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Regeszták 
 
 

1. 1527. május 4. Veszprém (Wesprimii, quarta die mensis Maii) 
Petri Miklós nándorfehérvári püspök, veszprémi vikárius több egyházmegyei 
plébánosnak megparancsolja, hogy Egresi Antal litteratus temetése tárgyában a 
kitűzött időpontban tanúságot tegyenek. 

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét töredéke: Miscellanea 84. 

 
2. Lappang:1 
1529. 
Processus metalis inter possessiones videlicet episcopalem Gergeteg et Kohán 
ad familiam eiusdem nominis pertinentem. 

Görgeteg 7. 

 
3. 1539. március 22. (sabbato proximo ante dominicam Judica) 
A fehérvári keresztes konvent előtt fajszi Ányos Boldizsár elcseréli vámosi 
nemesi kúriáját és több tagban fekvő 15 holdnyi földjét Móroca Mihály és Máté, 
valamint rokonaik felsőörsi nemesi kúriájával, valamint további 24 forint 
ráfizetésével. 

Papír, hátoldalán zárópecsét nyoma: Miscellanea 85. 

 
4. 1544. december 13. Prága (Prage, 13. Decembris) 
Kecseti Márton veszprémi püspök tudatja Gönci Bertalan örsi préposttal 
Sümegen, hogy az uralkodó Brüsszel felé tartott, ahol nagy költségei voltak és 
ezért 500 aranyforintot és egy lovat küldessen utána Batthyány servitorával. 
Beszámol továbbá a cseh rendeknek a három éve folyó háborúhoz történő hozzá-
járulásáról, illetve arról, hogy a francia király nem mert harcba bocsátkozni 
Ferdinánddal, ezért az uralkodó a franciákkal való, küszöbön álló háborúhoz a 
véghelyekről von el erősítést. 

Papír, hátoldalán zárópecsét nyoma: Miscellanea 86. 

 
5. 1549. augusztus 10. Pozsony (Posonii, festo Beati Laurentii martyris) 
I. Ferdinánd király meghagyja a leleszi konventnek, hogy Somlyói Báthori 
András panaszát vizsgálja ki, mely szerint a János király által neki adományozott 
Szatmár megyei Madarász birtokot a Móré család birtokolja. 

A leleszi konvent 1549. október 7-én kelt levelében átírva. 

 
6. 1549. október 7. (septimo die diei executionis prenotati) 
A leleszi konvent jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy október 1-én (feria tertia 
proxima post festum Beati Michaelis archangeli) Madarász birtok ügyében 
eljárva igazolta Somlyói Báthori András panaszát. 

Izabella királyné 1559. február 9-én kelt oklevelében átírva. 

                                                 
1 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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7. 1549. november 7. Sárvár (Sarwar, 7 novembris) 
Nádasdy Tamás országbíró, sümegi kapitány megküldi Bornemissza Pál 
veszprémi püspöknek a sümegi vár inventáriumát (az inventárium hiányzik). 

Papír, hátoldalán zárópecsét nyoma: Sümeg 2. 
 
8. 1550. szeptember 22. Pozsony (Posonii, crastino festi Beati Mathei 
apostoli) 
I. Ferdinánd király parancslevele a zalavári konventhez. Vizsgálják ki Bornemisz-
sza Pál veszprémi püspök panaszát, mely szerint gersei Pető János zalai alispán 
embereivel a püspök Szepezd nevű birtokán hatalmaskodást követtek el szep-
tember 8-án (feria quarta proxima ante festum Exaltationis Sancte Crucis 
proxima preteritum). 

A zalavári konvent 1551. április 9-én kelt átirásában. 

 
9. 1551. április 9. (tertio die diei ultime executionis prenotate) 
A zalavári konvent jelentése I. Ferdinánd királynak az elvégzett vizsgálatról. 

A zalavári konvent 1554. augusztus 16-án kelt átirásában. 

 
10. 1551. május 22. Bécs (Vienne, vigesima secunda die mensis Maii) 
Bornemissza Pál püspök elismervénye a Batthyányi Ferenc királyi consiliariussal 
kötött megállapodásról, amely szerint Batthyány saját birtokairól, Polgárdiból, 
Battyánból és Enyingből a püspöknek járó tizedek fejében évente, amíg Fehérvár 
török kézen van, Szent Márton napján 15 forintot fog fizetni.  

Papír, fogalmazvány: Decimae episcopales 35. 

 
11. 1553. november 6. Pozsony (feria secunda proxima post festum Beati 
Emerici) 
Nádasdy Tamás meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Kövesi András 
veszpré-mi püspök ellenében egy bizonyos ügyben november 20-ra (feria 
secunda post festum Beati Elizabeth viduae) idézze meg Báthori András szatmári 
és szabolcsi ispánt. 

A pozsonyi káptalan 1553. december 4-én kelt átirásában. 

 
12. 1553. december 4. (quinto decimo die diei evocationis) 
A pozsonyi káptalan jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy Nádasdy Tamás novem-
ber 6-án kelt parancsa szerint megidézte Kövesi András veszprémi püspököt és 
Báthori András szatmári és szabolcsi ispánt Dévény városába. 

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét töredéke: Miscellanea 87. 

 
13. Lappang:2 
1553. 
Evocatoriae ratione occupationis unarum episcopalium possessionis Pethe per 
egregium Casparum Horváth factae. 

Pete 1. 

 

                                                 
2 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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14. 1554. augusztus 8. Pozsony (Posonii, feria quarta proxima ante festum 
Beati Laurentii martiris) 
Nádasdy Tamás nádor Kövesi András veszprémi püspök panaszára megidézi 
alsólendvai Bánfi Lászlót, továbbá Bánfi István zalai főispánt és id. gersei Pető 
János és kányaföldi Kerecsényi Mihály zalai alispánokat a püspök sérelmére 
Németvölgyben elkövetett hatalmaskodás ügyében. 

A zalavári konvent 1554. augusztus 16-án kelt átirásában. 

 
15. 1554. augusztus 16. (feria quinta proxima post festum Assumptionis Bea-
tissime Marie Virginis) 
A zalavári konvent Nádasdy Tamás kérésére szóról szóra átírja saját 1551. április 
9-én kelt oklevelét. 

Papír, foltos, hátoldalán zárópecsét nyoma: Szepezd 15. 

 
16. 1555. július 27. Pozsony (Posonii, sabbato proximo post festum Beati 
Jacobi apostoli) 
I. Ferdinánd király meghagyja a zalavári konventnek, hogy Kövesi András veszp-
rémi püspök panaszát vizsgálja ki, mely szerint peleskei Ördög Ferenc a nagy-
komári kocsmáltatás hasznának elvételével 100 forint értékű kárt okozott a 
püspöknek. 

A zalavári konvent 1555. augusztus 11-én kelt átírásában. 

 
17. 1555. augusztus 11. (septimo die diei executionis)  
A zalavári konvent jelentése I. Ferdinánd királynak, miszerint Kövesi András 
püspök panaszát jogosnak találta az augusztus 5-én (in festo Beate Marie de 
Nive) elvégzett vizsgálatakor. 

Papír, hátoldalán zárópecsét nyoma: Litterae adjunctae B 8. 

 
18. 1556. augusztus 8. (octavo die mensis Augusti) 
Kövendi Székely Jakab bérbe veszi Kövesi András veszprémi püspöktől annak 
Nagykomár nevű castellumát valamennyi tartozékával, továbbá a veszprémi 
káptalan felsorolt Somogy megyei falvait 600 forintért. 

A pozsonyi káptalan 1557. július 20-án kelt átírásában. 

 
19. 1557. július 20. Pozsony (feria tertia proxima post festum divisionis 
apostolorum) 
A pozsonyi káptalan bizonysága arról, hogy Kövesi András veszprémi püspök 
kövendi Székely Jakabnak bérbe adta Nagykomár castellumot az átírt oklevélben 
foglalt feltételekkel. 

Papír, hátoldalán zárópecsét nyoma: Litterae adjunctae B 9. 

 
20. 1557. december 28. Sárvár (Sarwar, in festo Beatorum Innocentum 
Martyrum) 
Nádasdy Tamás nádor felszólítja a kapornaki konventet, hogy a körmendi lakos 
Kerchen Borbála, Tarnóci Mihály özvegye kárára mihálypéterházi Ormány Jósa, 
a sümegi vár prefectusa által Kövesi András püspök parancsára több alkalommal 
elkövetett hatalmaskodásokat vizsgálja ki. 

A kapornaki konvent 1558. január 3-án kelt átírásában. 
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21. 1558. január 3. (tertio die diei executionis) 
A kapornaki konvent jelentése Nádasdy Tamás nádornak 1557. december 28-án 
kelt parancsának 1558. január 1-én (in festo Circumcisionis Domini proxime 
preterito) történt végrehajtásáról. 

A kapornaki konvent 1564. június 8-án kelt átírásában. 

 
22. 1558. január 20. Sárvár (Sarwar, feria quinta proxima post festum Epi-
phaniarum Domini) 
Nádasdy Tamás nádor a kapornaki konventet utasítja, hogy Kerchen Borbála, 
Tarnóci Mihály özvegye további hatalmaskodásokról tett panaszát vizsgálja ki. 

A kapornaki konvent 1558. január 23-án kelt átírásában. 

 
23. 1558. január 23. (secundi die diei executionis) 
A kapornaki konvent jelentése Nádasdy Tamás nádornak az 1558. január 20-án 
kelt parancsának 1558. január 22-én (sabbato proximo post octavas Epipha-
niarum Domini) történt végrehajtásáról. 

A kapornaki konvent 1564. június 8-án kelt átírásában. 

 
24. 1559. február 9. Gyulafehérvár (Alba Julie, vigesimo quinto die termini 
prenotati) 
Izabella királyné parancslevele a váradi káptalanhoz Somlyói Báthori András 
Madarász nevű Szatmár megyei birtokának visszaadása ügyében a Móré család 
ellenében. 

Papír, csonka, restaurált, hátlapján zárópecsét töredéke: Miscellanea sine numero. 

 
25. 1559. november 5. Pozsony (die dominica in festo videlicet Beati Emerici 
ducis) 
I. Ferdinánd király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Kövesi András 
veszprémi püspök panaszára idézze meg Horvát Gáspárt és vázsonykői vár-
nagya, Somogyi Istvánt a Vázsonykőből Fehérvárra vezető úton Balog István 
prágai püspöki jobbágy kárára hatalmaskodás ügyében. 

A pozsonyi káptalan november 20-án kelt átírásában. 

 
26. 1559. november 20. (decimo tertio die diei exhibitionis et annuntiationis) 
A pozsonyi káptalan jelenti, hogy november 8-án (feria quarta proxima post 
festum Omnium Sanctorum novissime transactum) a mandátumban foglal-
taknak eleget tett. 

Papír, hátoldalán zárópecsét nyoma: Prága 1. 

 
27. 1560. december 31. Szentgrót (Sengroth, feria tertia proxima ante fe-
stum Circumcisionis Domini) 
Zala vármegye alispánjai (Hagymási Lesták és Háshágyi Imre) ítéletlevele 
devecseri Csórón András számára, akitől Kövesi András veszprémi püspök 
sümegi prefektusa 9 hordó bort elvett. 

Restaurált, 7 folio lapból álló dokumentum: Sümeg 4. 
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28. Lappang:3 
1560. 
Evocatoriae Joannis Choron de Devecher propter violentam adhuc per patrem 
eius Andream Choron factam occupationem domus lapideae Palota vocatae in 
possessione Szent Benedekalja ad episcopum Veszpremiensem pertinentis, cum 
novem sessionibus et earundem utilitatibus - Item ad em[p]tionem unius equi 8. 
florenos valentis ab Anthonio Beulch colono episcopali in Borsercsek residentis 
- nec non vini decimalis de promonthorio Zeuleues Gues (Köves?) episcopo 
Veszpremiensi obvenientis per servum suum Andream Gyanchevich occupa-
tionem - Demum per dictum servitorem suum factam violentam adventionem 6 
akonum vini in promonthorio Apáthy procreati a Stephano Zeuch colono epi-
scopali Tapolchaiensi pro parte episcopi Veszpremiensis ad mandatum Ferdi-
nandi regis peractae. 

Szentbenedekalja 8. 

 
29. 1562. (sedecimo die diei executionis prenotate) 
Határjárás töredéke Egerszeg város és Ebergén érintésével, amelynek az eber-
géni nemesek ellentmondtak. 

Papír, csonka: Egerszeg 17. 

 
30. 1563. május 16. Szentgrót (in castro Zengroth, feria secunda proxima 
post dominicam Rogationum) 
Zala vármegye alispánjai (Hagymási Lesták és Háshágyi Imre) megidézik rátóti 
Gyulafi Lászlót a veszprémi püspök herendi jobbágya szőlőjének elfoglalása miatt. 

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Herend 4. 

 
31. 1563. augusztus 2. Szentgrót (in castro Zengroth, feria secunda proxima 
post festum Beate Anne matris Marie) 
Zala vármegye alispánjai (Hagymási Lesták és Háshágyi Imre) megidéznek több 
ukki nemest, köztük Ukki Istvánt a veszprémi püspök nyirádi jobbágya kárára 
történt hatalmaskodás miatt. 

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Nyirád 13. 

 
32. 1563. november 5. (Posonii, in festo Beati Emerici ducis) 
Mérei Mihály nádori helytartó meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Kövesi 
András püspök panaszát, miszerint az elmúlt évben Takaró Mihály tihanyi vár-
nagy 104 akó tizedbort Tagyonból elragadott, vizsgálja ki.  

A pozsonyi káptalan november 6. után kelt jelentésében. 

 
33. 1563. november 6. után (… die diei executionis) 
A pozsonyi káptalan jelentése Mérei Mihály nádori helytartó november 5-én kelt 
parancsának november 6-án történt (sabbato proximo post festum Emerici 
ducis) végrehajtásáról. 

Papír, foltos, restaurált, hátlapján zárópecsét nyoma: Tagyon 2. 

 

                                                 
3 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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34. 1564. január 4. Szentgrót (Sengroth, feria tertia proxima post festum 
Circumcisionis Domini) 
Zala vármegye alispánjai (Hagymási Lesták és Háshágyi Imre) megidézik 
Kővágóörsi Máté fia Lázárt és Ecséri Istvánt a püspök tizedszedői, Somogyi 
György és Kis Balázs nyirádi jobbágyok kárára az ecséri szőlőhegyen elkövetett 
hatalmaskodás ügyében. 

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét töredéke: Nyirád 14. 

 
35. 1564. január 15. Pozsony (Posonii, sabbato proximo post festum Beati 
Pauli primi heremite) 
I. Ferdinánd király ítéletlevele Kövesi András püspök javára ismeretlen tárgyú 
perben peleskei Ördög Jánossal szemben.  

Papír, egykorú másolat: Miscellanea 89. 

 
36. 1564. április 15. Balf (Bolff, sabbato proximo ante dominicam Miseri-
cordia Domini) 
Mérei Mihály nádori helytartó utasítja a kapornaki konventet, hogy Kövesi 
András veszprémi püspök kérésére írják át a náluk lévő okleveleket, amelyek 
Kerchen Borbála, Tarnóci Mihály özvegye ügyében keletkeztek.  

A kapornaki konvent 1564. június 8-án kelt átírásában 

 
37. [1564.] május 27. Bécs (Vienne, vigesima septima Maii) 
I. Ferdinánd meghagyja a zalavári konventnek, hogy Kövesi András panaszára 
Székely Jakabot idézze meg a püspök kárára elkövetett különböző hatalmas-
kodások ügyében.  

A zalavári konvent 1564. június 12-én kelt átírásában. 

 
38. 1564. június 8. (feria quinta in octava scilicet festi Sacratissimi Corporis 
Christi) 
A kapornaki konvent Mérei Mihály nádori helytartó utasítására szóról szóra 
átírja két, az ügyben korábban kiállított oklevelét.  

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Egerszeg 18. 

 
39. [1564.] június 12. (octavo die diei premisse executionis) 
A zalavári konvent jelentése I. Ferdinánd király május 27-én kelt parancsának 
június 5-én (feria secunda post festum Sacratissimi Corporis Christi) történt 
végrehajtásáról.  

