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Ukrajna), Hosszúmező, Máramarossziget (Románia)) levéltári iratanyagának 
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története tudományos szempontból kevésbé kutatott, ennek alapján bízunk 
benne, hogy ezen levéltári ismertetőt haszonnal fogják használni mind a tudós 
szakemberek, mind az említett városok múltja iránt érdeklődő olvasók.

a kIadáséRt Felel: Kohut Attila 
koRRektúRa: a szerző
töRdelés: Kohut Attila

BoRító: K&P

© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
    Magyar Főiskola, 2011
© Csatáry György, 2011ISBN 978-966-2595-08-6

Készült: PoliPrint Kft., Ungvár, Turgenyev u. 2. Felelős vezető: Kovács Dezső

УДК 94(477.87)"1326/1910"
ББК 63.3(4УКР-43АК)
 Ч-75



5

Bevezető

A máramarosi öt koronaváros (Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező, 
Máramarossziget) azon feledésbe merült külön jogállású, privilegizált 
egykori oppidumok közé tartozik, amelynek múltját kevésbé ismeri tör-
ténetírásunk. A koronavárosok a történelmi Magyarország északkeleti 
részén, Máramaros  vármegyében terültek el és a sóbányászatnak kö-
szönhető előjogaiknak erőteljesebb gazdasági fejlődést biztosíthattak 
maguknak, mint a környező települések. Közigazgatásilag Máramaros 
a Magyar Királyság része volt, majd az Erdélyi állam létrejötte után 
évszázadokig a fejedelemség része. Az 1920. évi trianoni békediktátum 
értelmében ezek a területek három állam,  Csehszlovákia, Románia és 
Ukrajna kötelékébe kerültek. Az 1939-1944 közötti Magyar Királyság 
után Huszt, Visk és Técső a Szovjetunióhoz, a Tisza bal partján lévő 
Máramarossziget és Hosszúmező továbbra is Romániához tartozott. 
A koronavárosok levéltárát eredetileg Técsőn őrizték, ezért juthatott 
anyaga a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegének gondo-
zásába. A koronavárosok levéltárát a XIX. század közepén rendezték 
a korabeli követelmények szerint, ebben a munkában Gazela János és 
László Mihály vállalt jelentős részt.

A ránk maradt dokumentumok a XIV. századtól kezdve nyomon 
követik Máramaros vármegye, de ezzel együtt az egész történelmi Ma-
gyarország históriáját. Ezek az iratok értékes adatokat tartalmaznak a 
szabadságküzdelem részleteiről, segítségükkel tájékozódhatunk az em-
lített városok gazdasági, bírósági peres ügyeiről, az előjogaikért folyta-
tott erőfeszítésekről különböző korszakokban. A dokumentumok felele-
venítik  a városi lakosság, a megyei nemesség, a kincstári tisztviselők, 
valamint a katonai vezetők viszonyának alakulását. Az évszázadok so-
rán a koronavárosok között szoros gazdasági-kulturális együttműködés 
alakult ki. E települések a vidék -szellemi életének központjaivá váltak. 
A térségben ezen városokban, a történelmi gyökereknek köszönhetően 
jöttek létre a városfejlődés sajátos polgári hagyományai, ami napjaink-
ban is egyre fontosabbá válik.

A városok tiltakozásaikkal ellenálltak elsősorban a kincstár és  a 
megye (Máramaros megye) követeléseinek. Ezek a peres felek a „régi 
királyok és fejedelmek” adta előjogaikra olykor nem voltak tekintettel, 
és különböző munkák elvégzését, valamint beszolgáltatások teljesítését 
követelték az öt várostól.

A királyi kamara hamar felismerte, hogy a felső- tiszai-me-
dencének nemcsak hadászati szempontból van stratégiai jelentősége, 
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de stratégiai eszköz maga az itt bányászott só is, amely Huszttól 
Máramarosszigetig mindenütt fellelhető, európai jelentőségű mennyi-
ségben és minőségben. 

A kincstár és az uralkodó nagy jelentőséget tulajdonított a só-
bányák zavartalan üzemeltetésének. A térségben időszámításunk előtti 
időktől kezdve bányásztak sót. A sókitermelés nagy jövedelmet bizto-
sított az uralkodónak. Az Árpádok korától a máramarosi sókamara a 
huszti várral együtt királyi birtokként szerepel. Ennek fejében a korona-
városokat  számos előjoggal ruházták fel az uralkodók, amelyek közül 
az alábbiakat emeljük ki.

1329. október 26-án kelt kiváltságlevelében Károly Róbert 
Husztnak, Visknek, Hosszúmezőnek és Técsőnek külön előjogokat biz-
tosított, amivel megalapozta ezen települések jogi státuszát. A korona-
városok lakói dolgozni jártak a sóvágó aknákba. 

Nagy Lajos 1352-ben Máramarosszigetet is a koronavárosok so-
rába emelte.

Ettől kezdve szabad volt a be- és kiköltözés, a tisztviselők sza-
bad választása, mentesség a főispáni hatalom alól, az önálló bíráskodás 
joga. Biztosították az új irtások és ültetvények létrehozásának jogát, 
valamint a vásártartási jogot és ezeknek védelmét. Elnyerték a vám- és 
szolgáltatásmentességet, mely alól csak a földbér volt kivétel, ami után 
telkenként és birtokonként megszabott összegben kellett fizetni. 

A következő évszázadok kiváltságait is számba véve – amelyek 
lényegében  megerősítik a korábbi királyok által adományozott előjo-
gokat – a következő uralkodók un. elismerő privilégiumait említhetjük 
meg: 

Mátyás király 1472-ben erősítette meg a városok jogait, majd 
Ferdinánd király Bécsben 1551. július 13-án megerősítette Anna király-
né 1504. május 14-én Budán kelt kiváltságlevelét. 

I. Ferdinánd Bécsben 1546. március 18-án;  Báthory István 1582. 
július 18-án Grodnán; 1593-ban Báthory Zsigmond ismerte el a koro-
navárosok státuszát.  Rudolf király Prágában 1603. május 12-én átírta 
és megerősítette az I. Ferdinánd által rögzített előjogokat, majd Báthory 
Gábor 1611. december 27-én Váradon, II. Rákóczi György 1649. febru-
ár 2-án  Gyulafehérváron ismerte el azokat. 

Továbbá III. Ferdinánd 1652. szeptember 12-én Prágában, I. Li-
pót császár 1659 májusában Luxemburgban, I. Apafi Mihály 1664. feb-
ruár 4-én Nagysinken erősítette meg ezeket a kiváltságokat.

I. Lipót 1696. június 10-én Bécsben átírta és megerősítette I. Kár-
oly 1389. évi oklevelét, amelyet a továbbiakban megerősített I. Mátyás 
1472-ben. Báthory Kristóf 1578. november 28-án Újváron, I. Ferdinánd 
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1551. június 10-én Bécsben, Anna királyné 1504-ben, Báthory Zsigmond 
1593. május 1-jén Gyulafehárváron, Técső kiváltságait külön Ferenc csá-
szár 1814. június 3-án Bécsben kelt díszes oklevelével erősítette meg.

A sóbányászat és a kereskedelem jelentőségének csökkenésével 
a koronavárosok gazdasági és politikai jelentősége csökkent, 1785-ben 
a szóban forgó városok a mezővárosok szintjére süllyedtek, 1869 után 
pedig Máramarossziget rendezett tanácsú város kivételével nagyköz-
ségek lettek. Ez történt a térség többi hasonló városaival is. A városok 
státusa változott, amikor 1834-ben pert veszítettek a királyi kamarával 
szemben. Az öt város azonban nemcsak előjogait és kiváltságait vesz-
tette el ebben a perben, hanem birtokai nagy részét is! A lázok (rétek), 
kaszálók, a hegygerincig felnyúló erdők a kamara birtokába kerültek, 
amely intenzív telepítési gyakorlatot folytatott.

A szabad királyi és a koronavárosi státus tulajdonképpen azo-
nos alapkiváltságokat jelentett, az előző azonban lehetett földesúri vagy 
egyházi birtok is, míg az utóbbi a király közvetlen tulajdon- és intézke-
dési jogát jelentette.

A koronavárosok kiváltságleveléről és rendszabályairól a jeles 
történész, Márki Sándor is értekezett, az általa ismertetett kiváltság-
levél tizenhét pontot tartalmaz. Ezek szerint azok a szabad emberek, 
akik az öt városban lakni kívántak, szabad akaratukból telepedhettek, és 
szabadon távozhattak. Semmilyen ispán bíráskodása alá nem tartoztak, 
hanem külön bírákat választhattak maguk közül. Ugyancsak maguk vá-
laszthatták plébánosukat, aki a királytól végrendelkezésre való jogot is 
kapott. A papnak tizeddel tartoztak. A gyilkos két márkával válthatta 
meg életét, halálos sebért egy, könnyű sebért fél márkát, s a verekedé-
sért 60 pénzt kellett fizetni büntetésül.

A királyi bíróság elé tartozó főbenjáró vétkek kivételével az adott 
város bírái és vénei minden peres ügyben maguk ítélkeztek, és joguk 
volt a békéltetésre is. A további betelepülést segítendő az erdőirtók 
örökjószágul megkapták az általuk kiirtott területet. Az öt város polgá-
rai árucikkeikkel szabadon járhattak és kereskedhettek, az arra rendelt 
napokon adómentes vásárokat tarthattak, s nem voltak kötelesek az or-
szág báróit ingyen elszállásolni. Azok alól az "ajándékok" alól pedig, 
amelyeket addig adó fejében kellett beszolgáltatniuk, a király a város-
okat felmentette.

A történelmi adatok és a városok fennmaradt statútumai jelzik, 
hogy az öt város polgársága féltékenyen őrizte kiváltságait.  Például a 
técsői határban létesített Bedőháza alapítása ellen fegyverrel tiltakoz-
tak. Ugyanakkor tiszteletben tartották mások előjogait, így a nemesi 
közösségek, fuvarosok, hajósok és sóvágók autonóm jogait. 
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A választott főbíró mellett kettős képviselet működött, a tekinté-
lyes polgárokból álló szenátus és a választott képviselőtestület. A Szi-
geten vagy Técsőn összeülő koronavárosi bíróság a választott testületek 
vezetőiből állt. Idővel Técső vált az öt polgárváros központjává, egy-
részt centrális földrajzi elhelyezkedése miatt, másrészt a megyei admi-
nisztrációt magába foglaló Máramarosszigetről tudatosan kivonulva. 

A vármegye és az öt város 1733-ban vált ismét Magyarország ré-
szévé. A koronabirtokok a kamara kezelésébe kerültek, amely jó gazdája 
volt a hatalmas vagyonnak, de nem volt jó gazdája a polgári szabadság-
jogoknak. A kamara az erdőgazdálkodás, fakitermelés és feldolgozás 
megszervezésével, papírgyárak, vaskohók és hámorok létesítésével 
több tízezer ember számára teremtett lehetőséget a megtelepedésre. 
Királymező és környéke német telepesei mellett elsősorban galíciaiak 
és bukovinaiak költöztek a megyébe, beteljesítve a már két évszázada 
folyó spontán népmozgalmat. A háborúk, járványok s II. József korában 
épp a túlnépesedésből fakadó éhség által sújtott városlakó polgárság 
teret veszített, de eredeti polgár-öntudatukat átadták az utódoknak. 

A levéltári iratokat három opiszba csoportosították ( F. 61, op. 1, 
od. zb. 1-1946, F.61, op. 2, od.zb. 1-568, F. 61, op. 3, od.zb. 1-22). A 
könnyebb tájékozódás érdekében az iratokat a levéltárban elhelyezett 
rend szerint adjuk közre. A városok levéltárának iratanyaga 1326-től 
1910-ig tartalmaz iratokat, ezen hatalmas anyag levéltári egységeinek a 
magyar nyelvű leírását ajánljuk a kutatók figyelmébe.

Csatáry György
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Károly király privilégiuma anno 1329

KÚrolyě Isteně kegyemâbúlěMagyar,ěDalmÚtia,ě
Horváth Róma, Servia, Gallitia, Lodoméria, 
Cumania, Bulgaria ect. országok Királlya 
Salernitanumi Fejedelem, Szent Angyalnak Ura ect. 
MindeněKrisztisěHæveinek,ě aě jelenlâvúknekě âsě aě jïvendúknek,ě ezeně ærÚstě
nâzúinekěkïszïntâstěazěÕdvïssâgěAjÚndâkozìban.

Az Királlyi Méltósághoz tartozik, az hív jobbágyok igaz kéré-
seketěmegadni,ěmint,ěhogyěezeněokbìlěminděazěúěszÚmokěszôntelenôlěïregbe-
dik, mind az Királyi Hatalom szélessebben kiterjed. Mivel az Királlyok 
tulajdonya az népeknek sokaságában dicsekedni. Azért is ezen Levelünk 
rendével, mindenek tudtára akarunk érkezni; Hogy mi meg visgálván az 
MaramorosiěSzÚszokěâsěMagyarokětudniillikěViski,ěHuszthi,ěTâcsúiěâsě
HosszumezúiěMagyarokbulě valìěGazdÚink,ě âsěmiěHæveinkěHævsâgeketě
legě fúbbě kâppeně azě irÚnt,ě hogyě azěMaramorosiě Fïldě gyômïlcstelen,ě ke-
mény munkájú és a lakásra nehéznek lenni üsmertetik, azon Szabadságo-
katěmellyekkelěazěmiěSzúllúsiěPolgÚrink,ě âsěLakosinkěâlnek,ě âsěvigadnakě
azoknakě isě azěmiěKirÚllyiěKegyelmessâgônkbúlě kævÚntunkě adatniě ezeketě
különössen ki jelentvén és ki magyarázván. Elsúben: Hogy akármely 
SzabaděÚllapotbanělâvúěEmberekěLakÚsěvâgettěazěemlætettěMajorokbanějïnniě
akarnak Szabadossan jöjjenek, és bizvást Lakhassanak, mulathassanak, és 
a mint Szabadon jönnek, úgy Szabadon másuvá, a hová akarnak el mehet-
nek az magok Jószágokkal, és személlyekkel, el adván a saját kölcségeken 
szerzett épületeket, meg fizetvén az igaz és Szokott Föld bért, és lévén világos 
Szabadságok az Majorostól. Másodszor: Ismét, hogy semmi Gróff 
TïrvânyeěelúttěmegějelenniěnemětartoznakěhaneměcsakěazěmiěÚltalunkěrendeltě
BærÚjok,ěvagyěazěkïzsâgtôlěvÚlasztottěMajorosokěelútt.ěHarmadszor: 
Ismét Majorost, vagy Bírót magok közül válasszanak, akit közönséges 
akaratbul akarnak, és Papot, vagy Plébanust az maga Szent Egyházakhoz 
tetszések szerint be vehessenek, akit azon Szent Egyházokba nem csak üdeig, 
hanemě ïrïkïsïně isě megě tarthassanak,ě âsě azoněPlâbÚnusoknakě azě úě utolsìě
üdejükben Jószágokat, és magok javait akárkinek akarják testálni Szabad 
tehetségek légyen. Negyedszer: Ismét azon mi Gazdáink az Papot, vagy 
PlebÚnustě illetúě Tizedetě aěMezúbeně hagyÚkě egâszlen.ěEötödször: Is-
mâtěazěúěPapjokěSzÚnthatìěfïldeketěBærìěegâszěEïtveněTelekekrôlěazěTizedě
irÚntěfizesseněazěmagaěPôspïkânekěôdúvelěfolyìěegyěMÚrkÚtěvagyěisěUnaě
MarcaměDenarioruměaěszokottěôdúben.ěHatodszor: Ismét a Gyilkos 
az Gyilkosság Törvényért fizetni fog két Márkát, vagyis duas Marcas 
Denariorum: Hetedszer: Ismét az halálos sebért egy Márkát, és az 
ütésért amely vér ki bocsátással esik két Márkát, és a közönséges vér nél-
kôlěvalìěôtâsârtěHatvaněpânzeketěfizesseněaěBþnïs,ěaěgyalÚzatrulěpedig-
len az cselekedetnél, semmi egyébb ne kerestessék az meg Gyaláztatott által. 
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Nyolcadszor: Ismét akarjuk, hogy minden köztönk mozdított, és moz-
dætandìěPereketěazěúěMajorosok,ěazěmagokěEúregebbeikkelěmegěætâlhessen,ěkiě
vévén a Gyilkosságot, Violentiát, Lopást, és Gyújtogatást az mellyeket az 
miěBærÚnkěazěEúěMajorosokkalěfogěmegěætâlniěmelyěmegěætâltěPereknekěkâtě
râszâtěazěmiěBærÚnkěfogjaěelěvenni,ěazěharmadikěrâszěazěúěMajorosoknÚlě
maradván. Kilencedszer: Ismét az magok között indított Perek felett 
Szabad tehecségek legyen a békesség meg szerzésére. Tizedszer: Rendel-
tôkěaztěis,ěhogyěazěEúěFïldeiket,ěakiketěúkěærtÚsalěelěfoglalniěmondattnak,ě
azěmagokěmunkÚitě reÚě tâvâně úě túlïkě semmiě fâleě nyelvþ,ě vagyěNemzetsâgþě
Emberek azon földeket el ne vehessék. Tizenegyedszer: Azonkívül ami 
Gazdáink Föld bérért minden egész Telektül anyi fél falkot, vagyis sirigulos 
dimidios Falcones minden Boldog Martony Confessor Ünnepeire nékünk 
adni és fizetni tartoznak. Tizenkettedszer: Kivánnyuk azt is, hogy 
akÚrěholějÚrnakěazěmagokěPortâkÚjokkal,ěsenkiěseěmerâszeljeěúketěbÚntani,ě
haneměhaěvalakinekěvalamiěkereseteěleenděellenek,ěaztatěazěúěBærÚjok,ěvagyě
MajorosokěelúttěTïrvânyesěutoněkeresse,ěâsěhaěaěpanaszolkodìnakěmegěfelelniě
makacsokě lesznek,ě azě utÚněmegě tilthatjÚkě azě úěJìsÚgokat.ěTizenhar-
madszor:ěIsmâtěakarjuk,ěhogyěazoněMajorokbaněrendeltěnapokěalattělevúě
Városok, Szabadon és minden akár mely adó nélkül tartassanak. Tizen-
negyedszer:ěIsmâtěkævÚnnyuk,ěhogyěsenkiěazěmiěBÚrìinkěkïzzôlěúěrajtaě
erúszakkalěmegěszÚllaniěneěmerâszeljen.ěTizenötödször: Azt is, hogy ha 
valakik kívánnak valamely hasznos munkákat, vagy új Plántálásokat sza-
bad munkálódásra való tehetségek légyen: Tizenhatodszor: Azt el nem 
hagyván, hogy minden Szántó föld nélkül való Curiáktul, vagy Telekektül 
csak éppen három terhet, vagyis Tria Pondera az föld Bérért nekünk fizetni 
tartoznak. Tizenhetedszer: Ismét, mint hogy az Maramarosi föld fe-
lette soványnak lenni mondatik amint emlittetett. Az azok, Gabona, Tizedek, 
Sertések, és ajándékok be mutatásátul, mellyek másként be mutattni, és aján-
dâkoztatniě szoktanak,ěazěGabonaěszôksâgeěmiattěúketěSzabadokkÚě tâszôk.ě
És hogy az említett Gazdáink Szabadságának rende, meg mozdulhatatlanul 
meg maradgyon, és az örökös állandóságnak erejét vegye, és senki által se 
ronttathassâkěel,ěazěkâtěòjěâsěauthenticuměpecsâtônkelěmegěerússættetettějelenělâvúě
Levelünket engedtük. 

Adatottě azě Miě Kedvesě Hævônkě Tisztelendúě VÚlasztottě Fârfiuě
András Mester az mi Szent Egyházunk és Udvarunk Vice Cancellariussa 
keze által. Az Urnak Ezer Három Száz Huszonkilencedik Esztendejé-
ben. Szent György Havának Huszonhatodik Napján.

Károly 1

1 Forrás: Ezen Privilegiumban Levő jelesebb Dolgoknak Mutató Táblája. Deakbul Magyarra fordittatott 
Szigethen Die 26. Áprillis Anno 1764. S.S.L. által. Másolat. A kéziratrészletet szöveghűen közöljük.
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A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910)

So
r-

sz
ám A levéltári egységek (odinica zberihanyja)

 tartalmi kivonatai Időszak

1 V. László király oklevele az öt koronaváros előjogainak 
védelméről. (másolat és fordítás). 2 lap 1453

2
Mátyás király oklevele az öt koronaváros adókedvezmé-
nyeivel kapcsolatban (eredeti, viaszpecsét nyomaival). 
2 lap

1458

3 Mátyás király oklevele az öt koronaváros privilégiumai-
ról. (eredeti, viaszpecsét nyomaival) 2 lap 1470

4 II. Ulászló király oklevele az öt koronaváros privilégiu-
mairól. (eredeti) 2 lap 1498

5 II. Ulászló király oklevele az öt koronaváros privilégiu-
mairól. (eredeti, függő pecsét nélkül) 2 lap 1506

6 II. Ulászló király oklevele az öt koronaváros privilégiu-
mainak kiadásáról. (eredeti, viaszpecséttel) 2 lap 1514

7 I. Ferdinánd király oklevele az öt koronaváros privilégiu-
mairól a sófogyasztással kapcsolatosan. (másolat) 5 lap 1546

8 I. Ferdinánd király oklevele az öt koronaváros privilégiu-
mainak megerősítéséről. (eredeti, viaszpecséttel) 1 lap 1546

9
I. Ferdinánd király oklevele az öt koronaváros privilégi-
umainak megerősítéséről. (eredeti, viaszpecsét nélkül) 
2 lap

1506

10 Szapolyai János Zsigmond erdélyi fejedelem oklevele a 
koronavárosok előjogainak megerősítéséről. 5 lap 1563

11
Szapolyai János Zsigmond erdélyi fejedelem oklevele a 
koronavárosok városvezetési rendjéről. (eredeti, viaszpe-
cséttel) 2 lap

1568

12
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem oklevele a korona-
városok előjogainak megerősítéséről. (eredeti, függő pe-
cséttel) 2 lap

1593

13
Kivonat a huszti vár és a hozzá tartozó birtokok urbáriu-
mából a sóról és más természetes adókról az 1600 évben. 
3 lap

1600

14 Kivonat a huszti vár inventáriumjegyzékéből, valamint a 
vámról és a harmincadról szóló urbáriumból. 2 lap 1600

15 Rudolf király oklevele a koronavárosok előjogainak meg-
erősítéséről. (eredeti, pergamen, pecsét nélkül) 2 lap 1603

16 A Pozsonyi Püspöki Káptalan oklevele a koronavárosok 
előjogairól. (eredeti, függő viaszpecséttel, tartóban) 6 lap 1605
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17
Báthory Gábor erdélyi fejedelem oklevele a koronavá-
rosok előjogainak megerősítéséről. (eredeti, sérült, függő 
pecsét nélkül) 2 lap

1611

18 Báthory Gábor erdélyi fejedelem oklevele. (eredeti, sérült, 
függő pecsét nélkül) 2 lap 1611

19 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mandátuma sóbányászat-
ra és sókereskedelemre. (eredeti, függő pecséttel) 2 lap 1612

20 Jegyzék az öt koronaváros ménállományáról az 1619. évi 
állapot szerint. 2 lap 1619

21 Bethlen István erdélyi kormányzó utasítása a sóbányászat-
ról és a sószállításáról. (eredeti, függő pecséttel) 2 lap 1621

22 Bethlen István erdélyi kormányzó mandátuma, amelyet az 
öt koronavárostól kapott (másolat) 2 lap 1622

23 Bethlen István erdélyi kormányzó rendelete a városhatár-
ok sérthetetlenségéről. 2 lap 1624

24 Bírósági határozat a Técső és Szaplonca közötti határról. 
1 lap 1627

25 Bethlen István erdélyi kormányzó levele az öt koronavá-
ros előjogairól. (eredeti, viaszpecsét nélkül) 3 lap 1629

26 Jegyzőkönyv a Técső városától Koos Menyhért által vásá-
rolt föld tulajdonjogának megállapításáról. 1 lap 1635

27
A Kolozsmonostori Konvent levele az öt koronavároshoz 
előjogaik átvizsgálásáról. (eredeti, függő pecsét nélkül) 
2 lap

1649

28 III. Ferdinánd király oklevele az öt koronaváros előjogai-
ról. (másolat) 7 lap 1652

29 III. Ferdinánd király mandátuma az öt koronaváros szá-
mára (eredeti, függő pecséttel) 2 lap 1652

30 Az Egri Káptalan levele az öt koronavároshoz az 
előjogokon való változtatásokról. (eredeti) 2 lap 1652

31 A Gyulafehérvári Káptalan levele az öt koronavároshoz az 
előjogok megvizsgálásáról. (eredeti) 4 lap 1652

32 III. Ferdinánd király oklevele az öt koronaváros előjoga-
iról. 6 lap 1653

33 Az Egri Káptalan levele az öt koronavároshoz azok előjo-
gainak változtatásáról. (eredeti, viaszpecséttel) 2 lap 1653

34 I. Lipót király oklevele az öt koronaváros ügyvédjének ha-
tásköréről. (eredeti pergamen, függő pecsét nélkül) 1 lap 1659

35 I. Lipót király két levele az öt koronaváros előjogairól. 
3 lap 1659

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946



14

A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910)

36 Az Egri Káptalan levele az öt koronavároshoz az előjogok 
megváltoztatásáról. (eredeti, viaszpecséttel) 2 lap 1659

37 Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele az öt koronavá-
ros előjogairól. (eredeti pergamen, függő pecséttel) 4 lap 1663

38 Máramaros vármegye határozata Técső és Szaplonca föld-
tulajdonjogáról. 1 lap 1663

39 Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele az öt koronavá-
ros előjogairól. (eredeti pergamen, bőrkötésben) 4 lap 1664

40
Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele az öt koronavá-
ros előjogainak megerősítéséről. (eredeti pergamen, függő 
pecséttel) 2 lap

1664

41
Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele az öt koronavá-
ros előjogainak elismeréséről. (eredeti pergamen, függő 
pecséttel) 4 lap

1664

42 Rédey Ferenc gróf levele az öt koronavároshoz az adósze-
dés szabályozásáról. 2 lap 1664

43
Rákóczi György erdélyi fejedelem rendelete a koronavá-
rosoknak a Técső és Szaplonca közötti határ megállapítá-
sáról. (eredeti, viaszpecséttel) 1 lap

1665

44
Rákóczi György erdélyi fejedelem rendelete a koronavá-
rosoknak a Técső és Remete közötti határ megállapításá-
ról. (eredeti, viaszpecséttel) 2 lap 

1665

45 Máramarosi bizottság jegyzőkönyvei a Técső és Szaplonca 
közötti határvita tárgyában. 2 lap 1665

46
Apafi Mihály erdélyi fejedelem mandátuma az öt korona-
város határvonalának kijelöléséről. (eredeti, viaszpecsét-
tel) 2 lap

1666

47
Apafi Mihály erdélyi fejedelem rendelete a Técső és 
Szaplonca közötti határvonal megállapításáról. (eredeti, 
viaszpecséttel) 2 lap

1666

48 Apafi Mihály erdélyi fejedelem határozata a Nagy Nyíres 
mezei földek felosztásáról a técsői lakosok között. 2 lap 1666

49
A bustyaházai lakosok tanúkihallgatási jegyzőkönyve a 
Técső és Szaplonca közötti perben, a Fekete-erdő kisajátí-
tása tárgyában. 5 lap

1666

50
Tanúkihallgatások jegyzőkönyve a Técső és Szaplonca 
közötti perben, a Fekete Erdő dűlő hovatartozása ügyé-
ben. 2 lap

1666
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51
Tanúkihallgatások jegyzőkönyve a Técső és Szaplonca 
közötti perben, a Fekete Erdő dűlő hovatartozása ügyé-
ben. 3 lap

1666

52
Tanúkihallgatások jegyzőkönyve a Técső és Szaplonca 
közötti perben, a Nagy Nyíres dűlő hovatartozása ügyé-
ben. 2 lap

1666

53 Técső város lakosainak panasza a szaploncai lakosok 
földfoglalásairól. 2 lap 1666

54 Szaplonca lakosainak levele Apafi Mihályhoz a Nagy 
Nyíresi föld hovatartozásának eldöntéséről. 3 lap 1666

55
Máramaros megye jegyzőjének levele Técső lakosságához 
a Nagy Nyíresi földdel kapcsolatos bírósági per fellebbe-
zési anyagának megküldéséről. 2 lap

1666

56
Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele az öt koronavá-
rosnak a kereskedelem tárgyában. (eredeti, viaszpecséttel) 
3 lap

1667

57 Az öt koronaváros nemességének szerződése a várak el-
látásáról. 3 lap 1667

58 Rédey Ferenc gróf levele az öt koronaváros előjogainak 
elismeréséről. 2 lap 1667

59 Técsői lakosok panasza Máramaros megye főispánjához a 
szaploncaiak földfoglalásának kivizsgálásáról. 1 lap 1667

60 Técső és Visk lakosainak kérése adócsökkentésük ügyé-
ben. 2 lap 1667

61 Máramarossziget város értesítése Bethlen Zsuzsanna ne-
mesi jogának korlátozásáról. 2 lap 1668

62 Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele az öt koronaváros-
hoz rendeleteinek maradéktalan végrehajtásáról. 2 lap 1668

63
Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele Técső lakosainak
peres ügyei felújítása engedélyezéséről. (eredeti, viaszpe-
cséttel) 2 lap

1668

64
Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele Técső lakosságához 
a szaploncai lakosok büntetéséről szerződéssértés esetén. 
1 lap

1668

65 Técső lakosságának szerződése a szaploncai perről, a 
Nagy Nyíres mezőről. (másolat) 2 lap 1668

66
Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele az öt koronaváros 
előjogainak elismeréséről. (eredeti a viaszpecsét nyomai-
val) 2 lap

1669

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946
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67 Bethlen Zsuzsanna levele nemesi jogainak érvényesítésé-
ről. 2 lap 1669

68
A Kolozsmonostori Konvent levele az öt koronaváros-
hoz az előjogok megerősítéséről. (eredeti, viaszpecséttel) 
3 lap

1670

69 Máramaros megye levele az előjogok elismeréséről. 2 lap 1670

70 Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele az öt koronaváros 
előjogainak elismeréséről. 2 lap 1670

