelek és iratok (Zichy, Káldy,
Esterházy család)
Vizeki Tallián Borbála visszaadja a férje, Thassy Ferenc
által 1739-ben Esterházy III. Imre nyitrai püspöktől és
rokonaitól zálogba vett kámoni, herényi és szünösei
birtokrészeket
Herényi portiók összeírása
Herényi telkekre, kúriára vonatkozó iratok

1571-1761
16. század
1761

1737
1704, 1720

10. Ligvánd

1644-1708

11. Mezőlak

1760-as évek-1790

Esterházy Klára (Castiglione őrgróf özvegye) pere a
1767
Sztankovánszky örökösök ellen Mezőlak és a hozzá
tartozó Veszprém megyei birtokok ügyében a dunántúli
(kőszegi) tábla előtt: a Kenesei család kihaltával került
Mezőlak és a felsorolt birtokok a látókörbe, s a
Sztankovánszkyak Mezőlakon részbirtokosok voltak
(Asszonyfa, Szélmezeje, Mátyusháza, Sávoly,
Szentpéter, Kamond és Barakonyháza)
Esterházy Klára pere a pápai nemesek ellen Mezőlak és 1760-as évek
a hozzá tartozó Veszprém megyei birtokok ügyében a
dunántúli (kőszegi) tábla előtt
Esterházy Klára pere a pápai nemesek ellen Mezőlak és 1770-es, 80-as évek
a hozzá tartozó Veszprém megyei birtokok ügyében a
dunántúli (kőszegi) tábla előtt

Esterházy Klára Sztankovánszky örökösök elleni pere
Mezőlak ügyében
Feljegyzés arról, hogy az egyes korábbi perekben
érintettek, hol laknak
12. Óny
13. Pacsa

1789-1790
s. d.

1775 körül
1761
Esterházy Imre és Rimanóczy Ádám megegyezése a Vas 1761
megyei Pacsa, Palkonya és Sziget helységekre
vonatkozóan.

14. Paty
Gróf Thököly Mária kötelezvénye a megvásárolt
nagypatyi jószág áráról
Teveli Imre és Vajda Rozália Vas megyei Alsó- és
Felsőpaty és Rábabogyoszló helységekbeli részeit eladja
Esterházy II. Gábornak
Hőgyészi Ferenc és Vajda Anna Vas megyei Alsó- és
Felsőpaty és Bogyoszló helységekbeli részeit eladja
Esterházy Pál pécsi püspöknek
Hőgyészi Ferenc és felesége alsópatyi javainak
összeírása
Kastélyospaty birtokra vonatkozó tanukihallgatás az
Esterházy és a Farkas család közti vita ügyében
15. Peresznye
Peresznyei birtokrész eladása
Peresznyére vonatkozó királyi parancs, korábbi adásvétel ügyében

1693, 1735-1785
1693
1778

1782

1782
1785

1696-1765
1712
s. d.

A haditanács a magyar kancelláriának jelzi, hogy
1732
Hohenzollern-Hechingen Frigyes herceget a császári
orvos a kőszegi táblán perelte adóssága miatt, és
Peresznye birtokon és kastélyon kívánja ezt végrehajtani
Esterházy II. János gróf adóslevele 1000 forintról,
amelyet a peresznyei felső kastély megvásárlása céljából
vett fel.
Rimanóczy Antal levele Esterházy II. Jánoshoz,
miszerint Hohenzollern-Hechingen Frigyes herceg
eladná a peresznyei jószágot 6000 forintért
Hohenzollern-Hechingen Frigyes herceg és gróf
Esterházy II. János megállapodnak abban, hogy a
grófnak már 5 éve évi 300 forintért bérbe adott kastélyt
és birtokot 6000 forintért eladja
Révay Mária (Eörsy Zsigmond, majd Niczky Boldizsár
felesége) és Thelekessy Török Anna (Rátky György
özvegye) egyezsége a Sopron megyei Peresznye
birtokon lévő hat telek ügyében, amelyeket Niczky
Boldizsár néhai Nádasdy Pál özvegye, Révay Judit
adományából bírt
Van Jaquet báró adás-vételi szerzőzédesei,
kölcsönügyletei a herceg Esterházy családdal
(peresznyei kastély)
16. Surány
Surányra vonatkozó középkori oklevél
Surány mezővárossal kapcsolatos iratok, köztük
Esterházy Ferenc és Esterházy Mária osztályegyezsége
1716-ból
A pozsonyi káptalan előtt Illésházy Miklós tiltja
Esterházy Pétert, hogy a Bosnyák örökséghez tartozó
Nyitra megyei Surányt Csery Imrének elzálogosítsa

1732

1732

1732

s. d.

1716-1727

1494-1727
1494
1668-1727

1720

Esterházy Péter és Cseri Imre között Surányhoz tartozó
földek és rétek miatt indult per iratai (köztük
tanúvallatások, mandátumok és a per anyaga)
III. Károly oklevele Surány birtokkal kapcsolatban
Esterházy. Péter és Cseri Imre ügyében
Térképvázlat Egyházszeg és Surány területéről

1714-1722

1722
s. d.

c) Az Esterházy család jogi ügyei, perei
1. Bírói meghatalmazások (procuratoria et pelnipotentialia)
1603-1788
Családtagok részére vagy általuk adott meghatalmazások 1603-1788
és ügyvédi megbízások
2. Jogi ügyek
A Háczay és Esterházy család birtokaira vonatkozó
birtokjogi feljegyzések
"Az Zalai jószág kik őstül maradtanak" (töredék): Cséb,
Salomvár, Lővő, Nemesudvarhely, Bánffy uraktól
maradt Aranyad, Zalaszeg és Szentpéterúr,
Hermannfalva, Parzod, Szentmárton
Sibrik családbeliek oroszvári és nagycenki birtokokról
Dömölky Györgyné Patyi Judit patyi cessionálisa
Hollósy Gáspár és Esterházy II. Dániel egyezésge örökös
jobbágyokról
Esterházy II. Dániel és Békássy Miklós szerződése a
hermányi malomról
Újgalgóc városában zajló peranyag: Radosnya és Sárfő
határvitája. A peres felek: a nyitrai püspök,valamint
Esterházy Ferenc és Zsófia
Esterházy Pál nádor tanúsítja, hogy az előtte megjelent
Esterházy Péter, aki aranysarkantyús vitéz, egyúttal a
kunok és jászok, illetve "aulae nostrae capitaneus" és
Thelekessy Török Krisztina gyermeke, Imre tíz éves
forma fiú.
Esterházy Magdolna nagykorúságára vonatkozó irat

16. század-1817
16-18. század
16. sz második fele?

1625
1685
1688
1691
1693

1700

1702

A vasvári káptalan átírja Kirchmajer Terézia (özv.
Bogyay Lászlóné) levelét, amelyben gyermekei
gyámjaként (István, Antal, László, Magdolna, Anna,
Julianna, Rózsa) 20000 forintért eladja özv. Esterházy
III. Jánosné Berényi Borbálának és gyermekeinek a férje
által 1699-ben Esterházy II. Dánieltől szerzett
szentkirályi kastélyt és birtokot.[vélhetően a Vas megyei
Szentkirály]
Hosszútóthi úr házához tartozott földek lajstroma
Esterházy IV. Dániel helytartói tanácsos és testvére, IV.
Imre lovassági tábornok, valamint Esterházy Gábor és
Ferenc (Esterházy Ádám gyermekei) és salamonfalvai
Rimanóczy Ádám egyezsége Vas megyei birtokokról
A veszprémi káptalan átírja az Esterházy József birtokait
érintő, a káptalan levéltárában fellelhető iratokat - 3
dokumentum, 1701-1750
3. Osztálylevelek, örökösödési ügyek
Esterházy Ferenc és testvére, Magdolna galántai és ganyi
birtokrészeinek megosztása
Pálffy Katalin végrendeletileg hagy az Esterházy család
tagjaira három birtokokot, s ezeknek az átadásáról szóló
jegyzőkönyv
A Spáczay család fiú- és leány ága közti egyezség
Csorba Panna árva elismervénye arról, hogy Esterházy
Zsigmond az anyjánál, Esterházy Dánielné
gondnokságában lévő javakkal kielégítette
Esterházy I. János győri kapitány örökösei (Esterházy
Mária, Ferenc, Ocskay Magdolna) birtokosztályával
kapcsolatos királyi tiltás

1748

s. d.
s. d.

1817

1614-1769
1614
1616

1673
1674

1698

Feljegyzés az Esterházy Farkas után maradt javaknak
Esterházy Dániel és Pál utódai általi zálogolásáról. A
zálogbavételre azért került sor, mivel Széchényi
érseknek való 8076 ft 33 den. adóssága miatt az érsek
eljárást indított az özvegy, Boka Anna ellen. A zálog
érintette a galántai felső kastélyt, Eperjes pusztát, Óny
pusztát, Kajál és Kismacsed részbirtokokat
Török Ferenc számadása a néhai Esterházy György gróf
által rábízott javakról
Esterházy György és II. János grófok után maradt
ingóságok jegyzéke
Az Esterházy család birtokosztálya
Esterházy IV. Imre és Esterházy III. Dániel árvái közötti
osztályegyezség
Nyugta, miszerint a Fejér megyei Sárosd helyiségbeli
javak felosztása során gróf [Esterházy] Jánoska részét
gróf Révay Antal püspök átadta gyámjának, Erdődy
Anna Máriának
Csetényben Esterházy IV. Dániel és IV. János úrfiak
1765-ben felosztották a jobbágyokat, a bérleményeket és
a sertéseket. Mivel a két rész értéke nem egyezett
teljesen, most újra megegyeznek
Bosnyák javak felosztása az Esterházy, Koháry és
Illésházy örökösök között
Szerződések és osztálylevelek lajstroma (Esterházy
Mihály gyermekei: II. Dániel, László és Borbála
korabeli)
Révay Antal, Esterházy Jánoska gyámja tiltakozik
amiatt, hogy a gróf pozsonyi házban lévő részét nem
adták ki
4. Perek

s. d. [18. század]

1737
1737
1743
1764
1765

1769

s. d.
s. d. [17. század]

s. d.

1680-1796
Esterházy II. Dániel és Bottyán János közti per iratai 1692-1703
(török rabok ügye)

Esterházy II. Gábor özvegye, Grassalkovics Klára
perei
1657-es marcaltői számadás másolata
Amadé Tádé Grassalkovics Klára ellen indított perének
iratai, köztük Marcaltő 1650-es évektől 1684-ig terjedő
időszakbeli leírása
Grassalkovics Klára folyamodványa, hogy a Veszprém
megye előtt indított perét a királyi táblára áttehesse
Grassalkovics Klára levelei a Grassalkovics családot
illető, de a fiág magvaszakadtával őrá szálló bajai
uradalom ügyében
Feljegyzés a pécsi püspök, Grassalkovics Klára és
Esterházy III. Ferenc közötti perről
Esterházy IV. Nep. János tutoriális pere Esterházy
IV. Imre és örökösei ellen
Esterházy III. Dániel örököseinek Esterházy IV. Imre
generális, majd örökösei elleni tutoriális pere
Czobor József (A) és özv. Keglevics Zsigmondné,
Kohári Borbála (I) pere
Esterházy IV. Imre generális és Esterházy Károlyné
(Lymburg Styrum Amália) közötti per a galántai
kastély ügyében
Acta Processuum Georgii Comitis Illésházy,
Nádasdy, Zrínyi, Frangepán - a Wesselény-féle
összeesküvés utáni jószávesztés végrehajtására
vonatkozó per
d) Végrendeletek
1. Hosszútóthy János
2. Esterházy Pál (zólyomi ág alapítója) végrendeletének
3. Perneszy Borbála végrendelete
4. Hédli Mátyás végrendelete
5. Révay László végrendelete
6. Ákosházi Sárkány Miklós végrendelete

(1657-)1793-1799
s. d.
s. d.

1793
1795

s. d.
1775-1798
1785-1796 körül
1758-1764
1765-1770

1680-1718

1590-1768
1590
s. d.
1662
1665
1666
1671

töredék

7. Lőrincfalvay Erzsébet végrendelete, benne férje, Bácsmegyei
8. Csatlós Gáspár és Csatlós Gáspárné végrendeletei
9. Berthóty Ferenc végrendelete és azzal kapcsolatos iratok
10. Esterházy Sándor végrendeletének másolata
11. Esterházy III. Imre nyitrai püspök végrendeletének másolata
12. Nagy János végrendelete
e) Vegyes iratok
Lábady Pál pere Esterházy Miklós és fiai ellen (ex
violenta expulsione)
Uralkodói peridéző parancs Esterházy II. Dánielnek
jobbágyok ügyében
Esterházy (született Grassalkovics) Kata nyugtája
bizonyos cseszneket érintő iratok átvételéről a család
poszonyi levéltárából
Családi levéltár különböző iratainak átvételéről szóló
elismervények, iratjegyzékek
Esterházy Péter fia, Esterházy Zsigmond verebélyi
kapitány fizetésének felemelését kéri az uralkodótól

1677 (1652-1673)
1710 (1688-1713)
s. d.
1763
1768
1615-1793
1615
1700
1793

1764, 1768
s. d.