Papír, foltos, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Miscellanea 88. 

 
40. [1564. augusztus 11.]4 
I. Miksa király armálisa a tapolcai Tompa család részére.  

A pozsonyi káptalan 1608. december 3-án kelt részleges átírásában. 

 
 
 
 

                                                 
4 Holub József: Heraldikai apróságok. Turul 28 (1910/4) 178–179. 
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41. 1568. Szentgrót (Zentgrot, feria secunda proxima post dominicam pr.5) 
Zala vármegye alispánjai (Dersse Péter és szentbalázsi Zele Jakab) megidézik 
szentgáli László Mátét, rátóti Gyulafi László csobánci provisorát Liszti János 
veszprémi püspök egy sümegi jobbágya kárára elkövetett hatalmaskodás miatt.  

Papír, csonka, foltos, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Sümeg 5. 

 
42. Lappang:6 
1568. 
Evocatur Benedictus Kevessi praefectus bonorum episcopatus Veszprimiensis 
propter potentialem abactionem 80 hydriarum vini ex cellario Andreae Csupor 
in promonthorio Peleske habito per Georgium Eördeögh de Peleske.  

Pölöske 2. 

 
43. 1569. június 22. Szentgrót (Zenthgroth, feria quarta proxima ante festum 
nativitatis Beati Joanni Baptiste) 
Zala vármegye alispánjai (gersei Pető Péter és peleskei Ördög István) megidézik 
szentgáli László Mátét Liszti János veszprémi püspök Sörös György nevű sümegi 
jobbágya elfogatása miatt.  

Papír, sérült, foltos, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Sümeg 6. 

 
44. Lappang:7 
1569. 
Evocatoriae Joannis Liszthii episcopi Veszprimiensis contra Joannem Zele de 
Zenthbalás propter ab derivationem fluvii Zala ab antiquo suo meatu, et mola 
duarum rotarum in Nezeley versus molam dicti episcopi ZalaEgerszeghiensem.  

Egerszeg 19. 

 
45. Lappang:8 
1570. 
Mandatum prorogatorium generale Maximiliani regis pro parte Johannis 
Liszthy episcopi Veszprimiensis et loci ejusdem supremi comitis emanatum.  

Jus ad officium supremum comitis comitatus Veszprimiensis 4. 

 
46. Lappang:9 
1570. 
Mandatum prorogatorium Maximiliani regis propria manu subscriptum pro 
Joanne Liszthio episcopo Veszprimiensi qua in negotio regni extra regnum 
commorante concessum.  

Miscellanea 90. 

 
 
 

                                                 
5 A keltezés további része olvashatatlan. 
6 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
7 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
8 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
9 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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47. 1571. január 27. után, Egerszeg (Egerzegh, sabbato proximo post festum 
conversionis Beati Pauli apostoli) 
Zala vármegye alispánjai (gersei Pető Péter és peleskei Ördög István) jelentést 
tesznek I. Miksa királynak Liszti János veszprémi püspök novai jobbágyának 
Bezerédi Tamás által történő elfogatásáról. (A dokumentum vége hiányzik.)  

Papír, csonka, restaurált, 3 folio lapból álló dokumentum, hátlapján papírfelzetes zárópe-
csét: Nova 11. 

 
48. Lappang:10 
1571. 
Causa episcopi Veszprimiensis contra Thomam Bezerédy coram sedria comi-
tatus Zaladiensis decurrens propter incaptivationem eiusdem jobbagionis epi-
scopalis in Nova degentis.  

Nova 10. 

 
49. Lappang:11 
1571. 
Causales Hungarico idiomate scriptae et 6 sigillis munitae.  

Miscellanea 91. 

 
50. 1572. 
A tizedgabonák járások szerinti összeírása 1572-ből.  

Papír, feljegyzés: Miscellanea 161. 

 
51. 1582. április 2. Szentgrót (Zenthgroth, feria secunda proxima post do-
minicam Judica) 
Zala vármegye alispánjai (gersei Pető Ambrus és Kristóf) jelentést tesznek I. 
Rudolf királynak a gersei Pető Tamás által Fejérkövy István veszprémi püspök 
elleni eljárásról, amely szerint a Petők egy szántói jobbágya a püspök Prága nevű 
falvába menekült és ott menedéket talált.  

Papír, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Szántó 3. 

 
52. 1583. augusztus 6. Pozsony (Posonii, feria tertia proxima ante festum 
Beati Laurentii martyris) 
Kövesi Ferenc Körös megyei (?) főispán meghagyja a zalavári konventnek, hogy a 
Báthori István babócsai provisora és várnagya által elkövetett hatalmaskodást 
vizsgálja ki és idézze meg őket.  

A zalavári konvent augusztus 10. után kelt jelentésében. 

 
53. [1583.] augusztus 10. után (octo die diei executionis) 
A zalavári konvent jelentése Kövesi Ferenc Körös megyei főispánnak az augusz-
tus 10. után (… post festum Beati Laurentii martyris proxime preteritum) elvég-
zett idézésről.  

Papír, foltos, csonka, hátlapján papírfelzetes zárópecsét töredéke: Görgeteg 8. 

 

                                                 
10 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
11 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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54. 1583. december 2. Szentgrót (Zenthgroth, feria secunda proxima post 
festum Beati Andree apostoli) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Gergely és berekszói Hagymási Gábor) 
idézést adnak ki a Fejérkövy István veszprémi püspök Tapolca városban lakó 
jobbágyai kárára rátóti Gyulafi György diszeli jobbágyai által elkövetett hatal-
maskodás miatt.  

Papír, foltos, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Tapolca 6. 

 
55. 1583. december 2. Szentgrót (Zenthgroth, feria secunda proxima post 
festum Beati Andree apostoli) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Gergely és berekszói Hagymási Gábor) 
idézést adnak ki a Fejérkövy István veszprémi püspök Mindszentkál faluban lakó 
jobbágya, Kalmár András kárára rátóti Gyulafi György diszeli jobbágyai által el-
követett bántalmazás miatt.  

Papír, csonka, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Mindszentkálla 2. 

 
56. 1591. [1631.]12 
Vegyes perbeli feljegyzések egy malommal kapcsolatban Farkas Lajos sérelmére 
András deákkal (litteratus) szemben.  

Papír, fogalmazvány: Miscellanea 98. 

 
57. 1608. december 3. (feria quarta proxima post festum Beati Andree apo-
stoli) 
A pozsonyi káptalan részben átírja az I. Miksa király által 1564-ben kiadott 
armális levelet tapolcai Tompa György és családja részére, különös tekintettel az 
eredetiben foglalt kőház jogállására.  

Papír, foltos, másolat: Tapolca 7. 

 
58. 1610. november 25. után Szentgrót (Zentgrott) 
Zala vármegye alispánjai (szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor és peleskei Ördög 
Simon) vizsgálata szerint tóti Lengyel János jobbágya Varga Péter a veszprémi 
püspök Horvát Farkas nevű tapolcai jobbágyát november 25. körül (circa festum 
Beate Catherine virginis) halálosan megsebesítette.  

Zala vármegye alispánjainak 1614. szeptember 17-én kelt átírásában. (Tapolca 8.) 

 
59. 1612. július 4. Szentgrót (Zentgrott, feria quarta proxima Beatorum Petri 
et Pauli apostolorum proxime preteritum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) Erghelius 
Ferenc veszprémi püspök keresetére emlékezetül adják, hogy Fekete Máté lenti 
lovaskapitány a Kohárról Ajkarendekre törvényesen költöző Kis Balázs özvegye, 
Orsolya asszony és fiai, Lőrinc és Péter ingóságait lefoglalva tartja.  

Zala vármegye alispánjainak 1613. április 23-án kelt átírásában. 

 
 
 

                                                 
12 Az 1631-es dátum a dokumentum külzetén, az 1591-es a szöveg margóján olvasható. 
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60. 1613. április 23.13 Szentgrót (Zentgrott, feria quarta tertia proxima post 
dominicam Misericordia) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) ítélet-
levele Erghelius Ferenc veszprémi püspök javára Fekete Máté lenti kapitánnyal 
szemben.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 1. (1 db 19. századi másolattal) 

 
61. 1613. június 4. Szentgrót (Zentgrott, feria tertia proxima post domini-
cam Sancte Individueque semperque venerandae Trinitatis) 
Zala vármegye hatóságának saját, 1613. április 23-án kelt ítéletének (Ajkarendek 
1.) kibocsátólevele.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 2. (1 db 19. századi másolattal) 

 
62. 1613. június 4. Szentgrót (Zentgroth, feria secunda proxima post domi-
nicam Sanctae et Individuae semperque venerandae Trinitatis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) tanú-
ítják, hogy előttük Erghelius Ferenc veszprémi püspök és Hertelendi András egy 
félszerrendeki szőlő ügyében megegyeztek.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 7. 

 
63. 1614. június 19. Szentgrót (Zentgrott, feria quinta proxima post festum 
Beatorum Viti et Modesti martyrum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) meg-
idézik Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszára rátóti Gyulafi Kristófot, 
akinek köveskáli és diszeli jobbágyai Érsek Ambrus tapolcai püspöki jobbágy 
badacsonyi promontóriumon fekvő szőlőjét erőszakkal elragadták.  

Papír, foltos, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Tapolca 9. 

 
64. 1614. április 29. Hegymagas (Hegimagas 29 Appr) 
Gersei Pető Gáspár alispán, Zsoldos Márton főszolgabíró, Kálmán Péter 
alszolgabíró és Sóstói Bálint esküdt előtt Erghelius Ferenc veszprémi püspök és 
tóti Lengyel János egyezséget kötnek tapolcai jobbágyaik szőlői tárgyában.  

Magyar nyelven. 
Papír, foltos, a szöveg alatt négy papírfelzetes pecsét: Tapolca 10. 

 
65. 1614. augusztus 13. Dénesfalva (Denesffalwa, feria quarta proxima post 
festum Beati Laurentii martyris) 
Betlenfalvi Thurzó György nádor rátóti Gyulafi Kristófhoz Erghelius Ferenc 
veszprémi püspök panaszára új ítéletet hoz a püspök tapolcai jobbágyai, Érsek 
Ambrus, Ágoston Balázs, Gemer János, Damján György és Fekete János ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Tapolca 11. 

 
 
 
 
 

                                                 
13 Az eredetiben 1612-es dátum szerepel, azonban az oklevél nem lehet későbbi a benne foglalt 1612. 
július 4-én kiállított idézőlevélnél.  
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66. 1614. augusztus 14. Pozsony (Posonii, 14 Augusti) 
Misszilis levél másolata a bécsi nunciushoz: a Bethlen Gábor fejedelemmel 
kötendő szövetség ügyében különös tekintettel legyenek Erdélyben a katolikus 
vallás elnyomott helyzetére.  

Papír, foltos, egykorú másolat: Miscellanea 155. 

 
67. 1614. szeptember 17. Szentgrót (Zenthgróth, feria quarta proxima post 
festum Exaltationis Sancte Crucis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) ítélet-
levele Erghelius Ferenc veszprémi püspök javára Hertelendi András által Pap 
Erzsébettől, a veszprémi püspök ajkarendeki jobbágyától és fiaitól az edericsi 
szőlőhegyen található 35 vödör (urna) mustot termő szőlőnek erőszakkal történő 
elvételétől és elfoglalva tartásáról.  

Papír, csonka, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 3. (1 db 19. századi másolattal) 

 
68. 1614. szeptember 17. Szentgrót (Zentgrotth, feria quarta proxima post 
festum Exaltationis Sancte Crucis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) ítélet-
levele Erghelius Ferenc veszprémi püspök javára tóti Lengyel János jobbágya 
Varga Péter ellen, aki a püspök Horvát Farkas nevű tapolcai jobbágyát halálosan 
megsebesítette. A vétkest halálra ítélik és proskribálják.  

Papír, csonka, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Tapolca 8. 

 
69. 1615. április 24. Sümeg (Simegh, die 24 Aprilis) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök misszilislevele ismeretlen címzetthez, mely-
ben a főpásztor Zámbó Istvánt érintő bizonyos ügyben május 14-ét tűzi határ-
időül Vásárhelyre.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, restaurált, hátlapján zárópecsét töredéke: Miscellanea 93. 

 
70. 1615. május 31. Sümeg (ex arce Simegh, die ultima Maii) 
Fajszi Ányos Kristóf főkapitány évi 26 és fél forintért bérbe veszi Erghelius 
Ferenc veszprémi püspöktől (Zala-) Bér, Pakod és Bozod (Buzuky) dézsmáját.  

Magyar nyelven.  
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 36. 

 
71. 1616. március 16. Szentgrót (ZGrotth, feria quarta proximo post domi-
nicam Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) tudtul 
adják, hogy Erghelius Ferenc veszprémi püspök monostorapáti jobbágya, Vince 
Baltazár ártatlan egy edericsi jobbágy, Molnár Balázs házának kirablásában.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Monostorapáti 1. 
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72. 1616. március 19. Rendek (sabbatho proximo post dominicam Laetare) 
Peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár alispánok, Hanyi Balázs főszolga-
bíró, Patkó János alszolgabíró és Kulcsár Lukács esküdt Zala vármegye nevében 
újból ítéletet hoz Erghelius Ferenc veszprémi püspök javára laki Hertelendi 
András ellen, aki a püspök ajkarendeki jobbágya, Pap Erzsébet és fiai edericsi 
szőlőjét megszállva tartotta. (Vö. Ajkarendek 3!)  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 8. 

 
73. 1616. május 11. Szentgrót (Zentghrott (!), feria quarta proxima post do-
minicam vocem Jucunditatis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) tudtul 
adják, Erghelius Ferenc veszprémi püspök panasza szerint berekszói Hagymási 
Kristóf szentgróti főkapitány Szentgrót mezőváros és több falu: Udvarnok Barba, 
Erenye, Kisvásárhely, Koppány, Bagota, Újhely, Csáford, Aranyod, Zalaszeg és 
Szentpéter tizedét megtagadta a püspöktől.  

Papír, utólag belejavított, hátlapján papírfelzetes zárópecsét: Decimae episcopales 37. 

 
74. 1616. május 11. Szentgrót (Zentgrotth, feria quarta proxima post domi-
nicam vocem Jucunditatis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és gersei Pető Gáspár) idézést 
adnak ki Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszára berekszói Hagymási 
Kristóf és testvére, Miklós ellen, akik a püspöknek járó tizedeket 1610 óta több 
faluból nem szolgáltatták ki.  

Zala vármegye alispánjainak 1628. február 7-én kelt átírásában. (Decimae episcopales 52.) 

 
75. 1618. december 20. Szentgrót (Zenthgroth, feria quinta proxima post 
festum Beatae Luciae virginis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és berekszói Hagymási Miklós) 
Érsek Ambrust és Márki Andrást, a veszprémi püspök tapolcai jobbágyait meg-
idézték Sinka Erzsébet, Budai Jakab szigligeti gyalogoskatona hitvese gulácsi 
nemesi házának kifosztása, az asszony fogságba vetése és néhány jobbágy le-
vágása miatt.  

Zala megye alispánjainak 1620. április 6-án kelt átírásában. 

 
76. 1618. december 21. Bécs (Viennae, vicesima prima die vero mensis de-
cembris) 
Ascanius Gesvaldus pápai követ ítélete a Náprágyi Demeter kalocsai érsek, győri 
adminisztrátor, Csiki István és Nagyfalvi Gergely győri kanonokok és Balázsfi 
Tamás őrkanonok közötti vitában. A legátus meghagyja Balázsfit pozsonyi nagy-
prépostsága mellett győri javadalmában.  

Papír, szakadozott: Miscellanea 94. 

 
77. 1619. szeptember 11. Pápa (Papa, feria quarta proxima post festum 
Nativitatis Beatissimae Mariae Virginis) 
Veszprém vármegye bizonyságlevele Erghelius Ferenc veszprémi püspök tilta-
kozásáról kislődi Szőke Mihály jobbágy ellen, aki magát a megyei nemesség tag-
jának vallotta.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Lövöld 3. 
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78. 1620. április 6. Szentgrót (Zentgroth, feria secunda proxima post fe-
stum Beati Ambrosii episcopi) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög Simon és berekszói Hagymási Miklós) 
ítéletet hoznak Érsek Ambrus és Márki András, a veszprémi püspök tapolcai job-
bágyai ellen azoknak Sinka Erzsébet kárára elkövetett erőszakos cselekedeteik 
miatt, és a két püspöki jobbágyot proskribálják.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Tapolca 14. 