71
Apafi Mihály erdélyi fejedelem határozata Szaplonca és 
Técső földfoglalással kapcsolatos peres ügyében. (eredeti, 
viaszpecséttel) 2 lap

1670

72
Apafi Mihály erdélyi fejedelem levele az öt koronaváros-
hoz a rendeletek teljesítéséről. (eredeti, viaszpecséttel) 
2 lap

1670

73
Jakab András, Valuga János, Sembi György és mások le-
vele Técső város magisztrátusához a szabadlábra bocsá-
tott foglyokért vállalt kezesség ügyében. 2 lap

1670

74 Acsa Sándor técsői lakos végrendelete. 1 lap 1670

75 Máramaros megye Técsőn kiadott bizonyítványa Pogány 
Gáspár úrmezői lakos ügyésszé választásáról. 1 lap 1670

76 Técső lakosainak panasza a főszolgabírónak Szaplonca 
lakosaira Técső erdejének irtásáról. 2 lap 1671

77
Apafi Mihály erdélyi fejedelem rendelete az öt koronavá-
ros bíráihoz a szeszes itallal való kereskedelemről. (erede-
ti, viaszpecséttel) 2 lap

1672

78 Az öt koronaváros kérvénye Apafi Mihály, Erdély fejedel-
méhez az adók csökkentéséről. 3 lap 1672

79 Lipót császár és király által Bocskor György számára ki-
adott nemeslevél. (eredeti, viaszpecséttel) 1 lap 1675

80 Az erdélyi biztosok adatai az öt koronaváros nemesi va-
gyonának állapotáról. 13 lap 1675

81
Apafi Mihály erdélyi fejedelem rendelete az öt koronavá-
ros privilégiumainak elismeréséről. (eredeti, viaszpecsét-
tel) 2 lap

1676

82 Apafi Mihály erdélyi fejedelem utasítása az élelmiszer-
szállításról, Máramarosszigetről Técsőre. 2 lap 1677

83 Herek György técsői lakos garancialevele Herek Miklós 
szatmári lakosnak hitelfelvétele ügyében. 2 lap 1680

84 Harmidcadszedői igazolás Szatmár megyei hatáskörrel. 
2 lap 1681
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85 Máramaros megye bizottságának határozata Polena falu 
Técsőhöz való csatolásáról. 2 lap 1684

86 Kivonat a Técsőn elkövetett bűnesetek jegyzékéből. 3 lap 1685

87 III. Ferdinánd király oklevele az öt koronaváros privilégi-
umairól. 9 lap 1689

88 Szerződés Técső és Remete között az erdőhasználatról. 
1 lap 1692

89 Szabó István földjének elzálogosításáról kölcsönfelvétel 
miatt. 1 lap 1692

90 Igazolás István Rozália beregszászi lakos zálogügyeiről 
kölcsönfelvétel miatt. 1 lap 1692

91 Vizaknai János volt rab kötelezvénye a bűntényektől való 
elhatárolódásáról. 1 lap 1692

92 Újfalu lakosainak garancialevele a Szőke János és Szőke 
Fanni által okozott károk megtérítéséről. 2 lap 1695

93 A Pozsonyi Püspökség oklevele az öt koronaváros privilé-
giumáról. (eredeti, függő pecséttel) 22 lap 1696

94 I. Lipót császár és király oklevele az öt koronaváros privi-
légiumáról. 8 lap 1696

95 Utasítások a faültetéssel kapcsolatosan. 6 lap 1696

96 Kroner Gáspár katonai biztos jelentése katonai ellenőrzés 
végrehajtásáról Szamborban. 3 lap 1696

97 Apafi Mihály választott erdélyi fejedelem oklevele. 5 lap 1697

98
I. Lipót császár és király levele az öt koronavároshoz a 
katonai adók alóli felmentéséről. (eredeti, viaszpecséttel) 
1 lap

1697

99 Az öt koronaváros kérvénye azon adók eltörléséről, ame-
lyek összeférhetetlenek privilégiumaikkal. 2 lap 1697

100 Az öt koronaváros lakosainak kiadott értesítő (igazolás) 
Ugocsa megyéhez privilégiumuk megerősítéséről. 3 lap 1697

101 Kimutatások a huszti vár restaurálására kiállított munká-
sok számáról és az igás állatokról. 2 lap 1697

102 Apafi Mihály erdélyi fejedelem felhívása az öt koronavá-
ros privilégiumainak elismeréséről. 1697

103 Viski János meghatalmazása a huszti vár kommendánsa 
elleni peres ügyben. 2 lap 1697

104 Szegedi István és Tarjai Gergely által összeállított jegyző-
könyv az öt koronaváros ellenőrzéséről. 22 lap 1698

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946
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105
A királyi katonai biztos levele az adó mértékének meg-
ajánlásáról az öt koronaváros és a huszti vár számára. 
2 lap

1698

106 Varga Mihály viski lakos elismervénye az öt koronaváros 
levéltárából kapott négy oklevélről. 1 lap 1729

107 A Técső városától földet bérelt lakosok listája. 7 lap 1700

108 Lajos Ferenc számlája arról a száz forintról, amelyet Técső 
város pénztárából kapott. 2 lap 1700

109
I. Lipót császár és király oklevele az öt koronavároshoz 
címeres pecsét készítésének az engedélyezéséről. (eredeti, 
függő viaszpecséttel, fadobozban) 1 lap

1701

110 I. Lipót császár és király oklevele az öt koronaváros privi-
légiumairól. (másolat) 3 lap 1701

111 Megjegyzés az adók szétosztásáról az öt koronaváros kö-
zött. 2 lap 1701

112 I. Lipót császár és király oklevele az öt koronaváros privi-
légiumairól. (másolat) 11 lap 1701

113
Az Erdélyi Kormányzói Tanács utasítása az öt korona-
városban folytatott peres ügyek lebonyolítása ügyében. 
6 lap

1701

114 Apafi Mihály erdélyi fejedelem értesítése az öt koronavá-
ros tanácsa munkájának elismeréséről. 3 lap 1701

115 Erdély kormányzójának levele az öt koronavároshoz egy 
képviselő fogadásáról. 3 lap 1701

116 Bánffy Gergely erdélyi kormányzó levele az öt koronavá-
roshoz pénzügyi kérdésekről. 2 lap 1701

117 A huszti vár kommendánsának levele a kormányzói hiva-
talhoz. 1701

118 Bethlen Miklós levele az öt koronavároshoz, amelyben fi-
gyelmeztet bizonyos dokumentumok kiküldésére. 2 lap 1701

119 Bethlen Miklós levele az öt koronavároshoz a nagybirto-
kosok listájának összeállításáról. 3 lap 1701

120 Aitner báró felhívása a tisztségviselőkhöz a lakossággal 
való bánásmódról. 2 lap 1701

121 Técső fegyverhordozóinak panasza idegen szekerek le-
foglalása ügyében. 2 lap 1701

122 Az öt koronaváros szerződése a teherszállítókkal a szállí-
tás feltételeiről. 2 lap 1702
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123

Máramaros vármegyei jegyzőkönyvek só és más áruke-
reskedelemmel kapcsolatos kérdésekről, Bornemissza 
Anna erdélyi fejedelemnő oklevele az öt koronaváros pri-
vilégiumairól. 8 lap

1702

124
Markos János, Vass Márton, Orosz Péter és mások folya-
modványai az elkóborolt jószágok árának megtérítéséről. 
1 lap

1704

125 A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez adócsökkentés ügyében. 2 lap 1704

126
A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez a privilégiumok betartása ügyében. 
4 lap

1705

127
A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez, amelyben segítséget kérnek a ne-
messég és a főbírók túlkapásai ellen. 4 lap

1707

128

A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez azon személyek büntetéséről, akik 
megsértették a város előjogait, az előjogok megőrzéséről. 
4 lap

1707

129
II. Rákóczi Ferenc rendeletei az öt koronaváros egyes la-
kóinak előjogairól és azok betartásáról. (eredeti, viaszpe-
cséttel) 3 lap

1708

130 II. Rákóczi Ferenc rendeletei az öt koronaváros előjogai-
ról és azok betartásáról. (eredeti, viaszpecséttel) 1 lap 1708

131 Técső és Visk városának folyamodványai II. Rákóczi Fe-
renchez a privilégiumok sérthetetlenségéről. 2 lap. 1708

132
Az öt koronaváros és a sókamara ügyvédje között létre-
jött szerződés a városok kötelezettségeiről a sószállítással 
kapcsolatban.

1709

133 Utasítás az ügyvédeknek a peres ügyek tárgyalásával kap-
csolatosan. 1709

134
A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez a városok előjogainak sérthetetlen-
ségéről. 2 lap

1709

135
A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez a városok előjogainak sérthetetlen-
ségéről. 2 lap

1709

136 A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez az adók csökkentéséről. 2 lap 1709
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137 A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
Erdély Bírói Táblájához adócsökkentés ügyében. 3 lap 1709

138 Técső lakosainak panaszlevelei a katonaság fosztogatásai 
miatt. 3 lap 1709

139 Kozák László panasza Técső város főbírájához a szarvas-
marháiban okozott károk megtérítése ügyében. 1709

140
II. Rákóczi Ferenc rendeletei, amelyben engedélyezi az 
öt koronavárosnak a sószállítást. (eredeti, viaszpecséttel) 
1 lap

1710

141 Józsa István Técső városával kötött szerződése földterület 
bérléséről. 1 lap 1710

142 Az öt koronaváros folyamodványa a Királyi Tanácshoz az 
előjogok bővítéséről. 4 lap 1710

143
A máramarosi öt koronaváros tanácsának folyamodványa 
II. Rákóczi Ferenchez kétszáz forintnyi adósság eltörlése 
ügyében. 3 lap

1710

144 VI. Károly király rendelete a harmincad beszedésének 
rendjéről Máramarosban. 3 lap 1713

145 VI. Károly király rendelete az adószedés rendjéről. (má-
solat) 3 lap 1713

146 Iratok Való József viski és Tereza János técsői lakosok el-
leni bűnvádi eljárásról lopás miatt. 9 lap 1717

147 Jegyzőkönyv egy técsői lakos malomtulajdon jogának ér-
vényesítéséről. 4 lap

1719-
1720

148 Bírósági dokumentumok a boszorkánysággal vádolt Bol-
dizsár Katalin técsői lakos ügyében. 8 lap

1719-
1729

149 Bethlen Józsefnek, Máramaros megye főispánjának hatá-
rozata a malomtulajdonosok jogainak elismeréséről. 1 lap 1720

150
Máramaros ülnökeinek jegyzőkönyve, amelyben rögzítet-
ték, hogy a viski lakosok nem teljesítik a huszti vár vízel-
látásával kapcsolatos kötelezettségeiket. 3 lap

1722

151 Bírósági ülések jegyzőkönyvei Jac András és a koronavá-
rosok közötti pereskedésről. 14 lap 1723

152 Pogány Menyhért földjeinek elzálogosításáról. 1 lap 1723

153 Szajuncei Simon és Técső városa között kötött szerződés 
a Nyíres-dűlő átadásáról. 5 lap 1724

154
Tanúvallomások jegyzőkönyve Huszt, Hosszúmező, Visk 
lakosai adóbefizetéseinek elmaradásáról a huszti vár szá-
mára. 5 lap 

1724
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155 VI. Károly király oklevele Todor János előjogairól. (ere-
deti, viaszpecséttel). 2 lap 1726

156 Utasítások a sószállítással és a sókereskedelemmel kap-
csolatosan. 2 lap 1726

157 Iratok Erdő István elleni büntetőeljárásról, akit Ágoston 
István técsői lakos meggyilkolásával vádoltak. 9 lap 1726

158 VI. Károly oklevele az öt koronaváros privilégiumairól. 
(másolat). 3 lap 1728

159 Técső város szerződése a városi kocsma bérbeadásáról. 
1 lap 1729

160 Igazolások az erdélyi levéltárakból az öt koronavárossal 
kapcsolatos oklevelekről. 3 lap 1729

161 VI. Károly oklevele az öt koronaváros privilégiumainak 
megerősítéséről. (eredeti, viaszpecséttel). 15 lap 1729

162 Erdély folyamodványa a királyhoz az öt koronaváros pri-
vilégiumainak megerősítéséről. 3 lap 1729

163 Az öt koronaváros nemességének panaszlevele jogaik 
korlátozása miatt. 3 lap 1729

164
Az Erdélyi Tartományi Tanács rendelete az öt koronavá-
ros által foganatosított halálos ítéletek végrehajtásának 
rendjéről. 5 lap

1730

165 Iratok Csikos Erzsébet técsői lakos kertjének elzálogosí-
tásáról. 1 lap 1730

166 Az öt koronaváros folyamodványa a királyhoz a halálos 
ítéletek végrehajtási rendjének megküldéséről. 3 lap 1730

167 A Királyi Kamara rendelete Erdély és az öt koronaváros 
közötti szabad kereskedelemről. 7 lap 1731

168 A Királyi Kamara rendelete a máramarosi öt koronaváros 
lakosságának katonakötelezettségéről. 3 lap 1731

169 Kivonat a Királyi Kamara üléseinek jegyzőkönyvéből. 
3 lap 1731

170 Az öt koronaváros panaszlevele a királyhoz a huszti vár 
kapitánya ellen, mivel az megnyirbálta előjogaikat. 2 lap 1731

171 Az öt koronaváros tanácstagjainak – Kaló Istvánnak és 
Almási Istvánnak – igazolványa. 3 lap 1731

172 A kiskeneli városi bíróság határozata, amelyben 
Hodorovics Jánosnak adóbehajtásra ad engedélyt. 1 lap 1732

173 Királyi rendelet a huszti vár tulajdonosainak kötelezettsé-
geiről. 5 lap

 1733-
1833
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174 VI. Károly király oklevele Vári városának vásározási jo-
gáról.  1734

175 Lipa Péter, técsői lakos kötelességvállalása egy börtönből 
elengedett rab magaviseletéért. 1 lap 1734

176 Técső és Visk városa között létrejött szerződés a határvo-
nalról. 1 lap 1737

177 A huszti vár tulajdonosainak válaszlevele az öt koronavá-
ros tanácsának panaszlevelére. 3 lap 1739

178 Técső város kimutatása a técsői malmok jövedelmeiről. 
21 lap

1739-
1940

179 Az öt koronaváros bíróságának határozata az öt koronavá-
ros bírájának felmentéséről a vizsgálati fogságból. 3 lap 1742

180 Az öt koronaváros folyamodványa privilégiumok adomá-
nyozásáról. 2 lap 1743

181 Jegyzőkönyv a bustyaházai sóraktárak ellenőrzéséről. 
2 lap 1743

182 A huszti vár tulajdonosainak folyamodványa Mária Teré-
ziához. 2 lap 1744

183 Az öt koronaváros folyamodványa Fernei Jánoshoz. 5 lap 1744

184 Técső magisztrátusa és Fernei János között kötött szerző-
dés a tiszai rév bérléséről. 3 lap 1745

185 Técső magisztrátusának értesítése a Tiszán folytatott szál-
lítási jogok átadásáról a Királyi Kamarának. 4 lap 1745

186 Tanúvallomások jegyzőkönyve Pató András técsői lakos 
ingatlantulajdonának ügyében. 7 lap 1747

187 Erdély Tartományi Tanácsának értesítése az öt koronavá-
ros privilégiumairól. 5 lap 1747

188 Teleki László válaszai az elítéltek fellebbezéseire. 7 lap 1748

189 Bírósági határozat Szabó András és Martin Cibere peres 
ügyében. 11 lap 1749

190 Bírósági jegyzőkönyvek az öt koronavárosban élő nemes-
ség pereskedéséről. 7 lap 1749

191 A börtönből szabadult Mirevics László úrmezői lakos kö-
telezvénye a kihágások elkerüléséről. 2 lap 1749

192 Técső magisztrátusától földet bérlők névsora. 2 lap 1750

193
Técsői lakosok kötelezvényei, amelyekben kezességet 
vállalnak a börtönből szabadult Dobinca László és János 
magaviseletéért. 1 lap

1750

194 Borbok Mária técsői lakos erkölcsi bizonyítványa. 1 lap 1750
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195 Jegyzőkönyvek a técsői lakosok földterületeinek felosztá-
sáról és értékesítéséről. 10 lap

 1751-
1779 

196 A magyar Királyi Kamara utasítása a nemesség jogairól és 
privilégiumairól. 5 lap 1653

197 Az öt koronaváros folyamodványa a privilégiumok köré-
nek bővítéséről. 6 lap 1753

198 Jegyzőkönyv az öt koronaváros nemessége és a Királyi 
Kamara közötti viszonyok szabályozásáról. 11 lap 1753

199 Jegyzőkönyvek a técsői és viski malmok, valamint hús-
boltok bérlésének feltételeiről. 7 lap 1753

200 A Királyi Kamara, Visk és Técső közötti szerződés a ke-
reskedelemről és a halálos ítéletekről. 3 lap 1753

201
A Királyi Kamara és Máramarossziget nemessége között 
kötött szerződés a húsboltok bérbeadásának rendjéről. 
8 lap

1753

202 Az öt koronaváros kereskedőinek jegyzéke. 2 lap 1753

203 Uniátus pap panasza a hívek egyházi kötelességeinek el-
mulasztásáról. 1 lap 1753

204 Jegyzőkönyv a Királyi Kamara és a máramarosszigeti ne-
messég közötti megbékélésről. 2 lap 1754

205 Huszt város lakosságának panasza a királyi kamarára a 
vár számára előirányzott kötelezettségek miatt. 1 lap 1754

206 Az öt koronaváros panaszlevele a Királyi Kamarára a vá-
rosok mentelmi jogainak korlátozásáról. 3 lap 1754

207 Gyulafehérvár káptalan igazolása az öt koronaváros által 
átadott dokumentumok őrzéséről. 2 lap  1754

208
A domíniumi bíróság határozata a Majosai János és egyes 
técsői lakosok ügyében az igavonó állatok árának megté-
rítéséről. 1 lap

1754 

209
A Királyi Helytartótanács határozata Zoltán István tiszt-
viselő felelősségre vonásáról hatalommal való visszaélés 
miatt. 7 lap

1755

210 Az Erdélyi Fejedelmi Tanács levele az öt koronaváros pri-
vilégiumainak megerősítéséről. 14 lap 1756

211 Máramarosi nemesek kérvényei a privilégiumaik király 
általi védelméről. 3 lap 1756

212
Az öt koronaváros folyamodványa az erőszakos adóbe-
szedés korlátozásáról, amelyet a Királyi Kamara hajt vég-
re. 3 lap

 1756
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213 A Huszti Királyi Kamara utasítása a lakossági adókive-
tésről. 4 lap 1757

214 Magyarország királyának rendelete a kocsmák bérlési 
rendjéről és eladásáról. 2 lap 1758

215 Máramaros megye határozata a megyei hivatalok ügyvi-
teléről. 3 lap 1757

216 Az öt koronaváros panaszlevele a Királyi Kamarára. 
3 lap 1757

217 Az öt koronaváros tiltakozása a Királyi Kamarával szem-
ben a jogaik korlátozása miatt. 6 lap 1759

218
Az öt koronaváros panasza a királyi birtok adminisztráto-
rához a királyi ügyvédre, a kereskedelmi előjogok sérelme 
ügyében. 6 lap

1759

219 A huszti Királyi Kamara panasza a nemesekre hatalmuk-
kal való visszaélésük miatt. 5 lap 1759

220 Az öt koronaváros és a Királyi Kamara között megkötött 
szerződés a nemesi előjogok szabályozásáról. 3 lap 1759

221 Kimutatások a técsői lakosok vetőmagmennyiségéről. 
4 lap 1795

222 Igazolások az öt koronaváros privilégiumairól. 4 lap 1760

223 A huszti nemesség folyamodványa a Királyi Kamarához 
adóügyekben. 2 lap 1760

224 Az öt koronaváros magyarázata a Királyi Kamarával foly-
tatott sóvitával kapcsolatosan. 3 lap 1760

225 Az öt koronaváros bíróságának kérelme a királyhoz a pri-
vilégiumok felújításáról. 2 lap 1760

226 Jegyzőkönyvek az öt koronaváros és a Királyi Kamara pe-
reskedéseiről. 29 lap 1760

227 Jegyzőkönyvek az öt koronaváros és a Királyi Kamara pe-
reskedéseiről. 12 lap 1760

228 Jegyzőkönyvek Máramarossziget és az öt koronaváros ta-
nácsa közötti pereskedésről. 6 lap 1760

229 A técsői református templom harangozójának esküje. 
1 lap 1760

230 Krupera István személyigazolványa. 2 lap 1760

231 Az öt koronaváros kérvénye a király által megerősítendő 
privilégiumokról. 3 lap 1761

232 A Királyi Kamara határozata az öt koronaváros privilégi-
umainak megerősítéséről. 9 lap 1761
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233
Az Udvari Kancellária levele a Királyi Kamarához az öt 
koronaváros kifogásairól a privilégiumokkal kapcsolat-
ban. 3 lap

1761

234 Leírások az öt koronavároshoz tartozó területekhez. 5 lap 1761

235 Az öt koronaváros nemességének kérvénye a privilégiu-
mokkal kapcsolatosan. 2 lap 1762

236 Szerződéstervezet a domínium és a koronavárosok közötti 
bírósági perek felfüggesztéséről. 15 lap 1762

237 Szerződéstervezet az öt koronaváros nemessége és a do-
mínium közötti pereskedés megszüntetéséről. 8 lap 1762

238 Jegyzőkönyvek az öt koronaváros képviselőinek üléseiről. 
5 lap  1762

239 Kruster István ügyvéd levele az öt koronavároshoz az elő-
jogok sérelme ügyében. 3 lap 1762

240 Az öt koronaváros nemességének kérelme az adózás sza-
bályozásáról, a kocsmáztatás engedélyezéséről. 2 lap 1762

241 Utasítás a földadó kivetéséről. 3 lap 1762

242 Técső város bíróságának határozata Makovszki László fe-
lelősségre vonásáról lopás miatt. 1 lap 1762

243 Az öt koronaváros folyamodványa a Királyi Kamarával 
folytatott pereskedés befejezése ügyében. 2 lap 1764

244 Az öt koronaváros ügyvédjének Szánfalvi Andrásnak 
meghatalmazása. 3 lap 1764

245 A királyi domínium bíróságának határozata az öt korona-
város privilégiumainak meghatározásáról. 3 lap 1765

246 Rázsó István és Gazda István técsői lakosok elismervénye 
a várostól kapott kölcsönről. 1 lap 1765

247 Bírósági iratok Dusek Antal írnok lopásának ügyében. 
6 lap 1765

247 
a

Sósfalusi András és Jóna András bírósági iratai Rác Mi-
hály gyilkossága ügyében. 12 lap 1765

248 Az öt koronaváros magisztrátusának rendelete a kiadások 
együttes fedezéséről. 3 lap 1766

249 Magyarázatok az öt koronaváros privilégiumaihoz. 3 lap 1766

250 Andok Istvánnak, az öt koronaváros bírájának bírói meg-
hatalmazása. 3 lap 1766

251 A börtönből szabadult Kósa István kötelezvénye a bűnö-
zésmentes életre. 1 lap 1766
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252 Iratok a máramarosi öt koronaváros és a máramarosi kirá-
lyi ügyvéd közötti földperekről. 16 lap

1766-
1779

253 Az öt koronaváros tanácsai közötti levelezés az úrbéri ren-
deletek teljesítéséről. 3 lap 1766

254 Az öt koronaváros nemességének folyamodványa privilé-
giumokról. 6 lap 1767

255 A Királyi Kúria értesítése az öt koronaváros előjogairól. 
3 lap 1767

256
Levelezés az öt koronaváros magisztrátusai és a Kirá-
lyi Kamara bírája között a peres ügyek szabályozásáról. 
10 lap

1767

257 Tardai János börtönből szabadult személy kötelezvénye a 
törvények betartásáról. 1 lap 1767

258
Az öt koronaváros okleveleinek és jelentősebb iratainak 
jegyzéke, amelyet a pozsonyi királyi tanácsos számára ál-
lítottak össze. 6 lap

1768

259 Az öt koronaváros panaszlevele a Királyi Kamarára a pri-
vilégiumok megsértéséről. 7 lap 1768

260
Az öt koronaváros ellen foganatosított eljárási engedély, 
amelynek értelmében a Királyi Kamara beszedheti adó-
ságait. 3 lap

1768

261 Mária Terézia engedélylevele az öt koronavárossal szem-
ben folytatott adóbehajtási eljárás lefolytatására. 3 lap 1768

262 Számlák Máramarossziget koronaváros bevételeiről és ki-
adásairól 1768-1772 között. 53 lap

1768-
1772

263 Bernad Zsuzsanna börtönből szabadult személy kötelez-
vénye a törvények betartásáról. 1 lap 1768

264 A királyi helytartó levele a püspökhöz a bűnözők felelős-
ségre vonásának rendjéről. 1 lap  1769

265
Máramarossziget magisztrátusának meghatalmazása 
Rosztasi Antal bíró részére a város érdekeinek védelméről 
a bíróságokon. 3 lap

1769

266 Az öt koronaváros kérvénye a sóhivatalokhoz privilégiu-
maik betartásáról. 3 lap 1769

267 Jegyzőkönyvek (szerződések) a máramarosszigeti neme-
sek földeladásáról. 3 lap 1769

268 Számlák Visk város magisztrátusának bevételeiről és ki-
adásairól 1769-1771 között. 14 lap

1769-
1771

269 Számlák Huszt város magisztrátusának bevételeiről és ki-
adásairól 1769-1771 között. 13 lap

1769-
1771
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270 Számlák Técső város magisztrátusának bevételeiről és ki-
adásairól 1769-1771 között. 15 lap

1769-
1771

271 Técső költségvetési mérlege bevételeiről és kiadásairól 
1768-1769-ben. 4 lap 1769

272 A Királyi Kamara és az öt koronaváros közötti szerződés 
a privilégiumok elismeréséről. 3 lap 1770

273
Jegyzőkönyv Técső város magisztrátusának üléseiről, 
amelyeken a gazdasági munka helyzetéről és eredménye-
iről volt szó. 6 lap

1770

274 Bethlen Miklós igazolása (meghatalmazása) az öt korona-
város bírósága előtti fellépéshez. 2 lap 1770

275 Jegyzőkönyv a máramarosi földesúri birtokok felmérésé-
ről. 3 lap 1770

276 Técső város gazdasági felelősének, mezőőreinek és dobo-
sainak esküszövege. 2 lap 1770

277 Técső város tanácsának utasítása a gazdák kötelezettsé-
geiről. 2 lap 1770

278 Técső város gazdasági felelősének mérlege a bevételekről 
és kiadásokról (1769-1770). 10 lap 1770

279 Számlák Hosszúmező város földtulajdonosainak bevéte-
leiről és kiadásairól az 1770-1771. évre. 5 lap

1770-
1771

280 László István börtönből szabadult técsői lakos kötelezvé-
nye a törvények betartásáról. 1 lap 1770

281 Sósfalusi András börtönből szabadult técsői lakos kötelez-
vénye a törvények betartásáról. 1 lap 1770

282 Petrás Pál börtönből szabadult técsői lakos kötelezvénye a 
törvények betartásáról. 1 lap 1770

283 Felsőbb bíróságok az alacsonyabb szintű bíróságokhoz 
szóló rendeletei közigazgatási kérdésekről. 15 lap 1771

284
Az öt koronaváros lakosságának kérelme Máramaros 
megyéhez jogaik védelme ügyében a királyi biztos előtt. 
11 lap

1771

285
Az öt koronaváros bíráinak kérvénye, amelyben válaszol-
nak a királyi biztos kérdésére a közigazgatási- gazdasági 
ügyekre vonatkozóan. 3 lap

1771

286
Az öt koronaváros levelezése a máramarosszigeti úrbéri 
közösséggel a földtulajdonnal és a kereskedelemmel kap-
csolatos kérdésekről. 37 lap

1771-
1773

287 Magurszki László börtönből szabadult técsői lakos köte-
lezvénye a törvények betartásáról. 1 lap 1770
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288 Az öt koronaváros bírájának, Rostosi Antalnak számlái a 
bevételeiről és kiadásairól. 4 lap 1771

289 A máramarosi főszolgabíró körlevelei kereskedelmi, köz-
igazgatási kérdésekről. 2 lap 1772

290 Técső város gazdasági felelősének kiadási és bevételi 
mérlege. 2 lap 1772

291 Az huszti domínium adószedőjének kimutatásai a técsői 
lakosoktól behajtott adókról 1771-1772-ben. 10 lap 1772

292 Denci Anna börtönből szabadult kötelezvénye a törvények 
betartásáról. 1 lap 1772

293 Az öt koronaváros panaszlevele a királyhoz a kereskede-
lemmel kapcsolatos kérdések ügyében. 6 lap 1772

294 Rendőrségi jelentés két técsői lakos megbüntetéséről. 
3 lap 17773

295 Técső város gazdasági felelősének kiadási és bevételi 
mérlege. 1772-1773. 4 lap

1773-
1774

296 Técső város gazdasági felelősének kiadási és bevételi 
mérlege. 1772-1773. 19 lap 1773

297 A huszti domínium adóbeszedője által Técső lakosaitól 
behajtott adók kimutatásai az 1772-1773. évekről. 6 lap 1773

298 A huszti domínium adóbeszedője által Técső lakosaitól 
behajtott adók kimutatásai az 1773-1774. évekről. 6 lap 1773

299 Kimutatások az adóbeszedők által Técső lakosaitól behaj-
tott adókról az 1773-1774. évekről. 2 lap 1773

300 Az öt koronaváros jegyzőjének kimutatása a katonaság 
ellátásáról. 1 lap 1773

301 Az öt koronaváros folyamodványa Magyarország királyá-
hoz. 3 lap 1773

302 Técső város vadászainak kérvénye a vadászat folytatásá-
hoz. 2 lap 1773

303 Máramarossziget város lakosságának panasza a katonaság 
rablásai miatt. 2 lap 1773

304 Técső város lakosságának panasza a feudális kötelesség-
teljesítés miatt. 3 lap 1773

305 Az öt koronaváros tanácsának jegyzőkönyvei. 34 lap 1773

306
Az öt koronaváros panasza Kvasaja Jánoshoz a guberniális 
tanács tagjához Máramarossziget privilégiumainak a meg-
sértéséről. 4 lap