2. Számlák, nyugták, elismervények
a) Kölcsönügyletek
1. Esterházy I. Dániel
Esterházy I. Dániel Illésházy Gábortól és feleségétől,
Széchy Évától 1649-ben felvett 4000 forint kölcsönének
az ügye; az események részletes leírása (mi történt az
Illésházy családban 1648 és az 1660-as évek között);
tanúvallatás; királyi és nádori meghagyások, trencséni
alispán jelentései
Nyugták
2. Esterházy II. Dániel kuruc generális
Kötelezvény Esterházy II. Dániel részére
Nyugta

1631-1683
1649-1683

1631, 1663
1684-1718
1684
1685

Bossányi Mihály kötelezvénye felvett kölcsönről
Kezeslevél Gyalogh Gergely adóssága ügyében
Nyugták
Gróf Thököly Mária nyugtája Esterházy II. Dániel
részére a kölcsönzött három ezer forint átvett kamatáról
Hevenesi János testimoniálisa Esterházy Dániel és
Tournon gróf között kötött megállapodásról
Esterházy II. Dániel kölcsönügylete
Gróf Thököly Mária (Tournonné) elismervénye
Esterházy II. Dániel részére, hogy a 2350 forointnyi
tartozását részére kifizette
Esterházy II. Dániel adóslevele arról a 2000 forintról,
amelyet a Sopron megyei Beled birtok és ott a Rábán
lévő malom kiváltására vett fel
1748-ban lett kifizetve
Esterházy II. Dániel kölcsönügyletei sógorával, Cziráky
Lászlóval
A kismartoni apácák nyugtái az Esterházy II. Dániel
által tőlük felvett kölcsön törlesztőrészleteiről. További
nyugták, melyek ruhák készítésének és mosásának árára
vonatkoznak. Esterházy II. Dániel kimutatásai lányai
nevelésére költött összegekről.
3. Esterházy Farkas
Bezzegh Izrael kötelezvénye Esterházy Farkasnak adott
400 talléros kölcsönről. (A pozsonyi várban hitelesitve.)
Szegedy Ferenc pozsonyi kanonok elismervénye az
Esterházy Farkasnak adott 330 forintos kölcsönről
A pozsonyi káptalan hitelesiti Szegedy Ferenc kanonok
követelését Esterházy Farkas tartozásáról. Pozsony
Szelepcsényi György adóslevele az Esterházy Farkasnak
adott 930 forintos kölcsönről
Esterházy Farkas kötelezvénye a Szelepcsényi Györgytől
felvett kölcsönről

1686
1687
1687, 1694
1700
1700
1701
1703

1700

1702-1703
1699-1716

1647-1689 (-1721)
1647
1653
1663
1667
1667

Az apácák nevelik Dániel 2 lányát,
Jozefa Krisztinát, Kanizsai Klárát és
Andrássi Magdolnát. Ellátásukra,
ruháztatásukra felvett összegekről,
borról, gabonáról állítanak ki
nyugtákat.

Esterházy Farkas kölcsöneivel kapcsolatos
bizonyságlevelek
Az esztergomi káptalan és kálmánczai Madocsai János
pozsonyi kanonok nyugtái Esterházy Farkasnak adott
kölcsönökről

1664-1670
1666-1687

Trencsén megye hatóságának oklevele Esterházy Farkas 1671
1670-ben Rádosóczi Annától (Kelyo Pál özvegéytől)
felvett 800 forint hitele ügyében. Mivel Farkas is
meghalt időközben, özvegyén, Boka Annán keresik
E. Farkas (zólyomi ág) kötelezvény a Badin birtok
1689
kiváltása érdekében az esztergomi káptalantól fevett 4
ezer forintról
Pálffy Miklós nádor Sigray Ferenc ítélőmesterhez. Az
1721
esztergomi káptalan 1689. III. 31-én kölcsönzott báró
Esterházy Farkasnak (zólyomi ág) 4 ezer forintot 6%
kamatra. Halála után örököse nővére, E. Katalin bárónó
lett, aki 1715-ben hunyt el (?), örökösei: néhai E. István
gróf gyermekei: Antal, István Sándor János (zólyomi ág)
és E. Péter gróf (cseszneki ág?), és néhai Motesiczky Pál
örökösei
4. Esterházy Ferenc
Nyugták
Szegedi Bálint és Esterházy Ferenc közti kölcsön ügye
Posgay Ferenc kötelezvénye 200 forintról Esterházy
Ferenc főispánnak
Posgay Ferenc kötelezvénye 200 forintról Esterházy
Ferenc főispánnak
Kereszthy Péter veszprémi lakos adóssága ügyében
Esterházy Ferenchez írt levele

1694-1758
1694, 1696
1700
1702

1702
1703

Külzetén egy 1712-es feljegyzés,
mely szerint az adósság a kamattal
együtt már 368 forint!
Külzetén: "meg vagyon fizetve"

Závor István Győr vármegyei esküdt kötelezvénye arról,
hogy Esterházy Ferenc főispántól a nyúli határban lévő
szőlője megművelésére tíz tallért vett kölcsön
Varsányi Miklós győri lovas szolga elismervénye arról,
hogy Esterházy Ferenctől hét mérő búzát vett kölcsön
Esterházy Ferenc szerződése Isak Hersli (Herschl) nevű
győri zsidó gabonakereskedővel
Kéry János elismervénye Esterházy Ferenc Fejér
vármegyei főispántól felvett 13 forint kölcsönről
Babocsay László elismervénye Esterházy Ferenc Fejér
vármegyei főispántól kölcsön vett 50 forintról
Lelovics László fehérvári (Alba) perceptor kötelezvénye
arról, hogy Esterházy Ferenc Fejér megyei főispán
honoráriumából még hátra lévő 821 forintot megfizeti
Simoga Ferenc veszprémi lakos levele E. Ferenchez,
melyben kötelezi magát arra, hogy adósságát negfizeti
Daróczi János elismervénye arról, hogy Esterházy
Ferenc emberétől, Mészáros Istvántól 50 forintot vett
kölcsön
Esterházy Ferenc cseszneki kapitány adóslevele a
nagyszombati káptalan részére a felvett 2000 forintról
Esterházy Ferenc halála után maradt adósságok
fizetéséről szóló nyugták
5. Esterházy III. Imre nyitrai püspök
Esterházy Imre nyitrai püspök feljegyzései apja,
Esterházy Péter néhai Bárdosy Györgytől 1675-ben
fevett 200 forintos és 1698-ban felvett 300 forintos
kölcsöneiről, mellékletben az eredeti elismervény
Szunyogh László meghatalmazása, hogy felesége
Esterházy Julianna ügyében testvérével Esterházy Imre
nyitrai püspökkel szemben eljárjon
Török fogságból kiváltottak költségei. Pozsony

1706

1707
1717, 1744
1724
1734
1736

1740
1741

1719
1724-1751

1698-1768
1723 (1698)

1724

1726.10.09.

héber hitelesítési formulával

Esterházy Imre családtagjaitól felvett kölcsöneinek
elismervényei: hugától Esterházy Magdolnától
(Esterházy Sándorné) harmadfélszáz majd 1000 forintot
Esterházy Imre vállalja apjának, Esterházy Péternek az
esztergomi káptalantól felvett 4420 forintos tartozásának
kiegyenlitését
Földváry Sándor atyja, Földváry András után maradt
javainak felsorolása, melyet Esterházy Péter, majd fia
Esterházy Imre püspök kezelt
Dworeczi Kocsek Bernardusnak kifizetett régi
adósságok elismervényei
Esterházy Péter adósságait fia, Imre egyenliti ki
Sinkovics Jánosnak és Mohoss Lőrincnek
A nagyszombati káptalan kötelezvénye az Esterházy
Imre nyitrai püspöknek adott 480 forintos kölcsönről
Esterházy Imre nyitrai püspök igazolja, hogy apja,
Esterházy Péter néhai Bárdosy György leszármazóinak
200 forinttal tartozik, amit 1675-ben vett fel
Bárdosy Imre elismervénye arról, hogy Esterházy Péter
tartozását Esterházy Imre nyitrai püspök kifizette
Különböző kölcsönökre vonatkozó nyugták,
kötelezvények, egyezségek
A család különböző tagjainak kölcsöneire vonatkozó
elismervények, nyugták, kötelezvények (recognitio,
obligatoria, quietantia). Köztük egy tanúkihallgatási
jegyzőkönyv Esterházy Imre püspöknek a néhai
Illásházy Miklós örököseinél lévő 1500 forintról
Esterházy Imre nyitrai püspök kölcsöneire vonatkozó
számlák és nyugták. Quietanciae et charta biancales
comitem Emericum Esterházy concernentes.
6. Esterházy IV. Imre generális, veszprémi főispán

1721, 1736

1728

1739

1741-1743
1743-1744
1754
1755

1756
1726-1756
1631-1757

1759-1767

1760-1798

Esterházy Imének a nyitrai szeminárium javára tett
alapítványával kapcsolatos levelezés és nyugták. A
szeminárium javainak adminisztrátora Nejedly József.
Az alapítványt 1769-ben tették
Esztergomi káptalantól felvett kölcsön ügye,
pannonhalmi bencésektől felvett összegek, a cseszneki
uradalmi jövedelmekből átvett pénzek, pozsonyi Szent
Erzsébet apácáktól felvett összegek
Esterházy Imre generális tartozásaira vonatkozó
kötelezvények és törlesztésekről szóló nyugták,
melyeket már az örökösök intéztek
Esterházy Imréné Traum Mária elismervényei a felvett
összegekről

1769

1760-1797

1773-1797

1775-1797

7. Esterházy II. János soproni adminisztrátor

1715-1735

8. Esterházy III. János koronaőr
Esterházy III. János adóslevele a néhai Kovács Pál
prépost javainak [nagy]bátyjával, Esterházy Lászlóval
együtt történő megváltására felvett 500 forintról

1735-1754
1736

9. Esterházy Jánosné Berényi Borbála
10. Esterházy József
Számlák és nyugták. A pozsonyi Szent Erzsébet apácák
előljárójának, Mária Klárának elismervényei az
Esterházy József által tőlük fölvett 4000 forint kölcsön
törlesztő részleteiről
11. Esterházy Mária Anna
Nyugták
12. Esterházy Magdolna
Esterházy Magdolna nyugtái apjának, Esterházy Pálnak
adott kölcsönökről
13. Esterházy Mihály
14. Esterházy Pál (1761-1808) altábornagy

1732-1756
1792-1796
1792-1796

1793-1797
1738-1739
1738-1739
1683, 1717
1785-1798

Számos nyugta a kamatra kölcsönbe
adott tőkerészekről, melyeket
általában a szeminárium prefektusa
ír alá.

Esterházy Pál adóslevele Johann Sigmund
Baunmüllertől felvett 1300 forintról, és annak
törlesztésére vonatkozó feljegyzések
Esterházy Pál részére és az ő nevében kiállított pozsonyi
számlák, nyugták (conto, assignatio, quietantia). Köztük
több is Andreas Fischer pozsonyi chirurgus (sebész) és
özvegye részére
Miscellanea res in solutionibus rationem comiti Pauli
Esterházy factis. Muraközy József rédei prefektus által
elintézett ügyek (általában kölcsönügyek,
megrendelések) és hozzá intézett levelek, melyekben
Esterházy Pál pénzt kér
15. Esterházy Péter
Esterházy Péter 3700 forintos kölcsönszerződése Tevely
Györggyel
Esterházy Péter elismeri bátyja, Dániel 10000 rénes
forintos tartozását, melyet az esztergomi káptalantól vett
fel
Esterházy Péter elismeri nagyanyjáról, Rumy Juditról
maradt 1000 rénes forint tartozást, melyet a hainburgi
szegényeket illető alapítványtól vett föl
Nyugták
Esterházy Péter kihelyezett pénzei és adósságai
lajstroma
16. Esterházy Zsigmond
Esterházy Zsigmond kötelezvénye arról, hogy öccsétől,
Esterházy Imrétől 666 forint kölcsönt vett fel, mivel
teljesen leégett beczkói háza és minden ingósága
17. Caramellia grófné számlái
18. Bercsényi Zsuzsanna (Zichy Péterné)
Venthiers Erzsébet (Drisberger Károly György özvegye)
gróf Bercsényi Zsuzsanna elleni adóssági pere

1785

1793-1798

1793-1797

1699-1740
1699
1719

1730

1731-1740
s. d.
1676-1691
1676

1792-1793
1731-1733
1731-1732

Szailer Ferenc József gyógyszerész és budai szenátor
mint néhai Plotsleger János felsőörsi prépost
végrendeletének végrehajtója Bercsényi Zsuzsanna
elleni pere néhai férjének a pérposttól felvett 1000 forint
adóssága miatt
19. Illésházy Julianna
Számlák és nyugták
20. Horváth József
Horváth József kihelyezett pénzeiről való számadás
Vánosi Franciska elszámolása a Horváth József feletti
gondnokság költségeiről
Horváth József és Vánosi Franciska egyezsége Fejér
megyei birtokokra vonatkozóan
Ismeretlen számadáshoz fűzött megjegyzések. Horváth
József többször előkerül benne, Domina Trimeliana és
Székesfehérvár város magistrátusa is; elsősorban hitelre
kihelyezett pénzekről van benne szó
Feljegyzés Horváth József ügyében
Horváth József és Vánossi Franciska közötti döntés
Horváth József (Horváth Zsigmond és Vánosi Lőrinc
leánya, Katalin fia) elszámolása Vánosi Lőrinc leánya,
Franciska felé
21. Káldy Kata
Káldy Kata kölcsöneivel kapcsolatos iratok, illetve
Káldy István Ligvándon (Sopron vm.) lévő jószágának
elzálogosítása
22. Reviczky-árvák vagyona
Reviczky javak összeírása
Végh Péter levélfogalmazványa ismeretlen herceghez a
Reviczky-árvák ügyében
Elismervény Reviczky János Ignác halálához
kapcsolódó 75 forint kifizetéséről
Franz Alexander von Hartler (?) levele ismeretlen
herceghez a Reviczky családdal kapcsolatban

1733

1775-1795
1775-1795
1732-1740-es évek
1732
1740
1740-es évek

s. d.
s. d.
s. d.