 
79. 1623. január 26. Oroszvár (feria quinta proxima post festum conver-
sionis Beati Pauli apostoli) 
II. Ferdinánd király Zala vármegye hatóságát új eljárás lefolytatására utasítja 
nemes Jósa Magdolna, Bagodi István özvegye és Erghelius Ferenc veszprémi 
püspök ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1624. január 10-én kelt átírásában. 

 
80. 1623. szeptember 12. Bécs (Viennae, die duodecima mensis Septembris) 
II. Ferdinánd király Zala vármegye hatóságát új eljárás lefolytatására utasítja 
nemes Jósa Magdolna, Bagodi István szécsiszigeti vajda özvegye és Erghelius 
Ferenc veszprémi püspök ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1623. december 8. után kelt átírásában. 

 
81. 1623. december 8. után. Körmend (feria secunda proxima post festum 
Conceptionis Beatissimae Mariae Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
tudtul adják, hogy nemes Jósa Magdolna, Bagodi István szécsiszigeti vajda özve-
gye és Erghelius Ferenc veszprémi püspök ügyében az özvegy nem jelent meg a 
vizsgálat során.  

Papír, csonka: Miscellanea 166. 

 
82. 1623. Pozsony (civitate regia atque libera Posoniensi) 
Betlenfalvi Thurzó Szaniszló nádor tanúsítja, hogy előtte Erghelius Frenc 
veszprémi püspök tiltakozást jelentett be a Szőke vagy Darabos Mihály részére a 
Veszprém megyei Kislődön és Udvarnokon tett nádori adomány ellen.  

Papír, csonka, restaurált, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Lövöld 4. 

 
83. [1623.] 
II. Ferdinánd király Zala vármegye hatóságát új eljárás lefolytatására utasítja 
Bagodi István vajda ellen az Erghelius Ferenc veszprémi püspök Bagod nevű bir-
tokán elkövetett fegyveres erőszak ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1623. évi átírásában. 
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84. [1623.]14 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
tudtul adják, hogy megkapván II. Ferdinánd király szintén csonka parancslevelét 
a Bagodi István által a Zala megyei Bagodon elkövetett fegyveres hatalmaskodás 
ögyében.  

Papír, csonka, foltos: Litterae mancae 45. 

 
85. 1624. január 10. Körmend (feria quarta proxima post festum Epipha-
niarum Domini) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítélete hoznak Erghelius Ferenc veszprémi püspök javára a Bagodi István özve-
gyével szemben folytatott perben.  

Papír, foltos, csonka, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 165. 

 
86. 1624. január 11. Körmend (feria quinta proxima post festum sacrarum 
Epiphaniarum Domini) 
Zala vármegye hatósága saját, előző nap kelt ítéletének (Miscellanea 165.) ki-
bocsátólevele Erghelius Ferenc veszprémi püspök javára Bagodi István özvegye, 
Jósa Magdolna és leányai, Zsuzsanna és Orsolya ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 168. 

 
87. 1624. március 28. Tapolca (Tapolcza, die 28 Martii) 
Osztopáni Perneszi Ferenc zalai alispán és Szarka Lukács főszolgabíró tudtul 
adják, hogy előttük Erghelius Ferenc veszprémi püspök és Lengyel család több 
tagja (János szigligeti kapitány, Boldizsár pápai főkapitány, Miklós pápai és 
László győri hadnagy) között a püspök tapolcai jobbágyainak kárára a Szent 
György-hegy hegymagasi részén elkövetett hatalmaskodás ügyében megegyeztek.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, a szöveg alatt hat papírfelzetes pecsét: Miscellanea 167. 

 
88. 1624. május 2. Pápa (Papa, feria quinta proxima post festum Beatorum 
Philippi et Jacobi apostolorum) 
Veszprém vármegye bizonyságlevele Erghelius Ferenc veszprémi püspök tilta-
kozásáról az ügyben, hogy Kenesei Péter tihanyi kapitány és Zsigmond György 
bizonyos gecsei földeket, réteket és erdőket megszállva tartanak.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Gecse 3. 

 
89. 1624. május 25. (die 25 mensis Maii) 
Veszprém vármegye ítéletlevele Ramocsaházi Mihály tihanyi apát jobbágyai által 
Tósokon elkövetett károk ügyében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos: Miscellanea 95. 

 
 
 
 

                                                 
14 A dátum helye az oklevél hiányzó részén található, így azt az alispánok nevei és a bagodi ügy 
alapján állapítottuk meg. 
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90. 1625. június 1. Bécs (Viennae, prima die mensis Junii) 
II. Ferdinánd király megparancsolja szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor keszthelyi 
és Oroszi Pál kapornaki kapitányoknak, hogy az Erghelius Ferenc veszprémi püs-
pöknek járó tizedet jobbágyaikkal fizettessék meg.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka, restaurált, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 38. 

 
91. 1625. július 2. Sümeg (ex arce Simegh, die 2 Julii) 
Fajszi Ányos János kapitány reverzálisa, amellyel bérbe vette 13 forintért a bara-
bási bortizedet Erghelius Ferenc veszprémi püspöktől.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 39. 

 
92. 1625. július 2. Sümeg (ex arce Simegh, die 2 Julii) 
Fajszi Ányos János kapitány reverzálisa, amellyel bérbe vette 27 forintért a béri, 
pakodi és bozodi tizedet Erghelius Ferenc veszprémi püspöktől.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 40. 

 
93. 1626. április 23. Szentgrót (Zentgrotth, feria quinta proxima post domi-
nicam Quasimodo) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
idézést adnak ki Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszára Meggyesi János 
veszprémi vajda ellen, aki a veszprémi püspöknek járó badacsonyi bortizedet 
nem szolgáltatta be.  

Zala vármegye alispánjainak 1628. június 5-én kelt átírásában. 

 
94. 1626. május 14. Sümeg (ex arce Simegh, die 14 Maii) 
Fajszi Ányos János kapitány reverzálisa, amellyel bérbe vette 28 forintért a béri, 
pakodi és bozodi tizedet Erghelius Ferenc veszprémi püspöktől.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 41. 

 
95. 1626. május 27 után, Pápa (die 27 Maii) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök kezdeményezésére Veszprém vármegye 
törvényszéke vizsgálatot folytat 21 tanú meghallgatásával Szőke Imre özvegye, 
Darabos Piroska kislődi lakos nemességét illetően.  

Papír, csonka, restaurált 20 oldalas füzet: Lövöld 5. 

 
96. 1626. június 6. Körmend (sabbato proximo post festum sacrum Pente-
costes) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszát kivizsgálják és megidézik Turóci 
György egerszegi vajdát, mivel a vajda az egerszegi határban lévő, meleghegyi 
promontóriumon termett szőlőből a püspöknek járó kilencedet és tizedet nem 
adta ki.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. március 18-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 42.) 
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97. 1626. június 6. Körmend (sabbato proximo post festum sacrum Pente-
costes) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszára kivizsgálják és megidézik Rátki 
Menyhért egerszegi főkapitányt, mivel több, az egerszegi határban lévő szőlő-
hegyről a név szerint felsorolt egerszegi lakosok több éve nem adták ki a püspök-
nek járó kilencedet és tizedet.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. március 18-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 43.) 

 
98. 1626. június 6. Körmend (sabbato proximo post festum sacrum Pente-
costes) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszára kivizsgálják és megidézik Rátki 
Menyhért egerszegi főkapitányt, mivel az egerszegi várhoz tartozó Gógánhegyről 
1622 és 1625 között nem szolgáltatta be a püspöknek járó kilencedet.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. március 18-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 44.) 

 
99. 1626. június 6. Körmend (sabbato proximo post festum sacrum Pente-
costes) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszára kivizsgálják és megidézik Besse-
nyei István egerszegi kapitányt, mivel az egerszegi várhoz tartozó Ballahegyről 
nem szolgáltatta be a püspöknek járó kilencedet.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. március 18-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 46.) 

 
100. 1626. június 10. Szentgrót (Zentgrott, feria quarta proxima post fe-
stum Sanctae et Individuae semperque venerandae Trinitatis) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
nemes Malosics Mátyás panaszát kivizsgáják és megidézik Erghelius Ferenc 
veszprémi püspököt, mert két tapolcai jobbágya, Domján Balázs és Borockai 
Márton a panaszos részére hatalmaskodást követtek el.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. május 10-én kelt átírásában. 

 
101. 1626. október 4 után (circa festum Beati Francisci confessoris) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök keresetlevele nemes Simon vagy Kovács 
Balázs egerszegi katona ellen, aki a püspök egerszegi jobbágyának, Ágoston 
Benedeknek házára erőszakkal rátört.  

Papír, foltos: Egerszeg 20. 

 
102. 1627. január 16. Körmend (sabbato proximo post festum Beati Pauli 
primi eremitae) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszát kivizsgálják és megidézik Rátki 
Menyhért egerszegi főkapitányt, mert két katonája, Kovács Balázs és Nagy 
György rátörtek Forgács Miklós püspöki jobbágy egerszegi házára és egy lovat 
elraboltak onnan.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. március 18-án kelt átírásában. (Egerszeg 21.) 
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103. 1627. január 16. Körmend (sabbato proximo post festum Beati Pauli 
primi eremitae) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök panaszát kivizsgálják és megidézik Rátki 
Menyhért egerszegi fő- és Bessenyei István alkapitányt, mert több név szerint fel-
sorolt pölöskei, kapornaki és kemendi katonájuk a püspök Mindszentkálla, 
Apáti, Atak, Tapolca, Prága, Bazsi és Csehi nevű birtokáról szekereket és jobbá-
gyokat szállítottak az egerszegi építkezésekre és pénzt vettek el tőlük.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. március 18-án kelt átírásában. (Tapolca 16.) 

 
104. 1627. február 5. Dénesfalva (Dienesffalva, feria sexta proxima post fe-
stum Purificationis Beatissimae Mariae Virginis) 
II. Ferdinánd királynak fellebbezésre adott új ítélete szentgyörgyvölgyi Bakács 
Farkas, Sándor fia keszthelyi főkapitány és Erghelius Ferenc veszprémi püspök 
ügyében a keszthelyi lakosok tizedeinek lefoglalása és fogva tartása miatt.  

Zala vármegye alispánjainak 1627. május 12-én kelt átírásában. (Decimae episcopales 49.) 

 
105. 1627. március 18. Körmend (feria quinta proxima post festum domi-
nicam Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítéletlevele Erghelius Ferenc püspök Rátki Menyhért egerszegi főkapitány elleni 
keresetében a püspök javára.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Egerszeg 21. 

 
106. 1627. március 18. Körmend (feria quinta proxima post dominicam 
Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítéletlevele Rátki Menyhért ellen Erghelius Ferenc püspök javára, amelyben 
pénzbeli kártérítés fizetésére kötelezi a főkapitányt.  

Papír, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Tapolca 16. 

 
107. 1627. március 18. Körmend (feria quinta proxima post dominicam 
Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítéletlevele elmarasztalja Turóci György egerszegi alvajdát Erghelius Ferenc elle-
nében és a kár megtérítésére kötelezi.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 42. 

 
108. 1627. március 18. Körmend (feria quinta proxima post dominicam 
Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítéletlevele Erghelius Ferenc püspök javára elmarasztalja Rátki Mátyást az eger-
szegi lakosok kilenced és tized nemfizetésével kapcsolatban.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 43. 
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109. 1627. március 18. Körmend (feria quinta proxima post dominicam 
Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítéletlevele Erghelius Ferenc püspök javára elmarasztalja Rátki Mátyást a gógán-
hegyi kilenced nemfizetésével kapcsolatban.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 44. 

 
110. 1627. március 18. Körmend (feria quinta proxima post dominicam 
Laetare) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
ítéletlevele Erghelius Ferenc püspök javára elmarasztalja Bessenyei Istvánt a 
ballahegyi kilenced nemfizetésével kapcsolatban.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 46. 

 
111. 1627. március 20. Körmend (sabbato proximo post festum dominicam 
Laetare) 
Zala vármegye hatóságának saját március 18-án kelt ítéletének (Egerszeg 21.) ki-
bocsátólevele.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Egerszeg 22. 

 
112. 1627. március 20. Körmend (sabbato proximo post dominicam Laetare) 
Zala vármegye hatóságának saját március 18-án kelt ítéletének (Tapolca 16.) ki-
bocsátólevele.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét töredéke: Decimae episcopales 45. 

 
113. 1627. március 20. Körmend (sabbato proximo post dominicam Laetare) 
Zala vármegye hatóságának saját március 18-án kelt ítéletének (Decimae epis-
copales 46.) kibocsátólevele.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 47. 

 
114. 1627. május 10. Szentgrót (Zentgrot, feria secunda proxima post domi-
nicam Rogationum) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
felmentik Erghelius Ferenc veszprémi püspököt Malosics Mátyás ellenében, aki a 
kitűzött vizsgálaton nem jelent meg.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Tapolca 15. 

 
115. 1627. május 12. Szentgrót (Zentgróth, feria quarta proxima post domi-
nicam Rogationum) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
átírják II. Ferdinánd király 1627. február 5-én kelt új ítéletét szentgyörgyvölgyi 
Bakács Sándor fia Farkas keszthelyi főkapitány és Erghelius Ferenc veszprémi 
püspök ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 49. 
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116. 1627. május 12. Szentgrót (Zenttgroth, feria quarta proxima post domi-
nicam Rogationum) 
Zala vármegye hatóságának saját, aznap május 12-én kelt ítéletének (Decimae 
episcopales 49.) kibocsátólevele.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 50. 

 
117. 1627. július 11. Bécs (Vienna, die undecima mensis Julii) 
II. Ferdinánd király, mivel Erghelius Ferenc veszprémi püspök zágrábi püspökké 
lett, ezért kissennyei Sennyey István váci püspököt veszprémi püspökké nevezi 
ki, s egyúttal a püspökséget régóta megillető veszprémi főispáni címet is neki adja.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Jus ad officium supremum comitis comitatus 
Veszprimiensis 5. 

 
118. Lappang:15 
1627. 
Adjudicatoriae sententionales pro episcopo Veszpremiensi ut actorem contra 
Melchiorem Rátky et praesidiarios Egerszeghyenses ut incattorem ratione de-
negationis decimarum ex Fényőshegy, Gógánhegy et Házashegy provenientium.  

Decimae episcopales 48. 

 
119. Lappang:16 
1627. 
Decretum in negotio commissionis, ratione valachorum in Sclavonia sedem de-
gentium, terminum praefixum esse notum reddens, praeposito Zagrabiensi et 
Casparo Konzky consiliario directum.  

Miscellanea 97. 

 
120. 1628. február 7. Szentgrót (Zentgroth, feria secunda proxima post fe-
stum Beatae Dorothae virginis et martyris) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
átírják a hivatali elődeik által 1616. május 11-én kelt idézést tudtul adva, hogy a 
perben érdekelt felek az ügyet letették.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 52. 

 
121. 1628. február 7. Szentgrót (Zentgrot, feria secunda proxima post fe-
stum Beatae Dorothae virginis et martyris) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
előtt szentgyörgyvölgyi Bakács Farkas keszthelyi kapitány és Erghelius Ferenc 
veszprémi püspök megegyeznek, hogy a püspöknek 1624 és 1626 között a keszt-
helyi és környéki szőlőhegyekből járó és be nem fizetett tizedeket a keszthelyi 
kapitány megtéríti.  

Papír, csonka, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 55. 

 
 
 
 

                                                 
15 Elenchus IV-ben még meglévőnek jelölve. 
16 Elenchus IV-ben még meglévőnek jelölve. 
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122. 1628. február 8. Szentgrót (die 8 Februarii) 
Erghelius Ferenc veszprémi püspök és Rátki György egerszegi kapitány között 
létrejött megegyezés a püspöknek járó tized, kilenced és egyéb földesúri szolgál-
tatások tárgyában.  