1774
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307 Az öt koronaváros folyamodványa Magyarország királyá-
hoz privilégiumaik megőrzése kérdésében. 3 lap 1774

308 Az öt koronaváros figyelmeztetése a privilégiumairól és 
kötelezettségeiről. 11 lap 1774

309 Kimutatások az adóbeszedők által Técső lakosaitól az 
1773-1774. évben behajtott adókról. 2 lap 1774

310 Técső város gazdasági felelősének kiadási és bevételi 
mérlege. 1773-1774. 11 lap 1774

311 Técső város kocsmárosának, Mezei Istvánnak kiadási és 
bevételi mérlege. 1773-1774. 2 lap

1774-
1775

312 Técső főbírójának panasza a katonai alakulat kapitányá-
hoz a katonák erőszakoskodásai miatt. 1 lap 1774

313 Técső város magisztrusának szerződése a Rákos-domb 
nevű földrészleg eladásáról.1 lap 1774

314 Jegyzőkönyv a munkácsi és szentmiklósi földtulajdono-
sok jogainak felülvizsgálatáról. 3 lap 1775

315
Kvassai Józsefnek, a pozsonyi országgyűlés képviselőjé-
nek értesítése az öt koronaváros jogairól és privilégiuma-
iról. 3 lap

1775

316 Técső város gazdasági felelősének kiadási és bevételi 
mérlege. 1774-1775. 13 lap 1775

317 A huszti domínium adóbeszedője által Técső lakosaitól 
behajtott adók kimutatásai (1775-1776). 5 lap 1775

318 A huszti domínium adóbeszedője által Técső lakosaitól 
behajtott adók kimutatásai az 1775-1776. évről. 5 lap

1775-
1776

319 Kvassai József elítélt kérvénye a börtönből való kiszaba-
dítása ügyében. 1775

320 Iratok Kovács István és Kékesi István közötti pereskedés-
ről. 1 lap 1775

321 Az öt koronaváros lakosságának jegyzéke (1774-1775). 
7 lap 1775

322 Kézművesek kérvénye Máramarossziget városához előjo-
gaik biztosításáról. 5 lap 1776

323 Megjegyzések az öt koronaváros privilégiumaival kap-
csolatosan. 4 lap

1776-
1779

324
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 130 lap

1776-
1779
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325
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 29 lap

1776-
1779

326
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 30 lap

1776-
1779

327
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 26 lap

1776-
1779

328
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 12 lap

1776-
1779

329
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 13 lap

1776-
1779

330
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 18 lap

1776-
1779

331
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 28 lap

1776-
1779

332
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 11 lap

1776-
1779

333
Az öt koronaváros és a Királyi Kamara közötti pereskedés 
kivizsgálásáról; jegyzőkönyvek vagyonügyekről, előjog-
okról és kötelezettségekről. 3 lap

1776-
1779

334

Desana József bíró kérvénye, amelyben a Máramarosszigeti 
főbírón keresztül küldi meg a domínium és a az öt koro-
naváros között folyó pereskedés folytatásához szükséges 
dokumentumokat. 3 lap

1776

335 Jegyzőkönyvek az öt koronaváros és a Királyi Kamara kö-
zötti földügyi perekről. 4 lap

1776-
1779

336
Az öt koronaváros lakosainak megjegyzései földtulaj-
donjogi, kereskedelmi, adóügyi, egyházi állapotokról a 
városok területén. 20 lap

1776-
1779

337 A huszti domínium adóbeszedőjének kimutatásai a 
Técsőről beszedett adókról. 6 lap

1776-
1777

338 Bíró András técsői adószedő kimutatásai a beszedett adók-
ról. 2 lap 1776
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339 Máramarossziget főbírájának pénzügyi beszámolója a do-
mínium pénztárába befizetett összegekről. 3 lap 1776

340 Kimutatások a Viskről beszedett adókról 1776-ban. 2 lap 1776

341 Az öt koronaváros főbírájának bevételi és kiadási mérlege 
az 1776. évről. 1776

342 Huszti István técsői kocsmáros bevételi és kiadási mérle-
ge az 1776-1777. évre. 2 lap

1776-
1777

343 Técső város gazdasági felelősének bevételi mérlege az 
1775-1776. évről. 14 lap 1776

344 A református egyház határozata a tized beszedéséről a la-
kosságtól. 4 lap

1777-
1785

345 László János és Munkácsi János técsői lakosok közötti 
földügyi per jegyzőkönyve. 1 lap 1776

346 A máramarosi domínium bíróságának jegyzőkönyve adós-
ságok visszafizetése ügyében. 3 lap 1776

347 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Mészáros Anna és Molnár 
István pereskedésére vonatkozóan. 6 lap 1776

348 Técső főbírájának idézése a bírósági tárgyalásra. 2 lap 1776

349 Prodán Szemeon börtönből szabadult kötelezvénye a tör-
vények betartásáról. 1 lap 1776

350 Cerkovnik Mihály börtönből szabadult bedőházai lakos 
kötelezvénye a törvények betartásáról. 2 lap 1776

351 Máramaros megye bizottságának határozata a fegyverhor-
dozók adómentesítéséről. 1 lap 1776

352 Iratok Técső város lakosságának adózásáról a 
máramarosszigeti református iskola javára. 8 lap

1776-
1782

353
A máramarosi öt koronaváros magisztrátusának folya-
modványa, amelyben kérik a domíniumi bíróság vádira-
tának kiadását. 3 lap

1776

354 Peres iratok Sósfalusi András técsői lakos Koszó István 
ellen elkövetett sértéseiről. 2 lap 1776

355 A máramarosi öt koronaváros határozata a kiküldetési ösz-
szegek kifizetéséről. 2 lap 1777

356 Técső város gazdasági felelősének költségvetési mérlege 
a kiadásokról és a bevételekről. 8 lap 1777

357 Kimutatások a lakosság adóságairól a bíróságokkal szem-
ben. 3 lap 1777
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358
A huszti domínium exekutorának (adószedőjének) kimu-
tatása a técsői lakosoktól beszedett adókról az 1777-1778. 
években. 5 lap

1777-
1778

359 Stok János técsői számvevő kiadásainak és bevételeinek 
naplója az 1777-1778. évről. 10 lap

1777-
1778

360 Kimutatások a só vámjövedelmeiről az 1777. évben. 
5 lap 1777

361 A huszti úrbéri közösség adósainak jegyzéke az 1777. év-
ből. 5 lap 1777

362 A máramarosszigeti úrbéri közösség adósainak jegyzéke 
az 1777. évből. 5 lap 1777

363 Máramarosziget magisztrátusának határozata az uniátus 
hívek kötelességeiről. 2 lap 1777

364 A pápai legátus értesítése a máramarosszigeti egyházi 
adóbeszedés ellenőrzéséről. 3 lap 1777

365 Kimutatások a técsői és máramarosszigeti szállítók fizeté-
sének felszámolásáról. 3 lap 1777

366 Kimutatások a máramarosszigeti pékek adójának megál-
lapításáról. 3 lap 1777

367 Az öt koronaváros értesítése a lakosság adóztatásának 
rendjéről. 5 lap 1777

368 A mezőgazdasági termékek árajánlatai 1777. szeptembe-
rében. 14 lap  1777

369 Máramaros megye rendelete a tiszai kompon való szállí-
tások béréről. 4 lap

1777-
1795

370  Az öt koronaváros határozata a sószállítás feltételeinek 
javításáról. 9 lap 1777

371 Kimutatások a técsői lakosság sószállításairól. 5 lap 1777

372 Az öt koronavárosban letelepített jobbágyok névsora és 
azok kötelességei. 2 lap 1777

373
A huszti sókamara vezetőjének Huszt városához szóló 
rendelete a lakosságtól fairtás közben lefoglalt balták visz-
szaszolgáltatásáról. 1 lap

1777

374
Az öt koronaváros jegyzőjének válasza a máramarosszigeti 
ruszin lakosság által írt levélre, amelyben kiszolgáltatott 
helyzetükről írtak. 5 lap

1777

375 Jegyzőkönyvek a máramarosszigeti városháza tulajdoná-
ban lévő házak kihasználtságának ellenőrzéséről. 13 lap 1777
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376
Az öt koronaváros magisztrátusának magyarázata privilé-
giumaik megerősítéséről, amelyet a királyi domíniummal 
folytatott perben használtak fel. 3 lap

1777

377
Az öt koronaváros magisztrátusának levele a városok bí-
róságai által használt pallosjog alkalmazásának a rendjé-
ről. 2 lap

1777

378
Az öt koronaváros igazolása Takács János jegyző részére, 
amelyben felhatalmazza bírósági tárgyalások levezetésé-
re. 3 lap

1777

379 Jegyzőkönyv Koszó János és Romonyi András técsői la-
kosok peres földügyeiről. 2 lap 1777

380 Határozat Kovács Istvánnak, Técső város hivatalnokának 
becsületsértési büntetőperében. 2 lap 1777

381 Jegyzőkönyvek Mitrusz György técsői jobbágy felelős-
ségre vonásáról erkölcstelenség miatt. 2 lap 1777

382 Jegyzőkönyvek Erzsi Mihály felelősségre vonásáról Mun-
kácsi Erzsébet ellen elkövetett erőszak ügyében. 3 lap

383 Bírósági idézés az öt koronaváros peres ügyeinek tárgya-
lására. 3 lap 1777

384
Jegyzőkönyv Erdő István, Révész András técsői lakosok 
felelősségre vonásáról a termés jogtalan eltulajdonításá-
ról. 2 lap

1777-
1778

385 Debrecen város igazolása Terezsdi Károly Ferenc mester 
elismeréséről. 2 lap 1777

386
Szuhányi József ügyvédi felhatalmazása az öt koronavá-
ros és a Királyi Kamara közötti perekben ügyvédi munka 
ellátására. 2 lap

1778

387 Técső város ruszin lakosságának panaszlevele állampol-
gári jogaik korlátozásáról. 5 lap 1778

388 A tiszai faúsztatók panasza Máramarossziget város ma-
gisztrátusára. 4 lap 1778

389 Jóna János és Révész Erzsébet técsői lakosok ingatlanva-
gyonának az inventáriuma. 2 lap 1778

390 Szendrődi György és Mitrusz László közötti szerződés in-
gatlanértékesítésről. 1 lap 1778

391 Szuhányi József jegyzőkönyve a nagybocskói földhaszná-
latról. 5 lap 1778

392 Az öt koronaváros tanácsának folyamodványa a Királyi 
Kamarához a földadók szabályozásáról. 3 lap 1778
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393 Iratok Kovács István és mások elleni büntetőjogi eljárás-
ról László János mezejének károsítása ügyében. 2 lap 1778

394 Kimutatások Kassai Mihály kereskedő boreladásairól. 
4 lap 1778

395 Visk számvevőjének nyilvántartási naplója a kiadásokról 
és a bevételekről. 8 lap 1778

396 A mezőgazdasági termékek árjegyzéke, árajánlata. 14 lap 1778

397 Técső város gazdasági vezetőjének mérlege a bevételekről 
és a kiadásokról. 13 lap 1778

398 A sószállítás terve a szlatinai sóbányákból Máramaros-
szigetre, Bustyaházára és Tiszaújlakra. 4 lap 1778

399 A máramarosszigeti sószállítók névsora, akik kötelesek 
sót szállítani a szlatinai sóbányákból. 9 lap 1778

400
Pogány Gáspár técsői főbíró rendelete, amelyben kötele-
zi Técsőt, Husztot és Visket a Toszkana ezred ellátására. 
1 lap

1778

401 Szerződések az uniátusok és a kálvinisták közötti béke 
megteremtéséről Técsőn. 2 lap 1778

402 Szerződések az uniátusok és a római katolikusok közötti 
békesség megteremtéséről Huszton. 2 lap 1778

403 Jegyzőkönyv Técső unitáriusai panaszának kivizsgálásá-
ról, amit a városi jegyző ellen tettek. 4 lap 1778

404 Jegyzőkönyv Visk unitáriusai panaszának kivizsgálásáról, 
amit a városi jegyző ellen tettek. 4 lap 1778

405 Szerződések az uniátusok és a római katolikusok közötti 
békesség megteremtéséről Técsőn. 2 lap 1778

406
Jegyzőkönyvek Bíró István técsői lakos bírósági peréről 
Rigor Ilona ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatosan. 
4 lap

1778

407
Jegyzőkönyvek Sófalusi András técsői lakos bírósági pe-
réről Rigor Ilona ellen elkövetett erőszakkal kapcsolato-
san. 4 lap 1 lap

1778

408
Técső város lakosainak folyamodványa a Királyi Kamara 
vezetőjéhez a kerekhegyi sós víz használatának engedé-
lyezéséről. 1 lap

1778

409
Técső magisztrátusának folyamodványa a Királyi Kama-
ra út- és hídfelügyelőjéhez hús és italok beszállításáról a 
városba. 2 lap

1778
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410
Técső város magisztrátusának folyamodványa Máramaros 
megye főispánjához hústermékek és italok beszállításának 
engedélyezéséről a városba. 1 lap

1778

411
Takács Jánosnak, az öt koronaváros ügyvédjének folya-
modványa az elvégzett munka utáni díj kifizetéséről. 
3 lap

1778

412 Az öt koronaváros vezetőségének folyamodványa a kirá-
lyi kancellária alelnökéhez privilégiumuk ügyében. 5 lap 1779

413 Kimutatások az öt koronaváros és a Királyi Kamara kö-
zötti perek költségeiről. 2 lap 1779

414 A Királyi Helytartótanács levele az öt koronavároshoz bí-
rósági ügyekről. 2 lap 1778

415 Iratok Úrmező vásártartási jogának megadásáról. 4 lap 1779-
1780

416 Parasztok névsora, akik földet bérelnek Técső város ma-
gisztrátusától. 2 lap 1779

417 Földterületek jegyzéke, amelyeket a Királyi Kamara tulaj-
donított el Técső városától sóbányászat céljából. 2 lap 1779

418 Técső város magisztrátusának értesítése a nemesség privi-
légiumáról a tizedfizetést illetően. 3 lap 1779

419 Szeke Pál adóbehajtó értesítése a tizedbeszedés meneté-
ről. 3 lap 1779

420 A huszti domínium bíróságának határozata az adó besze-
désének rendjéről a hidakon és más átkelőhelyeken. 2 lap 1779

421 Az öt koronaváros képviselői által összeállított jegyző-
könyv a tizedbeszedés (természeti adó) rendjéről. 5 lap 1779

422 Visk főbírójának értesítése a tizedbeszedés helyzetéről. 
2 lap 1779

423
Técső város magisztrátusának szerződése a Huszti István-
tól eltulajdonított és Kovács Istvánnak átadott földterület-
ről. 2 lap

1779

424 Técső város magisztrátusának szerződése a Mészáros 
Andrásnak eladott földekről. 1 lap 1779

425
Mészáros Sarolta huszti lakos földjének elzálogosításáról 
Kegyes András és Révész Mihály técsői lakosok javára. 
1 lap

1779

426
Kimutatások az öt koronaváros és más városok képvise-
lőinek a város érdekeinek védelmében tett bécsi utazás 
költségeiről. 26 lap

1779

427 Zajos István técsői lakos végrendelete. 1 lap 1779
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428 Kimutatás a tiszai vámjövedelmekről. 1 lap 1779

429 Kassai Mihály viski kocsmáros kimutatása az általa febru-
ár folyamán értékesített bormennyiségről. 2 lap 1779

430 Az öt koronaváros bírájának mérlege a saját bevételeiről 
és kiadásairól. 16 lap 1779

431 Técső város közgazdászának mérlege a bevételekről és 
kiadásokról. 5 lap

1778-
1779

432 Jegyzőkönyv Bocskor Katalin técsői lakos erkölcstelen 
életmódjáról. 2 lap 1779

433 László János técsői lakos bírósági perének iratai. 1 lap 1779

434 Bírósági jegyzőkönyv (iratok) Bartos Anna és János técsői 
lakosok törvénysértéseiről. 3 lap 1779

435 Bírósági iratok Vernik András és Németi András közötti 
becsületsértési ügyről. 3 lap 1779

436 Máramaros megye főispánjának körlevele az erdővéde-
lemről, az útjavításról és más kérdésekről. 1 lap 1779

437 Técső város magisztrátusának kérelme a Técső és Kerek-
hegy közötti útszakasz javításáról. 1 lap 1779

438 Utasítások a tisztviselők kiküldetéseinek finanszírozásá-
ról. 3 lap 1779

439 A Királyi Helytartótanács rendelete a bécsi kiküldetés 
költségei kifizetésének megtiltásáról. 3 lap 1779

440 Técső város ügyvédjének levele Lajos András dobossá 
való kinevezéséről. 1 lap 1779

441 Técső magisztrátusának inventáriuma. 2 lap 1779

442 Máramaros megye alispánjának rendelete a tizedbeszedés 
rendjéről. 3 lap 1780

443 Técső magisztrátusának utasítása az adófizetés rendjéről, 
az őrlés utáni adózásról. 2 lap 1780

444 Técső számvevőjének mérlege a bevételekről és a kiadá-
sokról. 11 lap 1780

445 Kósa Pál técsői kocsmáros mérlege a bevételekről és a ki-
adásokról. 4 lap 1780

446 Técső város kimutatása vámjövedelmekből szerzett bevé-
telekről. 1 lap 1780

447 Demes Miklós huszti kocsmáros kimutatása bevételeiről 
és kiadásairól. 6 lap 1780

448 Munkácsi János adóbeszedő kimutatásai a técsői lakosok-
tól beszedett adóról. 2 lap 1780
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449 Máramarossziget jegyzőjének körlevele a kiküldetések fi-
zetési rendjéről. 3 lap 1780

450 Levelezés az öt koronavárossal és a bírósággal Takács Já-
nos tisztviselő postával való visszaélései ügyében. 51 lap

1780-
1787

451 Kimutatások Demes Miklós kocsmáros és Ernei János 
szőlőtulajdonos közötti elszámolásokról. 5 lap 1780

452 Feljegyzés a técsői tanyán elterülő földterületek regisztrá-
ciójáról. 6 lap 1780

453 Jegyzőkönyv az uniátus papnak átadott vagyonról. 1 lap 1780

454 Pogány Benjamin úrmezői lakos kérvénye Técső város 
magisztrátusához erdőbérlése ügyében. 1 lap 1800

455 Bírósági iratok Kálai János és Kos Gáspár técsői lakosok 
birtokügyi pereskedéseiről. 3 lap 1780

456
Bírósági dokumentumok Lakatos András és Molnár Orosz 
técsői lakosok felelősségre vonásáról testi sértés miatt. 
2 lap

1780

457 Bírósági iratok Lakatos András viski lakos felelősségre 
vonásáról vásári lopásért. 1 lap 1780

458 Bírósági iratok Kis Tamás técsői lakos felelősségre voná-
sáról az Oláh Anna ellen elkövetett erőszakért. 4 lap 1780

459 Igazolás Németi Károly szabómesterré való avatásáról. 
1 lap 1780

460 Jegyzőkönyvek földterületek felosztásáról. 2 lap 1781

461 Lóka Pál panasza Visk város ügyvédjéhez a Szabó István 
által eltulajdonított földterületek ügyében. 2 lap 1781

462 Técső város adószedőjének kimutatása a beszedett adók-
ról. 4 lap

1781-
1782

463 Orosz János feleségének kötelezvénye a törvények betar-
tásáról. 1 lap 1781

464 Kimutatások Técső város lakosságának tartozásáról a 
kocsmárosoknak. 3 lap 1781

465 Técső város magisztrátusának rendelete a város kocsmái-
nak munkarendjéről. 1 lap 1781

466 Igazolás Németi Károly szabómesterré való avatásáról, 
amelyet esztergomi szabócég adott ki.1 lap 1781

467 Magyarország királyának dekrétuma a prostitució elleni 
harcról. 2 lap 1781

468 Kalmai Gergelynek, Visk város főbírájának nyilvántartási 
könyve a bevételekről és a kiadásokról. 1781
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469 Máramaros megye főispánjának rendelete a bírák fizetésé-
nek folyósításáról. 2 lap 1781

470 Az öt koronaváros bírájának, Vergana Andrásnak kötelez-
vénye pénzösszegek kifizetéséről. 1 lap 1781

471
Az öt koronaváros vezetésének folyamodványa Andrá-
si Istvánhoz a bírósági tárgyalások rendjének ügyében. 
7 lap

1782

472
A Guberniumi Tanács rendelete az öt koronaváros és a 
Királyi Kamara között folyó peres ügyek befejezéséről. 
6 lap

1782

473 Földterületek bérlőinek jegyzéke, akik Técsőn és környé-
kén laknak. 1 lap 1782

474 Móricz József földjének elzálogosításáról. 1 lap 1782

475 Técsői nemesség által értékesített földterületek jegyző-
könyvei. 3 lap 1782

476
Kovács István és Jenke Gáspár técsői lakosok között lét-
rejött adásvételi szerződés földterületek értékesítéséről. 
1 lap

1782

477
Kékesi István és Jenke István técsői lakosok között lét-
rejött adásvételi szerződés földterületek értékesítéséről. 
1 lap

1782

478 Técső város lakosainak kérelme a sószállítás alóli felmen-
tésük ügyében. 1 lap 1872

479 Lakossági panasz a técsői magisztrátus közigazgatási-
gazdasági munka állapotára vonatkozóan. 3 lap 1782

480 Técső város gazdasági vezetőjének (számvevőjének) mér-
lege a bevételekről és kiadásokról. 12 lap 1782

481
A katonai főparancsnokság rendeletének kivonata a postai 
összeköttetés céljára tartott lovakról a várakban és a kato-
nai őrpontokon. 25 lap

1782

482 Vaszko István szabadult fogoly kezeslevele. 1 lap 1782

483 A Királyi Tanács határozata a különleges büntettek elkö-
vetőinek büntetéséről. 1 lap 1782

484 Tokszler György kézműves működési engedélye. 1 lap 1782

485 Németi Károly kézművesmester működési engedélye. 
2 lap 1782

486 Técső város ügyvédjének jegyzőkönyve egy kocsma bér-
beadásáról. 1 lap 1782
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487 Mezei István técsői kocsmáros bevételeinek és kiadásai-
nak mérlege. 4 lap

1782-
1784

488
Jegyzőkönyv Császár András técsői lakos felelősségre vo-
násáról a Szini Katalin ellen elkövetett erőszak ügyében. 
1 lap

1782

489
Jegyzőkönyv Muszka Gábor técsői lakos felelősségre vo-
násáról a Dimkó Mária ellen elkövetett erőszak ügyében. 
2 lap

1782

490 Iratok Bíró István és Szücs János felelősségre vonásáról 
verekedés miatt. 2 lap 1782

491 Iratok Nagy Demeter técsői lakos felelősségre vonásáról 
pénzlopás miatt. 2 lap 1782

492 Kimutatások Huszt város főbírájának bevételeiről és ki-
adásairól. 5 lap 1783

493
Az öt koronaváros bíráinak folyamodványa a királyi hely-
tartóhoz és táblához kötelességeik és jogaik megerősíté-
séről. 2 lap

1783

494
Medve András és Cserbanika Mihály fuvarosok kérvé-
nye Técső magisztrátusához büntetésük érvénytelenítése 
ügyében. 2 lap

1783

495 Jegyzőkönyv Kozák Sarolta técsői lakos felelősségre vo-
násáról a magisztrátus megsértése ügyében. 2 lap 1783

496
Büntetőperek jegyzőkönyvei, amelyet Migteleki Mihály 
técsői magisztrátusi tag ellen indítottak a vámjövedelmek 
eltulajdonítása miatt. 4 lap

1783

497 Vuzos Gergely börtönből szabadult técsői lakos kötelez-
vénye a törvények betartásáról. 1 lap 1783

498 Az öt koronaváros bíróinak értesítése az igazságszolgálta-
tás állapotáról. 3 lap 1783

499 Iratok Pacó Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról 
pénzlopás miatt. 2 lap 1783

500 Andok István elhunyt técsői lakos vagyonának inventári-
uma. 1 lap 1783

501 Jegyzőkönyv Gyendali Mihály és Románi István técsői 
lakosok közötti földcseréről. 1 lap 1783

502 A técsői római katolikus papnak átadott vagyon jegyzéke. 
1 lap 1783

503 Técső város magisztrátusának határozata az uniátusok és a 
római katolikusok iskolaépítéséről. 1 lap 1783

504 Debreceni céh kézművesének igazolása. 1 lap 1783

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946



40

A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910)

505 Jegyzőkönyv egy őr (várőr) bántalmazásáról Komorzány 
lakosai által. 5 lap 1783

506 Jegyzőkönyv Vagi Mária felelősségre vonásáról prostitú-
ció miatt. 1 lap 1783

507 Máramaros megye körlevelei közigazgatási, igazságszol-
gáltatási és más kérdésekről. 2 lap 1784

508 Técső város magisztrátusához tartozó földterületek jegy-
zéke Remete tanya közelében. 1 lap 1784

509 Jegyzőkönyv, bírósági iratok örökség felosztásáról László 
István és László Erzsébet técsői lakosok között. 8 lap 1784

510 Lajos János técsői lakos végrendelete. 2 lap 1784

511 Zajos András técsői lakos kérvénye örökségének vissza-
szolgáltatásáról. 2 lap 1784

512 Jegyzőkönyv Técső magisztrátusa tagjai, Német István és 
Szász István közötti viták kivizsgálásáról. 3 lap 1784

513 Értékelési jegyzőkönyv a Bíró András técsői lakos által, 
Jósa Jánostól vásárolt házról. 1 lap 1784

514 Értékelési jegyzőkönyv a László Mihály técsői lakos által, 
Jósa Jánostól vásárolt házról. 1 lap 1784

515 Kimutatások Bíró Mihály técsői lakos, adóbeszedő tevé-
kenységéről. 2 lap 1784

516 Técső város számvevőjének mérlege a bevételekről és ki-
adásokról. 15 lap 1784

517 Kovács Sarolta börtönből szabadult técsői lakos kötelez-
vénye a törvények betartásáról. 1 lap 1784

518 A római katolikus papnak átadott vagyon jegyzéke (leírá-
sa) 2 lap 1784

519 Megbízás a református papok részére kifizetendő össze-
gekről. 1 lap 1784

520 Técső város bírájának folyamodványa a magisztrátus által 
küldendő rendfenntartókról. 1 lap 1784

521 Az öt koronaváros határozata a nemesek fegyverviselési 
engedélyéről. 3 lap 1785

522 Az öt koronaváros folyamodványa a nemesek fegyvervi-
selésének engedélyezéséről. 2 lap 1785

523 II. József császár rendelete a tenyészlovak tenyésztésének 
terjesztéséről. 8 lap 1785

524 Jegyzetek az öt koronaváros lakosságának létszámáról. 
1 lap 1785
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525 Önkéntesek névsora, akik részt vettek a románok elleni 
felkelésben Hori és Kolska vezetése alatt. 1 lap 1785

526 Técső város jegyzőjének kimutatása a katonaság ellátásá-
ról. 5 lap 1785

527 Kimutatások a fegyverek elkobzásáról a szolgabíró paran-
csának megfelelően. 3 lap 1785

528
Técső város magisztrátusának jegyzőkönyve a Kerek-
hegy-erdő kisajátításáról a királyi kamarától sóbányászat 
céljából. 1 lap

1785

529
Técső város magisztrátusának jegyzőkönyve a Kerek-
hegy-erdő kisajátításáról a királyi kamarától sóbányászat 
céljából. 1 lap

1785

530 Bírósági periratok Tamás László örököseinek földügyi vi-
tájáról. 2 lap 1785

531 Mészáros Mihály folyamodványa a bíróság által tőle el-
kobzott földek visszaszerzéséről. 2 lap 1785

532 Az öt koronaváros folyamodványa a magyar királyhoz a 
Mocsár és a Matros rét visszaadásáról a városnak. 2 lap 1785

533 Géci Sarolta técsői lakos kérvénye földterületének vissza-
szerzéséről. 2 lap 1785

534
Técső város magisztrátusának levele Huszt város ügyvéd-
jéhez az ingatlanok eladására és értékesítésére vonatko-
zóan. 1 lap

1785

535 Rózsa István végrendelete és vagyonának inventáriuma. 
5 lap 1785

536 Jegyzőkönyv Bordely János és Almási István técsői lako-
sok földperéről. 2 lap 1785

537 Jegyzőkönyv Sófalusi András, Botezi István és Németi 
István técsői lakosok földpereiről. 2 lap 1785

538 Técső jegyzőjének jegyzőkönyve Kovács Mihály jobbágy 
pénzlopása miatti vallatásáról. 2 lap 1785

539 Pintye Miklós técsői lakos panasza Pacó Mártonra pénz-
lopás miatt. 1 lap 1785

540 Iratok Orosz Ferenc szinyervárosi lakos elleni vádemelés-
ről pénzlopás miatt. 1 lap 1785

541 Utasítás a katonai adó elosztásának rendjéről a lakosság 
között. 1 lap 1785

542 A huszti domínium adószedőjének kimutatásai Técső vá-
ros lakosságától beszedett adókról. 15 lap 1785
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543 Vernika Andrásnak, az öt koronaváros bírájának mérlege a 
bevételekről és kiadásokról. 13 lap 1785

544 Técső város gazdasági vezetőjének mérlege a bevételekről 
és a kiadásokról. 13 lap 1785

545 Bírósági iratok Erdő Gáspár elleni eljárásról Tegze István 
ellen elkövetett becsületsértése miatt. 3 lap 1785

546 Bírósági iratok Sánta László elleni vádemelésről a György 
István elleni testi sértés miatt. 2 lap 1785

547
Técső város magisztrátusának folyamodványa a 
Máramaros megyei alispánhoz a Bustyaházán építendő 
híd tárgyában. 1 lap

1785

548 Domonkai Angyal huszti lakos folyamodványa, amelyben 
engedélyt kér bor és más italok szállításához. 2 lap 1785

549 Jegyzőkönyv Gyulai János técsői orvos házának felérté-
keléséről. 1 lap 1785

550 Técső város magisztrátusának kimutatásai az egri püspök 
fogadásával kapcsolatos kiadásokról. 2 lap 1785

551 Máramarossziget város magisztrátusának értesítése az öt 
koronaváros bírájának választásáról. 3 lap 1785

552
A técsői szolgabíró körlevele a jobbágyok jogáról a föl-
desúri birtok elhagyásáról, bírósági, gazdasági és kereske-
delmi kérdésekről. 2 lap