1710-1730
1710-1730

1739-1756
1739
1739
1739
1739

Végh Péter levele Lamberg grófhoz a Reviczky- árvák
ügyében
Szunyog Éva nyugtája a Reviczky János árváit illető
aranyneműk árának nagybátyájtól, Esterházy III. Imre
nyitrai püspöktől való átvételéről
Esterházy III. Imre nyitrai püspök által gyámolt
Reviczky-árvák kassai házára vonatkozó kiadasokról
számadás
Reviczky János, a Haller regiment kadétjának
elismervénye húsz rajnai forintról, melyet Esterházy III.
Imre nyitrai püspöktől vett kölcsön
Reviczky János hagyatékának (?) összeírása
23. Kiegyenlitett tartozások
Detra András, Gril Ignác, Zichy Mihály részére.
Valamint egy családon belüli kielégités, Perényi Imréné
Esterházy Borbála kapta kézhez 1796.03.22-én meghalt
néhai gr. Zichy Miklósné budai osztálya szerint neki járó
1622 forintnyi összeget Esterházy IV. Imrétől
24. Fizetésekre és nyugdíjakra vonatkozó iratok
Exolutiones in sallaria et pensiones. Fizetésekre és
nyugdíjakra vonatkozó iratok (nyugták). Franciscus
Schatt rédei (?) kamarás (camerarius) és Matthias
Schreffel dárdai uradalmi officialis, illetve özvegye
részére kifizetett összegekre vonatkozó nyugták.
25. Vegyes számlák, nyugták, kölcsönügyletek
Buchány József kötelezvénye 50 forintról Rumy
Juditnak
Esterházy I. Imre elismervénye arról, hogy az apja, I.
Dániel után megörökölt ezüstnemüket (aranyos mosdó
csurgóstól, medencéstől, egy kard, egy csésze és egy
bot) a bot kivételével bátyjának, Esterházy I. Jánosnak
adta adóssága törlesztéséül

1739
1747

1754

1756

s. d.
1763-1796
1763-1796

1793-1798
1793-1798

1603-1813
1662
1673

A kifizetéseket Muraközy József
ellenjegyzi, aki ekkor Győrben
székel és nyitrai, ill. veszprémi
ítélőtáblai esküdt, valamint az
Esterházy javak prefektusa

Esterházy I. János (1625-1692) győri alparancsnok
kötelezvénye 300 forint összegű tartozásának
megfizetéséről
Esterházy Mihály Esterházy I. Jánoshoz kölcsöne
ügyében
Horváth János adóslevele a Munkácson lakó Vásárhelyi
Jakabtól Klajcsanon lévő földje terhére felvett 30
forintról
Gál Mária adóslevele Marin Péter özvegyétől, Dessőffy
Katától felvett összegről
Gál Mária adóslevele Marin Pétertől, első férjétől
származó gyermekeinek költségére, különösen az
iskolában tanuló Jankó fiának költségére felvett 38
forintról és 60 pénzről
Nagy János győri lovas hadnagy és Miskey István győri
vice hadnagy elismervénye arról, hogy egy rab
kiszabadítására Ocskay Magdolnától (Esterházy I. János
felesége) 300 forintot vettek fel, melyből többek közt
egy király színű karmazsin selyemből készült háló övet
és paplant vásároltak
Kéry Ferenc és Esterházy Borbála kötelezvénye Károlyi
Évától felvett 300 forintról
Svábi Imre pere Zichy Ferenc, Miklós és nővérei ellen
apjuk, Zichy Péter kölcsönügyletei miatt
Levélfogalmazvány adósság ügyében
Keltezés nélküli nyugták
b) Építkezésekre vonatkozó számlák, nyugták, tervrajzok
Pozsonyi ház

1676

1680
1680

1680
1680

1685

1689
1733
1754
s. d.
1760-1798

Főként pozsonyi és győri mesterek (üveges, szabó,
1779-1795
zárkovács, asztalos, patikus, építőmester, kőműves,
vakoló, stb.) által kiállított számlák Esterházy IV. Imre
részére, illetve kisebb munkákra kötött szerződések,
köztük egy, melyet Muraközy József kötött a pozsonyi
ház vakolatának javítására Pachtel Pál vakolómesterrel
A pozsonyi házon végzett munkákkal, a felújítással, a
1785-1798
kert rendbentartásával, kerítés építésével kapcsolatos, a
ház berendezésére, a majorház építésére, árnyékszékre,
ablakokra, a padolásra, lüszterek tisztítására, tükrök,
ablaküvegek, kályhák, ágyneműk, szalmazsákok,
bútorok készítésére vonatkozó számlák. A pozsonyi ház
inspektorának fizetése. A számlák közt Esterházy Pál
kölcsönvett pénzekről kiállított elismervényei (három
esetben zsidótól kért kölcsön)
Rédei kastély
Győri mesterek számlái rédei építkezésekhez használt
építőanyagról
Győri mester számlája a rédei építkezéshez használt
építőanyagról
Schloser conto, azaz a rédei kastélyra vonatkozó
számlák és egyéb nyugták

1766, 1776
1766

1760-1761
A cseszneki várban végzett építkezések számlái
Michael Wagner oszlopi kőműves által a (cseszneki)
1760
várbeli tömlöcön végzett 41,5 napi munkáért kifizetett
18 forint 67,5 krajcárról (átlag 45 krajcár/nap) szóló
nyugta
Bernhard Bilder cseszneki ács által a (cseszneki) várban 1760
végzett 48 napi munkáért kifizetett 21 forint 60
krajcárról (átlag 45 krajcár/nap) szóló nyugta

teljesen rekonstruálható a ház
berendezése, a kert

Farkas István csetényi kovácsmester által a cseszneki
tömlöc ajtájának megcsinálásáért kifizetett 6 forintról
szóló nyugta
Johann Paul Fleischmann győri vaskereskedő számlája
építkezési anyagokról (vasak, szögek)
Kolosváry György cseszneki tiszttartó által Andrásy
János győri deszkástól vásárolt zsindelyekről szóló
elismervény
Michael Wagner oszlopi kőműves által a (cseszneki)
várban végzett 3,5 napi munkáért kifizetett 1 forint 57,5
krajcárról (átlag 45 krajcár/nap) szóló nyugta

1760

1760
1760

1761

Tervrajzok: rédei ajtó, zámolyi torony, surányi ház
18. század
alaprajza, ismeretlen épület, ismeretlen istálló, galántai
templom, Győr belvárosi ház (palota), Esterházy III.
Imre nyitrai püspök pozsonyi háza, ismeretlen palota,
ismeretlen épület (das alte ... Haus), ismeretlen épület
alaprajza kerttel, ismeretlen épület metszete és alaprajza
(A-D), surányi épület alaprajza, dömösi templom és ház,
galántai istállóról szóló leírás, a dömösi templom
tervrajzai és egyéb ismeretlen épületek tervrajzai,
sárosdi kőhíd (1796), galántai kastély, rédei épület
alaprajza
c) Katonaállítás költségei, kiadásai
Inszurrekcionális (katonaállítási) kiadások: mesterek
(csizmadia, szabó, szíjártó, stb.) számlái, nyugtái;
vármegyei subsidiós pénztári és egyéb nyugták; azon
költségek összeírása, melyeket az Esterházy IV. Imre
örökösei által kiállított hat katona felszerelésére,
fizetésére költöttek
3. Családtagok levelezései
a) Esterházy I. Dániel

1735, 1797-1798
1797-1798

1622-1820-as évek
1622-1635

Köztük: szép magyar nyelvű számla
Stojanovics György veszprémi
boltostól a különböző textiliákról,
melyeket az egyenruhákhoz
vásároltak. Lásd: 1797. április 27-i
vármegyei közgyűlés

b) Esterházy II. Dániel
Esterházy I. Dániel és Cziráky Kata házasságának
jóváhagyása: Szécsenyi György érsek feloldozza őket a
rokonság miatti akadály alól
c) Esterházy Imre esztergomi érsek
Esterházy Anna Margaréta gyászkeretes levele
III. Károly király levelei Esterházy II. Imre esztergomi
érsekhez
Esterházy Imre érsek saját kezű levele (unoka)húgához
d) Esterházy Mihály
e) Esterházy Pál herceg
f) Esterházy Péter
Gróf Berényi Judit levele Esterházy Péterhez, amelyben
férje, Zay András halálát adja tudtul, ami 1734. III. 15én történt, házasságuk 12. évében
g) Esterházy Zsigmond
h) Károlyiak levelei
Károlyi Sándor és Károlyi Ferenc levelei Esterházy III.
Imre esztergomi kanonkhoz és Esterházy Péterhez a
Bosnyák család javairól és a Károlyiak surányi
birtokairól
i) Vegyes levelek
Esterházy II. János, Esterházy Pál nádor, esztergomi
káptalan, Koller Ferenc, Pyber László, Nagy Ádám,
Podhorszky György és Baranyai Gáspár Trencsén
megyei szolgabírák, Domanicki János, Amade Ádám,
Jeszenszky Mihály levelei elsősorban felvidéki birtokok
ügyében. 1663-ból az esztergomi káptalan levele,
mellékletként Esterházy Zsigmond familiárisainak
elismervénye uruk részére átvett ingóságokról
I. Lipót levele Illésházy György étekfogómesterhez,
bizonyos adósság ügyében
Kántor János levele Zichy István győri vicekapitányhoz.
Hírt ad a budai vízivár elfoglalásáról

1688-1714
1690

1722-1740
1722
1728-1740
s. d.
1813-1820-as évek
1684, 1699
1717-1734
1734

1630-1690
1719-1758
1719-1758

1669-1815
1663, 1686-1691

1675
1686

Révay Zsigmond levele az esztergomi káptalannak
dománisi birtokkal kapcsolatban
Lesesics Mihály levele Kardos Benedekhez, Batthyány
II. Ádám csikvári kapitányához. Visszautasítja, hogy
Kardost a szombathelyi káptalan előtt
plenipotentiariusnak vallja. Esterházy Ferenc grófnak ő
nem adott el semmit, aki eladott, az álljon érte jót. 500
foinrtért nem adja el a becsületét
Mednyánszky Ferenc László levelei testvéréhez, Anna
Máriához
Vegyes magánlevelezés: Maholányi, Pálffy Miklós,
olasz és francia nyelvű levelek Esterházy III. Imre
nyitrai püspökhöz, Nyitra megyei szolgabíró levele,
Kassa város Esterházy IV. Imréhez
gr. Berényi Zsigmond pécsi püspök levele húgának,
Berényi Borbálának, amelyben többek közt Esterházy
Ferenc temetése felől is ír
Tomcsányi Pál divékújfalui birtokos Esterházy
grófnénak (Esterházy III. Dánielné Erdődy Anna?) írt
levelei

1687
s. d. [1700-as évek
legeleje]

1729-1740
1720-as-1750-es évek

1747

1768-1769

4. Családtagok iratai
a) Hadügyi iratok
1. Török elleni háború
Zsitvatoroki, szőnyi, nicolsburgi békékkel kapcsolatos
iratok
Bethlen Gábor diplomáciai és Rákóczi György török
hadjáratának iratai
Beregszászi Kászony Mihály diplomáciai irása
(Magochy Ferenc)
Rimay János diplomáciai iratai a zsitvatoroki béke
előkészitéséhez.
A szőnyi békekötés pontjai

1606-1628, 1642
16061608
1608
s. d.