Magyar nyelven. 
Zala vármegye alispánjainak aznap, 1628. február 8-án kelt átírásában. 

 
123. 1628. február 8. Szentgrót (Szentgrot, feria tertia proxima post festum 
Beatae Dorothae virginis et martyris) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
átírják és hitelesítik Erghelius Ferenc veszprémi püspök és Rátki György eger-
szegi főkapitány között létrejött megegyezést, s egyúttal valamennyi, a megegye-
zést létrehozók közti pert a felek kérésére érvénytelenítik.  

Papír: Decimae episcopales 53. 

 
124. 1628. június 5. Szentgrót (Zentgroth, feria secunda post dominicam 
Exaudi) 
Zala vármegye alispánjai (saffarzkai Bennyei István és osztopáni Perneszi Ferenc) 
elmarasztalják Meggyesi János vajdát a veszprémi püspöknek járó badacsonyi 
tized visszatartása miatt.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 54. 

 
125. 1628. július 4. Sümeg (in arce Simeghiensi, 4 Julii) 
Fajszi Ányos János béri kapitány bérbe veszi a veszprémi püspök béri, pakodi és 
bozoli gabona- és bortizedeit 15 forintért.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 51. 

 
126. 1630. július 30. (die 30 Julii) 
A koppányi járás tizedszedőire vonatkozó szabályok a dézsmaköteles falvak 
felsorolásával.  

Papír, foltos, restaurált: Decimae episcopales 34. 

 
127. Lappang:17 
1630. 
Ferdinandus 2us rex episcopatum Veszprimiensem cum officio supremi comitis 
comitatus Veszprimiis eidem episcopatui ab antiquo annexo Stephano Zenth-
Andrásy episcopo Transylvaniensi confert.  

Jus ad officium supremum comitis comitatus Veszprimiensis 6. 

 
128. 1631. október 8. Pápa (feria quarta proxima post festum Beati Fran-
cisci confessoris) 
Veszprém megye alispánja (Ukki János) tudtul adja, hogy előtte Dávid Pál veszp-
rémi püspök tiltakozást jelentett be a Miksa király által 1575-ben Huszár 
Péternek és Mátyásnak tett két berénhidai telekadományról, amelyet most 
Mátyás fia György ellenében jelentett be a püspök.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Berénhida 6. 

                                                 
17 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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129. 1631. november 20. Nagyszombat (Tyrnaviae, feria quinta proxima 
post festum Beatae Elizabethae viduae) 
II. Ferdinánd király meghagyja a győri székeskáptalannak, hogy Dávid Pál veszp-
rémi püspök panaszára idézze meg Szőke Mihályt, Benedeket és Jánost, akik a 
püspök Veszprém megyében fekvő Ardolod-i és udvarnoki birtokát, illetve kis-
lődi nemesi házát megszállva tartják.  

A győri székeskáptalan 1631. december 3-án kelt átírásában. 

 
130. 1631. november 29. Nagyszombat (Tyrnaviae, in profesto Beati An-
dreae apostoli) 
Esterházy Miklós nádor ítéletlevele Dávid Pál veszprémi püspök javára több, név 
szerint felsorolt szentgyörgyi polgár ellenében, akik a kitűzött határnapon nem 
jelentek meg.  

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét töredéke: Miscellanea 137. 

 
131. 1631. december 3. (feria quarta proxima post praescripta festum Beati 
Andreae apostoli) 
A győri székeskáptalan jelentése II. Ferdinánd királynak az uralkodó november 
20-án kelt parancsának végrehajtásáról: megidézték Szőke Mihályt, Benedeket 
és Jánost Dávid Pál veszprémi püspök ellenében.  

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Lövöld 6. 

 
132. 1632. április 1. Sümeg (Sümegh, feria quinta proxima post dominicam 
Judica) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és csebi Pogány Zsigmond) 
hivatalos formába foglalják azt a tanúkihallgatást, amelyben Dávid Pál veszprémi 
püspök panaszát vizsgálták ki, mely szerint Kovács György özvegye Kalmár Kata, 
lánya: Erzsébet, és fiai: Pál és Benedek a püspök engedélye nélkül Mindszent-
kálláról a Vas megyei Nyőgérre költöztek.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Mindszentkálla 3. 

 
133. 1632. december 25. előtt, Pápa. 
Körösszegi Csáki László kötelezvénye: Dávid Pál veszprémi püspöktől 300 forin-
tot és 200 tallért vett kölcsön, amelynek törlesztését karácsonyig vállalta, s bizto-
sítékul Lesenceistvánd nevű faluját ajánlotta fel.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka: Lesence 1. 

 
134. 1634. április 8. Körmend (sabbatho proximo post dominicam Judica) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik Lippay György veszprémi püspök panaszára Csalló Ferenc kapornaki 
alkapitányt, akinek emberei a püspöknek járó bortizedeket 1633-ban vissza-
tartották.  

Zala vármegye alispánjainak 1634. szeptember 23-án kelt átírásában. 
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135. 1634. április 26. Győr (Jaurini, 26 Aprilis) 
Sennyei István győri püspökként officiálisainak kiadott gazdasági utasításai 55 
pontba szedve.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 99. 

 
136. 1634. június 8. Szombathely (Sabariae, 8 Junii) 
Kaposi János veszprémi nagyprépost misszilislevele Turóci kapitányhoz kirab-
lása ügyében.  

Magyar nyelven. 
Papír, csonka, foltos, hátlapján zárópecsét töredéke: Miscellanea 96. 

 
137. 1634. szeptember 23. Körmend (sabbatho proximo post festum Beati 
Mathei apostoli et evangelistae) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
ítéletlevele Lippay György veszprémi püspök javára a kapornaki alkapitány által 
vissztartott tizedek ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 57. 

 
138. 1638. november 6. Pápa (sabbatho proximo post festum Omnium 
Sanctorum) 
Veszprém megye alispánja (Görbei István) tudtul adja, hogy előtte orbáviai 
Jakusics György veszprémi püspök eltiltotta a polyáni lakosokat saját udvarnoki 
és városlődi erdei, szántóföldjei, rétjei és mezői használatától.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Lövöld 7. 

 
139. 1639. július 12. Zalaegerszeg (Zalaegerszegh, duodecima mensis Julii) 
Zala vármegye hatósága előtt létrejött megegyezés orbáviai Jakusics György 
püspök és a zalaegerszegi lakosokat képviselő szarveskendi Sibrik János eger-
szegi kapitány között a földesúri szolgáltatásokról.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt nyolc papírfelzetes pecsét: Egerszeg 23. 

 
140. 1639. szeptember 24. Pápa (sabbatho proximo post festum Beati Mathei 
apostoli) 
Veszprém megye alispánja (Görbei István) idézést ad ki orbáviai Jakusics György 
veszprémi püspök panaszára Zsigmond István és Mihály ellen, akik a püspök 
Gecse nevű birtokához tartozó Rózsástelken a püspök egy jobbágyát 
megakadályozták az aratásban.  

Veszprém megye alispánjának 1640. június 23-án kelt átírásában. 

 
141. 1640. április 21. 
Veszprém megye hatóságának tanúkihallgatása a gecsei vagy boldaházai Rózsás-
telekkel kapcsolatban.  

Részben magyar nyelven. 
Veszprém megye alispánjának 1640. június 23-án kelt átírásában. 
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142. 1640. június 23. Pápa (sabbatho proximo ante festum nativitatis Beati 
Joannis Baptistae) 
Veszprém megye alispánja (széplaki Botka Ferenc) ítéletlevelet ad ki Zsigmond 
Mihály javára orbáviai Jakusics György veszprémi püspökkel szemben egy bizo-
nyos Veszprém megyei Rózsástelek nevű föld hovatartozása ügyében.  

Papír, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Gecse 4. 

 
143. 1640. szeptember 5. Sümeg (Simegh, feria quarta proxima ante festum 
Nativitatis Beatissimae Mariae Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
tudtul adják, hogy orbáviai Jakusics György veszprémi püspök panaszára meg-
idézik Szarka Pál özvegyét, Gyulafi Katalint, akinek Zalai János nevű gyulakeszi 
jobbágya a püspöknek járó tizedet az elmúlt évben visszatartotta.  

Papír, foltos hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Decimae episcopales 30. 

 
144. 1640. szeptember 5. Sümeg (Simegh, feria quarta proxima ante festum 
Nativitatis Beatissimae Mariae Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
orbáviai Jakusics György veszprémi püspök panaszára megidézik Gyulafi Kristóf 
csobánci kapitányt, akinek több néven nevezett jobbágya a püspöknek járó gyula-
keszi tizedeket az elmúlt évben vissztartották.  

Papír, foltos hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Decimae episcopales 56. 

 
145. 1640. szeptember 7. Pápa (in profesto Nativitatis Beatae Mariae Semper 
Virginis) 
Veszprém megye alispánja (széplaki Botka Ferenc) tudtul adja, hogy Csigi Ádám 
Veszprém megyei esküdt panaszára megidézte orbáviai Jakusics György veszp-
rémi püspököt, akinek vanyolai jobbágyai az esküdtet 1627-ben a Gárdony mel-
letti Szerecsen erdőben elfogták és a püspök sümegi várába vitték.  

Papír, egykorú másolat: Gárdony 1. 

 
146. 1641. március 6. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domini-
cam Oculi) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
tudtul adják, hogy Zombori Lippay György egykori veszprémi püspök által berek-
szói Hagymási István szentgróti kapitány ellen az 1633-ban meg nem fizetett, 
püspöknek járó bor és gabonatized miatt kezdeményezett perben a felek, most 
már orbáviai Jakusics György püspök részvételével megegyeztek.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 58. 

 
147. 1641. március 6. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domini-
cam Oculi) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
Jakusics György veszprémi püspök panaszára megidézik berekszói Hagymási 
István szentgróti főkapitányt a püspöknek járó és a jobbágyai által 1640-ben el-
ragadott 26 akó szentgróti tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1641. november 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 97.) 
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148. 1641. március 6. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domini-
cam Oculi) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
Jakusics György veszprémi püspök panaszára megidézik Maróti Zsuzsannát, 
berekszói Hagymási Miklós özvegyét a püspöknek járó és udvarnoki, szentgróti 
és dabronci jobbágyai által 1640-ben elragadott 96 akó tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1641. november 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 61.) 

 
149. 1641. május 11. Körmend (Keörmeönd, sabbatho proximo post domini-
cam Rogationum) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátólevele orbáviai Jakusics György veszprémi 
püspök javára 1636. április 12-én hozott ítélet végrehajtásáról Ányos János fia 
Péter béri kapitány ellen ismeretlen ügyben.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 60. 

 
150. 1641. május 14. Sümeg (Sümegh, feria tertia proximo post praetactam 
dominicam Exaudi) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátólevele orbáviai Jakusics György veszprémi 
püspök javára aznap hozott ítélet végrehajtásáról tóti Lengyel Boldizsár ellen 
ismeretlen ügyben.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 169. 

 
151. 1641. november 13. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post festum 
Beati Martini episcopi et confessoris) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
ítéletlevele orbáviai Jakusics György veszprémi püspök javára berekszói Hagy-
mási István és Maróti Zsuzsanna, Hagymási Miklós özvegye ellen az elragadott 
tizedborok ügyében.  

Papír, két darabban, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 97. 

 
152. 1641. november 13. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post festum 
Beati Martini episcopi et confessoris) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátólevele orbáviai Jakusics György veszprémi 
püspök javára az aznap hozott ítélet (Decimae episcopales 97.) végrehajtásáról 
berekszói Hagymássy István és Maróty Zsuzsanna, Hagymássy Miklós özvegye 
ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 59. 

 
153. 1642. április 8. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima post dominicam 
Judica) 
Zala vármegye hatóságának tanúsítványa saját 1641. november 13-án kelt ítélet-
levelének (Decimae episcopales 97.) végrehajtásáról. Orbáviai Jakusics György 
veszprémi püspököt berekszói Hagymási István és Maróti Zsuzsanna, Hagymási 
Miklós özvegye részben pénzben, részben természetben kárpótolták az elragadott 
szentgróti és udvarnoki tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 61. 
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154. 1642. augusztus 19. (die 19 Augusti) 
Veszprém megye hatóságának tanúkihallgatása a vanyolai jobbágyok földesúri 
szolgáltatásainak kedvezményezettjei felől.  

Részben magyar nyelven. 
Veszprém megye alispánjának 1642. augusztus 22-én kelt átírásában. 

 
155. 1642. augusztus 22. Pápa (feria sexta proxima post festum Sancti Ste-
phani regis) 
Veszprém megye alispánja (Görbei István) hivatalos formában kiállítja a megyei 
hatóság augusztus 19-én felvett tanúkihallgatását a vanyolai jobbágyok hova-
tartozása felől.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Vanyola 1. 

 
156. 1642. szeptember 12. Körmend (Körmönd, feria sexta proxima post 
festum Nativitatis Beatissimae Mariae Virginis) 
Zala vármegye hatóságának 1641. május 11. után (decimae episcopales 60.) ismé-
telten kiadott kibocsátólevele orbáviai Jakusics György veszprémi püspök javára 
1636. április 12-én hozott ítélet végrehajtásáról Ányos János fia Péter béri 
kapitány ellen ismeretlen ügyben.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 62. 

 
157. 1642. szeptember 16. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima post fe-
stum Exaltationis Sanctae Crucis) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
tudtul adják, hogy saját, 1641. május 14-én kelt, orbáviai Jakusics György veszp-
rémi püspök javára szóló ítéletlevelüket tóti Lengyel Boldizsár jobbágyai ellen a 
hegymagasi, püspöknek járó gabonatized tárgyában végrehajtották, a püspököt 
az elszenvedett károkért kárpótolták.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 63. 

 
158. 1645. november 27. Sümeg (Simeg, die 27 Novembris) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Acsai János sümegi kapitány – Sölyt Ilona, Nagy Sándor lovaskatona özvegye, 
sümegi lakos; 
Acsai János sümegi kapitány – sümegi szabad hajdúk; 
Acsai János sümegi kapitány – Orsolya, Polgár János jobbágy leánya, kislődi lakos; 
Acsai János sümegi kapitány – egregyi Foka Mátyás, Tar Márton jobbágya.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, restaurált 32 oldalas füzet: Miscellanea 170. 1r–4v 

 
159. 1645. december 30. Sümeg (Simegh, die 30 Decembris) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Acsai János sümegi kapitány – Varga Jakab és Jánosa István monostorapáti 
jobbágyok; 
Acsai János sümegi kapitány – Szabó György ataki, Varga Benedek nyirádi és 
Devecseri György sümegi jobbágyok; 
Acsai János sümegi kapitány – Kovács Tamás és Hegyi István csehi jobbágyok. 

Részben magyar nyelven. 
Papír, restaurált 32 oldalas füzet: Miscellanea 170. 5r–5v 
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160. 1645. december 31. Sümeg (Sümegh, die 31 Decembris) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Acsai János sümegi kapitány – Vas Gergely és Katona Balázs sümegi jobbágyok; 
Acsai János sümegi kapitány – Orsolya Pinczey, Kocsis György felesége, sümegi 
lakos; 
Tar Márton keszthelyi kapitány – Horvát vagy Tót vagy Szabó János jobbágy; 
Olasz Ferenc, a sümegi vár tiszttartója – Sós Mihály, Lapai Barnabás szervitora.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, restaurált 32 oldalas füzet: Miscellanea 170. 6r–7v 

 
161. 1646. december 19. Pozsony (in curia nostra regia Posoniense, decima 
nona die mensis Decembris) 
III. Ferdinánd király meghagyja Mansfeld Fülöp győri és Batthyány Ádám 
dunántúli főkapitányoknak, hogy Szelepcsényi György veszprémi püspök pana-
szára a püspöknek a keszthelyi, szentgróti, béri, kemendi és egerszegi végekről 
járó tizedeket a továbbiakban a várak katonái adják meg. Ha nem így tennének, 
erőszakkal vegyék el tőlük.  

Papír, foltos: Decimae episcopales 31. 