1786

553 A técsői szolgabíró körlevele bírósági, egyházi, iskolai és 
katonai kérdésekről. 2 lap 1786

554 A máramaroszigeti földmérő bizottság utasításai a föld-
mérések rendjéről és azok végrehajtásáról. 3 lap 1786

555 Técső város jegyzőjének kimutatása a katonaság számára 
kiadott termény mennyiségéről. 2 lap 1786

556
A földmérő bizottság utasítása a földmérés rendjéről, a 
földek termékenységének, minőségének megállapításáról 
stb. a körzeti földmérő bizottságok részére. 2 lap

1786

557
A máramarosszigeti földmérő bizottság a técsői földmérő 
bizottságnak kiadott rendelete a Kerekhegyi föld felméré-
séről. 1 lap

1786

558
A máramarosszigeti földmérő bizottság rendelete a föld-
felméréssel kapcsolatos munkálatok felgyorsításáról. 
2 lap

1786

559 A máramarosszigeti földmérő bizottság rendelete az úr-
mezői földviták kivizsgálásáról. 1 lap 1786
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560
A máramarosszigeti kataszteri bizottság rendelete a föld-
ügyi bizottságok szervezéséről és működési rendjéről a 
falvakban. 3 lap

1786

561 Szerződés Gecai András és Burti István técsői lakosok kö-
zött fölterületek adásvételéről. 1 lap 1786

562 Beszámoló a földmérő bizottságok tevékenységéről, a bi-
zottságok esküszövege. 2 lap 1786

563 Máramaros megye alispánjának körlevele a pénzügyi-
gazdasági kérdésekről. 2 lap 1786

564 Técső város adóbeszedőjének, Ferkó Istvánnak kimutatá-
sa a lakosságtól beszedett adókról. 2 lap 1786

565 Técső város számvevőjének kimutatása az 1785. évi be-
vételekről. 4 lap 1786

566 Iratok Kocsis Barbara técsői lakos földjének elzálogosí-
tásáról. 2 lap 1786

567 Vék Péter elítélt kérelme büntetésének enyhítéséről. 3 lap 1786

568
Técső város ügyvédjének, Riskó Jánosnak panaszlevele a 
magisztrátus tagjára, egy szekér kiadásának megtagadása 
miatt. 1 lap

1786

569 Técső város kocsmájának inventáriuma. 4 lap 1786

570 Szoter János kézműves kérvénye a Técső város által fize-
tendő munkadíj kifizetése ügyében. 3 lap 1786

571 Máramaros megye alispánjának határozata a rendőrség 
bérének felszámolásáról. 1 lap 1786

572 A máramarosszigeti bíróság elismervénye a pénzösszeg 
átvételéről. 1 lap 1786

573 Bírósági határozat két viski birtokos peres ügyében. 8 lap 1786
574 Jegyzőkönyv a nemességi jogok megerősítéséről. 4 lap 1787

575 A Máramarosi Tartományi Tanács határozata az öt koro-
naváros és a Királyi Kamara közötti peres ügyekről. 3 lap 1787

576
Técső szolgabírájának körlevele a közmunkák szerve-
zéséről, a járványok elterjedése elleni intézkedésekről, a 
szökevények körözéséről és más kérdésekről. 3 lap

1787

577 Bírósági körlevél tolvajok elfogatásáról, akik pecsétet 
loptak. 1 lap 1787

578 Máramaros megye főispánjának körlevele közigazgatási, 
gazdasági kérdésekről. 4 lap 1787

579 A Máramaros megyei bizottság rendelete a földmérések-
ről, a határvonalak megállapításáról. 2 lap 1787
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580
A királyi biztos rendelete az élelmiszerárak megállapítá-
sáról, a földmérő bizottság számláinak megküldéséről, a 
jobbágyföldek felmérésének eredményeiről. 4 lap

1787

581 Jegyzőkönyv a técsői katasztrális körzet földterületeinek 
felméréseiről. 1 lap 1787

582
A máramarosszigeti kataszteri főbizottság rendelete az el-
végzett munka eredményeinek megküldéséről földbizott-
ságok vezetői részére. 12 lap

1787

583
Técső város magisztrátusának a panaszlevele a huszti do-
míniumi erdők igazgatójára, Rosenfeldre az erdei őrök 
kötelezettségeinek elmulasztásáról. 1 lap

1787

584 László István részére kiállított biztosítólevél saját földtu-
lajdonosi jogáról. 1 lap 1787

585 A técsői földmérő bizottság inventáriumának jegyzéke. 
1 lap 1787

586 Németi László néhai técsői lakos örökségének összeírása. 
5 lap 1787

587 Kimutatások a técsői földmérésekről. 109 lap 1787-
1788

588 A técsői szolgabíró utasítása az adóbeszedésről bekülden-
dő kimutatásokról. 2 lap 1787

589 Técső város magisztrátusának kérelme a város által vég-
zett szállítások árának szabályozásáról. 1 lap 1787

590 Kimutatások a huszti domínium adószedői által Técső la-
kosságától beszedett adókról. 5 lap 1787

591 Kimutatások a técsői Kibelles István adószedő által besze-
dett adókról. 5 lap 1787

592 Kimutatások a técsői számvevő által kimutatott bevételek-
ről az 1788–1789. költségvetési évben. 27 lap 1787

593
A máramarosi öt koronaváros folyamodványa, amelyben 
megtagadják a Királyi Kamara által kért szállításokat. 
3 lap

1787

594 Igazolás-engedély, amelynek értelmében engedélyezik a 
sószállítást Bihar megyébe. 2 lap 1787

595 Igazolás-engedély, amelyben engedélyezik a Szatmárra 
való utazást. 2 lap 1787

596 Técső város jegyzője által írott jegyzőkönyv Pallosi József 
tanúvallomásáról, akit pénzlopással gyanúsítanak. 1 lap 1787

597 Református hívek kérvénye a különböző vallású tanulók 
tanításának rendjéről. 1 lap 1787
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598 Tanúvallomási jegyzőkönyv Molnár Petrás testi sértése 
ügyében. 2 lap 1787

599 Kimutatások a Técső környéki termés betakarításról. 
5 lap 1787

600 Kimutatások Técső város lakosságának családi állapotá-
ról. 5 lap 1787

601 A técsői cigány lakosság névjegyzéke. 1 lap 1787

602 Técső város kimutatása a kolerás betegek gyógyítására 
fordított költségekről. 2 lap 1787

603 Kimutatások Técső városában elhunyt személyekről 
(1786–1787). 1 lap 1787

604 A királyházai bíró folyamodványa nemesi jegyzékbe való 
felvételéről. 1 lap 1788

605 II. József császár dekrétuma a koldusok eltartásáról 
(nyomtatott) 5 lap 1788

606 Máramaros megye körlevele a földterületek kisajátításá-
ról, peres ügyek iratai földügyekkel kapcsolatosan. 6 lap 1788

607 Az öt koronaváros folyamodványa a legelő- és erdőhasz-
nálatra vonatkozó privilégiumokról. 10 lap 1788

608 Kimutatások Técső város lakosainak birtoktulajdonára 
vonatkozóan. 3 lap 1788

609 Técső város terményt árusító földtulajdonosainak jegyzé-
ke. 1 lap 1788

610 Kimutatások a Técső környéki terménybeszolgáltatások-
ról, az 1788. évre. 4 lap 1788

611 Técső város magisztrátusának árjegyzéke a szemes ter-
ményre. 1 lap 1788

612

A királyi helytartónak, Máramaros megye alispánjának és 
az úrmezői szolgabírónak körlevelei, amelyekben a török 
kereskedők és jobbágyok Magyarországra való beutazását 
tiltják meg, egyben engedélyt biztosítanak az orosz ál-
lampolgárok részére a beutazáshoz az orosz-török háború 
miatt; iratok a háború következményeivel kapcsolatosan. 
19 lap

1788

613 Királyi rendelet a tűzvédelmi szabályok betartásáról. 
(nyomtatott) 8 lap 1788

614
Técső város magisztrátusának határozata, amelyben a Ki-
rályi Kamara képviselőinek megtiltják a tölgyesek kivá-
gását. 1 lap

1788
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615
Máramaros vármegye értesítése – a király határozata alap-
ján –Técső város magisztrátusához erdő- és földterületek 
kiutalásáról. 1 lap

1788

616 Kungyás Konrád técsői és Bajnóci György csengeri lako-
sok peres iratai bőrtermékek adásvétele ügyében. 2 lap 1788

617 Iratok Székely István becsületsértési ügyéről László Ist-
vánnal szemben. 2 lap 1788

618 Máramaros megye utasítása a katonai toborzással kapcso-
latosan. 4 lap 1788

619
Pogány Gáspár szolgabíró rendelete a raktárak előkészíté-
séről, amelyekben a katonaság részére begyűjtendő élel-
miszert és takarmányt fogják tárolni. 2 lap

1788

620 II. József császár dekrétuma a pénzhitelek kiadásának fel-
tételeiről. 2 lap 1788

621
Az úrmezői szolgabíró körlevele a Nagyvárad – Kolozs-
vár közötti postai útvonal megnyitásáról és a katonaszöke-
vények körözéséről. 1 lap

1788

622 Técső város árváinak névsora; ingó és ingatlan vagyonok 
jegyzéke. 13 lap 1788

623 Kimutatások a huszti domínium adószedői által Técső la-
kosságától beszedett adóról az 1788. évről. 5 lap 1788

624 Kimutatások a katonaság számára előkészített természet-
beni adómennyiségről. 4 lap 1788

625 Sósfalusi Istvánnak, Técső város adószedőjének kimutatá-
sai a técsői lakosság adóztatásáról. 4 lap 1788

626 Kimutatások Técső város lakosainak adóelosztásról. 
18 lap

1788-
1789

627 Kimutatások Técső város lakosainak adóhátralékairól. 
2 lap 1788

628 Técső jegyzője által készített tanúvallomási jegyzőkönyv 
Kalauz István lopása ügyében. 2 lap 1788

629 Técső város magisztrátusának határozata a városi kocsma 
bérbe adásáról, a tiszai kompjárat béréről. 2 lap 1788

630 A református pap értesítése Német István családon belüli 
durva viselkedéséről. 1 lap 1788

631 Utasítások Técső város magisztrátusának a közigazgatási-
gazdasági munkálatok rendjéről. 2 lap 1789

632 Ismeretlen szerző feljegyzése bírósági szervek létrehozá-
sáról. 1 lap 1789
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633 Pojza Márton börtönből szabadult técsői lakos kötelezvé-
nye a törvények betartásáról. 1 lap 1789

634 Határozat Kovács István a técsői magisztrátus megsértése 
ügyében. 1 lap 1789

635 Iratok László János técsői lakos felelősségre vonásáról fe-
lesége bántalmazása miatt. 4 lap 1789

636 Kimutatások Técső lakosságának adóelosztásáról. Az 
1789. évre. 19 lap 1789

637 Oltai Mihály técsői adóbehajtó kimutatásai a beszedett 
adókról. 2 lap 1789

638 Kimutatások Técső város költségvetésének bevételeiről. 
10 lap 1789

639 Kimutatások Técső város költségvetésének bevételeiről. 
30 lap

1789-
1790

640 Jegyzőkönyv Técső város pénzügyi helyzetének ellenőr-
zéséről. 1 lap 1789

641 Az öt koronaváros vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei. 
18 lap

1790-
1799

642 Az öt koronaváros folyamodványa Máramaros megye fő-
ispánjához a privilégiumok megőrzéséről. 5 lap 1790

643 Szabályok Técső város üléseinek lebonyolítási rendjéről. 
1 lap 1790

644 A técsői városi magisztrátus vagyonának inventáriuma. 
4 lap 1790

645
Az öt koronaváros képviselőtestületének folyamodványa 
Magyarország királyához, II. Lipóthoz az eltörölt privilé-
giumok felújításáról. 2 lap

1790

646 Az öt koronaváros folyamodványa a domíniummal folyta-
tott peres ügyek befejezéséről. 3 lap 1790

647 Máramaros megye körlevele a hamis pénzek kiszűréséről. 
1 lap 1790

648 Técső város földtulajdonosainak névsora. 6 lap 1790

649 Jegyzőkönyv az állatok (étel)mérgezéséről a técsői Kállai 
János birtokán. 2 lap 1790

650 Szerződés Metelszki Mihály és Orosz István técsői lako-
sok között földterületek adásvételéről. 1 lap 1790

651 Batizi Katalin néhai técsői lakos ingatlan vagyonának az 
összeírása. 2 lap -
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652 Kozma Katalin néhai técsői lakos vagyonának inventári-
uma. 2 lap -

653
Técső város magisztrátusának folyamodványa Szaplonca 
község lakosainak szabálysértéseiről a Nyíres-dülőben. 
1 lap

1790

654 Iratok Fenes Mihály és Migteleki Mihály felelősségre vo-
násáról törvénytelen legeltetés miatt. 2 lap 1790

655 Iratok Torkai János tereszvai lakos felelősségre vonásáról. 
1 lap 1790

656 Iratok a Székely Ferenc és Székely Mátyás közötti föld-
vitáról. 7 lap

1790-
1791

657
Técső város lakosságának panaszlevele a magisztrátus 
tagjaira és levelezés a tartományi (guberniális) bizottság-
gal erről a kérdésről. 3 lap

1790

658 Jegyzőkönyv a técsői lakosoknak a város magisztrátusa 
tagjai ellen tett panasza kivizsgálásáról. 3 lap

1790-
1791

659 Bírósági határozat a sószállítók felelősségre vonásáról az 
általuk okozott kár miatt. 2 lap -

660 A técsői szolgabíró határozata a lakossági adókról kiállí-
tott kimutatások formájáról. 1 lap 1790

661 Kimutatások Técső lakosságának adóztatásáról, Janka 
Sándor által végrehajtott adószedés eredményeiről. 2 lap 1790

662 Kimutatások a técsői lakosok földadójának elosztásáról. 
2 lap 1790

663 Kimutatások a técsői lakosság által termelt termésmeny-
nyiségről. 10 lap 1790

664 Kimutatások a természetbeli adók beszedéséről Técső la-
kosaitól a katonaság számára. 4 lap 1790

665 Kimutatások Kéresi József técsői számvevő által kimuta-
tott bevételekről. 24 lap 1790

666 Tanúvallomási jegyzőkönyvek a sugatagi malom kirablá-
sa ügyéről. 2 lap 1790

667 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Jó Mihály jobbágy ló- és 
szekérlopása ügyéről. 13 lap 1790

668 Peres iratok Nigre György hagymási lakos pénzlopása 
ügyéről. 2 lap 1790

669 Peres iratok Kati Sándor kalocsai lakos pénzlopása ügyé-
ről. 2 lap 1790

670 Peres iratok Kadora István lacfalui lakos pénzlopása ügyé-
ről. 2 lap
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671 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Sófalusi András verekedé-
si ügyében. 5 lap 1790

672 Iratok Kubana Vencel técsői lakos bírósági felelősségre 
vonásáról anyja bántalmazásáért. 6 lap 1790

673 Iratok Németi Károly felelősségre vonásáról iszákosság 
miatt. 1 lap 1790

674 Iratok Molnár István felelősségre vonásáról iszákosság 
miatt. 2 lap 1790

675 A bustyaházai sóbányászat közigazgatásának folyamod-
ványa tölgyfa kiutalásáról az építkezésekhez. 1 lap 1790

676 Orij Oleggel kötött szerződés istállóépítésre a técsői ma-
gisztrátus számára. 1 lap 1790

677 Jegyzőkönyv Magteleki András técsői lakos házának fel-
értékeléséről annak eladása céljából. 1 lap 1790

678 Stark Károly uniátus pap levele a tizedbeszedésről. 1 lap 1790

679 Jegyzőkönyv a harang átadásáról a református egyháznak. 
1 lap 1790

680 Iratok pénz beszedéséről Técső város lakosságától a refor-
mátus egyházi iskola javára. 12 lap 1790

681 Técső város magisztrátusának panaszlevele Réti János 
nevű tagjára hivatali visszaélés miatt. 1 lap 1790

682 Iratok Kegyes Márton őr elleni fegyelmi eljárásról. 3 lap 1790

683 Iratok Técső volt számvevőjének, Sósfalusi Andrásnak a 
felelősségre vonásáról sikkasztás miatt. 67 lap 1790

684 Técső város magisztrátusának határozata a jegyző fizeté-
sének megállapításáról. 1 lap 1790

685 Kimutatás Técső város kiadásairól Heller főispán beikta-
tási ünnepségével kapcsolatosan. 1 alp 1790

686 Kimutatás Técső város földterületeinek elosztásáról és ér-
tékesítéséről. 12 lap 1791

687 Kimutatás Técső város földterületeinek elosztásáról és ér-
tékesítéséről. 2 lap 1791

688 Bordol László és Román András técsői lakosok közötti 
szerződés földeladásról. 2 lap

1790-
1791

689 Técső város magisztrátusa és Kalot János közötti szerző-
dés földterületek eladásáról. 2 lap 1791

690 Sósfalusi István földjeinek elzálogosításáról. 1 lap 1790

691 Tanúvallomások jegyzőkönyve örökség elosztásáról Ré-
vész Mihály és Rétegi János técsői lakosok között. 16 lap 1791
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692 Dabóci János folyamodványa a domínium bíróságához 
földterületének visszaszerzése ügyében. 2 lap 1791

693 Gyöngyös Mihály panaszlevele feleségére; bírósági jegy-
zőkönyv a vagyonról. 3 lap 1790

694 Peres iratok Rétegi János és Bendikovics Lázár técsői la-
kosok vagyonügyi vitájáról. 12 lap 1791

695 Iratok Csemerdecki Gábor és Sósfalusi András földügyi 
peréről. 8 lap

1791-
1792

696 A Máramarosi dominiális bíróság rendelete a fellebbezé-
sek beadásának rendjéről. 2 lap 1791

697 Az öt koronaváros ügyészének, Szabó Sándornak értesíté-
se a bírósági perek rendjéről. 3 lap 1791

698 Bírósági jegyzőkönyv Maleár Petrás és Bendzsák Mihály 
técsői lakosok örökségi ügyében. 2 lap 1791

699 Bírósági jegyzőkönyv Borbély András és Kozár Miklós 
técsői lakosok közötti peres földügyekről. 2 lap 1791

700 Tanúvallomások jegyzőkönyve dohánylopás ügyében 
Szarvasi János birtokáról. 3 lap 1791

701 Irat Bortos Anna técsői lakos felelősségre vonásáról lopá-
sért. 1 lap 1791

702 Iratok Makara András tarfalui (goljatinói) lakos felelős-
ségre vonásáról lopásért. 13 lap

1791-
1800

703 Iratok Kubana Vencel técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopásért. 11 lap 1791

704
Tanúvallomások jegyzőkönyve a református hívek ellen, 
Bordás László técsői lakos által elkövetett becsületsértés 
ügyében. 1 lap

1791

705
Bírósági tárgyalás jegyzőkönyve Joó Mihály técsői lakos 
felelősségre vonásáról az Orosz Mária ellen elkövettet 
erőszak miatt. 2 lap

1791

706 Kimutatások Técső város lakosságától beszedett széna-
mennyiségről a katonaság számára. 3 lap 1791

707 Táblázatos kimutatás a Máramaros megyei települések 
közötti távolságokról. 3 lap 1791

708 Erdély kormányzójának levele az öt koronaváros bevéte-
leinek ellenőrzéséről. (eredeti viaszpecséttel) 3 lap

709 Jegyzőkönyvek Sósfalusi András técsői számvevő pénz-
ügyi tevékenységéről. 21 lap 1791

710 Kimutatások az öt koronaváros főbírája által a városok 
számára kiutalt jövedelmekről. 1lap 1791
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711 Kimutatások Munkácsi János técsői számvevő bevétele-
iről. 10 lap

1791-
1792

712 Kimutatások Nagy Ádám técsői adószedő által behajtott 
adókról az 1790. évről. 4 lap 1791

713 Kimutatások a máramarosi jobbágyok által igás állatokkal 
teljesített közmunkákról. 6 lap 1791

714
Técső város magisztrátusának határozata Barak István 
büntetéséről az igás állatokkal végzendő közmunka telje-
sítésének megtagadása miatt. 1 lap

1791

715 Élelmiszerek, kézműves áruk és bérmunkák árjegyzéke. 
6 lap

1791-
1792

716 Bornó Péter és Szpivák Péter sárközújlaki lakosok pana-
sza Técső város mezőőreire. 1 lap 1791

717 Técső város főbírájának kérvénye, amelyben új bíró kine-
vezését kéri a magisztrátustól. 1 lap 1791

718
Bírósági jegyzőkönyvek Szoboszlai Sámuel técsői jegyző 
és a városi tanács tagjainak büntetőperéről hivatali vissza-
élések miatt. 71 lap

1791

719 A falusi emberek panaszai a sószállítókra a mezőn okozott 
károk miatt. 1 lap 1792

720 Dubnics László nyágovai lakos és Técső magisztrátusa 
között létrejött szerződés a várostól bérelt földekről. 1lap 1792

721 Haszinec László neresznicei lakos és Técső magisztrátusa 
között létrejött szerződés a várostól bérelt földekről. 1lap 1792

722 Iratok Román Ilona, Bárány István és Erdő Sarolta técsői 
lakosok örökségi ügyéről. 25 lap

1792-
1793

723 Bírósági jegyzőkönyvek Imre András és Migteleki Mihály 
közötti földvitákról. 6 lap 1792

724 A Magyar Királyi Tanács határozata a büntetés végrehaj-
tásainak módozatairól. 1 lap 1792

725
A Magyar Királyi Tanács útmutatásai a börtönökben meg-
hirdetett amnesztiákról Ferenc császár magyar királlyá 
való koronázása tiszteletére. 1 lap

1792

726 Pudla Péter börtönből szabadult técsői lakos kötelezvénye 
a törvények betartásáról. 1 lap 1792

727 Iratok Kuban Vencel técsői lakos börtönből való szökési 
kísérlete ügyében. 1 lap 1792

728 Iratok Pacó Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról lo-
pás miatt. 3 lap 1792
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729 Iratok Cudla Janesszia técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 7 lap 1792

730 Iratok Krecsuna János bikszádi lakos felelősségre vonásá-
ról lopás miatt. 3 lap 1792

731 Iratok Szász János técsői lakos felelősségre vonásáról lo-
pás miatt. 4 lap 1792

732 Iratok Cserbanyik Petrás técsői lakos felelősségre vonásá-
ról lopás miatt. 2 lap 1792

733 Iratok Kálmán János barcanfalvai lakos felelősségre voná-
sáról lopás miatt. 1 lap 1792

734 Iratok Pacó János técsői lakos felelősségre vonásáról lo-
pás miatt. 3 lap 1792

735 Iratok Pál Gergely bikszádi lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 12 lap 1792

736 Bírósági iratok Gazda András és Munkácsi János técsői 
lakosok felelősségre vonásáról lopás miatt. 3 lap 1792

737 Bírósági iratok Dobkó Mária técsői lakos felelősségre vo-
násáról erkölcstelen életmódja miatt. 2 lap 1792

738
Bírósági jegyzőkönyvek és iratok Halász Erzsébet vári la-
kos felelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 
2 lap

1792

739
Bírósági jegyzőkönyvek és iratok Sztojka Mária bedőházai 
lakos felelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 
2 lap

1792

740 Bírósági jegyzőkönyvek és iratok Gábor Mária viski lakos 
felelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 2 lap 1792

741 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Sósfalusi András técsői la-
kos Kása Mihály elleni rágalmazás ügyében. 2 lap 1792

742 Tanúvallomások jegyzőkönyve Kozák Anna técsői lakos 
Sándor Erzsébet elleni rágalmazási ügyében. 3 lap 1792

743 Tanúvallomások jegyzőkönyve Pál László és Fikes Mi-
hály técsői lakosok becsületsértési ügyében. 2 lap 1792

744 Tanúvallomások jegyzőkönyve Sósfalusi András técsői 
lakos és Petrás István közötti verekedés ügyében. 2 lap 1792

745 Bírósági iratok Bocó János és Bocó Mihály técsői lakosok 
felelősségre vonásáról verekedés miatt. 1 lap 1792

746 Kimutatások a Bodák Istvánnak felszámolt pénzösszegek-
ről a Técsőn végzett közmunkákért. 1 lap 1792

747 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
adófizető lakosságától behajtott adóösszegekről. 40 lap 1792
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748 Kimutatások Técső város bevételeiről. 21 lap 1792-
1793

749 Kimutatások Técső város bevételeiről. 18 lap 1792-
1793

750 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
adófizető lakosságától behajtott adóösszegekről. 6 lap 1792

751 Batizi István kimutatásai a técsői adófizető lakosságtól be-
hajtott adóösszegekről. 6 lap 1792

752
Stark Károly técsői római pap panaszlevele a hívek el-
mulasztott tizedfizetéséről, levelezés ebben a kérdésben. 
6 lap

1792

753 Kimutatások a técsői lakosok által értékesített terményről. 
4 lap 1792

754 Kimutatások técső város földtulajdonosainak marhaállo-
mányáról és terménymennyiségéről. 7 lap 1792

755 Az öt koronaváros felhívása Pogány Lajos tisztviselőre 
vonatkozóan. 4 lap

756
Bírósági jegyzőkönyvek, iratok a técsői magisztrátus 
pénzügyi osztályának hivatalnokai által elkövetett vissza-
élésekről. 3 lap

1792

757 Bírósági iratok Sósfalusi András egykori técsői gondnok 
sikkasztása ügyében. 15 lap

1792-
1794

758 Máramaros megye alispánjának rendelete Técső város 
magisztrátusához az utak javításáról. 1 lap

1792-
1793

759
Técső város magisztrátusának jegyzőkönyvei a lakossági 
panaszok kivizsgálásáról, amelyet a városi képviselőtestü-
let tagjai ellen írtak. 13 lap

1793

760 A técsői magisztrátustól a lakosság által bérelt földterüle-
tek nyilvántartási jegyzéke. 3 lap 1792

761 Sófalusi András técsői lakos kérvénye örökségi jogainak 
visszaállításáról. 1 lap 1793

762 Szabó Sarolta técsői özvegy kérvénye földügyi perének 
rendezéséről. 2 lap 1793

763 Szerződés a técsői magisztrátus és Szojm János között 
földterületek bérléséről. 1 lap 1793

764
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek örökség elosztásáról 
László István és Koszó András técsői lakosok között. 
17 lap

1793

765 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei Sósfalusi János és 
Gazda András földvitáinak ügyében. 42 lap

1793-
1795
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766 Bírósági iratok Kos Gáspár és Kállai János técsői lakosok 
földügyi vitáira vonatkozóan. 68 lap

1793-
1798

767 Bírósági iratok Szász István és Gönczi Mihály técsői lako-
sok vagyonügyi vitájáról. 14 lap

1793-
1794

768 Bírósági iratok Fényes Mihály és Rosi Mihály técsői lako-
sok örökségi vitájáról. 9 lap

1793-
1794

769 Bírósági iratok Gönczi Mihály és Szász István técsői lako-
sok felelősségre vonásáról terménylopás miatt. 7 lap

1793-
1794

770 Bírósági iratok Székely Barbara és Mezei Anna técsői la-
kosok becsületsértési ügyéről. 4 lap 1793

771 Bírósági határozat Kovács Éva felelősségre vonásáról 
adóságának visszafizetése ügyében. 3 lap 1793

772 Bírósági iratok Kubanyi Vencel técsői lakos felelősségre 
vonásáról lopás és garázdaság miatt. 11 lap

1793-
1794

773 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Sósfalusi András és Técső 
kocsmárosa közötti viszályról. 2 lap 1793

774 Bírósági iratok Lajos András técsői lakos felelősségre vo-
násáról Fűzes András becsületsértése miatt. 11 lap 1793

775 Bírósági határozat Boros János és felesége közötti viták-
ról. 2 lap 1793

776 Kimutatás Técső város lakossága közötti adóelosztásáról. 
18 lap

1793-
1794

777 Kimutatás Técső város lakossága közötti adóelosztásáról. 
19 lap 1793

778 Máramaros megye közgyűlésének határozata a húsárak 
megállapításáról. 1 lap 1793

779
A Királyi Helytartótanács jegyzőkönyvének kivonata a 
técsői magisztrátus tagjai ellen tett panaszok kivizsgálá-
sáról. 2 lap

1793

780
Bírósági iratok Jakab nevű zsidó técsői lakos felelősségre 
vonásáról a lakosok ellen elkövetett becsületsértésekről. 
1 lap

1793

781 Kimutatások az öt koronaváros tisztviselőinek utaztatását 
fedező kiadásokról. 7 lap 1793

782 Az öt koronaváros folyamodványa a királyhoz privilégiu-
muk megerősítéséről. 3 lap

1793-
1794

783 Utasítások a técsői őrök jogairól és kötelezettségeiről. 
3 lap 1794

784 Az úrmezői szolgabíró körlevele, amelyben megtiltja a 
terményből készült szeszes italok előállítását. 2 lap 1794
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785 Técső lakosainak kérelme szabad halászási engedélyért. 
3 lap 1794

786 Az öt koronaváros folyamodványa a hídvám eltörléséről. 
3 lap 1794

787 Técső város jegyzőjének rendelete a tűzrendészeti szabá-
lyok betartásáról és az esti őrök munkájáról. 2 lap 1794

788 Kimutatások a Técsőhöz tartozó földterületek felosztásá-
ról és értékesítéséről. 11 lap 1794

789 A Máramaros megyei úriszék rendelete a büntetőjogi pe-
rek fellebbezésének rendjéről. 4 lap 1794

790 A Máramaros megyei domíniumi bíróság rendelete a fel-
lebbezések benyújtásának rendjéről. 2 lap 1794

791
Técső város bíróságának folyamodványa Máramaros me-
gyéhez a viski legelők közös használatának engedélyezé-
séről. 2 lap

1794

792 Mészáros Anna técsői lakos folyamodványa földterület 
bérbe adása ügyében. 1 lap 1794

793 László József folyamodványa a Tokár György által bérelt 
földek bérének kifizetéséről. 1 lap 1794

794 Szerződés Técső magisztrátusa és Gyulfalusi György kö-
zött a város által értékesített rétről. 1 lap 1794

795 Bírósági iratok Rózsa Mihály és Bárdos László földvitá-
iról. 17 lap

1794-
1797

796 Bírósági iratok Mészáros István és Kállai János földvitá-
iról. 17 lap

1794-
1799

797 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei Pap Naszté és Bencsák 
Mihály técsői lakosok örökösödési ügyében. 12 lap 1794