I. Rákóczi Györggyel folytatott tárgyalások pontjai
(Esztergomhoz tartozó falvak felsorolása)
Ibrahim szultán levelei fordításban
Michael Dasquier jelentése (Esterhazy I. Daniel)
Rimay János levele
"Acta revolutionum principis Gabrielis Bethlen…"
Bethlen Gábor fejedelemnek a cseh és morva rendeknek
nyújtott segitségéhez és a törökkel folytatott
tárgyalásokhoz kapcsolódó aktáinak és leveleinek
másolati könyve (kötetbe összegyűjtve)

1618
1627-1642
1628
1602-1629

1620-1645
Esterházy Miklós török háborúkkal kapcsolatos iratai
Esterházy Miklósnak és Szelepcheny Györgynek küldött 1642
levelek a török ellenes harcokkal kapcsolatban. (Lippai
György, Mikó Ferenc, Orosy György, Rótth Sándor)
"Acta tempore belli Turcici interventa 1642"
"Missiles, tractatus, patentes et opinio statuum in
diversis causis maxime revolutionum tempore interventa
ac intrinsecum regni statum concernentia de anno 1620
et subsequis". Másolati könyv, benne: Ordo militiae
turcicae quem in bellis observant; Mohács előtti
oklevelek másolatai, kimutatás a győri végvárhoz tartozó
várak katonai állományáról (közte Pápa és Veszprém,
Tihany), Szapolyai János levele a pápához. Az 1-85.
oldalig Esterházy Miklós nádor iratait, a 86-153. oldal
különböző, a század második feléből származó katonai
vonatkozású iratokat (győri főkapitányság) tartalmaz
1640-es évekből származó dokumentumok (Rákóczi
1640-es évek
György háborúja, pl. Wesselényi jelenti, hogy Illésházy
Gábort átállította a király oldalára Murány, 1644. XI.
21.; Illésházy Gábor levele Esterházy Miklós nádorhoz
közbenjárásért, stb. er)
Esterházy I. Dániel hadügyi iratai
1615-1654

Esterházy Miklós (?) és Pázmány
levelezése kettejük viszonyáról;
Cáky Lászlónak a nádori hivatal
vállalásáról (1636); lemondás
fontolgatása (1638); Pázmánnyal
való ellentétek; török béke
meghosszabítása (1642); Bethlen
Gábor levele a cseh királynak
(1621)

Magyar királyok leiratai Esterházy Dánielnek a török
ellenes harcokról és az ország ügyeiről

1615-1654
1632-1688

Esterházy János (1625–1692) győri kapitány iratai –
Montecuccoli-levelezés, győri végvári iratok
Raimondo Montecuccoli levelei Esterházy János győri
kapitányhoz
Raimondo Montecuccolihoz címzett levelek, többek
közt: Igmándy István, Zichy István, Sigarto Jakab,Szőcs
Benedek, Nagy Ferenc levelei
A bécsi királyi katonai tanács iratai (intimátusok)
Esterházy János ezredesnek a török elleni védelemről
Esterházy János egyéb, főként hadügyi levelezése
Batthyány Ádám levelei Esterházy Jánoshoz
Esterházy János különböző aktái a törökellenes
harcokról
Győr és Komárom vármegye lakosságának
folyamodványa az uralkodóhoz a török uralom miatt
fennálló többszörös adózás és a hadikiadásokhoz való
hozzájárulás, beszállásolás terhe miatt.
Győr, Komárom és Veszprém vármegye lakosságának
folyamodványa a hercegprímáshoz, amelyben a
komáromi rác katonák által elkövetett erőszak miatt
panaszkodnak és megbüntetésüket kérik.
Győr és Komárom megye lakosságának folyamodványa
a Guberniumhoz a háborús viszonyok miatt elszenvedett
többszörös adózásuk ügyében
Győr, Komárom és Veszprém vármegye lakosságának
folyamodványa a hercegprímáshoz, amelyben a
komáromi rác katonák által elkövetett erőszak miatt
panaszkodnak és megbüntetésüket kérik.
A győri magyar várkatonaság Esterházy János (?)
főgenerális részére előterjesztett sérelmei

1659-1687
1661-1671

1669-1688
1637-1688
1680-1685
1632-1685
s. d.

s. d.

1675

s. d.

s. d.

A végvári katonaság és a civil lakosság jogait biztosító
uralkodói szabályozás (földhasználat, haszonvételek,
bíráskodás, beszállásolás, stb.)
Musztafa eszéki aga, mohácsi bég Karcsag Gyurka győri
vitéz részére kiadott útlevele
Hadiszerek összeírása
Tihanyi tanúkihallgatás: Majláth Miklós Kedhelyi János
tihanyi várkapitány ellen
A tihanyi lakosság összeírása
2. A Wesselényi-féle összeesküvéssel kapcsolatos iratok
3. Thököly-féle felkelésre vonatkozó iratok
4. Esterházy Pál nádor hadügyi iratai. "Acta belli et
pacis in mandatis regnis, repraesentationibus et
reciprocis missilibus ac systhemate de paragenda
conscriptione imponendoque onere regnicolarum
fundata cum subsequa annorum serie". Benne: összesítő
kimutatás a vármegyékben található porták számáról,
továbbá utasítás a Veszprém megyei dika-összeírás
végrehajtásáról, a hadiadó kivetéséről, bevételekről
szóló kimutatás, instrukciók
5. Rákóczi szabadságharc iratai
Esterházy II. Dániel kuruc altábornagynak a
szabadságharcban való részvételével kapcsolatos iratok
Esterházy II. Dániel kuruc altábornagy levelezése,
főként a szabadságharccal kapcsolatos levelek
A szécsényi országgyűlés végzései
"Tractatus belli Rakócziani" 1711-ben készült másolati
könyv, erősen hiányos
Vegyes iratok
6. Vegyes hadügyi iratok
b) Esterházy III. Imre nyitrai püspök iratai
1. magániratok (levelek, gyászjelentések, birtokügyi, pénzügyi

s. d.

s. d.
1657, s. d.
1673
1680
1671
1683, 1685
1695-1699

(1664-)1704-1713 (-1715)
1710-1713 (-1715)
1664-1711
1704-1708
18. század
s. d.
1625-1773
(1647-) 1717-1763
1723-1762

kötetbe kötve

Német és magyar nyelvű levelek, több ízben báró
Sándor László és Berényi családbelieklevelei
Gróf Esterházy Károly levele Esterházy III. Imrének
szombathelyi faizás ügyében
Gróf Batthyány Pál pozsonyi prépost gyászjelentése
(meghalt Pozsonyban, 1740. XII. 5. 9 óra tájban), küldi
gróf Batthyány Ádám, testvére
Esterházy Eleonóra (Pálffyné) gyászjelentése (meghalt
1749. IX. 25.), küldi Esterházy Anna Margareta
Esterházy
Kuthnári báró Jásay/Jászy Klára, Berényi Zsigmondné
gyászjelentése (meghalt 1756. IX. 16.
gyermekszülésben, a gyermek is meghalt; 28 évesen, 10
évi házasság után; egy lánya, két fia van)
Esterházy Mária Anna gyászjelentése (meghalt 1757.
december 11, miután aznap egy élő gyermeket szült),
küldi férje, gróf Batthány Ádám
Gróf Nádasdy Boldizsár királyi kamarás, Komárom
megye főispánja, hétszemélyes tábla ülnöke
gyászjelentése (meghalt Pápán, 1761. IV. 24. reggel hat
óra tájban 53 éves korában, 19 évi házasság után), küldi
Árva Berényi Erzsébet
Vegyes iratok, köztük Imre püspöki kötelességei
2. hivatali iratok
Kanonoki, püspöki hivatali levelezés
A nyitrai püspökség birtokjogi iratai - a püspökség
jogait, birtokait és alattvalóit érintő ügyek (kiváltságok,
határviták, stb.)
A budai pálosokkal Dömös ügyében folytatott határvita
(per anyaga)
Dömösi lakosoktól a plébánosuknak járó jövedelmek
összegzése
Pálffy Miklósnak a nyitrai káptalanhoz küldött még
bontatlan (!) megkeresése

1730-as-1761
1759
1740

1749

1756

1757

1761

1734-1761
(1258-) 1596-1763 (-1770)
1733-1763
1596-1762

1692-1744
s. d.
1727

A püspökség báró Sándor Lászlóval folytatott birtok- és
kölcsönügye
A püspökség jogbiztosító iratainak ügye (Erdődy Ádám
korábbi nyitrai püspöknél)
Spáczay Pál nyitrai püspök végrendelete
E. Imre beadványának fogalmazványa Solt mezővárosa
és a Rudnyánszky birtok Egyháza falu közötti határ
ügyében (megyei hovatartozás elsőre nem derült ki)
A Cassa Parochorum iratai
Összesítés a Cassa parochorumba fizetett összegekről
1744 és 1750 között (52685 ft 6 kr, évente változó
összegek!)
A kancellária leirata Esterházy III. Imrének, melyben
felszólítják, hogy az 1741 óta elmaradt befizetéseit a
Cassa Parochorumba pótolja (évente 6000 forintot kell
jövedelméből erre a célra áldoznia, kimutatásuk szerint
jelenleg 22500 forinttal adós
A nyitrai káptalan kimutatása Esteházy III. Imre egyházi
célokra kifizetett összegeiről (1741. II. és 1745. XII.
között templomok felújítására 8704 ft 50 1/2 kr;
plébánosok segítésére 7521 ft 75 kr; püspöki épületek
felújítására 12955 ft 24 kr) uradalmanként és évenként
lebontva
Összesítés a Cassa Parochorumba fizetett összegekről
1751 és 1762 között (125499 ft 54 3/4 kr)
Esterházy III. Imre nevében Rehorovszky Márton
trencséni plébános, egyben nyitrai kanonok tiltakozik a
város hatósága előtt az ellen, hogy az uralkodó
engedélyezi a lutheránusok vallásgyakorlatát, és imaház
építését
Főispáni iratok
királyi leiratok
helytartótanácsi leiratok
főispáni hivatali iratok

1736-1746
1258, 1759-1760
1740
s. d.

1740-1762
s. d.

[1745]

1746

s. d.
s. d.

1750-1770
1750-1759
1758-1761

subsidiummal kapcsolatos iratok
A nyitrai vár katonai felszerelése ügyében keletkezett
iratok (specifikációk, Nesselrode gróf levelei)
a határvizsgáló bizottság iratai
c) Esterházy Imre tábornok iratai
1. magániratok
Levelek, ügyvédi meghatalmazások, elismervények,
kölcsönügyek, rokonok levelei, osztálylevél, Esterházy
IV. Nep. János gyámságára vonatkozó iratok
Örökségével kapcsolatos iratok
Vegyes, katonai tárgyú iratok
Katonai kinevezései
Katonai tárgyú levelezése
2. hivatali iratok
Egészségügyi biztosi, járványügyi iratai
Mária Terézia Esterházy IV. Imréhez küldött
járványügyi tárgyú levelei és Imre válaszfogalmazványai
Esterházy IV. Imre különböző címzettekhez
járványügyben írott leveleinek fogalmazványai
Az Esterházy IV. Imre tábornok által vezetett királyi
egészségügyi bizottság aktáinak elenchusa
Lengyel iratok („Polonica”) - orosz-lengyel háború
iratai
Katonai iratok, továbbá Albert szász herceg és
Jablonowska hercegnő levelei
Mária Terézia Galíciának és Lodomériának kiadott
rendelkezései latin és lengyel nyelven

1742-1762
1728-1735
(1647-) 1717-1757
(1723-) 1769-1799
1748-1799
1761-1799

1778-1798
1748-1778
1768-1773
1764-1787
(1723-) 1769-1792
1769-1772
1770-1771
1771
1769-1772
(1769-) 1770-1772 (-1773)
1769-1773
1773

Török József udvari tanácsosnak és Berzeviczy
Jánosnak, a sandeczi körzet vice-adminisztrátorának
levelei Esterházy IV. Imre tábornokhoz
(locumtenenshez) a lengyelországi eseményekkel
kapcsolatban. Közte: Computus a magyar huszárok és a
német gyalogosok számára teljesített szolgálatokról
Esterházy IV. Imréhez írott levelek a lengyel háborúval
kapcsolatban, többnyire lengyel főnemesek a levélírók;
közte Potocka grófnő (pocillatrix magni ducatus
Lithuaniae) eperjesi udvartartásának név szerinti
összeírása s. d.
Borsod megyei főispáni iratai
Közgyűlési- és részgyűlési jegyzőkönyvek
főispáni hivatali iratai
Veszprém megyei főispáni iratai
Uralkodói- és helytartótanácsi rendeletek
Helytartótanácsi leiratok
Közgyűlési jegyzőkönyvek
Főispáni hivatali iratai
Veszprém megyei rabokra vonatkozó iratok (tabella
melafactorum)

1770-1771

1770-1772

1771-1777
(1770-) 1774-1777 (-1778)
1770-1784
1782-1790
1779-1792
(1723-) 1777-1792, sd.
1778-1792

d) Esterházy Ferenc iratai
1690-1744
1. magániratok
Levelezés, szakácskönyv, gyógykönyvecske,
gyászjelentések, „Barát ajándék")
Esterházy Ferenc betegségek kezelésére vonatkozó
1690
könyvecskéje: a fogfájás, a szemölcs, hideglelés, golyva
babonás, ráolvasásos, népi kezelési módja
Győr megye hatóságának oklevele, miszerint Esterházy 1693
Pál nádor parancsára néhai Esterházy II. János győri
alkapitány gyermekeit kétségtelen grófoknak ismerjék el

Esterházy Pál nádor parancslevele a veszprémi
1695
káptalanhoz, hogy Esterházy Ferenc, valamint Miskei
István és Szekeres István ügyében tartsanak vizsgálatot
Orosz László Esterházy Ferenc Fejér megyei főispánnak 1696
zálogba adja az általa kiváltott Győr megyei Szemere és
Felpéc birtokrészeit
"Barát ajándék". A pozsonyi mariánus ferences konvent 1698
provinciálisának díszoklevele egyik Esterházy családtag
részére, amelyben kinyilvánítja, hogy őt és halottainak
lelkét befogadja és biztosítja, hogy lelki üdvéről életében
és holtában is gondoskodnak