 
162. 1647. február 18. Sümeg (Simegh, die 18 Februarii) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Acsai János sümegi kapitány – Katona György jobbágy; 
Acsai János sümegi kapitány – Kocsi János és Devecseri János jobbágyok, Érsek 
György szervitorai; 
Acsai János sümegi kapitány – Érsek György nemes; 
Acsai János sümegi kapitány – Vas János jobbágy, Kovács János szervitora; 
Acsai János sümegi kapitány – Erzsébet, korábban Kovács János, most Tompos 
Bálint jobbágy felesége; 
Molnár János, a pápai pálos monostor nemes tiszttartója – Vajda János, a mo-
nostor dabronyi jobbágya; 
Acsai János sümegi kapitány – Vajda János, a pápai pálos monostor dabronyi 
jobbágya; 
Acsai János sümegi kapitány – Katalin, néhai Varga András [özvegye]; 
Acsai János sümegi kapitány – Gáspár Bálint kapolcsi [jobbágy]; 
[Acsai János sümegi kapitány] – Benedek Zala vármegyei jobbágy; 
[?] – János mindszentkállai [jobbágy]; 
Kecskeméti Márton plébános – Kovács Tamás jobbágy és fia, Tamás; 
Olasz Ferenc, a sümegi vár tiszttartója – Kádas Péter és Vas János tapolcai job-
bágyok; 
Acsai János sümegi kapitány – Bende Pál; 
Acsai János sümegi kapitány – Kovács Miklós sümegi officiális.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka, restaurált 32 oldalas füzet: Miscellanea 170. 8r–16v 
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163. 1647. december 14. Körmend (sabbatho proximo post dominicam se-
cundam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik Tar Márton keszthelyi várkapitányt a Szelepcsényi György veszprémi 
püspöknek 1645-től mostanáig Istvándiból járó, Vágó Benedek helybeli jobbágy 
által visszatartott 12 kepe gabona és 15 akó kemendi bor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1648. március 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 64.) 

 
164. 1647. december 14. Körmend (sabbatho proximo post dominicam se-
cundam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik Tar Márton keszthelyi várkapitányt a Szelepcsényi György veszprémi 
püspöknek 1645-től mostanáig Istvándiból járó, Vágó Benedek és Pette Jakab 
helybeli jobbágyok által visszatartott 6 kepe gabona és 10 vödör (urna) kemendi 
bor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1648. március 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 64.) 

 
165. 1647. december 14. Körmend (sabbatho proximo post dominicam se-
cundam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik Budai Benedek béri vajdát 20 akó bor és 20 kepe gabona, továbbá em-
bereit: Nagy Imre és János tizedeseket (decuriones) 15-15 akó bor és 10 kepe ga-
bona, továbbá Panczer Mihály özvegyét Rác Margitot, Hegedűs Márton, Sánta 
György, Vikádi Máté, Horvát vagy Bojtor Gáspár, Tót Gergely és Bőnek Márton 
hajdúkat 10-10 akó bor- és 8-8 kepe gabonatized visszatartása miatt, ami Szelep-
csényi György veszprémi püspöknek 1645-től 1647-ig járt volna Bérből és Pakod-
ból.  

Zala vármegye alispánjainak 1648. március 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 65.) 

 
166. 1647. december 14. Körmend (sabbatho proximo post dominicam se-
cundam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik Nicki Rozinát, korábban csebi Pogány Péter, jelenleg Szántóházi 
Zsigmond feleségét a Szelepcsényi György veszprémi püspöknek 1645-től mosta-
náig Zalaszegből járó, Kapitány Benedek helybeli jobbágy özvegye, Partos Ilona 
által visszatartott 8 kepe tizedgabona és 10 akó Kuszár-hegyi tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1648. március 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 67.) 

 
167. 1647. december 14. Körmend (sabbatho proximo post dominicam se-
cundam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik Hagymási Margitot, Palásti Péter feleségét a Szelepcsényi György 
veszprémi püspöknek 1645-től mostanáig a Zalaszentivánból járó, Szabó János, 
Csipán János és Bozsok Pál jobbágyok által visszatartott 8 kepe tizedgabona és 
10 akó kemendi tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1648. március 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 72.) 
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168. 1647. december 14. Körmend (Keörmend, sabbatho proximo post do-
minicam secundam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik csáfordi Horvát Istvánt a Széchényi György választott veszprémi 
püspöknek 1645-től mostanáig Szepetkről járó, Kocsis Imre jobbágy által vissza-
tartott 8 kepe zalaszegi tizedgabona és 15 akó Kaszár szőlőhegyi tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1649. szeptember 3-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 
73.) 

 
169. 1648. március 13. Körmend (feria sexta proxima post festum domini-
cam Reminiscere) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
ítéletlevele Szelepcsényi György veszprémi püspök javára Tar Márton keszthelyi 
várkapitány és két istvándi jobbágya ellen az elragadott istvándi tizedgabona és 
kemendi tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 64. 

 
170. 1648. március 13. Körmend (feria sexta proxima post festum domini-
cam Reminiscere) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
ítéletlevele Szelepcsényi György veszprémi püspök javára Budai Benedek béri 
vajda ellen az elragadott béri és pakodi tizedgabona és -borok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 65. 

 
171. 1648. március 13. Körmend (feria sexta proxima post festum domini-
cam Reminiscere) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
ítéletlevele Szelepcsényi György veszprémi püspök javára Nicki Rozina, Szántó-
házi Zsigmond felesége ellen az elragadott zalaszegi tizedgabona és Kuszár-hegyi 
tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 67. 

 
172. 1648. március 13. Körmend (feria sexta proxima post festum domini-
cam Reminiscere) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
ítéletlevele Szelepcsényi György veszprémi püspök javára Hagymási Margit ellen 
az elragadott zalaszentiváni tizedgabona és kemendi tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 72. 

 
173. 1648. április 20. Prága (arce nostra regia Pragensi, die vigesima men-
sis Aprilis) 
III. Ferdinánd király Hoffman Pál visegrádi apátot, Esztergom-szentgyörgymezei 
prépostot a Széchényi György veszprémi püspöki kinevezésével megürült pécsi 
püspökségre nevezi ki.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Jus ad officium supremum comitis comitatus 
Veszprimiensis 7A. 
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174. 1648. augusztus 14. Körmend (feria sexta proxima post festum Beati 
Laurentii martyris) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György választott veszp-
rémi püspök javára 1648. március 13-án kelt saját ítéletleveléről (Decimae epis-
copales 64.) Tar Márton keszthelyi kapitány ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 68. 

 
175. 1648. augusztus 14. Körmend (feria sexta proxima post festum Beati 
Laurentii martyris) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György választott veszp-
rémi püspök javára 1648. március 13-án kelt saját ítéletleveléről (Decimae epis-
copales 67.) Nicki Rozina, Szántóházi Zsigmond felesége ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 70. 

 
176. 1648. augusztus 14. Körmend (feria sexta proxima post festum Beati 
Laurentii martyris) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele saját Széchényi György választott 
veszprémi püspök javára 1648. március 13-án kelt ítéletleveléről (Decimae epis-
copales 65.) Buday Benedek béri vajda ellen.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 71. 

 
177. 1648. szeptember 15. Bécs (Viennae, die decimaquinta mensis Septem-
bris) 
III. Ferdinánd király felszólítja a veszprémi káptalant, hogy végezzen tanúki-
hallgatást Erenye, Kisgörbő, Nagygörbő, Türje, Véged, Batyk, Aranyad, Zalaszeg 
és Szentpéter falvakban a földesuraság és a dézsmafizetés szokásai felől.  

A veszprémi káptalan 1649. július 13-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 77. 1r–1v) 

 
178. 1648. szeptember 20. Pozsony (aula nostra praepositali Posonii, die 
vigesima mensis Septembris) 
Lippay György esztergomi érsek a nagyszombati nemzeti zsinat határozata alap-
ján Draskovich György győri püspököt felfüggeszti hivatalából és eltiltja vala-
mennyi püspöki jövedelme élvezetétől, amelyeket Széchényi György veszprémi 
püspök, Bény János és Berdóci György győri kanonokok kezelésére bíz.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 100. 

 
179. 1648. október 31. Körmend (sabbatho proximo post festum Beatorum 
Simonis et Judae apostolorum) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik id. Pörös Pétert a Széchényi György választott veszprémi püspöknek 
1643-tól mostanáig a Bérből járó, Fejérvári János jobbágy által visszatartott 16 
akó béri tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1649. szeptember 3-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 
69.) 
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180. 1648. október 31. Körmend (sabbatho proximo post festum Beatorum 
Simonis et Judae apostolorum) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik gersei Pető Zsigmondot a Széchényi György választott veszprémi 
püspöknek 1643-tól mostanáig Szepetkről járó, több jobbágy által visszatartott 
összesen 245 kepe szepetki tizedgabona és 114 akó kemendi tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1649. szeptember 3-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 
79.) 

 
181. 1648. október 31. Körmend (Keörmend, sabbatho proximo post festum 
Beatorum Simonis et Judae apostolorum) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik gersei Pető Miklós feleségét, Nagy Orsolyát a Széchényi György vá-
lasztott veszprémi püspöknek 1643-tól mostanáig Bérről járó, több jobbágy által 
visszatartott összesen 148 kepe béri tizedgabona és 6 akó tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1649. szeptember 3-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 
82.) 

 
182. 1648. november 4. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post festum 
Omnium Sanctorum) 
Zala vármegye alispánjai (osztopáni Perneszi Ferenc és nádasdi Darabos Miklós) 
megidézik tóti Lengyel Istvánt a Széchényi György választott veszprémi püspök-
nek 1648-ban a keszthelyi szőlőhegyről járó, Pap István nevű jobbágya által 
visszatartott összesen 132 akó tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1650. március 9-én kelt átírásában. 

 
183. [1648.] 
Hoffman Pál választott pécsi püspök esküszövege.  

Pergamen, a szöveg alatt függőpecsét zsinórjának bevágásával: Miscellanea 160. 

 
184. 1649. július 13. (feria tertia proxima post dominicam septimam Sanctis-
simae et Individuae Trinitatis) 
A veszprémi káptalan III. Ferdinánd király 1648. szeptember 15-én kelt paran-
csára elvégezte kilenc faluban a rendelt vizsgálatot, és a 49 tanúvallomást egyetlen 
oklevélbe foglalta.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, csonka, restaurált, 24 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Deci-
mae episcopales 77. 

 
185. 1649. szeptember 3. Körmend (feria sexta proxima post festum decol-
lationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára id. Pörös Péter ellen az el-
ragadott béri tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 69. 
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186. 1649. szeptember 3. Körmend (Keörmend, feria sexta proxima post 
festum decollationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára csáfordi Horvát István el-
len az elragadott zalaszegi tizedgabona és Kaszár szőlőhegyi tizedborok ügyében.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 73. 

 
187. 1649. szeptember 3. Körmend (feria sexta proxima post festum decol-
lationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György választott veszp-
rémi püspök javára 1649. szeptember 3-án kelt saját ítéletleveléről (Decimae 
episcopales 69.) id. Pörös Péter ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 78. 

 
188. 1649. szeptember 3. Körmend (feria sexta proxima post festum decol-
lationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára gersei Pető Zsigmond ellen 
az elragadott szepetki tizedgabona és kemendi tizedborok ügyében.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 79. 

 
189. 1649. szeptember 3. Körmend (feria sexta proxima post festum decol-
lationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György választott veszp-
rémi püspök javára 1649. szeptember 3-án kelt saját ítéletleveléről (Decimae 
episcopales 79.) gersei Pető Zsigmond ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 80. 

 
190. 1649. szeptember 3. Körmend (feria sexta proxima post festum decol-
lationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) visszaiktató-
levele Széchényi György választott veszprémi püspök javára 1648. augusztus 14-
én (feria sexta proxima post festum Beati Laurentii martyris) kelt saját kibocsá-
tóleveléről Palásti Péter felesége, Hagymási Margit ellenében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 81. 

 
191. 1649. szeptember 3. Körmend (Keörmend, feria sexta proxima post fe-
stum decollationis Beati Joannis Baptistae) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára gersei Pető Miklós fele-
sége, Nagy Orsolya ellen az elragadott béri tizedgabona és -borok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 82. 

 
192. 1649. szeptember 8. Sümeg (Sümegh, in festo Nativitatis Beatae Mariae 
Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) megidézik 
szentgyörgyvölgyi Bakács Sándort a Széchényi György veszprémi püspöknek 
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1648-ban a Zsidről járó, több jobbágya által visszatartott összesen 198 akó tized-
gabona ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1652. január 16-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 87.) 

 
193. 1649. szeptember 8. Sümeg (Sümegh, in festo Nativitatis Beatae Mariae 
Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) megidézik 
Szűcs Dorottyát, Matkó György feleségét a Széchényi György veszprémi püspök-
nek 1648-ban a Döbröczéről járó, Szűr György nevű jobbágya által visszatartott 
tizedgabona ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1652. március 20-án kelt átírásában. 

 
194. 1649. szeptember 18. Ebersdorf (Eberstorff, die decimaoctava mensis 
Septembris) 
III. Ferdinánd király meghagyja az esztergomi főesperesség valamennyi rendű és 
rangú lakosának, hogy a vizitációjukra kiküldött esztergomi Szent Istváni pré-
postot, esztergom-főszékesegyházi kanonokot és esztergomi főesperest, Ciriacus 
Györgyöt munkájában ne akadályozzák és segítsék.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 156. 

 
195. 1649. november 3. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post festum 
Omnium Sanctorum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) kivizsgálták 
Tömörkény Mihály panaszát, amely szerint Széchényi György választott veszp-
rémi püspök jobbágyai Szegedi Ferenc szervitor vezetésével a panaszos szántói 
pincéjét 1648. október 18. körül (circa festum Beati Lucae evangelistae) feltörték 
és 4 akó bort a püspök sümegi várába vittek.  

Papír, hátoldalán papírfelzetes zárópecsét: Szepezd 16. 

 
196. 1649. november 3. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post festum 
Omnium Sanctorum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) megidézik 
gersei Pető László kiskomáromi kapitányt a Széchényi György választott veszp-
rémi püspöknek a keszthelyi és tomaji szőlőhegyről járó, több jobbágya jobbágya 
által visszatartott tizedborok ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1652. március 19-én kelt átírásában. (Decimae episcopales 88.) 

 
197. 1649. november 3. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post festum 
Omnium Sanctorum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) megidézik 
Páhi Mátyást a Széchényi György választott veszprémi püspök hajdúinak nagy-
görbői jobbágyai által történő fogvatartása miatt.  

Zala vármegye alispánjainak 1652. január 16-án kelt átírásában. (Miscellanea 172.) 

 
198. 1649. 
A monostorapáti rétekről a sümegi várba beszedett járandóságok jegyzéke.  

Magyar nyelven 
Papír, 4 oldalas füzet: Miscellanea 101. 
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199. Lappang:18 
1649. 
Exmissoriae contra Stephanum Horváth et colonos suos pro executione prae-
viae [sc. Decimae episcopales 73.] causae.  

Decimae episcopales 74. 

 
200. Lappang:19 
1649. 
Per jobbagiones Georgii Pogány pro 4 annis denegatae in possessione Aranyad 
decimae adjudicantur.  

Decimae episcopales 75. 

 
201. Lappang:20 
1649. 
Exmissoriae pro executione causae episcopi Veszpremiensis contra Georgium 
Pogány et jobbagiones eius ratione denegationis decimarum in Aranyad de-
currentis.  

Decimae episcopales 76. 

 
202. 1650. március 8. Sümeg (Simegh, feria tertia proxima post dominicam 
Invocavit) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) idézőlevele 
Széchényi György püspök részére, mivel Páhi Mátyás nemes elpanaszolta előt-
tük, hogy a püspök több jobbágya feleségét, Tömörkény Juditot sümegi házából 
kidobták, értéktárgyait elrabolták és erőszakoskodást követtek el.  

Papír, szakadozott: Sümeg 7. 

 
203. 1650. március 9. Sümeg (Simegh, feria quarta proxima post domini-
cam Invocavit) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára tóti Lengyel István ellen az 
elragadott keszthelyi tizedborok ügyében.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 84. 