798 A magyar királyi tanács határozata a bűncselekmények 
büntetéséről. 2 lap 1794

799 Peres iratok Szabó Sarolta és Mészáros Anna közötti vitás 
rételadással kapcsolatos kérdések vizsgálatáról. 6 lap 1794

800 Peres iratok Bíró István és Migteleki Mihály közötti vitás 
vagyonügyi kérdések kivizsgálásáról. 9 lap

1794-
1796

801 Peres iratok Bíró Mihály és Bányász János közötti vitás 
vagyonügyi kérdések kivizsgálásáról. 13 lap

1794-
1795

802 Visk bírójának értesítése a marhavészről. 2 lap 1794

803
Máramaros megye rendelete a cigányok lótartásának sza-
bályozásáról, a törvénytelenségek visszaszorításáról eb-
ben a kérdésben. 1 lap

1794
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804 Csont István técsői lakos folyamodványa az őt ért károk 
megtérítéséről. 2 lap 1794

805 Kotrin Mihály técsői lakos panaszlevele a fuvarosok által 
okozott károkról. 1 lap 1794

806
Técső város magisztrátusának tiltakozása a huszti királyi 
sókamara vezetőjéhez a disznók makkoltatásával kapcso-
latosan. 1 lap

1794

807 Major István úrmezői lakos kifizetett számlája. 1 lap

808 Jegyzőkönyv a Pogány Gáspár, Darvai Sándor és darvai 
Péter jobbágyai által kivágott famennyiségről. 1 lap 1794

809 Iratok Horváth Róza felelősségre vonásáról pénzlopás mi-
att. 1 lap 1794

810 Iratok Keresi József felelősségre vonásáról a técsői ma-
gisztrátus megsértése miatt. 2 lap 1794

811 Iratok Molnár Péter felelősségre vonásáról a técsői ma-
gisztrátus megsértése miatt. 2 lap 1794

812 Iratok László János felelősségre vonásáról a Szász István 
megsértése miatt. 8 lap 1794

813 Iratok Sósfalusi András felelősségre vonásáról a técsői 
magisztrátus elleni sértései miatt. 22 lap 1794

814
Iratok Kéresi István, Sósfalusi András és Gáspár Jancova 
técsői lakosok felelősségre vonásáról kocsmai verekedés 
miatt. 3 lap

1794

815 Iratok Erdő István, Szalontai István técsői lakosok felelős-
ségre vonásáról rendbontás miatt. 4 lap 1794

816 Iratok Kozák Mihály és Csont István técsői lakosok fele-
lősségre vonásáról rendbontás miatt. 6 lap 1794

817 Iratok Bekényi János és Kéresi József técsői lakosok fele-
lősségre vonásáról rendbontás miatt. 14 lap 1794

818 Iratok Kozák Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról 
Rát Terézia ellen elkövetett erőszak miatt. 2 lap 1794

819 Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Berki Júlia técsői lakos pe-
res ügyében. 2 lap 1794

820 Técső város bírájának levele Úrmező bírájához faanyag 
kiutalásáról az úrmezői templom építésére. 2 lap 1794

821 Utasítás a Máramaros megyére kiosztott adómennyiség 
elosztásáról. 2 lap 1794

822 László József técsői lakos folyamodványa adóterheinek 
csökkentése érdekében. 1 lap 1794
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823 Bírósági jegyzőkönyv Kádár István técsői lakos adótarto-
zásának behajtása ügyében. 4 lap 1794

824 A királyi helytartó felhívása a katonaság javára történő 
pénzgyűjtésről. 3 lap 1794

825 Az Ungvári Királyi Kamara Erdőigazgatóságának értesí-
tése az erdőtulajdonosok adófizetésének rendjéről. 3 lap 1794

826 Kimutatások Munkácsi András técsői lakos bevételeiről 
és kiadásairól. 22 lap 1794

827 Kimutatások a máramarosszigeti lakosoktól beszedett 
adókról az 1754-1776. évekről. 2 lap 1794

828 Kimutatás Roli András técsői adószedő által beszedett 
adómennyiségről. 2 lap 1794

829 Kimutatások Técső város adójának elosztásáról a lakosság 
között. 7 lap

1794-
1795

830 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Técső bírájának hiva-
tali visszaélése ügyében. 2 lap 1794

831 Kis János técsői tanár folyamodványa örökségének átvé-
teléről. 4 lap 1794

832 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Révész Máris viski la-
kos és Sonya Anna técsői lakos örökségi ügyében. 19 lap

1795-
1796

833 Técső bírájának válasza egy úrmezői lakos panaszára aki-
nek disznóit elkobozták. 2 lap 1794

834 Máramarossziget bírójának levele a kölcsönvett széna 
visszaszolgáltatásáról. 2 lap 1795

835 Técső város bírájának levele Bedőháza bírájához a legel-
tetés megtiltásáról a técsői réteken. 1 lap 1795

836
Técső város lakosságának tiltakozása a bustyaházai 
sóraktárak főnökének a disznók makkoltatásának megtil-
tásáról a Kerekhegy erdőben. 1 lap

1795

837 Peres iratok Técső városa és a Királyi Kamara közötti vi-
tákról a disznók makkoltatása ügyében. 14 lap 1795

838 Máramaros megye úriszékének rendelete a fellebbezések 
beadásának rendjéről. 2 lap 1795

839 Iratok László Mihály és László József técsői lakosok föld-
részlegei határának kijelöléséről. 18 lap

1795-
1797

840 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve a Técsőn történt lopá-
sokról. 8 lap 1795

841 Pacó János börtönből szabadult técsői lakos kötelezvénye 
a törvények betartásáról. 1 lap 1795
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842
Iratok László Erzsébet técsői lakos elleni büntető eljárás-
ról Szűcs Erzsébet ellen elkövetet becsületsértés miatt. 
6 lap

1795

843 Bírósági tárgyalás jegyzőkönyve Mezei István és Révész 
Sarolta által örökbe fogadott fiúgyerek ügyében. 6 lap 1795

844 Tanúvallomások jegyzőkönyve Farics István és Német Er-
zsébet házasságon kívüli kapcsolatuk ügyében. 2 lap 1795

845 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Sófalvi András técsői 
lakos adóságának kifizetéséről Stark Károly javára. 6 lap 1795

846 Máramaros megye alispánjának rendelete a tizedbeszedés 
rendjéről. 6 lap 1795

847 Az öt koronaváros tanácsának felhívása pénzösszeg gyűj-
téséről a katonaság számára. 5 lap 1795

848 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
lakosságától beszedett adókról. 4 lap 1795

849 Értesítés az öt koronaváros képviselőinek üléséről a kato-
nai adó bevezetésével kapcsolatosan. 3 lap 1795

850 Técső város magisztrátusának határozata a városi malom 
bérbe adásáról Molnár Pálnak. 3 lap 1795

851 Kimutatások Técső város bevételeiről. 17 lap 1795-
1796

852 Kimutatások Técső város bevételeiről. 21 lap 1793-
1794

853 Alapszabály a piac felügyelőinek kötelességeiről és joga-
iról. 4 lap 1795

854 A Huszti Királyi Kamara vezetőjének értesítése faírtási en-
gedély kiadásáról a bustyaházai raktárak számára. 1 lap 1795

855 A técsői városi magisztrátus számvevőségének értesítése 
Mészáros Mihály boltbérleti díjának kifizetéséről. 1 lap 1795

856 A máramarosszigeti domíniumi bíróság határozata bor-
szállítási díjak kifizetéséről Gera Ferencnek. 2 lap 1795

857 Técső város magisztrátusának határozata a hidak és a gá-
tak javításáról. 1 lap 1795

858 Técső város magisztrátusának kérvénye a vámjövedelmek 
felhasználásáról a hidak javítására. 2 lap 1795

859 Técső város levelezése a bustyaházai sóraktár vezetőjével 
a raktárak tölgyfaigényéről. 5 lap 1795

860 Kimutatás Técső város bírójának fizetéséről. 2 lap 1795
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861 Técső város bírójának rendelete az öt koronaváros levéltá-
rának rendezéséről. 2 lap 1796

862 Az öt koronaváros levéltári dokumentumainak a leírása. 
29 lap 1796

863 Técső ukrán (ruszin) lakosságának panaszlevele helyze-
tükről és levelezés ezzel kapcsolatban. 7 lap

1796-
1797

864
Técső város lakosainak panaszlevele magisztrátus tagjaira 
a földterületek lefoglalásáról és művelésének megtiltásá-
ról. 2 lap

1796

865 Máramaros megye alispánjának körlevele bírósági, gazda-
sági és más ügyekről. 2 lap 1796

866 A földmérő bizottság rendelete a dohánytermesztésre al-
kalmas földekről. 1 lap 17961796

867 A kerekerdő rétről szénát vásárló técsői lakosok névjegy-
zéke. 2 lap 1796

868 Kimutatások a técsői földek elosztásáról és értékesítésé-
ről. 1 lap

1796-
1799

869 Csernei Mária özvegy kérvénye, amelyben kéri a földmé-
rő bizottságot vitás földügyeinek kivizsgálására. 2 lap  1796

870 Visk főbírájának levele a técsői főbíróhoz az állatok takar-
mányozásáról. 2 lap 1796

871 A máramaros megyei főszolgabíró levele Técső városához 
a termésmennyiség nyilvántartásáról. 1 lap 1796

872 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a técsői Gazda András 
és László Miklós közötti földvitákról. 16 lap

1796-
1798

873 Iratok Szász János és Román Pál felelősségre vonásáról 
terménylopás miatt. 2 lap 1796

874 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a técsői Német István 
és László János közötti földvitákról. 25 lap 1796

875 Batizi István magyarázata bírósági tárgyalásról való távol-
maradása okáról. 2 lap 1796

876
Levelezés Técső város magisztrátusa és a bustyaházai só-
bányák vezetője között a lakosság tiltakozását illetően a 
tölgyek irtása tárgyában. 3 lap

1796

877 Iratok Prodan Mihály lipecka-poljanai lakos felelősségre 
vonásáról pénzlopás miatt. 1 lap 1796

878 Iratok Jura Péter lipecka-poljanai lakos felelősségre voná-
sáról lopás miatt. 1 lap 1796

879 Iratok László József és László Mihály técsői lakosok te-
lekvitáiról. 14 lap 1796
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880 Iratok Kos András técsői lakos felelősségre vonásáról a 
técsői főbíró utasításainak megtagadása ügyében. 1 lap 1796

881 Iratok Janko Gáspár técsői lakos felelősségre vonásáról 
Gönci Mihály elleni becsületsértés miatt. 2 lap 1796

882
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Cserbenyik Mihály 
técsői lakosnak Jakab András elleni becsületsértése ügyé-
ben. 4 lap

1796

883 Iratok Szarvai János técsői lakos felelősségre vonásáról 
Bartos János őr ellen elkövetett testi sértés miatt. 4 lap 1796

884 Iratok Lavos János és Varga János técsői lakosok felelős-
ségre vonásáról verekedés miatt. 3 lap 1796

885 Kimutatások a huszti domínium adószedőjének Técső la-
kosságától beszedett adókról. 8 lap

1795-
1796

886 Kimutatások a huszti domínium adószedőjének Técső la-
kosságától beszedett adókról. 8 lap

1796-
1797

887 Kimutatások Técső város bevételeiről. 16 lap 1796-
1797

888 Kimutatások Técső lakosságának adófizetéséről. 2 lap 1796

889 A Királyi Tanács körlevele a Franciaország ellen folytatott 
háború kiadásainak fedezéséről. 2 lap 1796

890 Kimutatások Técső város lakosságának a katonaság takar-
mánnyal való ellátásáról. 4 lap 1796

891 Técső város magisztrátusának határozata a város kovácsá-
nak fizetéséről. 1 lap 1796

892 Kimutatás Técső város pásztorának fizetéséről. 1 lap 1796

893 Kimutatás a técsői magisztrátus számára különböző fel-
szerelések beszerzéséről. 1 lap 1796

894
Técső város és László János kovácsmester között kötött 
szerződés földterület kiutalásáról kovácsműhely felépíté-
se céljából. 1 lap

1796

895
Fényes Mihályné técsői lakos panaszlevele a királyi bí-
rósághoz a református egyházra, földterület bekebelezése 
miatt. 2 lap

1797

896 Kozák Miklós técsői lakos panaszlevele Técső város ma-
gisztrátusára a tőle lefoglalt legelő tárgyában. 5 lap 1797

897 Viski bíróság jegyzőkönyve azon jobbágyokról, akik nem 
tudták magukat igazolni. 2 lap 1797

898 Iratok nemes Vernika András és Lajos András közötti 
földperről. 3 lap

1797-
1798
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899 Iratok Lozan Miklós és Joón András técsői lakosok fele-
lősségre vonásáról lopás ügyében. 4 lap 1797

900 Iratok Román Pál és Migteleki András técsői lakosok pe-
res földügyeiről. 18 lap

1797-
1799

901 Iratok Gazda András és Barak István técsői lakosok örök-
ségi ügyéről. 46 lap

1797-
1806

902 Jakab András pásztor tanúvallomása lopással kapcsolato-
san. 2 lap 1797

903 Németi Károly néhai técsői lakos hagyatékának inventá-
riuma. 3 lap 1797

904 Iratok Gerely Mihály és Szász István técsői nemesek föld-
ügyi peréről. 9 lap 1797

905 Iratok Kékesi János és Janko Gáspár técsői lakosok föld-
ügyi peréről. 10 lap 1797

906 Iratok Kaszó Andrásnak és Kaszó Jánosnak a Debreceni 
László elleni rágalom ügyében. 2 lap 1797

907 Iratok Kajta András felelősségre vonásáról a Csont István 
ellen elkövetett testi sértés ügyében. 4 lap 1797

908 Iratok Sánta Péter felelősségre vonásáról Dunfalusi Gyula 
ellen elkövetett testi sértés ügyében. 6 lap 1797

909 Migteleki Mihály kérvénye fairtási engedély kieszközlése 
tárgyában. 2 lap 1797

910 Técső város magisztrátusának szerződése a tamásváraljai 
Izsák Istvánnal. 2 lap 1797

911
Szerződés Janko István katonai behívás előtt álló személy 
és Sósfalusi István técsői lakosok között a gyerekek és a 
vagyon feletti gyámsági jogok gyakorlásáról. 7 lap

1797

912 Kimutatások Técső város bevételeiről és kiadásairól. 1797-
1798

913 Kimutatások Técső lakossága adójának elosztásáról. 
15 lap

1797-
1798

914 Kimutatások Técső város lakosságától beszedett adókról. 
6 lap

1795-
1796

915 Iratok a técsői városi kocsma bérbeadásáról László János-
nak. 4 lap

1797-
1800

916 Összesített kimutatások és számlák Técső város kiadása-
iról. 6 lap

1797-
1797

917 Técső város tisztviselőinek névsora. 1 lap 1797
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918 Nagyszőlős főbírájának folyamodványa a lakosság nevé-
ben a város felvételéről az öt koronaváros közé. 1 lap

1797-
1798

919 Az öt koronaváros bíráinak folyamodványa a Királyi Ka-
marával folytatott perek felgyorsításáról. 2 lap 1798

920 A királyi kincstár folyamodványa a técsői magisztrátus-
hoz faanyag kiutalásáról. 2 lap 1798

921 Iratok Sófalusi István és Kozák Mihály técsői lakosok vi-
tájáról házépítés ügyében. 6 lap 1798

922 Jegyzőkönyv Gazda János técsői lakos rétjeinek értékéről. 
1 lap 1798

923 Iratok Majos István técsői lakos és a Máramarosi Királyi 
Kamara közötti vitás vagyonügyekről. 7 lap 1798

924 Iratok a Majos István és Majlát Gergely közötti vitás va-
gyonügyekről. 6 lap 1798

925 Iratok a Kékesi Gáspár és Kos András técsői lakosok kö-
zötti vitás földügyekről. 26 lap 1798

926 Iratok a Székely Barbara és Csebanik Mihály técsői lako-
sok közötti vitás földügyekről. 10 lap 1798

927 Iratok Joó Gáspár és Lénárt Erzsébet közötti vitás föld-
ügyekről. 19 lap 1797

928 Iratok a Sóújfalusi István és Sóújfalusi Erzsébet közötti 
vitás földügyekről. 15 lap

1798-
1799

929 Jegyzőkönyv Sutka István kiskorú felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 2 lap 1798

930 Iratok Pinici Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 3 lap 1798

931 Iratok Pálfi János técsői lakos felelősségre vonásáról kato-
nákkal való verekedése miatt. 4 lap 1798

932 Iratok Botaci István técsői lakos felelősségre vonásáról a 
szülei ellen elkövetett becsületsértések miatt. 2 lap 1798

933 Iratok Jacko Ilona técsői lakos felelősségre vonásáról a 
Solkó János elleni becsületsértés miatt. 1 lap 1798

934
Iratok Somka János técsői lakos felelősségre vonásáról a 
técsői magisztrátus tisztviselői ellen elkövetett becsület-
sértések miatt. 4 lap

1798

935 Iratok Kádár János felelősségre vonásáról a Kozák Ilona 
ellen elkövetett erőszak miatt. 3 lap 1798

936 Veléte bírójának levele Visk bírájához a vásári vám csök-
kentése ügyében. 2 lap 1798
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937 Árjegyzék a szemes terményekre. 1 lap 1798

938 Kimutatások Técső város bevételeiről és kiadásairól. 
24 lap 1798

939 Técső város adószedőjének kimutatása az adók elosztá-
sáról. 2 lap 1797

940 Az öt koronaváros bíráinak levele Máramaros megye alis-
pánjához a tisztviselők visszaéléseiről. 2 lap 1798

941 Derzsi Ferenc igazolása (oklevele) a református kollégi-
um elvégzéséről. 1 lap 1798

942 Szerződés Timcsuk István földjeinek bérbeadásáról. 1 lap 1799

943 Utasítás az öt koronaváros ügyvédjének kötelezettségei-
ről. 2 lap 1799

944 A főbíró értesítése a halálos ítéletek végrehajtásának rend-
jéről. 1799

945 Az öt koronaváros felhívása Szabó Sámuel ügyészhez a 
privilégiumok megerősítése ügyében. 1 lap 1799

946 Gyűlésre szóló meghívó, amelyet a huszti főbíró küldött 
Técső főbírájának. 1 lap 1799

947 Iratok Csont István és Koszó András técsői lakosok föld-
ügyi pereskedéséről. 10 lap 1799

948 Iratok Gönci Anna, Bodó Éva técsői lakosok örökségi 
ügyéről. 27 lap

1799-
1801

949 Iratok Kaszó András és Debreceni László técsői lakosok 
örökségi ügyéről. 13 lap 1799

950 Iratok Kékesi Gáspár és Kós András técsői lakosok föld-
ügyi pereskedéséről. 12 lap 1799

951 Iratok Diósi János és Bácai Sámuel técsői lakosok pénz-
ügyi pereskedéséről. 1 lap 1799

952 Iratok Sófalusi István técsői lakosok földügyi pereskedé-
séről. 8 lap 1799

953
Iratok Sósfalusi István, római katolikus kurátor felelős-
ségre vonásáról a Bíró Katalintól eltulajdonított disznó 
ügyében. 11 lap

1799

954 Técső jegyzőinek tanúvallomási jegyzőkönyvei lopások 
ügyében. 3 lap 1799

955 Iratok Molnár András técsői lakos felelősségre vonásáról 
erkölcstelen életvitel miatt. 4 lap 1799

956 Iratok Pudla Péter és Kis Mária felelősségre vonásáról er-
kölcstelen életvitele miatt. 10 lap 1799
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957 Iratok Pozó Éva técsői lakos felelősségre vonásáról er-
kölcstelen életvitele miatt. 4 lap 1799

958
Iratok Tóth Gáspár máramarosszigeti lakos felelősségre 
vonásáról Davidovics Teodor elleni becsületsértés miatt. 
3 lap

1799

959 Tanúvallomások jegyzőkönyve a técsői lakosok és kato-
nák verekedéséről a város piacán. 5 lap 1799

960 Iratok Petrész István técsői lakos felelősségre vonásáról 
Székely Barbara elleni rágalom miatt. 3 lap 1799

961 Iratok Resteli Erzsébet técsői lakos felelősségre vonásáról 
Mészáros Katalin elleni becsületsértés miatt. 6 lap

1799-
1800

962 Az öt koronaváros folyamodványa árú szállítás engedé-
lyezéséről. 3 lap 1799

963 Máramarossziget bírójának levele a piaci rend megszegő-
inek büntetéséről. 2 lap 1799

964 Jegyzőkönyv técsői városi húsbolt ellenőrzéséről. 1 lap 1799

965 A huszti domínium adószedőjének kimutatásai a város la-
kóitól beszedett adókról. 6 lap 1799

966 Técső város számlái a beszedett katonai adókról. 8 lap 1799-
1805

967
Técső város főbírójának, Gazda Jánosnak az értesítése 
Máramaros megyéhez a katonai toborzás költségeiről. 
2 lap

1799

968 Kimutatások Técső város lakosságától beszedett termé-
szeti adókról a katonaság számára. 3 lap 1799

969 Az öt koronaváros folyamodványa az adók csökkentése 
tárgyában. 7 lap 1799

970 Kimutatások Técső város bevételeiről és kiadásairól. 
29 lap

1799-
1800

971 Kimutatások Rétegi István adószedő által beszedett adók-
ról. (1797-1798) 2 lap 1799

972 Técső bírójának folyamodványa út és hídjavításokról. 
2 lap. 1799

973
Técső gazdasági vezetőjének panasza a magisztrátus tag-
jaira (Sósfalusi Jánosra, Kékesi Gáspárra és másokra) 
tisztségükkel való visszaélés miatt. 6 lap

1799

974
Máramarossziget bírójának és ügyvédjének levele Técső 
város bírójához a bírósági tárgyalások idejéről és helyéről. 
4 lap

1799
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975 Levelezés Máramarossziget és Técső bírója között a bíró-
sági tárgyalási rendről. 8 lap 1799

976 Huszt első bírójának levele Visk bírójához az öt koronavá-
ros ügyvédjének kötelezettségeiről. 3 lap 1799

977 Jegyzőkönyvek az öt koronaváros üléseiről. 23 lap 1800-
1806

978 Técső bírójának folyamodványa Hodosi István nemességi 
vizsgájáról. 1 lap 1800

979 Az öt koronaváros magisztrátusainak levelezése az ügyvé-
dekkel privilégiumaik védelme ügyében. 19 lap 1800

980 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Sófalusi András fele-
lősségre vonásáról gyújtogatásért. 60 lap

1800-
1801

981 Beda Éva técsői lakos folyamodványa örökségének szét-
osztása ügyében. 1 lap 1800

982
Pogány Gáspár úrmezői lakos folyamodványa Técső ma-
gisztrátusához disznók makkoltatásának engedélyezéséről 
a técsői erdőkben. 6 lap

1800

983
Pogány Benjamin úrmezői lakos folyamodványa Técső 
magisztrátusához disznók makkoltatásának engedélyezé-
séről a técsői erdőkben. 1 lap

1800

984 Máramaros megye szolgabírájának levele Pogány Gáspár 
disznóinak erdei makkoltatásáról. 1 lap 1800

985 Pogány Gáspár úrmezői lakos folyamodványa Técső ma-
gisztrátusához disznók makkoltatásáról. 1 lap 1800

986 Técső bírójának levele Pogány Gáspár úrmezői lakosnak 
makkszedés engedélyezéséről a técsői erdőkben. 2 lap 1800

987 Técső magisztrátusának határozata Dobka Péter juhász 
ügyében. 4 lap 1800

988
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Szligen Ferenc és 
Brinzenik István juhászok felelősségre vonásáról Kőrösi 
József ökreinek elvesztése miatt. 5 lap

1800

989
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Sanko Mihály, Sankó 
János és Sankó Anna técsői lakosok örökségi ügyéről. 
35 lap

1800-
1805

990 Iratok Csont István és Diósi István técsői lakosok közötti 
földvitáról. 18 lap

1800-
1802

991 Szerződés Pogány Mária úrmezői lakos és Técső magiszt-
rátusa között a disznók makkoltatásáról. 2 lap 1800

992 Técső bírójának kérvénye Máramaros megyéhez a legelők 
közös használatáról. 5 lap 1800
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993 Máramarossziget magisztrátusának értesítése Johan Lász-
ló szeszfőzéséről. 10 lap 1800

994 Técsői lakosok panaszlevele Banházi Sára lopásairól. 
8 lap 1800

995 Tanúvallomások jegyzőkönyve lopással kapcsolatos 
ügyekben. 5 lap 1800

996 Iratok Cserbanyik Petrás técsői lakos felelősségre vonásá-
ról tehénlopás miatt. 5 lap 1800

997 Iratok Bori István técsői lakos felelősségre vonásáról lo-
pás miatt. 6 lap 1800

998 Iratok Bartos Anna técsői lakos felelősségre vonásáról te-
hénlopás miatt. 2 lap 1800

999 Iratok Kállai József técsői lakos felelősségre vonásáról a 
mezőőrök elleni fellépése miatt. 13 lap

1800-
1801

1000
Tanúvallomások jegyzőkönyve Gönczi Sámuel, Mihály 
és István, László János técsői lakos elleni becsületsértés 
ügyében. 6 lap

1800

1001 Iratok Sófalusi András técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 4 lap 1800

1002 Bírósági határozatok Katrin István és felesége közötti csa-
ládi kapcsolatok rendezése ügyében. 1 lap 1800

1003 Iratok Majner Akszin felelősségre vonásáról Negres Doti 
ellen elkövetett becsületsértés miatt. 2 lap 1800

1004 Iratok Jakab András técsői lakos felelősségre vonásáról 
Molnár Petrás ellen elkövetett becsületsértés miatt. 4 lap 1800

1005 Utasítások az orvosok számára a járványok terjedése ide-
jén. 3 lap 1800

1006 Utasítások a községi bírók számára járványok terjedése 
idején. 7 lap 1800

1007 Utasítások a közigazgatási területek vezetői számára a jár-
ványok elleni harccal kapcsolatosan. 7 lap 1800

1008 Utasítások a higiéniai követelményekről járványok terje-
dése idején. 8 lap 1800

1009 Levelezés Máramaros megye főispánja és Técső város bí-
rája között a járványok okozta károkról. 11 lap

1800-
1802

1010 A huszti sókamara vezetőjének levele Técső város bírájá-
hoz erdővágás engedélyezése ügyében. 1 lap 1800

1011 Técső magisztrátusának tiltakozása Jódi Péter Máramaros 
ügyészéhez a Técsőtől lejjebb építendő gátak miatt. 5 lap

1800-
1801
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1012 Darvay Dániel kérvénye segélyezéséről. 5 lap 1800

1013 A huszti domínium adószedőjének kimutatása a técsői la-
kosoktól beszedett adókról (1899-1800) 30 lap 1800

1014 Técső adószedőjének kimutatása az adók felosztásáról a 
lakosság között az 1798-1799. évről. 2 lap

1798-
1800

1015 Técső város bevételeinek és kiadásainak mérlege. 25 lap 1800-
1802

1016 Técső város magisztrátusának rendelete a marhavágások-
ról és a hús értékesítéséről. 1 lap 1800

1017 A királyi kancellária értesítése Técső vásárjogának bőví-
téséről. 2 lap 1800

1018 Manuhovics técsői kereskedő számlái Palatin János tiszt-
viselő adóságairól. 2 lap 1800

1019 Pogány Gáspár úrmezői lakos panaszlevele Técső város 
magisztrátusához a disznók erdei makkoltatásáról. 2 lap 1800

1020 Iratok Sámuel Móricnak, az öt koronaváros képviselője 
pesti utazásainak fedezéséről. 7 lap 1800

1021 Iratok a pesti utazások fedezéséről. 10 lap 1800

1022 Kimutatások a técsői földtulajdonosok által eladott rétek-
ről.

1800-
1802

1023 Iratok Sok László felelősségre vonásáról a magisztrátus 
utasításának megtagadása miatt. 2 lap 1801

1024 Bírósági jegyzőkönyvek Genci András és Cserban Péter 
técsői lakosok földüggyel kapcsolatos pereiről. 27 lap

1801-
1803

1025 György István técsői lakos földjének elzálogosításáról. 
1 lap 1801

1026 Iratok Brenzanik István técsői lakos felelősségre vonásá-
ról lopás miatt. 2 lap 1801

1027 Iratok különböző személyek felelősségre vonásáról lopás 
miatt. 2 lap 1801

1028 Iratok néhai Sófalusi András örökségének felosztásáról. 
15 lap 1801

1029 Veronika Mihály néhai técsői lakos örökségének inventá-
riuma. 2 lap 1801

1030 A kerekhegyi sóbánya vezetőjének panaszlevele a técsői 
mezőőrökre marhák eltulajdonítása miatt. 2 lap 1801

1031 Iratok Kuben Vencel técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 1 lap 1801
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1032 Iratok Üveges Gergely apsai lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 2 lap 1801

1033 Iratok Ormánközi Ferenc, Bíró András és Lator Imre técsői 
lakos felelősségre vonásáról irathamisítás miatt. 2 lap 1801

1034 Iratok László István técsői lakos felelősségre vonásáról 
Buden Mária ellen elkövetett erőszak miatt. 4 lap 1801

1035
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Ubrin Barbara és 
Lengyel Kriska házasságon kívüli kapcsolatuk ügyében. 
2 lap

1801

1036 Iratok Butta Péter és felesége Júlia técsői lakos felelősség-
re vonásáról rendbontás miatt. 2 lap 1801

1037 Iratok Németi István técsői lakos felelősségre vonásáról 
italozása és felesége bántalmazása miatt. 3 lap 1801

1038 Bustyaházai tisztviselők kérvénye Técső város magisztrá-
tusához erdővágás tárgyában. 1 lap 1801

1039 A Máramarosi Kormányzói Tanács határozata a hadi cé-
lokra lefoglalt szekerek kifizetésének rendjéről. 1 lap 1801

1040
Iratok Salamon János felelősségre vonásáról Brika János 
katonai parancsnok ellen elkövetett becsületsértés miatt. 
4 lap