Esterházy Ferenc cseszneki kapitány Csikvár
(Szabadbattyán) ügyében kelt irata
Langgon János záloglevele [Esterházy Ferenc] grófnak
az általa átvett arany és ezüsttárgyakról 215 ft értékben
(kamat 6%)
Langgon János záloglevele Esterházy Ferenc grófnak az
általa átvett arany és ezüsttárgyakról 215 ft értékben
(kamat 6%)
"Invitatoriae funebrales antiquissimae de familia
comitum Esterházy". Gyászjelentések gyűjteménye egy
kis füzetbe másolva. Benne Esterházy István, Katalin,
Dániel, Széchényi Julianna gyászjelentése

1701
s. d. [1706-os átvételek, de
három éves kamatról ír,
tehát 1709/10 körül]
1712

Díszes bianco nyomtatvány, felső
részén a mariánus tartományra
vonatkozó metszettel, amelyen
megjelennek a magyar patrónusok,
Szent Ferenc és Szent Klára,
középen Krisztus, két oldalt
épületábrázolások. Az oklevél alján
a tartomány ép papírfelzetes
pecsétje

"Az öreg cseszneki grófnak szakács és gazdálkodó
könyve, mellyet többnyire maga kezivel összve írt".
Latin és magyar nyelvű receptek, befőtteltevés,
lictariumok főzése, morsella készítése, pogácsa,
marcipán, mandulakása; meggy, cseresznye és szőlő
frissen tartása télre; faggyúgyertya készítése, lúdhízlalás
zsidó módra, rozsólis készítése, különböző kásák, húsok
elkészítése, olasz rikotta
[Esterházy Ferenc] válaszai nővére, Esterházy Mária (E.
Istvánné) gazdálkodással kapcsolatos feljegyzésére
Esterházy Mária feljegyzése Esterházy Ferenc részére a
neki a cseszneki urdalomból megegyezés szerint járó
javakról
Levelezés
Esterházy Pál nádor értesíti Esterházy Ferencet, hogy a
grófi diplomája nála van, ha ünnepek alatt eljön hozzá,
személyesen adja majd neki oda, s Fejér megyei
főispánságáról is egyeztet vele akkor
Maholányi János personalis és Szente Bálint levele
Esterházy Ferenchez. Királyi parancs szerint meg kell
tartani Esterházy Istvánné és Esterházy Ferenc közötti
osztályt előttük. Javasolják a grófnak, hogy IV. 17-e és a
következő napok legyenek Pozsonyban (az öreg
grófnőre tekintettel), illetve, ha az jobb, Győrben. Várják
a választ.
Keresztes Péter veszprémi lovas hadnagy feljegyzése
arról, hogy Lesecsits Mihály sógorával együtt Fehérvár
vidékén bírt jószágát 100 magyar forintért Vörös Pálnak
eladták azért, hogy a rá eső ötven forintból a tihanyi
prédikátort és Bolla Erzsébetet elégítsék ki, s így váltsák
vissza bajomi jószágukat. A Lesecsitsnek járó 50
forintot is meg fogja adni

A könyvecskében két cédula, az
egyik Thaly Kálmán feljegyzése
aláírásával arról, hogy a
szakácskönyvet Radvánszky
Bélának kölcsön adta, aki azt
lemásoltatta és kiadta, a másik
cédulán Radványszky köszönettel
visszaküldi Thalynak a könyvet.
1883
s. d.
s. d.

1691

1698

1699

Vörös János levele Keresztes Péterhez és Diskai
Ferenchez Sárosd és Jakabszállása puszták ügyében.
Hallotta, hogy másoknak kínálják a pusztákat, de azok
jelenleg nála vannak zálogban, tiltja őket ettől addig,
amíg a záloglevélben írt esztendők le nem járnak
Meghatalmazás Botka Júlia és Keresztes Péter ügyében
a veszprémi káptalan előtt
Parrag István levele Esterházy Ferenc Fejér megyei
főispánnak, amelyben mentegeti magát, hogy nem ment
hozzá, de kisfia igen beteg, halálán van. Pápáról
érkezett. Említi, hogy Zichy Imre és Zichy István "nem
menenek az temtőre, itt förödnek az savanyú vízen"
Iványos Miklós levele Esterházy Ferenc Fejér megyei
főispánhoz, Esterházy bizonyos rétjeinek használata
ügyében: a füvet megtekintették, kérdezi a legeltetés árát

1699

Parrag István levele Esterházy Ferenchez vegyes
ügyekben
Csernel Bálint levele Esterházy Ferenchez Jakabszállás
és Sárosd puszták megvétele tárgyában. Veszprémben
volt, s hallotta Keresztes Péternétől, hogy a gróf meg
akarja venni a pusztákat, ezer tallérért, azonban a
rokonság 2000 forintra tartja. Neki is jussa van hozzá,
mivel a felesége apja testvére volt a tárgyaló feleknek.
Kéri a grófot, hogy informálja az eseményekről, mivel a
rokonság információi nem elegendőek. Hazafelé tartva
Pápán úgy értesült, hogy a megegyezés meg is történt.
Kéri, hogy az információt Pápára, Kőrösi Ferenc
özvegyének küldje meg
Keresztes Péter levele Esterházy Ferenchez, köszöni a
megküldött 1000 forintot
Diskai Ferenc levele Esterházy Ferenchez, egy jobbágyát
a prépost elfogatta, de elengedné, azonban a lector nem.
Kéri közbenjárását a veszprémi káptalannál

1700

1700
1700

1700

1700

1700
1700

Lesecsits Mihály levele Esterházy Ferenchez, tiltja a két
puszta használatától, amely részben az övé, Diskai és
Keresztes Péter eladta ugyan a részét, ő nem. Felesége a
"legh örögyebik Bottka Aszony", sógora Kardos
Benedek csikvári kapitány
Keresztes Péter levele Esterházy Ferenchez. Parrag
István levelét megküldi a grófnak. A minap Fehérváron
beszélték, hogy a gróf lepsényi birtokrészek kiváltására
adna pár forintot, azt kéri, küldje meg. Kéri egyúttal,
hogy a veszprémi káptalan paloznaki birtokán lévő
bajomi jobbágyuk visszaadását segítse elő. Csernel
Bálinttal is intézik az ügyet.
Monkovaz (?) Dániel levele Esterházy Ferenchez. Fejér
megyei jakabszállási és kispusztai földeket a polgárdi,
fülei és kajári lakosok használták a török idők óta,
perkátaiak nem. Gabonát vittek el, azt vizsgáltatta ki
Diskai Ferenc levele Esterházy Ferenchez [Jakabszállás
és Sárosd] vásárlása ügyében. A lepsényi jószágot a gróf
kegyelméből megkapták. 1500 forintot fizetett a
birtokokért, de ezt Lesecsitsné nem hiszi el, azt állítja,
három ezret is látott Kardos Bálint. Kéri, írja meg neki a
gróf az összeget. A rá eső 300 forintból 100 tallért
átadott neki, 100 fejében pedig birtokait kapta meg.
Csernel Bálint ügy is előkerül. Felajánlja a grófnak a
Somogy megyei Bajomban bírt részüket is hatszáz
forintért, Botka Ferencnével együtt.
Parrag István levele Esterházy Ferenchez, többek közt
Csernel Bálint ügyében is (terminállyon Csesznekben);
Gátai építkezésről is
Grassalkovich Antal Esterházy Ferenc közbenjárását
kéri ismeretlen ügyben
Sándor Terézia, született Clairforth gr (?) levelei
Esterházy Ferenchez

1700

1701

1701

1702

1701

1741
1742-1743

Báró Sándor László ügyében kelt levelek Esterházy
Ferenchez (nehezen olvasható aláírás)
2. hivatali iratok (Fejér megyei főispán)
Lipót kinevező levele Fejér megyei főispánságra
Pozsonyi káptalani keresési parancs Fejér váemegye
részére
Skvanics János levele Esterházy Ferenc Fejér megyei
főispánhoz a kért hetven forint ügyében
III. Károly király Esterházy Ferenchez, Fejér megyei
ügyben mandátum
Mária Terézia Esterházy Ferenchez
Fejér megye 1742-es nemesi felkelő zászlajának terve
A magyar kamara levele Esterházy Ferenchez
A magyar tanácsosok felsorolása
5. Országgyűlési iratok
a) Meghívók
Meg nem nevezett országgyűlés meghívottjainak
névsora (1721 után, Esterházy Mihály és József
hercegek özvegyei is)
b) Országgyűlések iratai
1712. évi országgyűlés anyaga (1712. VII. 14.-)
Országos portafelosztás
Votum in diaeta anni 1729. die 20 junii quoad id, utrum
ad suam maiestatem recurrend. Lit. Datum
Portafelosztás összesített táblázata 1647 és 1724 között,
az 1728-as tervekkel
1728/29-es országgyűlés iratai (köztük "naplórészlet",
résztvevők névsora
Országgyűlési végzések
Az 1741-es országgyűlés iratai (porosz háború)
Az 1751-es országgyűlés iratai
Királyi parancsok

1744

1691
1698
1700
1731
1742
1743
s. d.
1622-1774
1622-1741

1712-1774
1712
1712
1729
1728
1728-1729

1741
1751

III. Ferdinánd koronázási ordója
III. Károly koronázási ordója
h) Vallásügyi iratok
6. Vegyes iratok
Leszármazási vázlat (feltehetően a Drágfi család)
III. András Esztergomban 1299. in vig. Assumptionis B.
V. M. kelt, Drág fiait érintő oklevelének másolata
Drágfi jogokkal kapcsolatos feljegyzés
Istvánffy Miklós két Kőrös megyei (Szlavónia) várat
(Vijncse és Dubován?) szerez
II. Rudolf oklevelének töredéke
A vasvári káptalan előtt Sanko János (egr.) ügyvédeket
vall
II. Rudolf király oklevele (másolat)
A vasvári káptalan kiadványa Hosszútóthi János
ügyében
A vasvári káptalan Istvánffy Miklós nádori helytartónak.
Utóbbi előtt megjelent Szalai Erzsébet kaszaházi Joó
László felesége, s kéri, hogy anyai ági rokona, Beiczy
Miklós káptalan előtt tett bevallását írják át. Bejczy
Ambrus fia Gergely fia: Miklós nővérével, Dorottyával
együtt eladta a Sopron megyei Thabor kastélyát Megyesi
Imrének 6000 magyar forintért. 1599-es oklevél átírása
A protestánsok ügyében hozott uralkodói rendelkezések
Thurzó György nádor által kiadva
Sopronnyéken (Neckenmarktban) lévő ház egy
negyedére vonatkozó fassió a győri káptalan előtt
Trencsén vármegye kiadványának töredéke: Esterházy
Gábor és Pál alattvalói ellen
ifj. Rédei Ferenc és felesége, Károlyi Katalin bihari
jószágainak zálogolására vonatkozó oklevelek kivonata
(1620-as évek)

1637 k.
1715
1691-1758
1549-1792
s. d. (Mohács előtti)
1734
s. d.
1549
1571
1573
1592
1594
1600

1610
1612
1617
s. d. [18. század]

Végh János Koroknay Mihály Darány Mihály nevű
jobbágya ellen annak adóssága ügyében
A vasvári káptalan előtt Sennyei Gáspár a
Rábaszentmihályon és Rönökön található telkeit
zálogolja 1100 tallérért Sankó Boldizsárnak, Miklósnak
és Istvánnak
Draskovics György győri püspök pere hatalmaskodási
ügyben
Pálffy Pál nádor előtt a Czobor testvérek jelezték, hogy a
magyar-morva határt képező Morva folyó medrét egy
malomépítés miatt megváltoztatták
Halmi János, Báthory Zsófia fejedelemasszony
számtartója egy munkácsi pusztáját eladja 80 forintért
Marin Péternek
Inkey Lóránt Péter Cziráky Ádám és özvegye, Kéry
Ilona elleni követelése ügyébet alkut köt az özveggyel
Kisfaludy Péter a Bereg megyei Kléczanában található
puszta telke felét eladja Marin Péternek
Báthory Zsófia Bereg megyei Kelecseno-ban,
Dávidházán birtokot adományoz Marin Péternek
Brajkovics Ferenc végrendeletével kapcsolatos vgzés
Horváth László zálogba adja a kaszálóját Marin Péternek

1635

Csáky Lászlóné Konyár falut zálogba adja Szécsenyi
György kalocsai érseknek
A pozsonyi káptalan I. Lipót király parancsára átírja
Esterházy Zsigmond részére Illésházy Gábor és leánya,
Kata (Batthyány Pálné) közötti egyezséget (1665)
Falussy György kiváltja az iványi jószágot Hamarla
Györgytől és feleségétől
Bádeni Hermann őrgróf, győri végvidék
kormányzójához intézett vármegyei sérelmekben hozott
döntései