 
204. 1650. március 21. Bér 
Zala vármegye hatóságának tanúsítványa, mely szerint Széchényi György veszp-
rémi püspök részére nemes Pörös Péter jobbágya, Fejérvári István egy szőlőjét 76 
forint tartozása fejében lefoglalták.  

Magyar nyelven. 
Papír: Decimae episcopales 83. 

 
 
 
 
 

                                                 
18 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
19 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
20 Elenchus IV-ben már hiányként jelezve. 
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205. 1650. április 11. Veszprém (die 11 Aprilis) 
Pálffy Pál nádor és trakostyáni Draskovich György utasítására a veszprémi káp-
talan vizsgálatot tartott a Veszprém megyei Nagyjenő birtokon található, egykori 
Kovács János-féle, most községi malom birtokosának kérdésében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, szakadozott 8 oldalas füzet: Nagyjenő 1. 

 
206. [1650.]21 
Veszprém vármegye hatóságának vizsgálata szerint kislődi Darabos Máté nem a 
vármegye nemeseinek sorába, hanem a püspök helyi prediálisai közé tartozik.  

Papír, csonka: Miscellanea 143. 

 
207. 1651. február 11. Pápa (feria sexta proxima post dominicam Septua-
gesimam) 
Veszprém vármegye hatósága tudtul adja, hogy előttük Széchényi György válasz-
tott veszprémi püspök panaszt tett, mely szerint Fejér János pápai vajda hajdúi a 
püspök monostorapáti birtokán hatalmaskodást követtek el.  

Papír, csonka, foltos, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Monostorapáti 2. 

 
208. 1651. július 5. Sümeg (Sümegh, feria praescripta quarta proxima post 
festum Beatorum Petri et Pauli apostolorum) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György veszprémi püspök 
javára aznap, 1651. július 5-én kelt saját, ismeretlen tárgyú ítéletleveléről Szarka 
Ilona és Polyáni Lajos ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 171. 

 
209. 1651. október 24. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima ante festum 
Beatorum Simonis et Judae apostolorum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) tanúkihall-
gatási jegyzőkönyve 16 tanú részvételével Széchényi György veszprémi püspök és 
szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor keszthelyi főkapitány tizedügyében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, 22 oldalas füzet: Decimae episcopales 85. 

 
210. 1652. január 16. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima ante festum 
Beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György veszprémi püspök javára szentgyörgyvölgyi Bakács Sándor 
ellen az elragadott zsidi tizedgabona ügyében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 87. 

 
 
 
 
 

                                                 
21 Az Elenchus szerinti dátum. 
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211. 1652. január 16. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima ante festum 
Beatorum Fabiani et Sebastiani martyrum) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára Páhi Mátyás ellen a kis-
görbői jobbágyok által fogva tartott püspöki hajdúk ügyében.  

Papír: Miscellanea 172. 

 
212. 1652. március 19. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima post domini-
cam Judica) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
több tanú meghallgatásával Széchényi György veszprémi püspök és gersei Pető 
László kiskomáromi kapitány tizedügyében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 88. 

 
213. 1652. március 19. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima post domini-
cam Judica) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György veszprémi püspök 
javára aznap kelt saját ítéletleveléről (Decimae episcopales 88.) gersei Pető 
László kiskomáromi kapitány ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 173. 

 
214. 1652. március 19. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domini-
cam Judica) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) megidézik 
ákosházi Sárkány János keszthelyi kapitányt a Széchényi György veszprémi püs-
pöknek 1648 és 1651 között a Keszthelyről és a keszthelyi Kőhát, Agyag, Serme-
szeg és Diás nevű szőlőhegyekről járó, több jobbágya által visszatartott tized-
borok ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1653. augusztus 27-én kelt átírásában. (Decimae episcopales 
66.) 

 
215. 1652. március 19. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domini-
cam Judica) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) megidézik tóti 
Lengyel Istvánt a Széchényi György veszprémi püspöknek 1648 és 1651 között a 
Keszthelyről és a keszthelyi, agyagi és koponári szőlőhegyekről járó, több jobbá-
gya által visszatartott összesen 130 akó tizedbor ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1653. augusztus 27-én kelt átírásában. (Decimae episcopales 
89.) 

 
216. 1652. március 20. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domini-
cam Judica) 
Zala vármegye alispánjai (peleskei Ördög István és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György veszprémi püspök javára Szűcs Dorottya, Matkó György fele-
sége ellen az elragadott döbröczei tizedgabona ügyében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 91. 
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217. 1652. szeptember 18. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Exaltationis Sanctae Crucis) 
Zala vármegye hatóságának ítéletlevele Széchényi György választott veszprémi 
püspök javára ákosházi Sárkány János keszthelyi kapitány és katonái ellen az el-
ragadott keszthelyi és tomaji tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 92. 

 
218. 1652. szeptember 18. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Exaltationis Sanctae Crucis) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György veszprémi püspök 
javára aznap kelt saját ítéletleveléről (Decimae episcopales 92.) ákosházi Sárkány 
János keszthelyi kapitány ellen a keszthelyi és tomaji tizedek ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 93. 

 
219. 1652. szeptember 19. Sümeg (Sumegh, feria quinta proxima post fe-
stum Exaltationis Sanctae Crucis) 
Zala vármegye hatóságának ítéletlevele Széchényi György választott veszprémi 
püspök javára ákosházi Sárkány János keszthelyi kapitány és katonái ellen az 
580 forint értékben elragadott keszthelyi tizedek ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 86. 

 
220. 1652. szeptember 19. Sümeg (Sümegh, feria quinta proxima post fe-
stum Exaltationis Sanctae Crucis) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György veszprémi püspök 
javára aznap kelt saját ítéletleveléről (Decimae episcopales 86.) ákosházi Sár-
kány János keszthelyi kapitány és hajdúi ellen a keszthelyi tizedek ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 138. 

 
221. 1652. október 4. Sümeg (Sümegh, festo Sancti Francisci seraphici) 
Széchényi György választott veszprémi püspök megalapítja a sümegi ferences 
rendházat.  

Papír, a szöveg alatt függőpecsét zsinórjának bevágásával: Miscellanea 102. 

 
222. 1653. augusztus 12. Sümeg (duodecima mensis Augusti) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton) megidézik 
Folnai Ferenc türjei prépostot a Széchényi György veszprémi püspöknek Türjé-
ről, Hetyéről és Dabroncról járó, több jobbágya által visszatartott tizedek ügyében.  

Papír, foltos, hátlapján zárópecsét: Decimae episcopales 94. 

 
223. 1653. augusztus 27. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Beati Bartholomaei apostoli) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György választott veszprémi püspök javára ákosházi Sárkány János 
keszthelyi kapitány ellen a keszthelyi és környéki tizedborok ügyében.  

Papír, csonka, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 66.  
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224. 1653. augusztus 27. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Beati Bartholomaei apostoli) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton) ítéletlevele 
Széchényi György veszprémi püspök javára tóti Lengyel István ellen a keszthelyi, 
agyagi és koponári tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 89. 

 
225. 1653. augusztus 27. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Beati Bartholomaei apostoli) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György választott veszp-
rémi püspök javára aznap kelt saját ítéletleveléről (Decimae episcopales 89.) tóti 
Lengyel István ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 90. 

 
226. 1653. augusztus 27. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Beati Bartholomaei apostoli) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele Széchényi György választott veszp-
rémi püspök javára aznap kelt saját ítéletleveléről (Decimae episcopales 66.) 
ákosházi Sárkány János keszthelyi kapitány ellen.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 96. 

 
227. 1653. szeptember 10. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post fe-
stum Nativitatis Beatae Mariae Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton) előtt megkö-
tött egyezség Széchényi György választott veszprémi püspök és ákosházi Sárkány 
János keszthelyi kapitány között. A továbbiakban a püspöknek járó tizedeket úgy 
szabályozzák, hogy valamennyi keszthelyi katona 32 akó bort és 20 köböl búzát 
tartozik évente fizetni.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 95. 

 
228. 1653. szeptember 13. Sümeg (decima tertia die mensis Septembris) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve két tanú részvételével 
Széchényi György veszprémi püspök és tóti Lengyel István tizedügyében, mely 
szerint 1648 és 1652 között utóbbi jobbágyai a keszthelyi, agyagi és koponári ti-
zedeket visszatartották.  

Részben magyar nyelven. 
Papír: Decimae episcopales 32. 

 
229. 1654. május 1. Egerszeg 
Keglevich Péter misszilise Francisci János veszprémi kanonoknak, csatári 
apátnak a csatári jobbágyokkal kapcsolatban.  

Magyar nyelven. 
Papír, szakadozott, hátlapján zárópecsét helye: Miscellanea 103. 

 
230. 1655. november 1. Pápa 
Kovács Lőrinc pápai gyalogvajda kezességvállalása az elfogott és a pápai börtön-
be vetett Kocsis György vanyolai lakosért 100 ezüsttallérról.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Vanyola 2. 
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231. 1656. november 16. Badacsonytomaj (Badachon Tamaj) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve a somogyi hajdúk 
keszthelyi, szigligeti, csobánci és vázsonyi hatalamaskodásairól 34 tanú – kék-
kúti, tördemici, köveskáli, rendesi és kővágóörsi nemesek – részvételével.  

Magyar nyelven. 
Papír, 8 oldalas füzet: Miscellanea 139. 

 
232. 1658. január 24. Prága (arce nostra regia Pragensi, die vigesima quarta 
mensis Januarii) 
I. Lipót király Hoffman Pál pécsi püspököt a Széchényi György győri püspöki ki-
nevezésével megürült veszprémi püspökségre és az ezzel összekötött veszprémi 
főispánságra nevezi ki.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Jus ad officium supremum comitis comitatus 
Veszprimiensis 7B. 

 
233. 1659. július 17. Bécs (civitate nostra Vienna, die decima septima mensis 
Julii) 
I. Lipót király kissennyei Sennyei István Esztergom-szenttamási prépostot a 
Hoffman Pál elhunytával megürült veszprémi püspökségre és az ezzel összekötött 
veszprémi főispánságra nevezi ki.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Jus ad officium supremum comitis comitatus 
Veszprimiensis 8. 

 
234. 1661. január 19. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima ante festum 
conversionis Pauli apostoli) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Lipics Márton) megidézik 
kissennyei Sennyei István veszprémi püspököt a Passi Márton kárára Varga 
Péter nevű jobbágya által Csehiben elkövetett kártételek ügyében.  

Papír, foltos, szakadozott: Csehi 4. 

 
235. 1661. augusztus 12. Egerszeg (Egerszegh, die 12 Augusti) 
Gombai János misszilise Sennyei István veszprémi püspöknek, melyben 100 
tallért kér Szabó István jobbágynak török fogságból történő megváltására.  

Magyar nyelven. 
Papír: Miscellanea 104. 

 
236. 1665. április 22. Bécs (civitate nostra Vienna, die vigesima secunda 
mensis Aprilis) 
I. Lipót király a veszprémi püspöktől engedélyt kér a legutóbbi háborúban káro-
kat szenvedett, a püspökség birtokában lévő Egerszeg mezőváros erődítéseinek 
kijavítási munkáira.  

Papír, foltos: Miscellanea 140. 

 
237. 1668. január 31. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima ante festum 
Purificationis Beatae Mariae Semper Virginis) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Chernelházi Chernel Mihály) 
eltiltják a szentgyörgyvári zsoldosokat a Somogy megyei Bakodi pusztához tarto-
zó földek, rétek és erdők használatától.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Bakodi 1. 
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238. 1668. február 1. Sümeg (feria quarta proxima ante festum Purifica-
tionis Beatae Mariae Semper Virginis) 
Zala és Somogy vármegye hatósága Sennyei István veszprémi püspök panaszát 
írásba foglalják Gencsi Egyed pannonhalmi főapát ellen a somogyi tizedekkel 
kapcsolatban.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 98. 

 
239. 1668. április 9. Pozsony (libera ac regia civitate Posoniensi, die nona 
mensis Aprilis) 
Nádasdy Ferenc országbíró, királyi helytartó az előtte és Szelepcsényi György 
esztergomi érsek előtt kötött megegyezést átírja, amelyben Sennyei István veszp-
rémi püspök, illetve galántai Esterházy János győri alkapitány és Babócsai Ferenc 
keszthelyi alkapitány megerősítették azt a korábbi megállapodást, amely szerint 
a keszthelyi katonák évi 30 akó bort és 20 köböl búzát tartoznak adni tized fejé-
ben a püspöknek.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 99. 

 
240. 1669. február 18. Sümeg (Sümegh, feria secunda proxima post domi-
nicam Septuagesimam) 
Zala vármegye alispánjai (széplaki Botka Ferenc és Chernelházi Chernel Mihály) 
Sennyei István veszprémi püspök panaszát írásba foglalják Laskai András veszp-
rémi alkapitány ellen a Somogy megyei Hidegkút haszonvételeinek a nágocsi és 
görgényi jobbágyok és a szomszédok által történő használatáról.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Hidegkút 1. 

 
241. 1670. december 17. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post domi-
nicam tertiam Adventus Domini) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) meg-
idézik gersei Pető László zalavári kapitányt a kissennyei Sennyei István veszp-
rémi püspöknek a Zsidről, Reziből és Szántóból járó, helybeli jobbágyok által 
1660 és 1670 között visszatartott tizedgabonák ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1674. február 6-án kelt átírásában. 

 
242. 1671. márciua 28. Ajka (die 28 Martii) 
A név szerint felsorolt ajkai lakosok kezességet vállalnak Kovács István lövöldi 
lakosért Légrádi István sümegi tiszttartó előtt.  

Magyar nyelven. 
Papír: Lövöld 8. 

 
243. 1671. április 6. Sümeg (Simegh, feria secunda proxima post dominicam 
Quasimodo) 
Zala vármegye alispánjai (Chernelházi Chernel Mihály és Sándor Gergely) eltilt-
ják Sennyei István veszprémi püspök panaszára Zichy Pál vázsonykői várnagy csé-
kúti jobbágyait a Muti (?) pusztához tartozó földek, rétek és erdők használatától.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 174. 

 
244. 1671. április 9. Sümeg (Sümegh, die 9 mensis Aprilis) 
Szily Márton mosoni főesperes elismervénye a Sennyei István veszprémi püspök-
től Széchényi György kalocsai érseknek, a győri püspökség adminisztrátorának 
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átadott 20 darab, 1627 és 1653 között keletkezett, a győri püspökségre vonat-
kozó, tételesen felsorolt okmányról.  

Papír, csonka, 4 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 141. 

 
245. 1672. szeptember 15. Kislőd 
Veszprém vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve a városlődi és 
kislődi határokról 32 tanú részvételével.  

Magyar nyelven. 
Papír, 8 oldalas füzet, a szöveg alatt két pecsét: Lövöld 9. 

 
246. 1672. szeptember 16. Kislőd (Kislövöd, die 16a Septembris) 
Veszprém vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve három ajka-
rendeki szökött püspöki jobbágy ügyében 9 tanú meghallgatásával.  

Részben magyar nyelven. 
Veszprém vármegye alispánjának 1673. április 14-én kelt átírásában. (Ajkarendek 5.) 

 
247. 1672. november 14. Kislőd (Kislövöd, die decimaquarta Novembris) 
Veszprém vármegye hatósága bizonysága arról, hogy Kislődön a zirci apát állítá-
sával szemben Légrádi István sümegi püspöki tiszttartó a három szökött püspöki 
jobbágy közül egyet sem talált.  

Részben magyar nyelven. 
Veszprém vármegye alispánjának 1673. április 14-én kelt átírásában. (Ajkarendek 5.) 

 
248. 1672. november 29. Felsőszakony (die vigesima nona Novembris) 
Györgyfalvai István misszilisében tájékoztatja Szécsi Péter vasi főispánt, hogy 
salvus possus híján a felsőszakonyi vámon 3 szekér deszkát feltartóztatott.  

Magyar nyelven. 
Sopron vármegye hatóságának 1673. június 13-án kelt átírásában. (Miscellanea 175.) 

 
249. 1673. január 21. Sümeg (die vigesima prima Januarii) 
Szegedi Pál sümegi ferences gvárdián mint szemtanú előadja azt, hogyan rakatta 
le a veszprémi püspök 3 szekérnyi deszkáját Györgyfalvai István tiszttartó Felső-
szakonyban.  