1801

1041 Szatmár városának levele Técső magisztrátusához a vá-
mok beszedésének szabályairól. 4 lap 1801

1042 Értesítés Técső város vásártartásáról. 4 lap 1801

1043 A Máramaros megyei hivatal értesítése a técsői vásárok 
megtartásáról. 1 lap 1801

1044 A huszti diminium adószedőjének kimutatása a técsői la-
kosok által beszedett adókról. 15 lap 1801

1045 Técső adószedőjének, Dabolci Györgynek kimutatása a 
város lakóitól beszedett adókról. 2 lap 1801

1046 Técső város bevételeinek és kiadásainak mérlege az 1800. 
évről. 2 lap 1801

1047 Ügyvédek levelei az öt koronavárosokhoz. 23 lap 1801-
1806

1048 Técső városa és Szűcs György kerékgyártó között létrejött 
munkaszerződés. 1 lap 1801

1049 Bírósági idézés Szentpály István részére az öt koronavá-
ros perével kapcsolatosan. 3 lap

1801-
1802

1050 Bírósági idézés Szentpály István részére. 3 lap 1802
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1051 Bak Dávid használati utasítása a keményítő kinyerése 
módjáról a burgonyából. 5 lap 1802

1052 II. Ferenc császár rendelete a pénzforgalomról és a pénz-
váltásról. (nyomtatvány) 2 lap 1802

1053 Szerződés a técsői magisztrátus által Bező községnek el-
adott földekről. 2 lap 1802

1054 Iratok Lajos András és László Zsuzsanna técsői lakosok 
közötti földperről. 55 lap

1802-
1808

1055 Iratok Kovács Katalin és Lekes Mihály közötti örökségi 
perről. 10 lap 1802

1056 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Petrás Mihály és Bár-
dos Mihály közötti vagyonperről. 2 lap 1802

1057 A técsői bíróság tárgyalásainak jegyzőkönyve jobbágyok 
felelősségre vonásáról lopás miatt. 8 lap 1802

1058 Iratok Horváth Anna felelősségre vonásáról pénzlopás mi-
att. 5 lap 1802

1059 Iratok Kovács Márton técsői lakos felelősségre vonásáról 
a György András állatmérgezés miatt. 23 lap

1802-
1804

1060 Bírósági tárgyalási jegyzőkönyv Kovács Anna erkölcste-
len életviteléről. 2 lap 1802

1061 Iratok Molnár András felelősségre vonásáról a Mokovszki 
János és lánya ellen elkövetett becsületsértés miatt. 2 lap 1802

1062 Feljegyzések a katonák családi állapotáról. 1 lap 1802

1063 Técső város adószedőjének levelezése Técső város bírójá-
val az erdővágásokról. 2 lap 1802

1064 Kimutatások a földterületek elosztásáról és eladásáról a 
técsői lakosok számára, házépítés céljából. 2 lap 1802

1065 A húsárusok felügyelőjének jelentése a Fleiser Mátyás ál-
tal árult húsok rossz minőségéről. 1 lap 1802

1066 A Máramaros megyei közgyűlések jegyzőkönyve (1802. 
szeptember 29.) a pénzváltás rendjéről. 2 lap 1802

1067
Kimutatások a técsői lakosságától a huszti domínium 
adószedőjétől beszedett adókról, az 1801-1802. évekről. 
15 lap

1802

1068
Kimutatások a técsői lakosságától a huszti domínium adó-
szedője, Horváth János által beszedett adókról, az 1801. 
évről. 2 lap

1802

1069 Kimutatások a técsői lakosok által bérelt földrészlegek 
számáról. 4 lap

1802-
1803
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1070 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adókról. 
16 lap 1802

1071 Utasítás a bírók és a városi tanácsadók választásáról. 
3 lap 1802

1072 Técső bíróinak kérvénye Szűcs György nemesi származá-
sának alátámasztásáról a megyei hatóság által. 4 lap 1802

1073 A técsői magisztrátus és László János között kötött föld-
bérleti szerződés. 2 lap 1802

1074 Bírósági iratok Németi András vagyonának tehermentesí-
téséről. 46 lap

1803-
1809

1075 Szerződés Ertli József házának eladásáról a técsői ma-
gisztrátusnak. 2 lap 1803

1076
Kimutatás a técsői magisztrátus szerszámainak felújítá-
sáról, amit Szőlősi Mihály és Bosonyi Márton kovácsok 
végeztek el. 12 lap

1803-
1808

1077
Az öt koronaváros ügyvédjének, Marna Sámuelnek rende-
lete a jegyzők által összeállítandó bírósági jegyzőkönyvek 
megírásának rendjéről. 4 lap

1803

1078
A kerekhegyi sóbánya vezetőjének értesítése a técsői ma-
gisztrátushoz munkások kiküldéséről az erdőirtásokhoz és 
a szükséges famennyiségről. 2 lap

1803

1079 Iratok Berend Vinusz és Darmai András técsői lakosok fe-
lelősségre vonásáról lólopás miatt. 3 lap 1803

1080
Az öt koronaváros bírójának panasza Máramaros megye 
alispánjához a szaploncai lakosokra, a Nyíres mezei károk 
miatt. 2 lap

1803

1081 Técső város magisztrátusának határozata a Máramaros és 
Szatmár megyék közötti határvonal újraméréséről. 2 lap 1803

1082 Iratok Borsos István örökségi ügyéről. 16 lap 1803
1083 Iratok Beke József adóságával kapcsolatosan. 23 lap 1803

1084 Iratok Kovács István feleségének felelősségre vonásáról 
erkölcstelen életmódja miatt. 5 lap 1803

1085 Iratok Losonci János felelősségre vonásáról, Serbanik Mi-
hállyal szemben elkövettet csalás miatt. 15 lap

1803-
1808

1086 Iratok Sztepei Jakab és Kis András felelősségre vonásáról 
rendbontás miatt. 2 lap 1803

1087 Iratok Székely Barbara felelősségre vonásáról Dodi Kata-
lin elleni becsületsértése tárgyában. 2 lap 1803

1088 Katonatoborzási rendszabályok. 5 lap 1803
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1089 Újonc katonák névjegyzéke az 1796-1802 évekről. 3 lap 1803

1090 Máramaros felső bíróságának rendelete a bíróságok által 
végrehajtott vagyonelkobzások rendjéről. 1 lap 1803

1091 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
város lakosaitól beszedett adókról (1802-1803). 17 lap 1803

1092 Kimutatások a Técső város lakói által fizetett adókról. 
15 lap 1803

1093 Kimutatások Técső adószedője, Uglyai István által a város 
lakosaitól beszedett adókról az 1801-1802. évekről. 2 lap 1803

1094 Técső város bevételeinek és kiadásainak mérlege. 29 lap 1803-
1804

1095 Técső város bevételeinek és kiadásainak mérlege az 1801-
1802. évekről 24 lap 1803

1096 Máramaros megye tartományi tanácsának rendelete a ke-
nyér árának szabályozásáról. 2 lap 1803

1097 Técső magisztrátusának határozata a város kocsmájának 
bérléséről. 6 lap 

1803-
1806

1098
Szerződés Gence Mihály és Révész Mihály técsői lakosok 
között az építkezéshez szükséges fűrészáru leszállításáról. 
1 lap

1804

1099 Szerződés Tokár György novoszelicai lakos és Técső ma-
gisztrátusa között a földművelés feltételeiről. 1 lap 1804

1100 Tokár György técsői lakos földjének elzálogosításáról. 
1 lap 1804

1101 Kovács Erzsébet kérelme iratok kiadásáról, amelyek tulaj-
donjogát támasztják alá ingatlanokra. 1 lap 1804

1102 Jegyzőkönyvek a marhák által okozott károk felmérésé-
ről, ami a técsői földtulajdonosok földjén történt. 2 lap 1804

1103 Iratok örökség felosztásáról Bíró András és Janko Mihály 
között. 55 lap

1804-
1807

1104 Iratok Bulikó Jónás úrmezői lakos felelősségre vonásáról 
disznólopásért. 4 lap 1804

1105 Számlák a tiszai kompok építésének költségeiről. 1804-
1810

1106 Técső város bírájának kérvénye csatornák építéséről. 
2 lap 1804

1107 Kimutatás a jegyzői irodahelyiség felújítására fordított 
összegekről. 1 lap 1804
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1108 A kerekhegyi sóbánya vezetőjének levele Técső város bí-
rájához az erdőirtásra kijelölt területekről. 1 lap 1804

1109 Iratok Gazda István técsői lakos felelősségre vonásáról 
Kovács András ellen elkövetett sértések miatt. 2 lap 1804

1110
Iratok Sósfalusi István técsői lakos felelősségre vonásá-
ról Vizaknai Dániel ellen elkövetett becsületsértés miatt. 
8 lap

1804

1111 Técső bírójának kérvénye a szekerek által végzendő mun-
kálatok munkadíjának emeléséről. 1 lap 1804

1112 Técső város bírójának rendelete a természeti adók besze-
désének rendjéről. 1 lap 1804

1113 Erdő Sámuel técsői adóbeszedő kimutatása a lakosságtól 
beszedett pénzösszegekről. 2 lap 1804

1114 Técső város lakosaitól, a huszti domínium adóbeszedője 
által, beszedett adók jegyzéke. 27 lap 1804

1115 Técső város gondnokának bevételi és kiadási mérlege. 
28 lap 1804

1116 Kriger Sámuel orvos utasítása a himlő elleni intézkedé-
sekről. 1 lap 1804

1117 Szerződés a técsői magisztrátus és Bekényi József között 
a lovak őrzésével és gondozásával kapcsolatban. 1 lap 1804

1118 Técső város magisztrátusának tiltakozása a Királyi Kama-
ra által folytatott bírósági ügyek ellen. 2 lap

1804-
1805

1119 Szerződés Mészáros József és Cserbanyik Mihály técsői 
lakosok föld adásvételéről. 2 lap 1805

1120 Iratok Munkácsi András és Tarics István técsői lakosok 
vitájáról szénalopás ügyében. 4 lap 1805

1121 Batizi István, volt fegyenc kötelezvénye a törvények be-
tartásáról. 2 lap

1805-
1811

1122
Tanúvallomások jegyzőkönyve jobbágyok lopásával kap-
csolatosan és a katolikus közösség kezeslevele evvel az 
üggyel kapcsolatosan. 6 lap

1805

1123 Iratok Negre Ádám técsői böllér felelősségre vonásáról 
marhalopás miatt. 31 lap 1805

1124 Iratok Géczi Ilona técsői lakos felelősségre vonásáról lo-
pás miatt. 8 lap 1805

1125 Iratok Szijus Julianna técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 2 lap 1805

1126 Técső város magisztrátusának szerződése Brenzánik Já-
nossal legelőbérlésről. 1 lap 1805
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1127 László András técsői lakos örökségének inventáriuma. 
3 lap 1805

1128 Jegyzőkönyvek a huszti domínium szarvasmarhái által 
okozott károkról a Técsőhöz tartozó területeken. 4 lap 1805

1129 Iratok örökség felosztásáról Illés Ilona, Anna és László 
técsői lakosok között. 21 lap

1805-
1807

1130 Técső magisztrátusának határozata Kontor József tulaj-
donjogának visszaállításáról a rétekre. 2 lap 1805

1131 Iratok Gönczi Anna técsői lakos Tóth Andrással kötött 
bérleti szerződésének megszegéséről. 9 lap 1805

1132
A bustyaházai királyi birtok tisztviselőinek folyamodvá-
nya Técső város bírójához az erdővágásokkal kapcsola-
tosan. 4 lap

1805

1133 A királyi helytartó rendelete az egyedülálló ifjak felmen-
téséről a katonai szolgálat alól. 3 lap 1805

1134 Técső város bírójának folyamodványa az egyedülálló if-
jak katonai szolgálattól való felmentéséről. 2 lap 1805

1135 Iratok Jankó Gáspár técsői lakos felelősségre vonásáról 
gyerekgyilkosság miatt. 31 lap 1805

1136 Iratok Román Sarolta técsői lakos felelősségre vonásáról 
Szücs György ellen elkövetett becsületsértés miatt. 6 lap

1805-
1808

1137
Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
lakosságától beszedett adókról az 1804-1805. évekről. 
30 lap

1805

1138
Kimutatások a huszti domínium adószedője, Mezei István 
által Técső lakosságától beszedett adókról az 1803-1845. 
évekről. 2 lap

1805

1139 Kimutatás Técső város kiadásairól, amit az állami tisztvi-
selők fogadására használtak fel. 1 lap

1805-
1812

1140 Técső város pénzügyi mérlege az 1805. évről. 31 lap 1805

1141 Ung Pál máramarosszigeti lakos panasza a magas viteldí-
jak miatt. 6 lap 1805

1142 Máramaros megye közgyűlésének határozata a viteldíjak 
megállapításáról. 2 lap 1805

1143 Kimutatások a királyi helytartó Máramarosba való szállí-
tásának díjáról. 2 lap 1805

1144 Irat Cserbányik Péter földjének elzálogosításáról. 1 lap 1805

1145 Szerződés a Cserbanyik Mihálynak folyósított kölcsön 
feltételeiről. 1 lap 1805
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1146 Técső lakosainak panasza a magisztrátus tagjaira az erdő-
használattal kapcsolatosan. 7 lap 1806

1147
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Magyari Sámuel és 
Batizi Mihály técsői lakosok felelősségre vonásáról állami 
titoktartásuk ügyében. 14 lap

1806

1148 Máramaros megye közgyűlésének határozata a magyar ál-
lami nyelv kötelező bevezetéséről. 1 lap 1806

1149
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Mosztori László fele-
lősségre vonásáról a magisztrátus utasításainak megtaga-
dása miatt. 2 lap

1806

1150 Néhai Beke József örökségének inventáriuma. 2 lap 1806

1151 Kimutatások a técsői lakosok által bérelt legelőkről. 2 lap 1806-
1808

1152 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Técső jegyzőjétől a jobbá-
gyokról, akiket lopásért vettek őrizetbe. 2 lap 1806

1153 Iratok Kozák Mihály földjének visszaszolgáltatásáról 
Vernik Mihálynak. 26 lap 1806

1154 Iratok Gazda Sámuel técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 2 lap 1806

1155
Máramaros megye úriszékének határozata a városi ma-
gisztrátusok által készített bírósági jegyzőkönyvek előké-
szítésének rendjéről. 2 lap

1806

1156 Sófalusi János técsői lakos kötelezvénye a törvények be-
tartásáról. 1806

1157
Galambos Mózes és Kozák Mihály garacia levele Técső 
városához Gazda Sámuel szabadon bocsátása ügyében. 
1 lap

1806

1158 Bírósági jegyzőkönyvek Mándi Ferenc és Kocka Mihály 
felelősségre vonásáról rendbontás miatt. 4 lap 1806

1159
Bírósági jegyzőkönyvek Balobán Ferenc és Brum Sarol-
ta felelősségre vonásáról erkölcstelen életvitelük miatt. 
4 lap

1806

1160 Bírósági jegyzőkönyvek Kozák Mária técsői lakos fele-
lősségre vonásáról erkölcstelen életvitele miatt. 2 lap 1806

1161 Bírósági jegyzőkönyvek Berki Sándor és Pinci János fele-
lősségre vonásáról erkölcstelen életmódjuk miatt. 5 lap 1806

1162
Técső város magisztrátusának folyamodványa a kerekhe-
gyi sóbányászat engedélyezésének kieszközlése ügyében. 
2 lap

1806-
1806
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1163
Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
lakosságától beszedett adókról, az 1805-1806. évekről. 
34 lap

1806

1164 Kimutatások Koós András adószedő által a Técső város 
lakosaitól beszedett adókról. 2 lap 1806

1165
Olmusz Mihálynak, Técső város gondnokának mérlege 
a bevételekről és a kiadásokról az 1806-1807. évekről. 
18 lap

1806-
1808

1166 Kikes Andrásnak, Técső gazdasági vezetőjének mérlege a 
bevételekről és a kiadásokról. 31 lap

1806-
1807

1167
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Jakab András kovács-
mester panaszlevelével kapcsolatosan, amelyben sérelme-
zi jogainak korlátozását. 5 lap

1807

1168 Juhász János folyamodványa földterület kiutalásáról épít-
kezés céljából. 2 lap

1806-
1807

1169 Kimutatás a técsői gazdátlan házakról és földterületekről. 
1 lap 1807

1170 Jegyzőkönyvek a nyagovai és az irholci lakosok disznói 
által a técsői földtulajdonosoknak okozott károkról. 2 lap 1807

1171 Remetei András úrmezői lakos kötelezvénye Técső város-
ának, a juhok által okozott károk megtérítéséről. 1 lap 1807

1172 Börtönőrök jelentései a Técsőről és Máramarosszigetről 
Husztra szállított rabok ügyében. 2 lap 1807

1173 Técső magisztrátusa ülésének a jegyzőkönyve Jakab And-
rás és Zsoltics János városi lakosok béküléséről. 1 lap 1807

1174 Iratok Makovszki Mihály técsői lakos felelősségre voná-
sáról gyilkosság miatt. 57 lap 1807

1175 Técső város jegyzője által kiállított jegyzőkönyvek lopás-
sal gyanúsított parasztok ügyében. 18 lap 1807

1176 Técső város jegyzőjének határozata a lopásért bebörtön-
zött parasztok fenyítéséről. 3 lap 1807

1177 Iratok Janko István técsői lakos felelősségre vonásáról a 
Nagy Mihálytól lopott fegyver miatt. 10 lap 1807

1178
Técső város magisztrátusa ülésének jegyzőkönyve 
Serbanyik János fuvarozó büntetéséről italozás miatt. 
3 lap

1807

1179 Bírósági jegyzőkönyv Mitrusz Ilona técsői lakos felelős-
ségre vonásáról erkölcstelen életvitel miatt. 4 lap 1807

1180 Bírósági jegyzőkönyv Maljár Násztya técsői lakos felelős-
ségre vonásáról erkölcstelen életvitele miatt. 2 lap 1807
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1181
A református egyház képviselőinek jegyzőkönyve Lász-
ló Mihály és felesége közötti konfliktus kivizsgálásáról. 
1 lap

1807

1182
Bírósági jegyzőkönyv László András técsői lakos felelős-
ségre vonásáról, Kozák Miklós ellen elkövetett becsület-
sértése miatt. 1 lap

1807

1183
Bírósági jegyzőkönyv Kovács Erzsébet técsői lakos fele-
lősségre vonásáról Serfőző Mária ellen elkövetett becsü-
letsértés miatt. 9 lap

1807

1184
Bírósági jegyzőkönyv Dobonci András técsői lakos fele-
lősségre vonásáról Pinici János ellen elkövetett becsület-
sértés miatt. 2 lap

1807

1185
Bírósági jegyzőkönyv Kusnyir Ferenc técsői lakos fele-
lősségre vonásáról Jakab András ellen elkövetett becsület-
sértés miatt. 4 lap

1807

1186 I. Ferenc császár dekrétuma a vásári kereskedőktől besze-
dendő adóról. (nyomtatvány) 2 lap 1807

1187 Kimutatások Kovács András adószedő által Técső város 
lakosaitól beszedett adókról. 4 lap 1807

1188 Técső város magisztrátusának határozata a malmok bér-
beadásáról. 3 lap 1807

1189 Técső gondnokának panasza Molnár Ferencre a vámjöve-
delem eltulajdonítása miatt. 4 lap 1807

1190
Bírósági jegyzőkönyvek Visk, Técső, Máramarossziget 
és Huszt városok vitáiról a vám beszedésének kérdéséről. 
28 lap

1807-
1830

1191 Iratok Berki Sándor técsői lakos felelősségre vonásáról 
bérleti szerződés megszegése miatt. 2 lap 1807

1192 Técső város szerződéskötésének feltételei rétek eladásáról 
Reteli Jánosnak. 2 lap 1807

1193 Nagy Ádám kérvénye gondnok kinevezéséről hozzátarto-
zóinak ingatlan vagyonához. 2 lap

1807-
1808

1194 Kovács Erzsébet técsői lakos végrendelete. 2 lap 1808

1195
Bírósági jegyzőkönyvek Técső magisztrátusa és Pogány 
Gáspár úrmezői lakos közötti földbérlettel kapcsolatos vi-
tákról. 34 lap

1808-
1823

1196 Iratok Román István, Román Ilona és Román Pál örökösö-
dési ügyében. 17 lap

1808-
1810

1197 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Bodnár István lopással vá-
dolt kézműves ügyében. 2 lap 1808
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1198 Bírósági jegyzőkönyv Zay Ilona és Bíró Mihály técsői la-
kos felelősségre vonásáról, terménylopás miatt. 27 lap 1808

1199 Bírósági jegyzőkönyv Domini György és Marinec Deme-
ter técsői lakos felelősségre vonásáról lopás miatt. 11 lap 1808

1200 Bírósági jegyzőkönyv Veble Togyer bustyaházai lakos fe-
lelősségre vonásáról pénzlopás miatt. 9 lap 1808

1201 Bírósági jegyzőkönyv Gyöngyös János técsői lakos fele-
lősségre vonásáról gyilkosság miatt. 8 lap 1808

1202 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Gyöngyösi János mérge-
zése ügyében. 18 lap 1808

1203
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Erdő Gáspár felelősségre 
vonásáról Araki Katalin ellen elkövetett sértés ügyében. 
2 lap

1808

1204
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Molnár Péter felelősség-
re vonásáról Jakao István ellen elkövetett becsületsértés 
ügyében. 2 lap

1808

1205
Iratok Bíró Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról 
Diósi András ellen elkövetett becsületsértés ügyében. 
6 lap

1808

1206 Kovács Mihály elbocsátó levele a katonaságtól. 2 lap 1808

1207 A técsői magisztrátus rendelete a Máramaros megyének 
fizetendő adóságokról. 1 lap 1808

1208
A huszti domínium adószedőjének kimutatása a técsői 
lakosoktól beszedett adókról, az 1807-1808. évekről. 
30 lap

1807-
1808

1209
A huszti domínium adószedőjének kimutatása a técsői 
lakosoktól beszedett adókról, az 1808-1809. években. 
26 lap

1808-
1809

1210 Kimutatások adókivetésekről a técsői lakosok között. 
16 lap 1808

1211 Técső város gondnoka, Joó Gáspár által készített pénzügyi 
mérleg a város bevételeiről és kiadásairól. 17 lap

1808-
1809

1211a Szerződések a técsői magisztrátus által eladott földekről a 
város lakóinak. 1 lap 1808

1212 A leleszi konvent ülésének jegyzőkönyve a leleszi határ 
kiigazításáról. (eredeti, viaszpecséttel) 1808

1213 A técsői megyei hivatal épületének javításáról rögzített 
jegyzőkönyv. 1 lap 1809

1214 Iratok Diósi János técsői lakos felelősségre vonásáról szü-
lei ellen elkövetett durva bánásmód ügyében. 1 lap 1809
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1215 Iratok László Mihály felesége és Burkus Mária técsői la-
kosok felelősségre vonásáról verekedés ügyében. 4 lap 1809

1216 Az öt koronaváros képviselői ülésének jegyzőkönyve. 
14 lap 1809

1217 Kivonatok a técsői lakosok peres ügyeinek bírósági jegy-
zőkönyveiből, az 1809-1823 évekről. 14 lap

1809-
1823

1218 Szerződés Técső és Szaplonca lakói között a Nyíres nevű 
földrészlegről. 1 lap 1810

1219 A técsői magisztrátus ülésének jegyzőkönyve Sósfalusi 
András és László János pénzvitája ügyében. 1 lap 1810

1220 Iratok Kos János técsői lakos felelősségre vonásáról a ha-
talom képviselői elleni fellépés ügyében. 2 lap 1810

1221 Iratok Budin Mária técsői lakos felelősségre vonásáról lo-
pott holmi vásárlásáért. 5 lap 1810

1222 Harahim Katalin técsői lakos panasza a Királyi Kamara 
hivatalnokára erőszak miatt. 3 lap 1810

1223 Bírósági jegyzőkönyvek Román Pál felelősségre vonásá-
ról becsületsértés miatt. 1 lap 1810

1224
Tanúvallomások jegyzőkönyve Rás János técsői lakos 
ellen Gorzó András által elkövetett becsületsértés miatt. 
2 lap

1810

1225 Técső magisztrátusának jegyzőkönyve fa eladás feltétele-
iről László György kereskedőnek. 1 lap 1810

1226 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
város lakosaitól beszedett adókról. 26 lap

1810-
1811

1227 Kimutatás a Técső város lakosai között elosztott adókról. 
39 lap 1810

1228 Gazda Jánosnak, Técső város gondnokának mérlege a vá-
ros bevételéről és kiadásairól. 14 lap 1811-1811

1229 Rosi Jánosnak, Técső város gondnokának mérlege a város 
bevételéről és kiadásairól. 15 lap 1810

1230
Máramaros megye tanácsának parancsa Pogány László ré-
szére királyi parancs felolvasásáról a técsői magisztrátus 
tagjainak és a bírónak kiszabadításáról az őrizetből. 2 lap

1810-
1813

1231
Técső magisztrátusának folyamodványa a város bírójának 
és a magisztrátus tagjainak kiszabadításáról az őrizetből. 
2 lap

1810

1232 Técső város bírájának folyamodványa az őrizetbe vett 
técsői lakosok kiszabadítása érdekében. 2 lap 1810
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1233
Técső magisztrátusának folyamodványa a város bírójának 
és a magisztrátus tagjainak kiszabadításáról az őrizetből. 
20 lap

1810

1234

Técső város magisztrátusának panasza Máramaros me-
gyéhez a huszti Királyi Kamara vezetőjére a város bíró-
jának és három magisztrátusi tagnak az őrizetbe vétele 
miatt. 4 lap

1810

1235 Tanúvallomások jegyzőkönyve Técső bírójának és a ma-
gisztrátus tagjainak őrizetbe vételéről. 2 lap 1810

1236 Kozák Mihály kötelezvénye a szeszes italoktól való tar-
tózkodásáról. 1 lap 1810

1237 Az öt koronaváros bíróságának határozata a bírósági tár-
gyalások jegyzőkönyvének vezetési rendjéről. 1 lap 1810

1238 Gazda János técsői lakos végrendelete. 3 lap 1810

1239
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Finei Erzsébet és 
Barbély Mária técsői lakosok vitájáról örökségi ügyben. 
12 lap

1811-
1812

1240 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve László József és Lász-
ló Sámuel felelősségre vonásáról lopás miatt. 12 lap 1811

1241 Iratok Ráti János técsői lakos felelősségre vonásáról mar-
halopás miatt. 5 lap 1811

1242
Bírósági jegyzőkönyvek Fedorkánics János técsői lakos 
felelősségre vonásáról illegális szeszes italértékesítés mi-
att. 2 lap

1811

1243 Ilkó László bedőházai lakos panasza a Rigor János técsői 
rendőr ellen. 6 lap 1811

1244 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
város lakosaitól beszedett adókról. 47 lap

1811-
1822

1245 Királyi rendelet a megyei pénzügyekről, az inflációról. 
10 lap 1811

1246 Iratok üveghuta műhely alapításáról Técsőn. 15 lap 1811-
1830

1247 Jegyzőkönyv néhai Kovács Mihály hagyatékának átadá-
sáról az örökösöknek. 1 lap 1812

1248 Tanúvallomási jegyzőkönyv Bledik György őrizetbe vett 
pásztor felelősségre vonásáról lopás miatt. 2 lap 1812

1249 Bírósági jegyzőkönyvek Román András és László Ilona 
técsői lakosok örökségi ügyének tárgyában. 16 lap

1812-
1817

1250 Iratok László Erzsébet és László István técsői lakosok 
örökségi ügyének tárgyában. 41 lap 1812

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946



80

A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910)

1251
Técső bírójának levele Pogány Gáspár úrmezői birtokos-
hoz erdővágási és makkszedési engedély megadásáról. 
1 lap

1812

1252 Kimutatások Técső lakosainak pénzbeváltásáról. 2 lap 1812

1253 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
város lakosaitól beszedett adókról. 47 lap

1812-
1813

1254 Kimutatások az adó mennyiségének elosztásáról a técsői 
lakosok között. 15 lap 1812

1255 Kimutatások az adó mennyiségének elosztásáról a técsői 
lakosok között. 16 lap 1812

1256 Técső magisztrátusi üléseinek jegyzőkönyve a városi jegy-
ző felelősségre vonásáról hivatali visszaélés miatt. 7 lap

1812-
1813

1257 Máramaros megye rendelete kémények kialakításáról a 
házak építésénél. 2 lap

1812-
1813

1258
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Técső város lakosai-
nak felelősségre vonásáról Dolinszki József földjének tör-
vénytelen használata miatt. 42 lap

1813

1259
Oklevél Szejus Pál részére előjogok adományozásáról ön-
kéntes katonai szolgálatra való jelentkezése miatt. (erede-
ti, viaszpecséttel) 2 lap

1813

1260 Gazda István kérvénye a katonaság számára leadott hús 
árának megtérítéséről. 1 lap 1813

1261
Máramaros megye másodalispánjának Móricz Sámuelnek 
levele Técső városához a katonaság számára beadandó 
élelemről és szekerekről. 2 lap

1813

1262 Száldobos lakóinak folyamodványa Técső magisztrátusá-
hoz tölgyfák kivágásának engedélyezéséről. 1 lap 1813

1263 Técső város bírójának levele Pogány Gáspár úrmezői bir-
tokoshoz erdővágás engedélyezése tárgyában. 1 lap 1813

1264 Kormos István levele az öt koronaváros közgyűléséhez. 
1 lap 1813

1265 Kimutatás Técső város kiadásairól a rabok szállításával 
kapcsolatosan. 1 lap 1813

1266
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei Técső magisztrátusa 
és a Királyi Kamara pereskedéseiről kereskedelmi kérdé-
sekről. 8 lap

1813

1267 Máramaros megye értesítése az öt koronaváros panaszle-
veléről. 3 lap 1813

1268 Kimutatások a huszti domínium adószedője által Técső 
város lakosaitól beszedett adókról. 1813-1814. 37 lap

1813-
1814
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1269 Kimutatások Técső város adóterheinek elosztásáról. 
13 lap 1813

1270 Técső város lakosainak panaszlevele Máramaros megye 
alispánjához a nemesség ellen. 1 3 lap

1813-
1816

1271 Értesítés az öt koronavároshoz a királyi kamarával való 
pereskedés állásáról. 5 lap 1814