1675

1641

1649
1651

1664

1668
1668
1669
1671
1673

1676

1678
1682

Sánta Györgyné rumi lakos zálogba adja rétjét 15
forintért
A Sopron vármegyei sedria különböző kiadványai
Csziráky Mózes perbe idézése Káldy István kérésére
Csányi (?) Ferenc levele ismeretlenhez
Draskovics Ádám a Sárváron lévő birtokait eladja
Esterházy Pálnak
Erdődy Györgyné Rákóczy Erzsébet grófnő pere Semsey
János ellen
Nádasdy Ferenc végzése Rába szabályozása ügyében
(másolat)
Parancs (mandatum compulsorium) Kovács János
részére
Meghatalmazás Botka Júlia és Keresztes Péter ügyében
(Veszprémi káptalan)
Esterházy Pál herceg Prettenbrunn (Széleskút) lakosai
ellen
Thököly Mária grófnő (Tournon grófné) és Cziráky
László báró Sopron megyei javakra vonatkozó ügye
Hevenesi János ítélőmester előtt
Pogány családhoz intézett nádori parancs
Feljegyzés töredéke (vége) Cziráky László javaival
kapcsolatban
I. Lipót megerősíti a pécsi püspökséget és káptalant a
birtokaiban (másolat)
A vasvári káptalan Esterházy Pál nádor parancsára átírja
Tallián István nádori ítélőmester 1687. március 3-án kelt
végrendeletét. Végrendeletében több katolikus egyházi
intézményre hagyatkozott, többek közt a felsőörsi
templomra 25, az alsóörsire, szigetire, kéthelyire,
petersdorfira, miskeire, nagycsenkeszire 10 ft-ot,
ezenkívül a kéthelyi templomban a kathedrára egy török
szőnyeget hagyott

1686
1690-1691
1690
1692
1695
1695
1699
1699
1700
1700
1700

1701
1702
1703
1708

Szluha Ferenc és György részére kiadott birtokba iktató
parancs (Sáros és Abaúj megyei birtokok, amelyek
korábban a Sennyey családé voltak)
Erdődy Gábor Antal egri püspök oklevele Andreas
Rubrecht részére
VI. Károly gyöngyösi Nagy Zsigmond báró
magvaszakadtával Inkey Jánosnak adja annak javait
Rupprecht András (Nyitra) szabadulólevele Mórocz
József által
Az esztergomi káptalan Pálffy Miklós nádor kérésére
átírja 1656-ban kelt, az orsztrák-magyar határt leíró
oklevelét
Esterházy József (fraknói ág) és a pesti domonkosok
megállapodása Vörösvár mezőváros visszaváltásáról a
tatai uradalomhoz
Feljegyzés a lehotai plébániáról
Feljegyzés Marin Péter munkácsi szerzeményeiről
Gubasóci alapítvány átadása a jezsuitáknak
A nemeskéri templomra vonatkozó tanúkihallgatás (a
Thököly-felkelés idején elvették a katolikusoktól)
Morva-magyar határ ügye
Nógrád megye hatóságának jelentése a
helytartótanácshoz
Wilhelm Friedrich Speckböttl levele ismeretlen grófhoz
vágbesztercei ügyben
Stierpökh levele ismertelen grófhoz
Felsőbüki Nagy és Czompó családok közötti osztályos
egyezség
Madarász Imre soproni adószedő halála után lefolytatott
vizsgálat iratai
Báró Sándor László a pozsonyi káptalan előtt bevallást
tesz a budetini Szunyog család részére
Vármegyei tisztségviselők fizetésére vonatkozó jeletés a
helytartótanács részére

1723

1724
1725
1728
1728

1728

1728
1731
1731
1731
1732
1732
1732
1732
1733
1733
1734
1735

Sági István Vas megye alszolgabírája néhai Kovács Pál
prépost ingóságainak becsléséről adott jelentése. Jelenfi
József, a prépost szolgája kapta meg a 60 ft-ra becsült
javakat
Feljegyzés a decemberi időjárásról napról napra,
részletesen
Nyitra vármegye testimonialisa Tanka Mihály részére
báró Sándor László felesége, Cleifort Terézia ügyében
Batthyány, Csáky és Kollonich gróf leveleinek másolata
Bacskády József költségeiről szóló kimutatás
Jaszvitz János Ferenc nyugtája
A Szeghy család részére lefolytatott tanúkihallgatás
A Sopron megyei Horvátzsidány bírája és esküdtjei
osztályt tesznek az elhunyt Pavetics Tamás javaiban;
Csehi Gergely fiskális feljegyzése szerint nem
becsültettek, nem derül ki van-e végrendelet, így meg
kell ismételni az osztályt
Jeszenák N levele gróf Pálffy Károlyhoz
Tárgyalási jegyzőkönyv kivonata (ítéletek): Zarka István
Berényi Borbála grófnő elleni pere, királyi fiscus
Esterházy Imre nyitrai püspök ellen (Gubasóci
alapítvány ügyében), pálosok Esterházy gróf ellen
Szmrecsányi László levele ismeretlen címzetthez
Connotatio rerum mobilium Abelianarum
A királyi fiscus és Incédi Mihály egyezsége az Arad
megyei volt Kornis javak (Deszna) ügyében
Erdődy Kristóf csődpere
Ismeretlen perben hozott ítélet (Székesfehérvár)
Horváth József levele a személynökhöz
Esterházy Károly és Kázmér levele a királyi táblára
Forgács Ludmilla (E. István özvegye) ellen a Tótpliesőc
mezőváros által indított perrel kapcsolatban
A Kinsky grófok által letett pénzről szóló kimutatás (ad
manus iudiciarias)

1735

s. d.
[talán Románfalva, 1738]
1740
1741-1742
1743
1745
1752
1754

1758
1769

1773
1774
1777
1778
1779
1786
1787

1789

Ürményi József levele a Zólyom megyei Tótpliesőci
tanácshoz
Hedegűs Ferenc levele ismeretlenhez Amadé Tádé által
indított perrel kapcsolatban
II. József parancsára a leleszi és a jászói konventek
átírják Lővei Lászlóhoz kapcsolódó Rozgonyi és Bátori
jogokra vonatkozó középkori okleveleket, amelyek
Cserépvárra (Borsod megye) vonatkoznak
Feljegyzés a Tolna megyei (?) Tengőd és Ősi
birtokokkal kapcsolatos perről. Pápai vonatkozások:
Somogyi Miklós hadnagy és fia 1608-ban kapták nádori
adományként. Hetyei, másnévem Bornemisza Ambrus
és Imre 1616-ban elzálogosítják Somogyi Jánosnak 200
forintért, 1627-ben Bornemisza Amrus 515 forintért
örökjogon eladja Somogyi Jánosnak, 1661-ben Somogyi
János Somogyi Istvánnak (patrueli suo) hagyja, akiknek
nevelését és védelmét a pápai pálosokra bízza, s a javak
is a pálosokra jussanak, 1661-ben Somogyi János
halálával Somogyi Miklós [pápai hadnagy] kéri I.
Lipóttól Tengődöt Cratarics (?) Péter pedig Ősit, a
pálosok ellentmondanak. A végrendelet hatályát az
érseki szentszék megerősíti. 1702-ben a nádor kapja
Ozorát, de Tengőd iktatásának a pápai pálosok és mások
ellentmondanak, 1733-ben Somogyi Miklós fia, Ádám
indít pert Tengőd ügyében a herceg ellen, amely pert
összevonják az Ostfi Mihály és mások ellen indítottal.

1791

Feljegyzés, többek közt Czompó Marinka is szerepel
benne
Zámbó árvák perében keletkezett felterjesztés (Laczkó
János ügyvéd)
Feljegyzés a szig nevű kő gyógyító hasznáról (pl.
nehezen szülő nőknek)

s. d.

1792
s. d.

s. d. [18. század]

s. d.
s. d.

II. Birtokigazgatási iratok
1. Általános iratok
a) birtokkormányzati iratok
Tiszttartóknak adott utasítások munkájuk pontos
leírásával: peresznyei tiszttartó Büki Jánosnak,
szentkirályi tiszttartó Spano Lászlónak, beledi tiszttartó
Edvi Sándornak, a majsai ispánnak és a cseszneki
provisornak, Kolosváry Györgynek. Kimutatás a
peresznyei uradalom alkalmazottainak fizetéséről
b) uradalmi tisztek és alkalmazottak levelezése
Kolozsváry György levelezése
Muraközy József levelezése
c) peres és úrszéki iratok
perek
A zirci ciszterci uradalommal folytatott határper
úriszéki iratok
Veszprém megye tanúvallatása a cseszneki uradalomban
a gonosztevőkkel szemben folytatni szokott eljárásról
Veszprém megye hatóságának kísérőlevelével
Fr. Emericus úriszékhez benyújtott panasza
A cseszneki uradalom tisztjei és Klyma Marianus
Károly, a lókúti üvegművesek prefectusa közötti
megegyezés hitelesített másolata
Klaizner Antal levele a fenti ügyben
Lókúti bánya elszámolása
Úriszéki vizsgálati jegyzőkönyv lókúti üvegművesek
(Klaizner Antal, Klima Károly) ügyében
Úriszéki vizsgálati jegyzőkönyv lókúti üvegművesek
(Klaizner Antal, Klima Károly) ügyében
Úriszéki peranyag lókúti üvegművesek (Klaizner Antal,
Klima Károly) ügyében

1709-1797
1709-1796
1762

1759-1777
1760, 1766
1795-1797
1724-1772
1724-1772
1757-1762
1760-1771
1760

1761
1762

1765
1765
1771
1771
1771

Josef Engliscs?, sziléziai vadász (jáger) kihallgatási
jegyzőkönyve a márkói lakosok fakitermelésével
kapcsolatban
Úriszéki jegyzőkönyv Englics és a márkói lakosok
fakivágási ügyében
Úriszéki tárgyalási jegyzőkönyv lókúti üvegművesek
(Klaizner Antal, Klima Károly) ügyében
Lókúti Pintér János 100 forintig kezességet vállal fiáért
Úriszéki vizsgálati egyzőkönyv Pintér Mihály ügyében
Úriszéki vizsgálati jegyzőkönyv lókúti üvegművesek
(Klaizner Antal, Klima Károly) ügyében
Klaizner Antal válasza Klima Károlynak a fenti ügyben
Klima Károly beadványa az E. családhoz Gleiszner
(Klaizner) Antal ellen
Sulcz Ádám lókúti bíró levele a márkóiak fakivágása
ügyében
2. Összeírások, leltárak
a) uradalmi (teljes cseszneki uradalomra vonatkozó)
A cseszneki uradalom összeírásai (falvanként sorolja fel
a jobbágyokat, állataikat): Szentlászló, Nagymiklós széli
puszta, Csetény, Sikátor, Réde, Szombathely,
Pusztafalu, Gyirót, Dudar, Rátót, Keresztúr
A cseszneki uradalomhoz tartozó falvak (Csetény,
Csesznek, Oszlop, Gyirót, Felsóörs) jobbágyainak név
szerinti összeírása és szolgáltatásaik felsorolása
A cseszneki uradalomhoz tartozó falvakban (Csetény,
Csesznek, Oszlop, Gyirót) található bárányok és méhek
összeírása jobbágyi háztartások szerint
Az uradalmi gabona összeírása jobbágyok szerint.
Jobbágyösszeírás
A Kisalföldön (győri pusztán) található falvak lajstroma
Rumy örökségből származó jobbágyok összeírása (gróf
úré, grófnőé)

1771

1771
1771
1771
1771
1771
s. d.
s. d.
s. d.

1637-1796
1737-1750 (2, 42)
1637, 1639, 1742, 1743

1750

1750

1750-1751
s. d.
s. d.
s. d. [17. század]

b) Birtokok szerinti
Keresztúr, Nyék (Vas vármegye), Szent Miklós
mezőváros (Rábán túli felső járás), Széleskút
mezőváros, Sopron vármegye adóalapösszeírásának
összesítője (1717)őszeg), Nagymarton mezőváros
összeírása, Szentgyörgy összeírása, Feketeváros
(Burbach?) mezőváros összeírása
Összeírás a majsai ingatlanokról, eszközökről és
állatállományról
Bakony: erdő, makkbér, robot összeírása
Borzavár: uradalmi jövedelmek összeírása
Borzavári elöljárók kimutatása az uradalom 1770. évi
borzavári jövedelméről (robot, regálék, dézsma,
árendák)
Rédei elöljárók kimutatása az uradalom rédei
jövedelméről (kontraktus szerint fizetett összeg,
makkbér, dézsma gabona eladásából szármzó
jövedelmek, a lókuti zsidó által pálinkafőzés, sörmérés
és hamuzsírfőzés fejében fizetett összeg)
Sárosdi javak, szemes jószág összeírása
A peresznyei kastély bútorainak és képeinek összeírása.
A Vas megyei szentkirályi és oladi jobbágyok és azok
szolgáltatásainak összeírása.
Leltárak
Ismeretlen helyen található ingóságok leltára
Esterházy János abosfalvi jószágának leltára: épületek,
állatok
Aratóknak adott élelmiszerek kimutatássa

1737

1765
1771
1771
1771

1771

1765, 1785
s. d. (1760-as évek)
s. d. (1760-as évek)

1764
1796.11.16.
s. d.