Magyar nyelven. 
Sopron vármegye hatóságának 1673. június 13-án kelt átírásában. (Miscellanea 175.) 

 
250. 1673. február 27. Bécs (urbe nostra Vienna, die vigesima septima) 
I. Lipót király pátense a pozsonyi kormányzóság felállításáról Johann Caspar 
vezetésével.  

Papír, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 105. 

 
251. 1673. március 18. Körmend (sabbatho proximo post festum Beati Gre-
gorii papae) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) meg-
idézik Tót István béri vajdát a kissennyei Sennyei István veszprémi püspöknek a 
pakodi Barabás nevű szőlőhegyről járó, több katonája által visszatartott tized-
borok ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1673. június 3-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 100.) 
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252. 1673. március 18. Körmend (sabbatho proximo post festum Beati Gre-
gorii papae) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) meg-
idézik ákosházi Sárkány István pölöskei és kemendi kapitányt a kissennyei Sennyei 
István veszprémi püspöknek az istvándi szőlőhegyről járó, több jobbágya és kato-
nája által visszatartott tizedborok ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1673. szeptember 12-én kelt átírásában. 

 
253. 1673. március 18. Körmend (sabbatho proximo post festum Beati Gre-
gorii papae) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) meg-
idézik Kelemen István kapornaki vajdát a kissennyei Sennyei István veszprémi 
püspöknek a bezerédi szőlőhegyről járó, több katonája által 1666 óta visszatar-
tott tizedborok ügyében.  

Zala vármegye alispánjainak 1673. június 3-án kelt átírásában. (Decimae episcopales 103.) 

 
254. 1673. április 12. Pápa (feria quarta proxima post dominicam Quasimodo) 
Veszprém vármegye hatóságának kibocsátó levele kissennyei Sennyei István 
veszprémi püspök javára saját, aznap kelt ítéletleveléről Újfalusi Márton zirci 
apát ellen ismeretlen ügyben.22  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 4. 
(1 db. 19. századi másolattal) 

 
255. 1673. április 14. előtt 
Veszprém vármegye alispánja (nemesiszkázi Horvát Miklós) kissennyei Sennyei 
István veszprémi püspök panaszát írásba foglalják idősebb széplaki Botka Ferenc 
cseszneki kapitány ellen, akinek több cseszneki katonája, illetve nánai és dudari 
jobbágya a püspök Hajmáskér birtokához tartozó Rucson és Pere területéről több 
tucat jószágot – juhokat, marhákat (teheneket és bikákat) – fegyverrel elhajtot-
tak az elmúlt 1672. év Szent György napja tájékán.  

Veszprém vármegye hatóságának 1673. április 14-én kelt átírásában. (Hajmáskér 6.) 

 
256. 1673. április 14. Pápa (feria sexta proxima post dominicam Quasimodo) 
Veszprém vármegye alispánja (Nemesiszkázi Horvát Miklós) ítéletlevele kis-
sennyei Sennyei István veszprémi püspök javára Újfalusi Márton zirci apát ellen 
három Ajkarendekről Polányba szökött jobbágya ügyében.  

Papír, foltos, 20 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Ajkarendek 5. 
(4 db, 4 oldalas 19. századi másolattal) 

 
257. 1673. április 14. Pápa (feria sexta proxima post dominicam Quasimodo) 
Veszprém vármegye hatóságának kibocsátó levele kissennyei Sennyei István 
veszprémi püspök javára saját, aznap kelt ítéletleveléről id. Botka Ferenc ellen 
ismeretlen ügyben.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Csehi 5. 

 

                                                 
22 Az oklevél külzete szerint – „in negotio repetitionis colonorum possessionum Ayka et Rendek” – a 
három Ajkarendekről Polányba szökött jobbágy ügyében született ítélet kibocsátólevele. Vö. 
Ajkarendek 5. 
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258. 1673. április 14. Pápa (feria sexta proxima post dominicam Quasimodo) 
Veszprém vármegye hatóságának ítéletlevele kissennyei Sennyei István veszpré-
mi püspök javára idősebb széplaki Botka Ferenc cseszneki kapitány ellen a több 
jobbágya által Hajmáskérhez tartozó Rucson és Pere területén végrehajtott hatal-
maskodás ügyében 47 tanú meghallgatásával.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, 28 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Hajmáskér 6. 

 
259. 1673. április 15. Pápa (die decimaquinta Aprilis) 
Veszprém vármegye hatósága beszámol arról, hogy hogy az 1673. április 14-én 
kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára idősebb széplaki Botka 
Ferenc ellen hozott ítéletét, melyben 746 forint 50 dénár megfizetésére ítélték, 
több részletben ingóságokkal és ingatlanokkal megváltotta, illetve készpénzben 
megfizette.  

Részben magyar nyelven. 
Veszprém vármegye hatóságának 1674. február 21-én kelt átírásában. (Csehi 6.) 

 
260. 1673. június 3. Körmend (Körmönd, sabbatho proximo post domini-
cam Sanctissimae et Individuae Trinitatis) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) ítélet-
levele kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára Tót István béri vajda 
ellen a pakodi tizedborok ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 100. 

 
261. 1673. június 3. Körmend (sabbatho proximo post dominicam Sanctis-
simae et Individuae Trinitatis) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) 
ítéletlevele kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára Kelemen István 
kapornaki vajda ellen a bezerédi tizedborok ügyében.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 103. 

 
262. 1673. június 13. előtt 
Sopron vármegye alispánja (dénesfalvi Cziráky Mózes) kissennyei Sennyei István 
veszprémi püspök panaszát írásba foglalja Györgyfalvai István, Szécsi Péter vasi 
főispán jószágigazgatója ellen, akinek több rimaszécsi jobbágya a püspök sümegi 
katonái és tapolcai jobbágyai által Udvardról Sümegbe indított 3 szekérnyi, 
összesen 87 darab deszkáját Felsőszakony területén elvették az elmúlt 1672. év 
Szent András napjának tájékán.  

Sopron vármegye hatóságának 1673. június 13-án kelt átírásában. (Miscellanea 175.) 

 
263. 1673. június 13. Nemeskér (feria tertia proxima post dominicam ter-
tiam Sanctissimae et Individuae Trinitatis) 
Sopron vármegye hatóságának ítéletlevele kissennyei Sennyei István veszprémi 
püspök javára Györgyfalvai István, Szécsi Péter vasi főispán jószágigazgatója 
(bonorum officialis) ellen a több jobbágya által Felsőszakonyban végrehajtott 
hatalmaskodás ügyében.  

Papír, foltos, 24 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 175. 
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264. 1673. június 13. Nemeskér (feria tertia proxima post dominicam ter-
tiam Sanctissimae et Individuae Trinitatis) 
Sopron vármegye hatóságának kibocsátó levele kissennyei Sennyei István veszp-
rémi püspök javára saját, aznap kelt ítéletleveléről (Miscellanea 175.) György-
falvai István tiszttartó ellen az elragadott 3 szekérnyi deszka ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 176. 

 
265. 1673. június 22. Alsószakony (die vigesimasecunda Junii) 
Sopron vármegye hatósága beszámol arról, hogy a kissennyei Sennyei István 
veszprémi püspök javára Györgyfalvai István tiszttartó ellen hozott ítéletét, 
melyben 260 forint megfizetésére ítélték, a tiszttartó két részletben, ingatlanok-
kal és a hozzájuk tartozó jobbágyokkal megváltotta.  

Magyar nyelven. 
Sopron vármegye hatóságának 1674. december 10-én kelt átírásában. 

 
266. [1673.] szeptember 12. Körmend (feria tertia proxima ante [festum 
Exaltationis] Crucis)23 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) ítélet-
levele kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára ákosházi Sárkány István 
pölöskei és kemendi kapitány ellen az istvándi tizedborok ügyében.  

Papír, csonka, szakadozott, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 101. 

 
267. 1673. szeptember 12. Körmend (feria tertia proxima ante festum Ex-
altationis Crucis) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele kissennyei Sennyei István veszp-
rémi püspök javára saját, aznap kelt ítéletleveléről (Decimae episcopales 101.) 
ákosházi Sárkány István pölöskei és kemendi kapitány ellen az istvándi bor-
tizedek ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 102. 

 
268. 1674. január 24. Bécs (in civitate nostra Vienna, die vigesimaquarta 
mensis Januarii) 
I. Lipót király meghagyja a győri káptalannak, hogy kissennyei Sennyei István 
veszprémi püspök panaszára küldje ki emberét a királyi emberek valamelyikével 
Győr, Komárom és Veszprém megyében lévő püspöki jogainak tisztázása végett.  

A győri káptalan 1674. február 27-én kelt átírásában. 

 
269. 1674. február 6. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima post dominicam 
Sexagesimam) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) ítélet-
levele kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára gersei Pető László 
zalavári kapitány ellen a Zsidról, Reziből és Szántóból járó tizedgabonák ügyében 
16 tanú meghallgatásával.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, 14 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 105. 

 

                                                 
23 Decimae episcopales 102. alapján kiegészítve. 
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270. 1674. február 21. Pápa (feria quarta proxima post dominicam Remi-
niscere) 
Veszprém vármegye hatóságának bizonysága arról, hogy az 1673. április 14-én 
kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára idősebb széplaki Botka Ferenc 
ellen hozott ítéletét (Hajmáskér 6.) végrehajtotta.  

Papír, foltos, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Csehi 6. 

 
271. 1674. február 26. Sümeg (Sümegh, die vigesima sexta Februarii) 
Zala vármegye hatósága beszámol arról, hogy az oklevél kibocsátásának napján a 
kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára gersei Pető László kapitány 
ellen hozott ítéletét a Zsidről, Reziből és Szántóból járó helybeli jobbágyok által 
korábban visszatartott tizedgabonák ügyében a zsidi és szántói jobbágyok meg-
fizették, ellenben a rezi lakosok az ítéletet végrehajtó vármegyei embereknek 
fegyveresen ellenáltak.  

Részben magyar nyelven. 
Zala vármegye alispánjainak 1675. február 7-én kelt átírásában. (Decimae episcopales 33.) 

 
272. 1674. február 27. Győr (feria tertia proxima post dominicam Oculi) 
A győri káptalan jelentése az I. Lipót király parancsa szerint elvégzett tanúkihall-
gatásról, amelyre Győr városában február 21-én került sor 43 tanú meghallga-
tásával a Nyúl településen lakó zsellérek tizedfizetési kötelezettségéről.  

Papír, csonka, 24 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 104. 

 
273. 1674. szeptember 25. Sümeg (die 25 Septembris) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve három ajkarendeki 
szökött püspöki jobbágy ügyében 3 tanú meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Ajkarendek 6 A. (3 eredeti példányban) 

 
274. 1674. december 10. Nemeskér (feria secunda proxima post domini-
cam secundam Adventus Domini) 
Sopron vármegye hatóságának bizonysága arról, hogy az 1673. június 12-én (!) 
kissennyei Sennyei István veszprémi püspök javára Györgyfalvai István tiszt-
tartó ellen hozott ítéletét (Miscellanea 175.) végrehajtotta.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 177. 

 
275. Sine dato et loco 
Veszprém vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve tizenkét ajka-
rendeki szökött püspöki jobbágy ügyében 5 tanú meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt két pecsét: Ajkarendek 6 B.  
A négy jegyzőkönyv (273. sz. és 275. sz.) egyetlen 19. századi másolattal. 

 
276. 1674. szeptember 25. Sümeg (die 25 Septembris) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve egy ajkarendeki szö-
kött püspöki jobbágy ügyében 3 tanú meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Ajkarendek 9. 
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277. 1674. szeptember 25. Sümeg (die 25 Septembris) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve két ajkarendeki szö-
kött püspöki jobbágy ügyében 3 tanú meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Ajkarendek 10. 

 
278. 1674. szeptember 25. Sümeg (die 25 Septembris) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve egy ajkarendeki szö-
kött püspöki jobbágy ügyében 3 tanú meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Ajkarendek 11. 

 
279. 1674. szeptember 25. Sümeg (die 25 Septembris) 
Zala vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve egy ajkarendeki szö-
kött püspöki jobbágy ügyében 3 tanú meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Ajkarendek 12. 

 
280. 1675. február 7. Sümeg (Sümegh, feria quinta proxima post domini-
cam quartam Epiphaniae) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) ítélet-
levele galántai Esterházy Ferenc zalai és somogyi főispán javára gersei Pető Lász-
ló, a Kanizsával szembeni végek vicegenerális Rezi oppidumban lakó jobbágyai 
ellen, akik a vármegyei hatóság embereinek, a kissennyei Sennyei István javára 
szóló ítélet végrehajtóinak 1674. február 26-án fegyveresen ellenálltak.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 33. 

 
281. 1675. február 7. Sümeg (Sümegh, feria quinta proxima post dominicam 
quartam Epiphaniae) 
Zala vármegye hatóságának kibocsátó levele kissennyei Sennyei István veszp-
rémi püspök javára saját 1674. február 6-án kelt ítéletleveléről (Decimae epis-
copales 105.) gersei Pető László zalavári kapitány ellen a visszatartott zsidi, rezi 
és szántói tizedgabonák ügyében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 106. 

 
282. 1675. március 12. Pozsony (libera ac regni civitate nostra Posoniensi, 
die duodecima mensis Martii) 
I. Lipót király meghagyja Zala vármegye alispánjainak, hogy korábbi ítéletleve-
lüket, amelyben idősebb széplaki Botka Ferencet elmarasztalták kissennyei 
Sennyei István veszprémi püspök ellenében utóbbi Püspökcsehi birtokához tar-
tozó Tilosallya helyről elragadott jószágok ügyében az új vizsgálat lefolytatása 
után ismételten adják ki. 

Zala vármegye alispánjainak 1675. június 12-én kelt átírásában. 

 
283. 1675. június 12. Sümeg (Sümegh, feria quarta proxima post 
dominicam primam Sanctissimae et Individuae Trinitatis) 
Zala vármegye alispánjai (Sándor Gergely és Chernelházy Chernel Mihály) királyi 
parancsra újból kiadják korábbi ítéletlevelüket kissennyei Sennyei István veszp-
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rémi püspök javára idősebb széplaki Botka Ferenc ellen a Püspökcsehiből el-
ragadott jószágok ügyében.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka, szakadozott: Csehi 7. 

 
284. 1675. szeptember 4. Keszthely (Keszthel, die 4 Septembris) 
Túrós András Zala vármegye egyik főszolgabírája tanúsítványa a kissennyei 
Sennyei István veszprémi püspöknek több helyről járó tizedek visszavételéről, 
így gersei Pető Lászlótól, Bakács Sándor keszthelyi kapitánytól, ákosházi Sárkány 
Jánostól és Kun Péter keszthelyi szabad vajdától.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Decimae episcopales 107. 

 
285. 1675. november 26. Sümeg (Sümegh, feria tertia proxima post festum 
Beatae Catharinae virginis et martyris) 
Zala vármegye hatóságának tanúsítványa arról, hogye előttük kissennyei Sennyei 
István veszprémi püspök tiltakozott gersei Pető László zalaegerszegi kapitánnyal 
szemben, nehogy a zalaegerszegi katonák a püspök földesúri jogait figyelmen kí-
vül hagyva épületeket újjáépítsenek vagy újakat építsenek.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Egerszeg 25. 

 
286. 1675. december 14. Rezi (Rezii, die 14 mensis Decembris) 
Zala vármegye hatósága beszámol arról, hogy a kissennyei Sennyei István veszp-
rémi püspök és galántai Esterházy Ferenc főispán javára öt Rezi-beli jobbágy ellen 
hozott ítéletét (lásd. 1675. febuár 7.), akiket összesen 36 forint megfizetésére ítél-
ték, több részletben ingóságokkal megváltották.  

Magyar nyelven. 
Papír, 4 oldalas füzet: Miscellanea 142. 

 
287. 1676. január 20. Andráshida 
Szilva Mihály Zala vármegye főszolgabírájának tanúsítványa arról, hogy előtte 
Sennyei István veszprémi püspök eltiltotta gersei Pető Lászlót és ákosházi 
Sárkány Jánost az Egerszeg mezővárosán kívüli kertek vásárlásától és a katonák 
bármiféle lakó- vagy raktárépületének építésétől.  