1272 Técső nemességének felhívása a város lakóval való együtt-
működésről a hivatalokban. 1 lap 1814

1273 Kivonat a Máramaros vármegyei közgyűlés ülésének 
jegyzőkönyvéből. 2 lap 1814

1274 Az öt koronaváros lakóinak szerződései Szalponca köz-
séggel a Nyíres mező határainak megállapításáról. 2 lap 1814

1275 A tartományi tanács levele iratok beküldéséről a bírósági 
perekhez. 2 lap 1814

1276 Gazda Sámuel técsői lakos fellebbezése a földek lefogla-
lásáról. 2 lap 1814

1277 Jegyzőkönyv néhai Kéresi Sámuel vagyonának szétosztá-
sáról az örökösök között. 18 lap 1814

1278
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Kusnyir Gergely, Koszó 
János és más técsői lakosok földtulajdonjogainak ügyé-
ben. 6 lap

1814

1279 Iratok Andok János földbirtokának visszaszolgáltatásáról 
Sósfalusi János técsői lakosnak. 8 lap 1814

1280 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve a lopással gyanúsítottak 
ügyében. 4 lap 1814

1281 Iratok Kertész János técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 28 lap 1814

1282 Iratok Cserbanik Mihály técsői lakos felelősségre vonásá-
ról kukoricalopás miatt. 6 lap 1814

1283 Técső város katolikus papjának panasza Gejcek Ilona által 
elkövetet becsületsértés ügyében. 2 lap 1814

1284 Kállai János técsői méhész kérelme a cukor értékesítésé-
vel kapcsolatban. 1 lap 1814

1285
Técső város nemeseinek a kérvénye a szeszesital és do-
hányáruból származó jövedelmek egy részének átengedé-
séről számukra. 1 lap

1814

1286 Técső város adósainak névsora, akik nem fizették be a ter-
mészeti adókat. 4 lap 1814

1287 A királyi tábla határozata a pénzbüntetés alkalmazásáról a 
testi fenyítés helyett. 1 lap 1814
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1288 Iratok a máramarosi öt koronaváros levéltárának szerve-
zéséről. 13 lap 1814

1289
A Magyar Királyi Helytartótanács rendelete az öt korona-
város bírójának és a magisztrátus tagjainak peres ügyének 
tárgyalásáról. 2 lap

1815-
1816

1290 A királyi tartományi tanács felhívása az öt koronaváros-
hoz a bírósági iratok megküldéséről. 2 lap 1815

1291
Técső város magisztrátusának kérvénye az önkéntes lo-
vasság soraiban lévő katonák hozzátartozóinak adómen-
tességéről. 1 lap

1815

1292 A tartományi tanács levele az öt koronavároshoz a peres 
iratok megküldéséről. 2 lap 1815

1293
Tanúkihallgatási jegyzőkönyv az öt koronaváros bírójá-
nak és jegyzőjének Bornemissza Gábornak peres ügyével 
kapcsolatosan. 6 lap

1815

1294 Tanúkihallgatási jegyzőkönyv egy remetei lakos lopásá-
nak ügyében. 1 lap 1815

1295 Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kubány Vencel dohánylo-
pása ügyében. 2 lap 1815

1296 Iratok Szikos Mihály és Kozák Éva técsői lakosok felelős-
ségre vonásáról pénzlopás ügyében. 6 lap 1815

1297 Técső bírójának levele Pogány Gáspár birtokoshoz erdő-
vágás engedélyezése ügyében. 2 lap

1815-
1818

1298
Técső város igazolása Pogány Gáspár úrmezői birtokos 
részére makkgyűjtés engedélyezéséről a técsői erdőkben. 
1 lap

1815

1299 Jakosz András folyamodványa a nővérével folytatott va-
gyonügyi vitáról. 2 lap 1815

1300 Kozák Mihály értesítése rételadásról. 2 lap 1815

1301 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Munkácsi Katalin és 
Nagy Antónia erkölcstelen életmódja tárgyában. 3 lap 1815

1302 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve Kéresi János técsői la-
kos becsületsértési ügyében. 2 lap 1815

1303 Iratok Karaba Mária técsői lakos felelősségre vonásáról 
becsületsértési ügyében. 3 lap 1815

1304 Az öt koronaváros bírójának, Edli Gábornak folyamodvá-
nya új bíró választásáról. 2 lap 1815

1305 A técsői magisztrátus határozata a városi kocsma bérbe-
adásáról. 3 lap 1815
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1306 Kimutatás Munkácsi István técsői adóbeszedő által a vá-
ros lakóitól az 1814-ben beszedett adókról. 1 lap 1815

1307 Szerződés a Técső város által Batinyi Jánosnak bérbe 
adott földekről. 2 lap

1815-
1816

1308 Pogány Gáspár kérvénye makkszedési engedély ügyében. 
2 lap 1816

1309 Néhai Koszó József técsői lakos vagyonának inventáriu-
ma. 2 lap 1816

1310 Pogány Gáspár úrmezői lakos panasza Jakab Andrásra 
földügyekkel kapcsolatban. 1 lap 1816

1311 Técső város bírójának panasza Visk lakóira a marhák 
okozta károkról a técsői mezőkön. 4 lap 1816

1312 Iratok Kéresi András és Kéresi Zsuzsanna közötti perről 
örökségi ügyben. 19 lap 1816

1313 Szegedi Mária técsői lakos panasza a magisztrátus bírósá-
gának határozatával kapcsolatosan. 2 lap 1816

1314 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Tireszter Franciska 
máramarosszigeti lakos lopása ügyében. 2 lap 1816

1315 Bírósági jegyzőkönyvek és határozatok Kreszula János 
técsői kondás peréről. 1816

1316 Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Sánta András técsői lakos 
ügyében. 1 lap 1816

1317 Técső jegyzője által rögzített tanúkihallgatási jegyzőkönyv 
egy őrizetbe vett eladónő pénzlopása ügyében. 2 lap 1816

1318 Bírósági határozat Bodnár Anna técsői lakos lopása ügyé-
ben. 1 lap 1816

1319
Iratok Danó József, Bordás Móric, Pinici János técsői la-
kosok felelősségre vonásáról Barbil András ellen elköve-
tett rablás ügyében 28 lap

1816

1320 Técső város jegyzője által rögzített jegyzőkönyv rendbon-
tási ügyekkel kapcsolatosan. 4 lap 1816

1321 Szerződés Sándorfalva lakosai és Técső között a 
sándorfalvai sós víz felhasználásáról. 2 lap 1816

1322 Szaksz Leibi és a técsői magisztrátus között kötött szerző-
dés a húsárusító stand bérléséről. 1 lap 1816

1323 Bírósági határozat Kubán Vencel técsői lakos dohánylopá-
sa ügyében. 1 lap 1816

1324 A huszti domínium adószedőjének kimutatásai Técső vá-
ros lakosaitól beszedett adókról az 1819. évben. 36 lap 1816
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1325 A técsői adófizetők névsora az 1815-1816. évekről. 4 lap 1816

1326 László János gondnok kimutatása Técső város bevételei-
ről és kiadásairól. 5 lap 1816

1327 Jankó Gáspárnak, Técső adószedőjének kimutatásai Técső 
város lakosaitól beszedett adókról az 1815. évben. 1 lap 1816

1328 Técső adószedőjének, Ráti Jánosnak a kimutatásai a város 
lakosaitól beszedett adókról az 1816. évben. 2 lap 1816

1329 Técső város magisztrátusa és a sugatagi malom malmosa 
közötti munkaszerződés. 3 lap 1816

1330 Debreceni István kérvénye egy elkészíttetett lábbeli árá-
nak a visszaadásáról. 2 lap 1816

1331 A técsői magisztrátus elleni panaszok kivizsgálásának 
jegyzőkönyve erdőhasználat ügyében. 18 lap 1816

1332 Timkó János és Mermelstein Péter técsői lakosok között 
kötött szerződés földterületek adásvétele tárgyában. 1 lap

1816-
1817

1333 Iratok László János és Sósfalusi Sándor técsői lakosok 
földügyi vitáiról. 23 lap

1816-
1818

1334 Gorzó Sámuel kérvénye örökség elosztása ügyében. 1 lap 1817

1335 Jegyzőkönyv néhai Karok Mihály örökségének átadásáról 
a bíróságnak. 1817

1336 Iratok Sósfalusi Katalin técsői lakos földjének visszaszol-
gáltatásáról László Annától. 12 lap

1817-
1822

1337 Tanúvallomási jegyzőkönyvek a lopásért őrizetbe vett 
személyek felelősségre vonásáról. 2 lap 1817

1338 Tanúvallomási jegyzőkönyvek a lopásért őrizetbe vett 
személyek felelősségre vonásáról. 6 lap 1817

1339 Bírósági jegyzőkönyvek Ótusz János técsői lakos felelős-
ségre vonásáról lopás miatt. 4 lap

1817-
1819

1340
Bírósági jegyzőkönyvek Tokár István és Pulik János 
técsői kondások felelősségre vonásáról disznólopás miatt. 
10 lap

1817

1341 Iratok Vaszkó Petrás técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 5 lap

1817-
1818

1342 Iratok Dorogi János és Kolozsvári Sámuel felelősségre 
vonásáról marhalopás miatt. 16 lap

1817-
1818

1343 Úrmező lelkészének levele Técső város bírójához erdővá-
gás engedélyezése érdekében 1 lap 1817

1344 Pogány Gáspár úrmezői lakos kérvénye Técső városához 
makkszedés engedélyezéséről. 2 lap 1817
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1345 Pogány Benjamin úrmezői lakos kérvénye a malomjaví-
táshoz szükséges fa kivágásának engedélyezéséről. 2 lap 1817

1346 Iratok Gönczi Sámuel felelősségre vonásáról igás állatok 
cseréjére vonatkozó feltételek megsértéséért. 23 lap 1817

1347 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Mahurszki Mihály 
técsői lakos bűncselekménye miatt. 7 lap

1817-
1818

1348 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve egy római katolikus 
szerzetes becsületsértése ügyében. 2 lap 1817

1349 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a técsői református 
pap elleni elkövetett becsületsértési ügyben. 1 lap 1817

1350 Iratok Tóth Ferenc halálbüntetéséről erőszak miatt. 23 
lap 1817

1351 Técső magisztrátusának folyamodványa Huta község la-
kosainak adóztatásáról. 1 lap 1817

1352 Técső város adófizetőinek névsora az 1816-1817. évekre. 
4 lap 1817

1353 Kimutatások Lajos János técsői adószedő által a város la-
kóitól beszedett adókról az 1816. évről. 1 lap 1817

1354

Máramaros megye főispánjának válaszlevele Técső tilta-
kozásával kapcsolatosan, amit a domínium kereskedelmi 
beavatkozása ellen fogalmazott meg a város képviselete. 
2 lap

1817

1355 Pogány Gáspár folyamodványa szolgája vagyonának visz-
szaszolgáltatásáról, levelezés erről a kérdésről. 3 lap 1817

1356
Pogány Gáspár úrmezői birtokos folyamodványa disznói-
nak visszaszolgáltatásáról, amit a Técső város őrei foglal-
tak le. 2 lap

1817

1357 Máramarossziget lakóinak panasza Técső város piaci fel-
ügyelőire büntetésük miatt. 4 lap 1817

1358
A Tartományi Tanács határozata a Királyi Kamara és az öt 
koronaváros közötti perekkel kapcsolatos bírósági határo-
zatok teljesítéséről.

1817-
1818

1359 Lakossági panasz Pogány Gáspár úrmezői birtokosra a 
marhái által okozott károk megtérítéséről. 5 lap 1818

1360 Molnár Mihály kezeslevele a Rétseli István técsői lakos-
nak átadott kölcsön ügyében. 2 lap 1818

1361 Iratok Orosz Ferenc és Kálai János técsői földtulajdono-
sok peréről. 29 lap 1818

1362 Técső jegyzőjének határozata Pap Tódor büntetéséről. 
1 lap 1818
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1363 Técső város jegyzője által összeállított jegyzőkönyvek a 
lopással gyanúsítottak tanúvallomásairól. 6 lap 1818

1364
A bustyaházai só raktár tulajdonosának folyamodványa 
faanyag készletezéséről építkezés céljából a técsői erdők-
ből. 1 lap

1818

1365 Pogány Péter birtokos folyamodványa a técsői mezőőrök 
által elkobzott marhák visszaszolgáltatásáról. 6 lap 1818

1366
Pogány Gáspár úrmezői birtokos folyamodványa Técső 
városához erdővágás engedélyezéséről az úrmezői malom 
építése céljából. 1 lap

1818

1367 Máramaros megye alispánjának panasza Pogány Gáspár 
birtokosra, törvénytelen erdőirtás miatt. 4 lap

1818-
1819

1368 A bustyaházai sóbánya vezetőjének levele Técső város bí-
rójához a kivágott tölgyfák árának megtérítéséről. 3 lap 1818

1369
A bustyaházai sóbánya vezetőjének levele Técső város 
bírójához erdőirtás engedélyezéséről hídépítés céljából. 
8 lap

1818

1370 Jegyzőkönyv Pogány Gáspár szolgái által a técsői erdőben 
okozott károk felméréséről. 1 lap 1818

1371
Tanúvallomások jegyzőkönyve Kántor József técsői és 
Szücs Anna hosszúmezői lakosok lopással kapcsolatos 
ügyéről. 2 lap

1818

1372
Tanúvallomások jegyzőkönyve Pacó Ágnes 
máramarosszigeti lakosnak a Nagy József técsői lakostól 
ellopott öltözék ügyében. 2 lap

1818

1373 Iratok Bergi Rebák és Budai József técsői lakos felelős-
ségre vonásáról lopás miatt. 7 lap 1818

1374
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Bordos István felelős-
ségre vonásáról Borok István ellen elkövetett becsületsér-
tés miatt. 2 lap

1818

1375 Técső magisztrátusának számlája a Pogány Gáspártól le-
foglalt útlevélről. 1 lap 1818

1376 Bírósági jegyzőkönyv Bíró András técsői lakos felelős-
ségre vonásáról az adófizetés megtagadásáról. 4 lap 1818

1377 Iratok László István técsői lakos felelősségre vonásáról  a 
Kékesi Gáspártól felvett kölcsönök miatt. 9 lap 1818

1378 Técső város adófizetőinek névsora az 1817-1818. évekre. 
4 lap 1818

1379 Kimutatások az adóterhek felosztásáról a técsői lakosság 
között.

1818-
1819
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1380 Kimutatások Técső város adószedőjétől, Révész Istvántól 
az adóbeszedések eredményeiről. 18 lap 1818

1381 Úrmezői lakosok panaszai a técsői magisztrátus tagjaira. 
3 lap 1818

1382 Técső város magisztrátusának határozata a kocsmák bér-
beadásának rendjéről. 4 lap

1818-
1821

1383 Visk koronavárosra vonatkozó törvények gyűjteménye. 
31 lap

1818-
1819

1384 Királyi értesítés az öt koronaváros nemessége által megfo-
galmazott panaszlevél kivizsgálásáról. 2 lap 1819

1385 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a régi nemesi jogok 
védelmével kapcsolatban. 13 lap 1819

1386 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a régi nemesi jogok 
védelmével kapcsolatban. 5 lap 1819

1387 Máramaros megye alispánjának értesítése Pogány Gáspár 
úrmezői lakos bírósági tárgyalásának időpontjáról. 1 lap 1819

1388
Tanúvallomások jegyzőkönyve Pogány Gáspár úrmezői 
birtokos Técső város magisztrátusával szembeni peres 
ügyében. 2 lap

1819

1389 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Szűcs István és Gás-
pár Anna örökségi ügyében. 22 lap 1819

1390 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve birtokügyi kérdések-
ről Pogány Gáspár és a técsői magisztrátus között. 19 lap

1819-
1820

1391
Szatmárnémeti bírójának levele Técső város bírójához 
Grigorcsuk János börtönből szökött rab körözéséről. 
4 lap

1819

1392 Pogány Gáspár úrmezői birtokos panasza Jakab András 
técsői lakos ellen lopás miatt. 2 lap 1819

1393
Tanúvallomások jegyzőkönyve Mikóci László kiskorú 
ügyében Munkácsi József lován való engedély nélküli lo-
vaglásról. 1 lap

1819

1394 Az öt koronaváros jegyzője által rögzített jegyzőkönyv 
Bokics Rozália lopási ügyével kapcsolatosan. 1 lap 1819

1395 Iratok Rigora Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról 
pénzlopás miatt. 2 lap 1819

1396 Gönci Sámuel técsői lakos levele a város magisztrátusához 
Vahara Gábor szabadon bocsátásáról a börtönből. 1 lap 1819

1397 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve Dirsai Ilona becsületsér-
tése ügyében. 2 lap 1819
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1398 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve Nagy Antónia 
máramarosszigeti lakos becsületsértési ügyében. 2 lap 1819

1399
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Lokos István felelős-
ségre vonásáról Kassai István fegyverrel való megsebesí-
tése tárgyában. 6 lap

1819-
1820

1400
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Román András fele-
lősségre vonásáról a técsői magisztrátus tagjai elleni be-
csületsértés miatt. 2 lap

1819

1401 Iratok Mandrik László viski lakos felelősségre vonásáról 
italozás miatt. 3 lap 1819

1402 Határozat a técsői malom terményeinek áráról. 1 lap 1819

1403 Técső magisztrátusának határozata a városi húsárusító 
bolt bérbe adásáról Volf Zeliknek. 1 lap 1819

1404 Técső lakosságának folyamodványa a nemesek özvegyei-
nek megadóztatásáról Máramaros megye által. 2 lap 1819

1405  A királyi biztos értesítése az adóbeszedés rendjéről. 3 lap 1819

1406
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Técső bírójának fele-
lősségre vonásáról Betrina István nemesi jogainak meg-
sértése miatt. 7 lap

1819

1407 Az öt koronaváros képviselőinek kimutatásai az utazások 
költségeiről. 3 lap 1819

1408 Az öt koronaváros ügyészének értesítése az iratok érvé-
nyesítéséről. 4 lap 1819

1409 Técső bíróságának igazolása a város és a Királyi Kamara 
pereskedéseiről. 1 lap

1819-
1820

1410 A király rendelete a só úsztatásáról a Tiszán. 1 lap 1819

1411 Szerződés a técsői magisztrátus által bérbe adott földekről 
Szolyma Ferencnek. 1 lap 1820

1412 Szerződés a técsői magisztrátus által bérbe adott földekről 
Remete lakosainak. 1 lap 1820

1413
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kékesi Gáspár és 
András és mások tulajdonának lefoglalásáról a magisztrá-
tussal szembeni adóságuk miatt. 32 lap

1820-
1823

1414 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Révész László és 
Kusnir János tulajdonjogáról. 21 lap

1820-
1824

1415 Iratok Kamai János és Oroszi Ferenc técsői lakosok föld 
és házvásárlásáról. 34 lap

1820-
1822

1416 Iratok Petristyuk Mihály és Bogodár Mihály peres örökö-
södési ügyéről. 13 lap

1820-
1831
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1417 Iratok Révész Erzsébet técsői lakos örökségi jogainak ér-
vényesítéséről. 8 lap

1820-
1821

1418 Rendelet a bírósági peres ügyek átadásáról a Bírósági 
Táblának. 2 lap 1820

1419 Szerződés a técsői magisztrátus makkeladásáról Vécsei 
Miklós birtokosnak. 3 lap 1820

1420 Técső bírójának értesítése a Pogány Gáspárnak bérbe 
adott erdőkről, makkoltatás miatt. 1 lap 1820

1421
Técső város jegyzőjének, Bornemissza Gábornak a hatá-
rozata Gerdek János, lopással gyanúsított kiszabadításáról 
a börtönből. 2 lap

1820

1422 Bírósági határozat Latfogó János viski lakos pénzlopási 
ügyével kapcsolatosan. 1820

1423 Jegyzőkönyv a Kodra József Szatmár megyei erdejében a 
disznók által okozott károkról. 2 lap 1820

1424 Técső város jegyzője által rögzített jegyzőkönyv Konda 
Kajter kereskedő lopási ügyével kapcsolatosan. 9 lap 1820

1425 Iratok Fazekas János komorzányi lakos által kifizetendő 
összegekről. 11 lap 1820

1426
A református hitközség folyamodványa László József 
és felesége közötti családi kapcsolatok szabályozásáról. 
2 lap 

1820

1427
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Bukrics János técsői 
lakos felelősségre vonásáról erkölcstelen életvitele miatt. 
1 lap

1820

1428 Kivonatok tanúkihallgatások jegyzőkönyvekből becsület-
sértési ügyekben. 3 lap 1820

1429 Iratok Katona Mihály református lelkész és Kaszó Mihály 
közötti pénzügyi vitáról. 28 lap

1820-
1821

1430 Kimutatások Técső adóterheinek szétosztásáról a lakosok 
között. 4 lap 1820

1431 Kimutatások Técső adóterheinek szétosztásáról a lakosok 
között. 41 lap

1820-
1821

1432 Kimutatások a técsői lakosoktól Boros András adószedő 
által beszedett adókról az 1819. évben. 1 lap 1820

1433 Dolámszki József levele a cigányok vándor életmódjának 
megszüntetéséről. 1 lap 1820

1434 Técső bírájának kérvénye a város ügyvédjéhez a bírósági 
ügyek magyar nyelven való beküldéséről. 1 lap 1820
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1435 A técsői magisztrátus szerződése Gazda József kerékgyár-
tó alkalmazásának feltételeiről. 1 lap 1820

1436 A técsői magisztrátus szerződése Burkus Mihály kovács-
mester alkalmazásának feltételeiről. 1 lap 1820

1437
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a técsői nemesség pa-
nasza ügyében a magisztrátus tagjaira jogaik korlátozása 
miatt. 54 lap

1820-
1822

1438
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Gönci Sámuel técsői 
nemes panasza ügyében jogainak korlátozása miatt. 
25 lap

1821-
1828

1439 Katona Mihály néhai técsői református pap vagyonának 
inventáriuma. 9 lap

1821-
1822

1440 Szerződés a técsői magisztrátus által bérbe adott földrész-
legről Halász János remetei lakosnak. 1821

1441 Jegyzőkönyvek Ferenci Imre, Kovács István és Révész 
Erzsébet örökségének felosztásáról. 2 lap 1821

1442 Sonka László técsői lakos végrendelete. 3 lap 1821
1443 Lajos András técsői lakos végrendelete. 2 lap 1821

1444 Técső magisztrátusának panasza a királyi kamarára a vá-
ros jogainak korlátozása miatt. 10 lap 1821

1445 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kállay János örökségi 
tulajdonjogára vonatkozóan. 17 lap 1821

1446 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Zay Anna técsői lakos 
földvisszavásárlásáról Munkácsi Istvántól. 25 lap

1821-
1823

1447 Bírósági iratok Bíró Mihály telkének visszaváltásáról Diós 
Juliannától, amit adóság miatt foglaltak le. 18 lap

1821-
1823

1448
Gyöngyösi Erzsébet és Jakab Pál técsői lakosok bírósá-
gi peres iratai földterületek tulajdonjogára vonatkozóan. 
6 lap

1821

1449 Iratok Gorzó Sámuel felelősségre vonásáról italozás és 
rendbontás miatt. 1 lap 1821

1450 Máramaros megye körlevele tűzvédelmi szabályokról. 
2 lap 1821

1451 Bírósági tárgyalás jegyzőkönyve técsői lakosok felelős-
ségre vonásáról terméslopás miatt. 48 lap

1821-
1826

1452 Jegyzőkönyv Kovács József lovai által Bányász Józsefné 
mezején okozott károkról. 1 lap 1821

1453 Gyöngyös Erzsébet panasza Jakab Pálra szénájának eltu-
lajdonítása ügyében. 1 lap 1821
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1454 Jegyzőkönyv marhák által okozott károkról Jakó Gábor 
técsői lakos földjén. 1 lap 1821

1455 Iratok Petrás Mihály técsői lakos fizetési kötelezettségei-
ről Bárdos Györgynek. 11 lap

1821-
1822

1456 Iratok Király József és társai pénzbüntetéséről Rételi Ist-
ván disznajának leölése miatt. 21 lap

1821-
1823

1457 Iratok Egresi István tiszaújlaki lakos büntetéséről lopás 
miatt. 2 lap 1821

1458 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Román András fele-
lősségre vonásáról becsületsértés miatt. 1 lap 1821

1459 A bustyaházai sóbánya vezetőjének levele Técső bírójá-
hoz erdővágás tárgyában, hídjavítás céljából. 3 lap 1821

1460 Pogány Gábor kérelme a Técső jegyzője által eltiltott ut-
caszakasz használatáról. 2 lap 1821

1461 Bakó Gábor jelentése Técső első bírájának, Diósi József-
nek durva viselkedése miatt. 3 lap 1821

1462 Megbízólevelek az öt koronaváros képviselői számára. 
14 lap 1821

1463 Az öt koronaváros ügyészségének levele Horváth József 
ügyvédhez. 2 lap 1821

1464 Kimutatások a técsői lakosoktól Kovács István adószedő 
által beszedett adókról az 1820. évben. 21 lap

1821-
1823

1465 Kimutatások a técsői lakosok között felosztott adókról. 
43 lap

1821-
1822

1466 Brassai József técsői nemes kérelme nemességének bizo-
nyítására kiszabott idő meghosszabbításáról. 2 lap

1821-
1823

1467
Técső magisztrátusának értesítése a nemesek privilégiu-
mainak korlátozásáról a szeszes italok árúsítására vonat-
kozóan. 2 lap

1822

1468 Visk bírójának a folyamodványa a técsői bíróhoz az öt ko-
ronaváros képviselői ülésének előkészületeiről. 1 lap 1822

1469 Sztihán János pásztor folyamodványa telekhely kiutalásá-
ról építkezés céljából. 1 lap 1822

1470 Técső rendőr tisztviselőjének folyamodványa telekhely 
kiutalásáról építkezés céljából. 1 lap 1822

1471 Értesítés Técső bírójától az erdőirtás engedélyezéséről. 
7 lap

1822-
1824

1472 Jegyzőkönyv a marhák okozta károkról, Rudai András 
birtokos földjén. 1 lap 1822
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1473 Máramaros megye értesítése Gerő Katalin legelőhaszná-
lati jogának megvonásáról. 1 lap 1822

1474
Iratok Bekes Zsigmond és Székely János técsői lakosok 
közötti vitákról egy telek és a rajta lévő ház tulajdonjogá-
ról. 15 lap

1822

1475
Máramarossziget bírójának levele Técső városához Gedei 
János felelősségre vonásáról Pugli Józseffel szembeni 
adósága visszafizetésének megtagadásáért. 1 lap

1822

1476 Máramarossziget bírójának levele Técső városához a sző-
lőtermesztés fejlesztéséről Máramaros megyében. 2 lap 1822

1477 Popovics András panasza a marhák által okozott károkról. 
2 lap 1822

1478 Técső magisztrátusának panasza a királyi kamarára erdő-
irtással kapcsolatosan. 3 lap 1822

1479
Técső kocsmárosainak –Gazda Istvánnak és Jánosnak- 
kérvénye a kocsmák bérleti díjának csökkentése ügyében. 
2 lap

1822

1480 Gazda István técsői bíró által kiadott kezeslevél a Fekete 
János kecskéi okozta károkért. 1 lap 1822

1481 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve József László felelős-
ségre vonásáról engedély nélküli makkgyűjtésről. 4 lap 1822

1482 Jegyzőkönyv a marhák okozta károk felméréséről Munká-
csi István técsői lakos földjein. 1 lap 1822

1483 Técső város jegyzőjének, Bornemissza Gábornak jegyző-
könyve a lopás miatt gyanúsítottak vallomásairól. 1822

1484 Egri Gábor ügyvéd által a lopással gyanusított Kontra An-
nától felvett vallomása. 1822

1485 Iratok Maradik Tamás kerekhegyi lakos felelősségre vo-
násáról lopás miatt. 12 lap 1822

1486 Iratok Ciprus Éva úrmezői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 3 lap 1822

1487 Máramaros megye árvaszékének rendelete a csavargók 
felelősségre vonásáról. 2 lap 1822

1488 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Mezei István técsői 
lakos felelősségre vonásáról rendbontás miatt. 7 lap 1822

1489 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Cserbanik Anna fele-
lősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 1 lap 1822

1490 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Fedorkánics Anna fe-
lelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 1 lap 1822
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1491 Tanúvallomási jegyzőkönyv György Katalin felelősségre 
vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 2 lap 1822

1492 Tanúvallomási jegyzőkönyv Backan Anna técsői lakos fe-
lelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 2 lap 1822

1493 Iratok Papp Mihály és Todánics Anna büntetéséről házas-
sági kötelezettségeiknek megsértéséről. 13 lap

1822-
1824

1494
Tanúvallomási jegyzőkönyv Szilma Hafija neresznicai la-
kos felelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja miatt. 
2 lap

1822

1495 Máramaros megye rendelete az erkölcstelen emberek nyil-
vántartásáról és az egyházi ünnepek megtartásáról. 1 lap 1822

1496 Uniátus pap kérvénye a técsői magisztrátushoz, termény 
őrlés ügyében. 1 lap 1822

1497
A máramarosszigeti varró céh vezetőjének levele Técső 
magisztrátusához a vásár időpontjának kijelöléséről. 
1 lap

1822

1498 Kimutatások az adó elosztásáról Técső lakosai között. 
51 lap

1822-
1823

1499 Kimutatások a técsői lakosok által az útjavításokon ledol-
gozott napokról. 15 lap

1822-
1829

1500 Kimutatások Baló András, técsői adószedő által a város 
lakosságától beszedett adókról. 1 lap 1822

1501 Técső ügyvédjének folyamodványa. 2 lap 1822

1502
Levelezés a técsői magisztrátus és a budai igazságügyi ka-
mara ügyvédje között a város bírója és magisztrátusa ellen 
folyó pénzügyi peres ügyekről. 17 lap

1822-
1823

1503 Az öt koronaváros képviselői üléseinek programja. 2 lap 1822-
1823

1504 Técső ügyvédjének felhívása a bírókhoz az öt koronavá-
ros ülésein való részvételről. 2 lap 1823

1505 Mózes Benjamin kérvénye Técső városához a városban 
való letelepedése ügyében. 2 lap 1823

1506 Técső egykori gondnokának Gazda Andrásnak magyará-
zata a városi ügyvitel hiányosságairól. 3 lap 1823

1507
Gofmann Ignácnak, a Királyi Kamara ügyvédjének levele 
az öt koronaváros máramarosszigeti ügyvédjének Kürti 
Sándornak bírósági peres iratok megküldéséről. 2 lap