3. Birtokirányítási iratok birtokok szerint (levelezés, utasítások, összeírások,
a) Beckó
1. Általános iratok

1631-1738
1656-1738

Beckói compossessorok közt lett originális végzések
2. Számadások
3. Nyugták

1693
1716-1733
1631-1737

b) Borzavár
1. Úriszéki irat
2. Számlák, nyugták

1770, 1778
s. d.
1770, 1778

c) Beled

1746-1791
1746-1789
1751-1794
1760-1771

1. Levelezés, igazgatással kapcsolatos iratok
2. Számadások, kimutatások
3. Nyugták
d) Csesznek
1. Elismervények

1763-1755

e) Csetény
1. Számadások
2. Nyugták, elismerények

1760-1771
1760-1771
1769-1771

f) Dománis
1. Számadások, kimutatások

1626-1772
1626-1772

g) Eplény-puszta
1. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv

1789
1789

h) Gáta
1. Általános iratok
2. Összeírások
3. Számadások
4. Számlák, nyugták

s. d., 1698-1792
s. d.
1704, 1789
1753-1792
1698-1792

1. Általános iratok

1714, 1764-1792
1714

i) Galánta

díszes kötésben

Esterházy Imre püspök gazdasági feljegyzése a galntai
állapotokról
2. Számadások, leltárak
3. Számlák, nyugták
j) Gyirót

1714
1764-1792
1767-1785

1. Kenyeri malom
2. Össezeírások
3. Nyugták

1761-1766
s. d.
1764-1766
1761

1. Nyugták, elismerények

1761-1772
1761-1772

1. Levelek, jelentések
2. Összeírások
3. Számadások
4.Számlák, nyugták, elismervények

1756-1793
1759-1790
1758-1792
1756-1793
1758-1793

k) Lókút

l) Majsa

m) Nagycenk
1. Levelezés
Malom
Szerződés (birkás)
2. Számadások
3. Nyugták és konvenciós levelek

1612, 1748-1789
1612, 1767-1789
1612
1781
1748-1789
1749-1786

n) Oszlop
1. Számadások és hozzájuk tartozó nyugták

1754-1764
1754-1764

1. Tanúkihallgatási jegyzőkönyv
2. Számadások és hozzájuk tartozó nyugták

s. d., 1762-1763
s. d. (18. század)
1762-1763

o) Pacsa

p) Peresznye

1725-1799

1. Levelezés és egyéb iratok
1751-1770
Esterházy III. Dániel levele Cséby Gergely részére a
peresznyei, zsidányi birtokkal kapcsolatban
Rimanóczy Antal végrendelete
Esterházy III. Dániel levele Cséby Gergelynek Sopronba
Rimanóczy Ádám levele Cséby Gergely peresznyei
fiskálisnak
Rimanóczy Ádám levele Cséby Gergely peresznyei
fiskálisnak
Győr vármegye átirata csicséri Orosz Antal
nemességéről Esterházy III. Dániel részére
Esterhézy III. Dániel levele Cséby Gergely részére a
cenki birtokkal kapcsolatban
Esterházy III. Dániel levele Rimanóczy Ádám
fiskálisnak Mogyorósdra
Esterházy III. Dániel levele Cséby Gergely fiskálisnak
Rimanóczy Ádám levele Cséby Gergely peresznyei
fiskálisnak a kontraktus betartásával kapcsolatban
Cséby Gergely peresznyei számadására vonatkozó
feljegyzések
Ráttky Mihály levelei Cséby Gergely fiskálisnak a Zala
vármegyei jószággal kapcsolatban
Ráttky Mihály levele Cséby Gergely fiskálisnak
Esterházy IV. Imre levele Cséby Gergely peresznyei
fiskálisnak
Büki János beszámolója Cséby Gergelynek a beledi és
patyi dolgokról
Kolossváry György levele Cséby Gergelynek
birtokigazgatási ügyekről
A Sopron megyei Peresznye, Nagybük és Zsidány
jobbágyszolgáltatásai
Cséby Gergely és Farkas Ádám közötti egyezség egy
peresznyei réttel kapcsolatban

1753
1753
1757
1757
1757
1757
1757
1758
1759

175?
1763
1763
1765
1765
1765
1765
1766
1767

Rendtartás a sárvári uradalom gazdatisztjeinek
Rendtartás a peresznyei uradalom gazdatisztjeinek

s. d. (1760-as évek)
s. d. (1760-as évek)

2. Számadások és hozzájuk tartozó nyugták

1725-1799

1. Levelezés
2. Számadások, kimutatások
3. Nyugták, számlák, elismervények

1741-1792
1772, 1776
1764-1792
1741-1784

q) Réde

r) Románfalva
1. Levelezés
Pataky Ignác (provisor?) elleni vizsgálat
Ábel Tamás provisor ügye
Wolf Heschl zsidóval kötött bérleti szerződések
2. Úriszéki irat, tanúkihallgatások
3. Urbárium
4. Számadások
5. Nyugták, elismervények

s. d., 1760-1792
1767-1777
1756-1779
1775-1776

s) Sárosd
1. Levelezés
2. Számadások, kimutatások
3. Számlák, Nyugták, elismervények

1719-1792
1761-1792
1719-1797
1752-1785

1. Utasítások

s. d.

s. d., 1772-1785
s. d.
1760-1792
1772-1789

sz) Sárvár

t) Sikátor

1761-1794
1. Általános iratok
Horváth Mihály végrendelete (Veszprém megyei lakos,
hagyományoz a rédei, sikátori stb. templomokra). Az
iraton sikátori pecsét
2. Összeírások, számadások

1782

1765-1788

3. Nyugták, elismerények

1761-1794

1.Nyugták

1701, s. d.
1701, s. d.

u) Spáca

v) Szemere
1. Levelezés
2. Számadás

1789-1791
1789
1791

w) (Bakony)szentkirály
1. Általános iratok
Bizonyságlevelek a falu fekvéséről

1798-1799
1798-1799

z) (Sopron)szentkirály
1. Általános iratok
2. Számadások
3. Nyugták, konvenciós levelek

1698-1787
1698, s. d.
1751-1758
1757

x) Szerecsen
1. Feljegyzés a szerecseni pusztán termő szalmáról

s. d. (18. század vége)
s. d. (18. század vége)

y) (Bakony)szombathely
1. Általános iratok
Ferenceseknek adott alamizsna ügye
Esterházy III. Imre nyitrai püspök levele Frank Cassian
ferences veszprémi gvardiánhoz arról, hogy a kért
alamizsnát a szombathelyi tiszttartótól felveheti
Frank Cassian veszprémi mariánus ferences gvardián
elismervénye arról, hogy a szombathelyi gabonásból 12
mérő gabonát vett fel alamizsnaként
2. Számadások
3. Nyugták, elismervények

1757-1767
1761
1761

1761

1757-1767
1761-1764

aa) Veim-puszta
1. Általános iratok
Határleírás
2. Nyugták
ab) Erdők

1769-1771
1769
1771

1760-1777
1. Számadások
1760-1777
Számadás a bakonyi közös erdő pénzbeli jövedelmeiről 1760
és kiadásairól 1760. január 1-1761. január 1. között
Bakonyi erdőben 1761. január 1-jével kirótt erdőbérek 1761
(árendák) lajstroma
Bakonyi közös erdő jövedelmeinek és kiadásainak
1770
számadása Kolosváry György által
Kimutatás a rédei jobbágyok Bakonyban makkoltatott
1770
sertéseiről (277 sertés, 237 malac)
Számadás a bakonyi közös erdő (communis Sylva
1773
Bakony) pénzbeli jövedelmeiről és kiadásairól 1772.
április 24-1773. április 24. között
Számadás a bakonyi közös erdő (communis Sylva
1774
Bakony) pénzbeli jövedelmeiről és kiadásairól 1773.
április 24-1774. április 24. között
Számadás a bakonyi közös erdő (communis Sylva
1775
Bakony) pénzbeli jövedelmeiről és kiadásairól 1774.
április 24-1775. április 24. között
Számadás a bakonyi közös erdő (communis Sylva
1776
Bakony) pénzbeli jövedelmeiről és kiadásairól 1775.
április 24-1776. április 24. között
Borzavár község kimutatása az eladott bakonyi fa
1778
mennyiségéről
Számadás a bakonyi közös erdő (communis Sylva
1778
Bakony) pénzbeli- és terményjövedelmeiről és
kiadásairól 1777. április 24-1778. április 24. között
Porvai lakosok erdőbér (fejszebér) hátralékai
s. d.

2. Nyugták, számlák
Litér község lakosai a cseszneki uradalomhoz tartozó
alsó bükkös erdőt árendába veszik Kolosvári György
tiszttartótól
Rátóti lakosok bizonyságlevele esztendeig tartó
fejszebér fizetéséről
Szép Ferenc, Esterházy III. Imre nyitrai püspök
cseszneki uradalmának fiscalisa konvenciós levelet ad a
lókúti Plesnig Jánosnak a bakonyi erdők és határok
őrzésére és gondviselésére a folyó 1760. esztendőben
Csetény község elöljáróinak bizonyságlevele arról, hogy
mivel kevés makk termett, az uradalomnak a
makkoltatásért fél bért fizettek
Szentkirály elöljáróinak tanúsítványa a közös
Bakonyban makkoltatott sertéseik számáról
Szentlászló elöljáróinak bizonyságlevele a
sertésmakkoltatásért a tiszttartónak lefizetett összegről
Esterházy Gábor elismervénye arról, hogy Pázmándi
Sámuel közvetítésével kézhez vette a közös Bakony
jövedelmeiből az elmúlt és jelenlegi évben járó
jövedelemrészt
Kolosváry János rédei provisor nyugtája arról, hogy
Kolosváry György ispektortól átvette a közös Bakonyból
járó 200 forintot
Varga Mihály uradalmi ispán elismervénye az
Esterházy Jánoska részét képező bakonyi erdőrész után
járó 400 forint átvételéről
Tisztapataky István fiskális elismervénye a faizás
jövedelméből Esterházy Gábor részére felvett 20
forintról
Szentlászlói lakosok "az közönséges Bakonyság"-ban
makoltatott sertései után Kolosváry György inspectornak
fizetett makkbérről adott elismervénye

1760-1777
1760

1760
1760

1770

1770
1770
1770

1770

1771

1772

1773

Benne: az erdőkerülő feladatainak
részletes leírása, járandóságának
megállapítása, amelyhez megkapja a
kirótt büntetések harmadrészét

Rédei lakosok "az Cseszneki várhoz tartozandó
közönséges külső Bakony"-ban makoltatott sertései után
Kolosváry György inspectornak fizetett makkbérről
adott elismervénye
Oszlopi lakosok a közös Bakonyban makoltatott sertései
után Kolosváry György inspectornak fizetett makkbérről
szóló elismervénye
Nagy György rédei ispán elismervénye szombathelyi
lakosok sertéseinek makkoltatásáért beszedett
makkbérről
Páli lakosok a közös Bakonyban makoltatott sertéseik
után fizetett makkbérről szóló elismervénye
Tamási lakosok a közös Bakonyban makoltatott
sertéseik után fizetett makkbérről szóló elismervénye
Nyalkai lakosok a közös Bakonyban makoltatott
sertéseik után fizetett makkbérről szóló elismervénye
Nyugta a gróf Esterházy Gábor által a bakonyi erdő
jövedelméből felvett 600 forintról
Nyugták a gróf Esterházy Gábor által a bakonyi erdő
jövedelméből felvett összegekről
Nyugták a gróf Esterházy IV. Imre generális által a
bakonyi erdő jövedelméből felvett összegekről
Nyugták a gróf Esterházy IV. János által a bakonyi erdő
jövedelméből felvett összegekről
Esterházy Gábor gróf nyugtái
Nyugta a gróf Esterházy IV. János által a bakonyi erdő
jövedelméből felvett 200 forintról
Nyugták a gróf Esterházy IV. Imre generális által a
bakonyi erdő jövedelméből felvett összegekről
Lókút és Rátót között folyó határvita ügyében Pápán
1774. május 13-án tartott per során Kolosvári György
rédei inspector felmerült költségeit a közös bakonyi erdő
jövedelméből kifizetni rendeli Eöry János fiscalis

1773

1773

1773

1773
1773
1773
1773
1773-1774
1773-1774
1773-1774
1774
1774
1774
1774

viaszpecsétjével megerősítve

Nyugta a Varga Mihály ispán által gróf Esterházy IV.
János részére a bakonyi erdő jövedelméből felvett 112
forint 50 krajcárról
Nyugta a gróf Esterházy IV. János által a bakonyi erdő
jövedelméből felvett 300 forintról, amelyet az Ányossal
való törvényes dolgok Pesten levő folytatására
szándékozik fordítani
Zirc elöljáróinak tanúsítványa arról, hogy 207
szarvasmarhát legeltetnek a Bakonyban
Németszentlászló elöljáróinak elismervénye a
Szépalmán található fűért fizetett 18 forintról
Tisztapataky István fiskális elismervénye a bakonyi
erdők jövedelméből Esterházy Gábor részére felvett 200
forintról
Esterházy IV. János elismervénye a bakonyi pénztárból
felvett 100 forintról
Esterházy IV. János elismervénye a bakonyi pénztárból
felvett 300 forintról
Tisztapataky István nyugtája a bakonyi
erdőjövedelmekből Esterházy Gábor részére felvett 500
forintról
Jacob Marcus zsidó elismervénye az uradalomnak a
hamuzsír főzésért megfizetett 120 forintról
Esterházy Gábor nyugtája a Kolosváry János által a
bakonyi erdők jövedelméből neki lefizetett 353 forintról
Esterházy Annamária elismervénye 133 forint 12
krajcárról, amit a bakonyi pénztárból vett fel peres
kiadásai fedezésére
Spacheld(?) András tiszttartó elismervénye 98 forint 30
dénárról, amit Esterházy IV. János részére vett fel a
bakonyi pénztárból
Esterházy Gábor nyugtája a Kolosváry János által a
bakonyi erdők jövedelméből neki kifizetett100 forintról

1775

1775

1777
1777
1777

1777
1777
1777

1778
1778
1778

1778

1778

4. Számadások

1685, 1725-1788
Az uradalom egészét érintő számadások

5. Nyugták, számlák, elismervények

1721-1806

6. Vegyes iratok

1617-1862
1617

Zrínyi György és Miklós borvásárlásával kapcsolatos
feljegyzés
Rajki László meghatalmazza Pölöskén lakó Nagy
1618/1675?
Istvánt, hogy a puszta birtokain (Gutorfölde, Zágorhida,
Sárkánysziget, Petrete, Fölső- és Középhahót, Isebor,
Búberek, Kendakor, Jakabfa, Horváti) bárkit megfoghat,
aki itt mezei munkát végez
Gersei Pethő László a deáki hegyről adandó hegyvámról 1660
I. Lipót német nyelvű oklevelének átírása
Balassa Gábor és Pál által a biccsei uradalom területén
bírt falvak felsorolása és jövedelmeik
Puncta pacis confoederatorum regni Hungariae statuum
et ordinum. Magyarország ismeretlen évi
békeszerződésének nyomtatott példánya, benne
ismeretlen község jobbágyadóinak feljegyzése
Nagybihari Katalin (A) Szabó Sándor és társai elleni
perének anyaga, miszerint alperesek a Bihar megyei
Szemelle községből elhajtották hat tehenét
Erdődy Pálffy János kérésére a kincstár vizsgálata Sáros
megyei birtokok ügyében- összeírás
A Sennyey család Licsérd (Sáros megye) birtokra
vonatkozó iratai
Kertet és házat illető..
Zala vármegye előtt folyó vizsgálat Rajky Gábor részére
Csébi Gergely ellen, aki Esterházy III. János
örököseinek tiszttartója zalai birtokok ügyében
Ürményesi földek hovatartozására vonatkozó vizsgálat

1666
17. század
1706?