Magyar nyelven. 
Papír, a szöveg alatt pecsét: Egerszeg 24. 

 
288. 1676. október 17. Gecse (die 17 Octobris) 
Veszprém vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve a Gecse és Sze-
recsen közötti Boda nevű makkos erdő hovatartozásával kapcsolatban 20 tanú 
meghallgatásával.  

Magyar nyelven. 
Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg alatt négy papírfelzetes pecsét: Gecse 1. 

 
289. 1677. május 7. Körmend (feria sexta proxima post festum Inventionis 
Sanctae Crucis) 
Zala vármegye alispánjai (Bezerédi István és Perneszi János) tanúsítványa arról, 
hogy előttük kissennyei Sennyei István veszprémi püspök tiltakozott azzal szem-
ben, nehogy a bármilyen rendű és rangú zalaegerszegi lakosok a püspök mint 
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földesúr engedélye nélkül a leégett házakat újjáépítsék vagy újakat építsenek, 
továbbá hogy a püspöknek járó haszonvételeket és tizedeket másnak szolgál-
tassák be.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Decimae episcopales 108. 

 
290. 1677. május 9. (die 9 Maii) 
A tapolcai gazdák névsora.  

Papír, 4 odalas füzet: Miscellanea 106. 

 
291. 1677. november 18. Lenti (Nempti) 
Perneszi János Zala vármegye alispánja tanúsítja, hogy előtte idősebb széplaki 
Botka Ferenc a kissennyei Sennyi István püspök ellenében az elrabolt sümeg-
csehi jószágok ügyében megítélt esküt nem tette le.  

Papír, foltos, 4 oldalas füzet, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Csehi 8. 

 
292. 1678. február 28. Sümeg (die 28 Februarii) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Hanáki (?) István – Ponhordi (?) András; 
Szabó Miklós – Lovas Katalin, Takács János felesége; 
Fazék Benedek – Légrádi György; 
Pakosdi András – Fazék Benedek; 
Csordás Gergely – Fazék Benedek; 
Csordás Péter – Kerék Márton.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, csonka, szakadozott, 20 oldalas füzet: Miscellanea 1071r–3r 

 
293. 1678. március 7. Sümeg (die 7 Martii) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Horvát Márton – Vén György; 
Rosos György – Bónias Mihály.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, csonka, szakadozott, 20 oldalas füzet: Miscellanea 1073r–4v 

 
294. 1678. június 28. Sümeg (die 28 Junii) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Szíjártó János – Bertalan István; 
Nyers István és Udvari István – Lantos Gergely; 
Basó Katalin (Basó Balázs leánya) – Basó János; 
Ferenci János – Varga Mihály; 
Bolla István – Gyapai Balázs.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, csonka, szakadozott, 20 oldalas füzet: Miscellanea 1075r–7r 

 
295. 1678. július 11. Sümeg (die 11 mensis Julii) 
A sümegi püspöki úriszéken folytatott perek és döntések: 
Baranyay Margit (asszony) – Béres Mihály (férj); 
Magyar Ilona (asszony) – Béres Mihály (férj).  

Részben magyar nyelven. 
Papír, foltos, csonka, szakadozott, 20 oldalas füzet: Miscellanea 1077r–10v 
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296. 1679. március 23. Veszprém (Weszprim, die 23 Martii) 
Veszprém vármegye hatóságának tanúkihallgatási jegyzőkönyve 9 tanú 
részvételével a Nagymál nevű hely hovatartozásával kapcsolatban, ahonnan 
Újfalusy Márton zirci apát ökröket és juhokat hajtott el. A helyet a veszprémi 
püspök, kissennyei Sennyei István Hajmáskér, a zirci apát pedig Olaszfalu nevű 
falvához tartozónak mondta.  

Magyar nyelven. 
Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg alján három pecsét: Hajmáskér 5. 

 
297. 1681. május 24. Sopron (libera ac regia civitate Soproniensi, die 24 
mensis Maii) 
A soproni országgyűlésen összegyűlt rendek javaslatai az uralkodónak.  

Papír, foltos, csonka, szakadozott, 8 oldalas füzet: Miscellanea 108. 

 
298. [1702.]24 
Vármegyei vizsgálat egy merenyei erdő földesuraságával kapcsolatban.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, csonka, foltos, 4 oldalas füzet, szöveg alján pecsét töredéke: Litterae mancae 41. 

 
299. 1710. július 6. Pozsony (Posonii, die sexta mensis Julii) 
Keresztély Ágost esztergomi érsek és Volkra Ottó János veszprémi püspök 
közötti élethosszig szóló megállapodás, amely szerint a budai tizedeken a két 
prelátus egyenlő részben megosztozik.  

Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg alján pecsét: Decimae Budenses 27. 

 
300. 1714. december 6. Pozsony (libera ac regia civitate nostra Posoniensi, 
die sexta mensis Decembris) 
III. Károly király Volkra Ottó János veszprémi püspök a pozsonyi országgyűlés 
előtt tett tiltakozását a királyné koronázási jognak az esztergomi érseknek saját 
részére történő vindikálásával szemben a tiltakozást pecsétjével megerősítve 
átírja.  

Papír, 6 oldalas füzet, a szöveg alján papírfelzetes pecsét: Jus coronandi reginas Hunga-
riae 5. 

 
301. 1715. július 15. Veszprém (Veszprim, die 15. mensis Julii) 
Szabó János veszprémi lakos reverzálisa a veszprémi háza szomszédságában lévő 
út átengedéséről.  

Magyar nyelven. 
Papír, csonka, szakadozott, 4 oldalas füzet, a szöveg alján három pecsét: Miscellanea 157. 

 
302. 1721. szeptember 18. Veszprém (Veszprim, die decimaoctava mensis 
Septembris) 
A veszprémi székeskáptalan tanúsítványa a Volkra Ottó János veszprémi püspök 
végrendeletében meghatározott 10.000 rajnai forint átvételéről, amelyből 2200 
forint győri háza tett ki, továbbá 2750 forintot a veszprémi székesegyházra, 300-
at az egyházmegyei szegényekre, 500-at a káptalan belátása szerint kiosztandóan 
az egyházmegyei szegényekre, 2000-et a veszprémi Szent Anna szeminárium 

                                                 
24 Oklevél külzete alapján. 
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alapítványára, 2000-et a piaristák veszprémi rendházának megalapítását 
segítendő, 100-at a sümegi ferencesek Szűz Mária oltárára, végül 150-et három 
veszprémi Nepomuki Szent János és egy Szent György szoborra a végrendeletnek 
megfelelően készpénzben átvettek.  

Papír: Miscellanea 109. 

 
303. 1730. május 17. Vaszar (die decimaseptima mensis Maii) 
Sinzendorf Fülöp győri és Acsády Ádám veszprémi püspök közötti megegyezés 
eredményeképp a felek képviselői újrajárják a határokat előbbi Vaszar és utóbbi 
Gecse nevű, Veszprém megyei birtokai között.  

Papír, szakadozott, 4 oldalas füzet, a szöveg alján nyolc pecsét: Gecse 2. 

 
304. 1738. május 6. Veszprém (Weszprim, die sexta mensis Maii) 
Padányi Biró Márton általános helynök körlevele a zalai – szentgróti, zalabéri, 
nemesapáti, egerszegi, bagodi, szentgyörgyvári, zalavári, mileji, novai, szent-
lászlói és kapornaki – plébánosokhoz, amelyben a török elleni háború céljára 
imaszándék-felajánlásokat kér.  

Papír, foltos, 4 oldalas füzet: Miscellanea 110. 

 
305. 1745. április 9. Pozsony (Posonii, die nona Aprilis) 
Füleky László a Magyar Királyi Kamara nevében tanúsítja, hogy Dubniczay 
István veszprémi kanonokot a vizsgálat felmentette az Acsády Ádám veszprémi 
püspök halála után a főpásztor vagyonával kapcsolatos elszámolásbeli hibák 
alól.25  

Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg alatt 3 papírfelzetes pecsét: sine signatura. 

 
Mellékletek: 

- 1745. április 9. Pozsony. (Posonii, die nona Aprilis) A kamara az Acsády 
Ádám püspöktől felvett 12.000 forint kölcsön megfizetésére szólítja fel a 
trencséni alispánt. Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg alatt pecsét 

- Sine dato. Az Acsády Ádám püspök által 1736 és 1744 között tett kegyes 
adományok kimutatása. Papír, 4 oldalas füzet. 

- Sine dato. Az Acsády Ádám püspök parancsára 1736 és 1744 között 
kiutalt összegek kimutatása. Papír, 4 oldalas füzet. 

- Sine dato. Az Acsády Ádám püspök halála után befolyt jövedelmek és 
kiutalásaik kimutatása. Papír, 4 oldalas füzet. 

- Sine dato. A királyi kamara által a Dubniczay István kanonoknak tett 
észrevételek (nehézségek) 6400 forintról 4 pontban és a kanonok erre 
adott válasza. Papír, 4-4 oldalas füzet. 

- 1742. november 7. Sümeg (Simegiensi in curia nostra episcopali, die 
septima Novembris). Acsády Ádám püspök tanúsítványa, amely szerint 
Dubniczay István kanonokot 1735. szeptember 8-tól jelen napig 
megbízta jövedelmei kezelésével és azokban a kanonok részéről 
semmiféle visszaélést nem tapasztalt. Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg 
alatt papírfelzetes pecsét. Két példányban. 

                                                 
25 Vö. Petrák Mihály: Acsády Ádám veszprémi püspöksége 1725–1744. Veszprém, 1949. (A veszprémi 
egyházmegye múltjából 13.) 76–77. 
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- 1742. (külzetén). Dubniczay István kimutatása az általa élvezett préposti 
jövedelmekről és javakról 1734 és 1744 között. Papír, 4 oldalas füzet. 

- 1742. november 10. Sümeg (in curia mea episcopali Sümegiensi, die 10 
Novembris). Acsády Ádám tanusítványa az 1735-től betegsége alatt tett 
szolgálataiért Dubniczay Istvánnak ajándékozott 6400 forintról. Magyar 
nyelven. Papír, 4 oldalas füzet, szöveg alatt pecsét. 

 
306. 1742. [augusztus] 13. Veszprém (die decimatertia) 
Pöstyéni Mihály veszprémi olvasókanonok, helynök idézőlevele Sánta Anna 
kérésére az asszony férjének, Huszár Jánosnak címezve a felek válóperében.  

Papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét: Miscellanea 111. 

 
307. [1742.] 
A veszprémi egyházmegye helynöke 63 darab, 1734–1742 közötti aktájának 
mutatója.  

Papír, foltos, 8 oldalas füzet: Litterae mancae 42. 

 
308. 1743. január 18. Bogárd (die 18 Januarii) 
Pálcsek József várpalotai és Mikládovics Mátyás ösküi plébánosok szentszéki 
kihallgatási jegyzőkönyve Sánta Anna és Huszár János válóperében a férj 
erőszakoskodásaival kapcsolatban négy tanú meghallgatásával.  

Részben magyar nyelven. 
Papír, 8 oldalas füzet, a szöveg alatt két pecsét: Miscellanea 112. 

 
309. 1744. július 27. Súr (die vigesimaseptima Julii) 
Veszprém vármegye hatósága tanúsítja, hogy Acsády Ádám veszprémi püspök és 
főispán parancsára a súri evangélikusokat imaház (oratorium) építésétől 
eltiltotta.  

Papír, 4 oldalas füzet, a szöveg alatt két pecsét: Súr 1. 

 
310. 1756. március 6. Bécs (Béts, sexta Martii) 
Esterházy Károly gróf utasításai devecseri tiszttartójának különféle ügyekben, 
köztük a petendi templom és a devecseri plébános kérdésében.  

Papír, 4 oldalas füzet, külzetén pecsét: Miscellanea 112A. 

 
311. 1774. január 3. Veszprém (Weszprim, die tertia Januarii) 
Dallos József egykori püspöki titkár által összeállított jegyzék nagymányai Koller 
Ignác veszprémi püspök 1773. április 4-i halálát követően a sümegi és veszprémi 
irodákban talált 33 fasciculust alkotó 215 darab, tételesen felsorolt levéltári 
dokumentumról.  

Papír, 28 oldalas füzet, a szöveg alatt két pecsét: Sine signatura. 

 
312. 1777. július 15. Róma (Romae, quintodecimo mensis Julii) 
VI. Pius pápa bullája a veszprémi, győri és zágrábi püspökségek területéből a 
szombathelyi és fehérvári püspökségek Mária Terézia uralkodó által történő 
létrehozásának jóváhagyásáról.  

Pergamen, foltos, alul pápai ólom függőpecsét: Miscellanea 158. 
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313. [1778] 
1778. május 20-án (die vigesima Maii), 1778. július 10-én (die decima Julii) és 
1778. november 3-án (tertia Novembris) kelt levéltári feljegyzések az 
archívumból kiadott és visszavett eredeti dokumentumokról.  

Papír, csonka: Sine signatura. 

 
314. 1785. május 18. (die 18 Maii) 
Eredeti középkori levéltári dokumentumokból készített átírások Nyirád, Szőc és 
Zuzd püspöki birtokokra vonatkozóan. Az átírt oklevelek: 

1332: VÉL III.1.a.3. Nyirád 4. (DF 200159); 
1329: uo. Nyirád 1. (DF 200141); 
1376: uo. Zuzd 3. (DF 200273); 
1341: uo. Litterae Adjunctae A 8. = uo. Zuzd 5. (DF 200189); 
1396. uo. Mindszentkál 1. (DF 200368); 
1377. uo. Zuzd 4. (DF 200274); 
1363. uo. Zuzd 2. (DF 200241.)  

Papír, 10 + 2oldalas füzet: Sine signatura. (313. sorszámúval azonos borítékban) 

 
315. Sine anno. 
A veszprémi káptalan levéltárában és könyvtárában lévő dokumentumokról szóló 
tanúsítvány. A felsorolt oklevelek: 

1415: Piacenzai Vicedomini Máté esztergomi helynöknek címzett levél László al-
mádi apát, Mihály fajszi és János örsi plébánosoktól [Péter prépost ügyében];26 
1458: Dénes esztergomi érsek idézőlevele.27 

Az okleveleken kívül a jegyzék megemlíti az 1515. évi veszprémi zsinat 
határozatait,28 továbbá egy régi kéziratot, amelynek utolsó oldalain a káptalan 
1550. évi javadalmasai vannak felsorolva. (DF 201634).29  

Papír: Litterae mancae 43. 

 
316. Sine anno, Bécs (Vienne) 
Két misszilislevél korabeli másolata: az egyik a lengyel rendekhez, a másik a 
lengyel királyhoz szól, amelyben a II. Ferdinánd király elleni morva lázadók ellen 
kér segítséget a levelek írója.  

Papír, foltos, szakadozott 8 oldalas füzet: Litterae mancae 44. 

 
317. Lappang:30 
Sine anno. 
Metales possessiones Berénhida, Peremarton, Vilonya, Kaluz ac Rostás tangentes.  

Berénhida 7. 

                                                 
26 VÉL III.1.a.1. Paloznak 49. (DF 201182) vagy uo. Veszprém eccl. et capit. 32. (DF 201185). Kiadása: 
Gutheil Jenő: Veszprém város okmánytára 1002–1523. Kiadásra előkészítette: Kredics László. Veszp-
rém, 2007. (A veszprémi egyházmegye múltjából 18.) 179–185. (119. sz.) vagy 185–189. (120. sz.) 
27 Az oklevél azonosításához nem áll rendelkezésre elegendő adat. („Alterius vero ordinis de anno 
videlicet 1458. Mandatum videlicet citatorium ipsiusmet Dyonisii illius temporis archiepiscopus 
Strigoniensis, haec etiam formata continet: Dyonisius archiepiscopus Strigoniensi…”) 
28 Kiadása: A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Közzéteszi Solymosi László. Bp, 1997. 
29 Kiadása: A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Közzéteszi: Kredics László, Madarász 
Lajos, Solymosi László. Veszprém, 1997. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 13.) 
30 Elenchus IV-ben még meglévőnek jelölve. 