1727-1733

1738
1738-1763
[1750]
1755

1757

Dugovics Antónia (Dugovics Imre özvegye) nyugtája a
Rátkai József assessor által megvett szekérről, négy lóról
és tartozékokról, valamint a Peresznyéről hozott
hízókról
Ismeretlen pince számadása (néhány soros )
Erdődy Kristóf árvai uradalmi jövedelmeiről szóló
számadás
Basnyák János levele Esterházy Pál (?) püspökhöz
Tarnóci Imre gróf Révay Antal püspök emeritus
provizorának megjegyzései az 1772. évi számadáshoz
Birkás részen lévő ugar földek kiadása
Ismeretlen per töredéke
Bézai Antal levele ismeretlen inspector bonorum
uradalmi felügyelőhöz
Jankó Károly levele NN.grófnőnek pozsonyi házak
jövedelmeiről és vajnori szőlőkről
A bársonyosi hegyben birtokosok kérelme gróf
Esterházy IV. Imre generálishoz, miszerint marháik után
fizetnek, s ezért egy cseres erdejében történt faizást ne
vegyen zokon
Ismeretlen szerződés kivonata
Jobbágyok és zsellérek összeírása és felosztása
Ismeretlen per melléklete
Királyi parancs Győr megye háziadója ügyében
Feljegyzés ismeretlen perhez
Virágos Ferenc kérelme Kolonics Lipót kalocsai
érsekhez, amelyben kéri, hogy járjon közbe E.
Dánielnél, akinek erdejébe tévedt hat marhája, s emiatt
100 forint büntetést követelt, végül 74 forontban
maradtak, amiből eddig 35 forintot fizetett ki.
Levéltöredék

B. Az Esterházy család erdélyi ágának iratai

1762

1764
1772
1775
1776
1782
1803 k.
1830
1862
s. d.

s. d.
s. d.
s. d.
s. d.
s. d.
s. d. [17. század második
fele]

s. d.

I. Esterházy IV. Nep. János guberniumi tanácsos iratai
1. Magániratok, levelezés
Esterházy IV. János ősfája (5 generációra vissza)
Esterházy IV. János magyarországi és erdélyi
birtokainak lajstroma. Sopron megye: Peresznye
(Pressing) residencia, Zsidány (Sigersdorf); Vas megye:
Szentkirály residencia; Zala megye: Alsórajk (ehhez
három puszta is);
Veszprém megye: Csesznek (kastállyal)
Esterházy IV. János levelei, amelyben gyermekei
születését adja hírül (talán apósának, Bánffy Dénesnek?)
Khevenhüller-Metsch herceg tájékoztatja Esterházy IV.
Jánost, hogy őfelsége kamarásának nevezték ki.
Esterházy IV. János és Bánffy Ágnes Ferenc nevű fiának
keresztlevele, akit Mária Terézia tartott keresztvíz alá
(keresztelték: 1778. III. 16. Bécsben)
Esterházy IV. János provisorának, Szentgyörgyi Tót
Jánosnak erdélyi birtokokra vonatkozó számadása
1786/87
Esterházy IV. János értesítése valóságos belső
tanácsossá történő kinevezéséről
Esterházy IV. János Veszprém megyei főispáni
beiktatására készített köszöntőversek
Esterházy IV. János levele Mihály fiához erdélyi útjáról,
amelyet az ottani gazdaság miatt kellett tennie, s fiának
békési alispánságáról, amelyet ellenez
Esterházy IV. János végrendeletének töredéke
Esterházy IV. János erdélyi guberniumi tanácsos és
Veszprém megye főispánja rövid életrajza
A nagyszebeni kir. Kath. Terézárvaház Gyulaffy-féle
alapítólevele (Gyulaffy László gr.) - másolat, 19. század

s. d., 1770-1833
s.d.
s.d.

1770, 1778, 1779

1775
1781

1787

1792
1813
1832

1833
s.d.
1748

eredeti, egy nyomtatott és egy
kéziratos füzet

2. Családtörténeti gyűjtés

(1560-) 1565-1839 (-1883)
Középkori és egyéb oklevelek másolatai a budai kamarai
levéltárból
Esterhas Anna pozsonyi káptalan előtt tett
végrendeletének másolata (er. 1560. III. 6.)
Miksa király előtt Bessenyei Ilona, néhai ezterhashazai
Eztherhas Benedek özvegye nyugtatja unokáinak
gyámjait
Böerde István és Lezay Ferenc levele Báthory Gábor
erdélyi fejedelemhez Esterházy Pál ügyében
Esterházy II. és III. Dániel, Esterházy László grófi
diplomájának hiteles másolata (vélhetően a királyi
könyvekből, Pauler Gyula levéltárnok hitelesítésével)
Lipót király megerősíti Esterházy Pál herceg
végrendeletét (másolat). Beletéve Hell Miksának és
Meszlényi Lajosnak egy-egy levele, amely az
adatgyűjtésre vonatkozóan ad információt
Ismeretlen katona diariumának töredéke X. 19-től 26-ig
(Heister és Ebergényi szerepel benne)
Esterházy Pál herceg végrendeletéhez fűzött
codicillusának másolata
Esterházy IV. Dániel móringlevele gróf Gyulaffy
Borbála részére (2000 aranyat kötött le részére)
Zichy Miklósné, gr. Berényi Erzsébet végrendeletének
magyar és német nyelvű másolatai
Esterházy Borbála, báró Perényi Imre özvegye
végrendelete
Báró Perényi Anna (Esterházy Borbála leánya) pozsonyi
káptalan által átírt végrendeletének másolata (végr.:
1809. II. 28., codicillus 1822.)
Esterházy Miklós hercegnek Edelstetten hercegesített
grófjává történő kinevezésének és címerbővítésének
hiteles másolata (er. Bécs, 1804. XII. 17.)

19. század vége
1560
1565

1609
1695

1699

[1709?]
1713
1748
1790
1798
1839

1870

Középkori oklevél másolata
Kivonatok a család pozsonyi levéltárból (a fasciculus
számok és numerusok alapján a Muraközy-féle rendezés
irataiból)
Esterházy IV. János családtörténeti másolatai (Esterházy
IV. János és Bánffy Ágnes leánya, Esterházy Mária
Anna, hg. Rospoli Rudolfné)
A család történetével összefüggő középkori oklevelek
másolatai
Iratok kivonatai (végrendeletek, szerződések, családot
illető iratok) a 17-18. századból (rövid, csak a
legfontosabb adatokra térnek ki, elsősorban Esterházy
családtagok, házastársak). Az egyik feljegyzés szerint a
galántai levéltárban, az 1. almáriumban található
iratokról készültek

3. Hivatali és egyéb levelezés
III. Károly Esterházy III. János helytartótanácsi
tanácsoshoz a Rába folyóval kapcsolatban
Levél Esterházy IV. János guberniumi tanácsoshoz
Bánffy György gubernátor levele Esterházy IV. János
tanácsoshoz és Hunyad megyei főispánhoz
Levél Esterházy IV. János guberniumi tanácsoshoz
Teleki Sámuel értesíti Esterházy IV. János guberniumi
tanácsost, hogy évi 4000 forinttal járó, az erdélyi
kancellária mellett betöltött "consiliarium aulicum
referendarium" tisztségéből felmentik
Hg. Koháry Ferenc levele Esterházy IV. Jánoshoz,
amelyben megírja, hogy az uralkodó a Szent István
renddel tünteti ki
Esterházy Lajos levele, amelyben Esterházy IV. János
nyugalmazásáról és Szent István rendjéről ír

1883
19. század

19. század

19. század
s.d.

1686-1687, 1777-1824
1739
1777
1789
1789
1795

1824

1824

Zichy István levele br. Serédy Gáspárhoz Szatmárra.
Arról tudósítja, hogy a hercegnek ajándékul küldött
lovat magánál tartja, mert a herceg alá való ló nincs az
országban, inkább az árát küldje, de csak akkor, ha írja
neki
Zichy István levele br. Serédy Gáspárhoz Bécsbe.
Dolgainak kedvező állásáról, "Padensis hercegről"
Zichy István levelei br. Serédy Gáspárhoz Szatmárra és
Bécsbe
4. Gazdasági iratok
Gyöngyösi Tóth Ferenc számadása
Esterházy IV. János jószágainak dolgáról szóló
jegyzőkönyv
A Kúria levéltárában Esztergár községre vonatkozó
iratok kivonata
II. Esterházy István és Gyula iratai
1. Birtokjogi iratok
Nyitraújlakra vonatkozó iratok: Jeszenák családdal
kötött csereszerződés, leltárak, gazdasági kikumtatások
Esterházy IV. János örököseinek birtokosztálya
Esterházy Mihály földbirtokügye Erdélyben
(Magyarlápos, Sztojkafalva), kisebb birtoktérképpel
Árva-lietavai uradalom javainak felosztása
2. Esterházy István magán és hivatali iratai
Esterházy István Nyitra megyei képviselőválasztási
iratai,
jegyzőkönyv a választásról és névjegyzék
Esterházy István Pozsony megyei főispánhoz és
kormánybiztoshoz szóló hivatalos levelek

1686

1686
1686-1687

1787, 1795-1814
1787
1795-1814
19. század

19. század, 1840-1914
19. század
19. század második fele
1840
1885
s. d.
1872-1899
1872

1875-1889

Esterházy István Pozsony megyei főispánhoz (1889-ig 1878-1896
volt) és kormánybiztoshoz szóló hivatalos levelek,
többek közt a Pozsonyba tervezett katolikus egyetem
felállításáról
Esterházy Istvánnak szóló levelek Magyarláposról
1886-1899
(katolikus egyházközségtől, református egyházközségtől,
olvasókörtől)
3. Esterházy István és Esterházy Gyula gazdasági iratai
Esterházy István sztojkai gyógyfürdőjének iratai
(számlák, inventáriumok)
Nyitraújlaki vegyes gazdasági iratok (számlák, úti
elszámolások, pénztári naplók, munkabér/napszám
elszámolások, jószágösszeírás)
Simó Pál és Bohár Vince magyarláposi uradalmi tisztek
levelei Esterházy Gyula részére
Istvántelep (magyarláposi uradalom) iratai
(vegyelemzések, számadások)
Jelentések Esterházy Gyula mádi (Tokaj-Hegyalja)
szőlészetéből
Levelezés és havi jelentések Esterházy Gyula
macskamezői (magyarláposi uradalom)
mangánbányájáról
A Nagybánya-Láposvölgyi helyi érdekeltségű vasút és a
Hólak-Nemsó-Lednicrónai helyi érdekű vasút ügyei
(levelezés, jegyzőkönyvek, határozatok, kimutatások)
Hauer Sándor jószágigazgató levelei Esterházy Gyula
részére
Esterházy Gyula bányaműveléssel kapcsolatos levelei
(Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaságtól,
Jacob Neurath Metalle Berg- und Hüttenprodukte cégtől
és másoktól)

1868-1914
1869-1893
1878-1912
1868-1901

1906-1913
1911
1907
1909-1911

1910-1911

1910-1911
1911

Esterházy Gyula vegyes gazdasági iratai (bortermelés és - 1911
kereskedelem, Internationale Hygiene-Austellung
Dresden, ásványvíz-forgalmazás)
"Uribor" Tokaj-Hegyaljai Bornagytermelők
1911-1914
Szövetkezetének levelezése Esterházy Gyulával
A nyitraújlaki kastély fürdőszobaberendezéseinek
elkészítésére készített árajánlat
1914