1823

1508
Técső bírójának levele Sándorháza bírójához a helyi sós-
víz használatára kötött szerződés meghosszabbításáról. 
2 lap

1823
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1509 Nyágovó lakosainak kérvénye Técső város magisztrátusá-
hoz a két település közötti határjelek felújításáról. 2 lap 1823

1510 Vitih József mérnök értesítése a técsői földterületek fel-
méréséről. 1 lap 1823

1511 Jegyzőkönyv Bárdos János técsői lakos földjein -a jobbá-
gyok marhái által- okozott károk felméréséről. 4 lap 1823

1512 Jegyzőkönyv Nemes István técsői lakos földjein -a jobbá-
gyok szekerei által- okozott károk felméréséről. 1 lap 1823

1513 Riti István kérelme adófizetés alóli felmentésére. 2 lap 1823

1514 Keres Erzsébet kérelme, amelyben megtiltaná Keres And-
rásnak a földjén való áthaladást. 1 lap 1823

1515 Pinici János kérelme a técsői magisztrátushoz földvásárlás 
ügyében lakóház építése céljából. 1 lap 1823

1516 A Técsői Városi Tanács kérelme Máramaros megyéhez a 
lovak számának emeléséről. 1 lap 1823

1517 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Román András és Jóna 
Erzsébet técsői lakosok örökségi ügyéről. 32 lap 1823

1518 Iratok Kusnyir István técsői lakos adóságának törlesztésé-
ről Jakubovics Dávidnak. 4 lap 1823

1519 Román Pál técsői lakos kérvénye a magisztrátus által ki-
adandó kukoricával kapcsolatosan. 1 lap 1823

1520 Szaplonca község lakóinak kérelme Técső város bírájához 
a Nyíres dülő határainak betartása ügyében. 6 lap 1823

1521 Tanúvallomások jegyzőkönyve lopással kapcsolatos 
ügyekről. 5 lap 1823

1522 Jegyzőkönyv a Bíró András marhái által- Bányász József 
técsői lakos földjein- okozott károk felméréséről. 1 lap 1823

1523 Jegyzőkönyv Jankov Gáspár técsői lakos földjein -a job-
bágyok marhái által- okozott károk felméréséről. 1 lap 1823

1524 Serbanics Anna panasza Román Istvánra testi sértés miatt. 
2 lap 1823

1525 Bíró Mihály kérvénye kárainak megtérítése ügyében. 
2 lap 1823

1526 Iratok Nagy Ádám és Nagy András elleni vádemelésről 
lólopás miatt. 9 lap 1823

1527 Iratok Mezei István büntetéséről lisztlopás miatt. 2 lap 1823

1528 Zelik Volf kérvénye a técsői magisztrátushoz tűzifavásár-
lás ügyében. 1 lap 1823
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1529 Gadó András kérvénye a városi tanácshoz telekvásárlás 
tárgyában. 1 lap 1823

1530 Kivonatok a domínium bíróságának jegyzőkönyvéből Mi-
hály László bírósági ügyeivel kapcsolatosan. 1 lap 1823

1531 Técső magisztrátusi tagjának jelentése a Barak testvérek 
felelősségre vonásáról rendbontás miatt. 2 lap 1823

1532
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kis Mária técsői lakos 
felelősségre vonásáról Gazda Katalinnal szemben elköve-
tett becsületsértésért. 31 lap

1823

1533
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Rens János és Kékesi 
András técsői lakosok felelősségre vonásáról testi sértés 
ügyében. 4 lap

1823

1534 Tanúvallomások jegyzőkönyve Timkó János nyágovói la-
kos rendbontása ügyében. 5 lap 1823

1535 Iratok Dulfalvy Mihály elleni vádemelésről erkölcstelen-
ség miatt. 8 lap

1823-
1824

1536 Iratok Nadó Antónia becsületsértési ügyéről Molnár And-
rással szemben. 12 lap 1823

1537 A técsői római katolikus pap folyamodványa ökrök eltű-
nése tárgyában. 1 lap 1823

1538 Kimutatások az adó elosztásáról Técső lakosai között. 
23 lap

1823-
1824

1539 Kimutatások a técsői lakosoktól Erdő István adószedő ál-
tal beszedett adókról, az 1823. évben. 1 lap

1823-
1824

1540 Kimutatások a técsői lakosoktól Domi András adószedő 
által beszedett adókról, az 1822. évben. 1 lap 1824

1541 Utasítások a técsői városi tanács tagjai Kurta Sándor és 
Boros Mihály számára, Bécsi kiküldetésük idejére. 2 lap 1824

1542 Az öt koronaváros ügyvédjének, Tóth Jánosnak értesítése 
állásából való elbocsátásáról. 2 lap

1823-
1824

1543 A református hitközség kérvénye Técső város magisztrá-
tusához Kékesi Mihály és felesége békítési ügyében. 1824

1544 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Dorogi János felelősség-
re vonásáról becsületsértés tárgyában. 2 lap 1824

1545 Iratok Vozgyenszki János técsői lakos felelősségre voná-
sáról lopás miatt. 10 lap 1824

1546 Jegyzőkönyv a técsői magisztrátus által Janko Andrásnak 
eladott földterület áráról. 1 lap 1824

1547 Rózsa János kérvénye földterület bérléséről. 2 lap 1824
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1548 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Szijjártó Sámuel 
huszti lakos földvásárlásairól. 38 lap

1824-
1825

1549
A técsői magisztrátus ülésének jegyzőkönyve Boros Mi-
hály és szomszédjai közötti földügyi viták megoldásáról. 
1 lap

1824

1550 Iratok Nagy Ferenc és Timkó János técsői lakosok felelős-
ségre vonásáról és büntetéséről lopás miatt. 20 lap

1824-
1826

1551 Klontih Sándor máramarosszigeti lakos kérvénye a vám, 
út és a hídhasználat fizetése alóli felmentéséről. 3 lap 1824

1552 Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kis Ferenc técsői lakos ma-
lomrablása ügyében. 2 lap 1824

1553 Bírósági határozat Kozák Anna büntetéséről libalopás tár-
gyában. 1 lap 1824

1554 Tokár János és társai kérvénye baltáik Pogány Károlytól 
való visszaadása ügyében. 1 lap 1824

1555 Az öt koronaváros bírójának folyamodványa Gazda Bar-
bara peres ügyének befejezéséről. 2 lap 1824

1556 Popovics András görög katolikus pap kérvénye Bárdos 
Lászlónak büntetés alóli felmentéséről. 1 lap 1824

1557
Kantora József és Borbély János técsői lakosok kezesle-
vele Puska László börtönből való szabadon bocsátása ér-
dekében. 1 lap

1824

1558 Técső magisztrátusának határozata a városi kocsma bér-
beadásáról. 2 lap 1824

1559 Máramaros megye rendelete a hídhasználat rendjéről. 
2 lap 1824

1560 Biró András meghatalmazása a Molnár Mihály részére 
szállítandó tűzifáról. 1 lap 1824

1561
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Citrusz Júlia técsői 
lakos felelősségre vonásáról a tisztviselőkkel kapcsolatos 
vitája miatt. 22 lap

1824

1562 Nagy Antal kérvénye a técsői magisztrátushoz adójának 
csökkentése tárgyában. 1 lap 1824

1563 Kimutatások a Técső területén lévő disznókról. 2 lap 1824
1564 Rihter Barbara técsői lakos végrendelete. 4 lap 1824

1565
Jegyzőkönyv a pásztorok felelősségének megállapításáról 
a marhavész terjedése miatt, valamint ezen károk mérté-
kének felméréséről. 1 lap

1824-
1825
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1566 Jegyzőkönyv károk felméréséről Rosi István técsői lakos 
földjén. 1 lap 1825

1567 Jegyzőkönyv károk felméréséről Kékesi Gáspár técsői la-
kos földjén. 1 lap 1825

1568 Jegyzőkönyv a marhák okozta károk felméréséről Rosi 
János técsői lakos földjén. 1 lap 1825

1569
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Mészáros Mária, 
Retegi István és László János örökségének ügyében. 
18 lap

1825

1570 A técsői magisztrátus határozata László Erzsébet öröksége 
ügyében. 1 lap 1825

1571 Iratok Kusnyir Ferdinánd, Becsek Mihály técsői lakosok 
öröksége ügyében. 15 lap 1825

1572 A técsői magisztrátus és Sófalusi István között kötött szer-
ződés földjeik cseréjéről. 1 lap 1825

1573 A técsői magisztrátus panasza a máramarosi királyi kama-
rára erdőirtás miatt. 3 lap 1825

1574 Iratok Lebanovics Rókusz lovának és szekerének vissza-
szolgáltatásáról, amit az adószedők foglaltak le. 11 lap 1825

1575 Tanúvallomások jegyzőkönyve lopással kapcsolatos 
ügyekben. 11 lap 1825

1576
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Petrás Mihály és And-
rás felelősségre vonásáról adóságuk miatt Kaufmann Láz-
árnak. 15 lap

1825-
1834

1577
Técső magisztrátusának jelentése Máramaros megye alis-
pánjához Balog György felelősségre vonásáról pálinkafő-
zés miatt. 4 lap

1825

1578 A máramarosi varró céh vezetőjének levele a técsői ma-
gisztrátushoz vásárhely kiépítéséről a városi piacon. 4 lap 1825

1579
Bornemissza Gábor, Técső város jegyzője által összeállí-
tott jegyzőkönyv a szerencsejátékok betiltásáról a közte-
rületeken.

1825

1580 Tanúvallomási jegyzőkönyv Dobkó András erőszakkal 
kapcsolatos ügyében. 4 lap 1825

1581
Tanúvallomási jegyzőkönyvek Csarnatői Mária técsői la-
kos Sugi Sára ellen elkövetett becsületsértése ügyében. 
4 lap

1825

1582 Az uniátus pap kérvénye Petrincsek László harangozó 
adófizetés alóli felmentése ügyében. 5 lap

1825-
1833
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1583 Kimutatások a técsői lakosoktól Jankó Menyhért adósze-
dő által beszedett adókról az 1823-1824. évről. 1 lap 1825

1584 Csok András fuvaros kérvénye földterület kiutalásáról 
építkezés céljából. 1 lap

1825-
1826

1585 Berki Franciska kérvénye földterület kiutalásáról építke-
zés céljából. 1 lap 1826

1586 Székely Julia özvegy kérvénye anyja öröksége ügyében. 
1 lap 1825

1587 Zesler Károly máramarosszigeti lakos kérvénye ingatlan-
vásárlási szerződésének jóváhagyásáról. 2 lap 1826

1588 Fekete János birtokos folyamodványa técső bírójához az 
állatok okozta károk megtérítéséről. 2 lap 1826

1589 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve László Sámuel földjé-
nek visszaváltásáról Kos Annától. 23 lap 1826

1590 Tóth Mihály kérvénye a técsői bírósághoz tanuk kihallga-
tásáról lakása kirablásának ügyében. 1826

1591 Técső jegyzőjének jegyzőkönyve tanúk kihallgatásáról lo-
pással kapcsolatos ügyekben. 7 lap 1826

1592 Bornemissza Gábornak Técső jegyzőjének határozata Ko-
csis Mihály büntetéséről lopás miatt. 1826

1593 Bírósági iratok Kozák Éva büntetéséről ruhalopás miatt. 
2 lap 1826

1594
Bírósági iratok Jankó József felelősségre vonásáról a re-
formátus istentisztelet idején elkövetett rendbontásért. 
4 lap

1826

1595 Bírósági iratok Gazda Ilona és Bíró Mihály técsői lakosok 
felelősségre vonásáról. 11 lap 1826

1596 A técsői magisztrátus rendelete a városi húsbolt bezárá-
sáról. 2 lap 1826

1597
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyvei técsői lakosok fele-
lősségre vonásáról engedély nélküli szeszesital árusítás 
miatt. 9 lap

1826

1598 Técső magisztrátusának határozata a városi húsbolt bér-
beadásáról. 3 lap 1826

1599 A técsői bíróság értesítése a városban nyíló húsboltról. 
3 lap 1826

1600
Técső bírójának levelezése Máramaros megye szolgabíró-
jával a városban építendő húsbolt anyagi támogatásáról. 
5 lap

1826-
1827
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1601 Kondra Kajtán római katolikus kurátor folyamodványa az 
dózás alóli felmentésről. 3 lap 1826

1602 Csányi József református tanító levele Técső városához
egy dajka bérének kifizetéséről. 4 lap 1826

1603 Kimutatások az adó felosztásáról Técső város lakosai kö-
zött az 1825-1826. évekre. 38 lap 1826

1604 Kimutatások az adó felosztásáról a lakosok között az 
1825-1826. évekre. 38 lap 1826

1605 Técső magisztrátusi bizottságának kérvénye Máramaros 
megye alispánjának a városi bíró ügyében. 2 lap

1826-
1827

1606 Az öt koronaváros bírójának rendelete a bírósági ügyek 
bonyolításának javításáról. 1 lap 1826

1607 Técső város magisztrátusának határozata a városi kocsma 
bérbeadásáról. 9 lap

1827-
1833

1608 Szerződés a técsői magisztrátus makktermésének eladási 
feltételeiről. 2 lap 1827

1609 Kezeslevél a Váradi Ferencnek kölcsön fejében elzálogo-
sított földterület visszaadásáról. 1 lap 1827

1610 Földtulajdonosok kérvénye a vadállatok által okozott 
károk megtérítéséről. 1 lap 1827

1611 Jegyzőkönyv Batizi Márton técsői lakosnak a farkasok ál-
tal okozott kárai megtérítéséről. 1 lap 1827

1612 Jegyzőkönyv Károly László marhái által okozott károk 
megállapításáról. 1 lap 1827

1613 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kovács István vagyo-
nának lefoglalásáról adóságok miatt. 9 lap 1827

1614 Diki László dombói lakos és a técsői magisztrátus között 
kötött szerződés földterületek bérléséről. 1 lap 1827

1615 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Magyar Mihály 
dombói lakos lopása ügyében. 2 lap 1827

1616 Tanúvallomások jegyzőkönyve Jankó Bálint kiskorú lopá-
sa tárgyában. 2 lap 1827

1617 Tanúvallomások jegyzőkönyve Sztán Illés disznópásztor, 
disznó eladása ügyében. 4 lap 1827

1618 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kovács Mihály és Né-
met György técsői lakosok rendbontásairól. 4 lap 1827

1619 Tanúvallomások jegyzőkönyve Gazda János técsői lakos 
Kator József elleni becsületsértési ügyében. 2 lap 1827

1620 Kimutatások a técsői levéltár rendezéséért kiutalt össze-
gekről. 2 lap 1827
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1621 Révész András técsői adószedő kimutatásai a técsői lako-
soktól behajtott adókról. 1 lap 1827

1622 Mészáros Benjamin kérelme a rendőrség soraiba való fel-
vétel tárgyában. 2 lap 1827

1623 A viski magisztrátus értesítése az öt koronaváros képvise-
lői ülésének szervezéséről. 2 lap 1828

1624 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Gazda András hosszú-
mezői lakos nemesi jogainak elismeréséről. 21 lap 1828

1625 Szász János és László János técsői lakosok közötti szerző-
dés rétek vásárlásáról. 1 lap 1828

1626 Técső fuvarosának a kérvénye telek vásárlásáról házépítés 
céljából. 1 lap 1828

1627 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Pacó László földjének 
visszavásárlásáról Debreceni László técsői lakostól. 5 lap 1828

1628 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a viski mezőőrök által 
lefoglalt lovak visszaadásáról. 26 lap 1828

1629 Jegyzőkönyvek Técső magisztrátusa és Irholc lakossága 
közötti békítési tárgyalásokról földügyi kérdésekről. 2 lap 1828

1630 Jegyzőkönyv a Balmai József marhái által okozott károk-
ról Kusnyir János földjén. 1 lap 1828

1631 Tanúvallomások jegyzőkönyve a lopásért elítéltek ügyé-
ben. 14 lap 1828

1632 Bírósági iratok Fedinec Mária técsői lakos felelősségre 
vonásáról pénz és ruhalopás miatt. 2 lap 1828

1633
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Vozgyámszki János 
técsői lakos felelősségre vonásáról erkölcstelen életmódja 
miatt. 7 lap

1828

1634 Bírósági iratok Kékesi István técsői lakos felelősségre vo-
násáról erőszak miatt. 14 lap 1828

1635 Jegyzőkönyv Karnyi István kertjében elvégzett munkáról 
Dorohi Mihály és Dorohi János által. 1 lap 1828

1636 A Királyi Kamara vezetőjének levelezése a técsői ma-
gisztrátussal szekérállomások építéséről. 2 lap 1828

1637 Técső adószedőjének kimutatásai a técsői lakosoktól be-
szedett adókról. 2 lap 1828

1638 Kimutatások Batisz János adóságairól. 2 lap 1828
1639 Kimutatások Técső lakosainak adóztatásáról. 46 lap 1828

1640 Técső mezőőreinek kérvénye fizetésük felszámolásáról. 
1 lap 1828



101

1641 Szerződés Bartos Mihály és a técsői magisztrátus között 
földrészleg eladásáról. 1 lap

1828-
1829

1642 Szerződés Begmal József és Szabaó András técsői lakosok 
között földterületek eladásáról. 1 lap 1829

1643 Jegyzőkönyv a disznók által okozott károk felméréséről a 
técsői tanyán. 2 lap 1829

1644 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a Lajos Gáspár által 
zálogból kivásárold földterületről. 44 lap

1829-
1833

1645
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Técső bírójának fe-
lelősségre vonásáról Gönci Sámuel földtulajdonjogának 
megvonása ügyében. 6 lap

1829

1646 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Dávid István és Bortos 
György öröksége ügyében. 6 lap 1829

1647 Tanúvallomási jegyzőkönyvek lopással kapcsolatos 
ügyekben. 3 lap 1829

1648 Técső jegyzőjének határozata László Mária büntetéséről 
lopás miatt. 1 lap 1829

1649 Bírósági iratok Katrics István técsői lakos pénzlopása 
ügyében. 43 lap 1829

1650 Jegyzőkönyv Mitelszki Erzsébet és Rózsa Sarolta közötti 
békülésről, becsületsértés miatt. 2 lap 1829

1651
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Todorcsics János és 
Balog Krisztina felelősségre vonásáról erkölcstelen élet-
módjuk ügyében. 7 lap

1829

1652 Tanúvallomások jegyzőkönyve az öt koronaváros orvosa 
ellen elkövetett becsületsértés ügyében. 2 lap 1829

1653 Bírósági iratok Dóka András felelősségre vonásáról sze-
szes italok fogyasztása miatt. 4 lap 1829

1654 Az uniátus egyház panasza Técső magisztrátusa ellen te-
metőjük egy részének eltulajdonításáról. 4 lap 1829

1655 Jegyzőkönyv Prokopovics András técsői lakos felelősség-
re vonásáról illegális erdőirtás ügyében. 2 lap 1829

1656 Iratok a técsői magisztrátus épületének építéséről. 15 lap 1829-
1831

1657 A Huszti Királyi Kamara vezetőjének kérelme a técsői ma-
gisztrátushoz a földadó befizetésével kapcsolatban. 3 lap 1829

1658
Bánya Dánielnek, Técső adószedőjének kimutatásai a 
város lakosainak adóztatásáról, az 1827-1828. években. 
2 lap

1829
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1659 Kimutatások az adók felosztásáról Técső lakosai között. 
45 lap 1829

1660 Kovács István tisztviselő kérvénye az adózás alóli felmen-
téséről, levelezés ebben a kérdésben. 4 lap

1829-
1830

1661 Técső magisztrátusának a jegyzőkönyve Németi István fő-
mezőőr elleni eljárásról hivatali visszaélés ügyében. 2 lap 1829

1662 Jegyzék a huszti domínium beavatkozásairól a técsői ma-
gisztrátus ügyeibe. 1 lap 1829

1663 A técsői magisztrátus ülésének jegyzőkönyve egyes tiszt-
viselők felmondásának okairól. 2 lap 1830

1664 Jegyzőkönyv Gazda András técsői bírónak földterületeiről 
amit elárasztott a Tisza. 1 lap 1830

1665 Jegyzőkönyv Horváth József técsői lakos vagyonának fel-
becsüléséről. 1 lap 1830

1666 Jegyzőkönyv Bartos Mihály técsői lakos földterületeit 
érintő károkról. 1 lap 1830

1667 Jegyzőkönyv Kocsis József földjeit ért károkról a mezs-
gye szomszéd általi felszántása miatt. 1 lap 1830

1668 Jegyzőkönyv a Gönci András marhái által okozott károk-
ról, Bartos András földjén. 1 lap 1830

1669
Batali György és Gebelák László técsői lakosok kötelez-
vénye a jogtalanul kivágott erdő árának megfizetéséről. 
1 lap

1830

1670 Tanúvallomások jegyzőkönyve a lopással gyanúsítottak 
ügyében. 18 lap 1830

1671 Tanúvallomások jegyzőkönyve Bordás Ilona lopással gya-
núsított ügyében. 2 lap 1830

1672 Técső bíróságának határozata Mészáros Benjamin katona 
büntetéséről lopás miatt. 3 lap 1830

1673 Bírósági iratok Berti Ádám felelősségre vonásáról marha-
lopás miatt. 6 lap 1830

1674 Bírósági iratok Tóth Mária felelősségre vonásáról egy 
aranykanál eltulajdonítása miatt. 5 lap 1830

1675
Bírósági iratok Nagy István és Citron Éva técsői lakosok 
felelősségre vonásáról mezőgazdasági termékek lopása 
miatt. 2 lap

1830

1676 Bírósági iratok Jakubovics Dávid felelősségre vonásáról 
pénzlopás miatt. 11 lap 1830

1677 Popovics András técsői pap adósainak a jegyzéke. 1 lap 1830
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1678 Bírósági határozat Bilej László úrmezői lakos felmentésé-
ről büntetése alól. 1 lap 1830

1679 Tóth István és Gazda János kezeslevele Kaszó Sára szaba-
don bocsátása ügyében. 1 lap 1830

1680 A Huszti Királyi Kamara panasza a técsői magisztrátusra 
tiltott erdővágás miatt, a Királyi Kamara erdőiben. 7 lap 1830

1681 Az öt koronaváros levéltárosának kérvénye gyógyszerel-
látása ügyében. 2 lap 1830

1682
Az uniátus egyház kurátorának kérvénye a hívekhez vá-
rosházai munkálatok alóli felmentéséről saját templom 
építése miatt. 2 lap

1830

1683 Pasztlik Mihály kerekhegyi lakos kérelme técső magiszt-
rátusához építőanyag kiutalása ügyében. 1 lap 1830

1684 Técső magisztrátusának kérvénye új utca megnyitásáról. 
2 lap 1830

1685
A bustyaházai só raktár vezetőjének levele Técső bírójá-
hoz fakitermelés engedélyezéséről a hídak javításához. 
6 lap

1830

1686 Gorzó János kérelme a técsői református egyházközösség-
hez lánya családi konfliktusának kivizsgálásáról. 3 lap 1830

1687 A técsői református hitközség elöljárójának kérvénye a 
családjukat elhagyó nők felelősségre vonásáról. 2 lap 1830

1688
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Koszó Sámuel fele-
lősségre vonásáról Técső bírója ellen elkövetett becsület-
sértésért. 4 lap

1830

1689 Kimutatások Técső lakosainak adóztatásáról az 1829. év-
ről. 2 lap 1830

1690 Kékesi Gáspárnak, técső adószedőjének a kimutatásai az 
beszedett adókról, az 1829. évről. 2 lap 1830

1691
Técső magisztrátusa üléseinek a jegyzőkönyve a Rosi Ist-
ván, városi tanács tagja elleni nyomozásról hivatali visz-
szaélések miatt. 1 lap

1830

1692 A Királyi Kúria utasítása a bírósági perek és az adóbesze-
dések rendjéről. 2 lap 1830

1693 Máramaros megye főispánjának rendelete a királyi hely-
tartó fogadásának rendjéről. 9 lap 1830

1694 Máramaros megye alispánjának rendelete a királyi kato-
naság elszállásolásáról és élelmezéséről. 2 lap 1830
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1695
Tanúvallomások jegyzőkönyve és bírósági határozat 
Ferenckovics Péter lengyel állampolgár gyilkossági kísér-
lete ügyében. 2 lap

1831

1696 Jegyzőkönyv a Dulfalusi György földjén letört kukorica-
mennyiségről. 1 lap 1831

1697 Jegyzőkönyv Dzsurdzsi László földje összterületének 
megállapításáról. 1 lap 1831

1698 Jegyzőkönyv a Tóth Ferenc erdejéből kivágott fák meny-
nyiségéről. 1 lap 1831

1699 Jegyzőkönyv a Romani János técsői lakos földjén okozott 
károk nagyságáról. 1 lap 1831

1700 Jegyzőkönyv a fakitermelés által okozott károkról Oroszi 
Ferenc birtokán. 1 lap 1831

1701
A técsői református egyház kurátorának kérelme a városi 
bírósághoz az egyházi vagyonban kárt okozott személyek 
felelősségre vonásáról. 2 lap

1831

1702 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Gallar Mihály kézműves 
felelősségre vonásáról lólopás ügyében. 2 lap 1831

1703 Bírósági iratok Kusnyír János felelősségre vonásáról ter-
ménylopás miatt. 4 lap

1831-
1832

1704 Sváb Ilona kötelezvénye a törvények betartásáról, börtön-
ből való szabadulása után. 1 lap 1831

1705 A bustyaházai sóraktár vezetőjének levele az erdővágás 
engedélyezéséről, kerítés építés céljából. 1 lap 1831

1706 Técső bírójának kérvénye a városi vásár engedélyezésé-
ről. 2 lap 1831

1707 Iratok egy szálloda építéséről Técsőn. 14 lap 1831

1708 Iratok az öt koronaváros bírósági épületének felépítéséről. 
10 lap 1831

1709 Bírósági iratok Majnik Ferenc técsői lakos rágalmazási 
ügyéről. 11 lap

1831-
1832

1710 Utasítás a kolera elleni harcról. 11 lap 1831

1711 Máramaros megye bizottságának utasításai és ajánlásai a 
kolera terjedése ellen. 9 lap 1831

1712 Máramaros megye bizottságának utasításai és egészség-
ügyi követelményei a kolera terjedése ellen. 9 lap 1831

1713
Váradi Antal, técsői járási szolgabíró rendelete a Galiciából 
érkezett személyek ellenőrzéséről a korela terjedésének 
megakadályozása céljából. 3 lap

1831
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1714 A técsői járási szolgabíró utasítása a kolera elleni intézke-
désekről. 1 lap 1831

1715
Váradi Ádámnak, Máramaros megye főjegyzőjének a ren-
delete a kolera sulytotta vidékekről érkezők ellenőrzésé-
ről. 1 lap

1831

1716

László Mihálynak, a técsői járási szolgabírónak a jelenté-
se a megyei egészségügyi bizottság határozatainak a vég-
rehajtásáról, a beutazók személyigazolványának ellenőr-
zéséről. 1 lap

1831

1717
Szabó Mihálynak, Técső városparancsnokának a kérelme 
a Viskiek akadálytalan részvételéről técsői vásáron, mivel 
Visken nem volt kolera megbetegedés. 2 lap

1831

1718 A técsői szolgabíró levele a város főbírójához Uglya köz-
ség elszigeteléséről a kolerajárvány miatt. 1 lap 1831

1719 Máramaros megyei bíróságának határozata a kocsmák be-
zárásáról, a kolera terjedése elleni intézkedésekről. 2 lap 1831

1720
Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a técsői szolgabíró kötelezettségeiről a kolera felbukkaná-
sa esetén. 3 lap

1831

1721
Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a lengyel, a bukovinai és a moldvai határ őrzésének meg-
erősítéséről, a határátlépések megállításáról. 1 lap

1831

1722 Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a kolerában elhunytak temetésének rendjéről. 2 lap 1831

1723
Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a házak higiéniai ellenőrzéséről a falvakban és a városok-
ban. 2 lap

1831

1724 Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
az utazói engedély-igazolvány kiadásáról. 3 lap 1831

1725

Máramaros megye egészségügyi bizottságának határoza-
ta engedély kiadásáról, a máromarosszigeti vásáron való 
részvételre, a kolerával nem fertőzött területekről érke-
zőknek. 1 lap 

1831

1726
Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a királyi határozatok végrehajtásáról a kolera megbetege-
désekre vonatkozóan. 2 lap

1831

1727
Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a kolera elleni harc rendszabályainak a változtatásairól. 
2 lap

1831

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946



106

A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910)

1728
Máramaros megye egészségügyi bizottságának határozata 
a városkapuk őrségének megerősítéséről, az utazók ellen-
őrzéséről a kolera terjedése miatt. 1 lap

1831

1729 A királyi kúria utasítása az adóbeszedés lebonyolításáról. 
35 lap 1831

1730 Kimutatások a técsői lakosok adójának szétosztásáról, az 
1830-1831. évre. 25 lap 1831

1731 Kimutatások a Bartos Mihály adószedő által a técsői lako-
soktól beszedett adókról, az 1829-1830 évekről. 2 lap 1831

1732 Técső hivatalnokainak kérelme a fizetés emeléséről. 3 lap 1831
1733 Kovács Sarolta néhai técsői lakos végrendelete. 2 lap 1832

1734 Jegyzőkönyv a técsői húsbolt bérleti jogának árverezésé-
ről. 3 lap 1832

1735 Tanúvallomások jegyzőkönyve a lopással gyanúsítottak 
ügyében. 10 lap 1832

1736 Bírósági határozat Lakatos József homoki lakos büntetése 
ügyében lopás miatt. 1 lap 1832

1737 Bírósági határozat Gostos Ádám körtvélyesi lakos bünte-
tése ügyében. 1 lap 1832

1738 Bírósági iratok Lator János viski lakos büntetéséről lólo-
pás tárgyában. 2 lap 1832

1739 Bírósági iratok Lakatos Mária técsői lakos büntetéséről 
pénzlopás ügyében. 1 lap 1832

1740 Bírósági iratok Mező József máramarosszigeti lakos bün-
tetése ügyében lopás miatt. 1 lap 1832

1741
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kovács Sára técsői 
lakos felelősségre vonásáról gyerekgyilkosság ügyében. 
16 lap

1832

1742 Levelezés a vámhivatallal és a técsői magisztrátus között 
építőanyagok előkészítéséről a hídépítéshez. 5 lap 1832

1743 Kimutatások a técsői lakosok adójának felosztásáról, az 
1831-1832. évre. 39 lap 1832

1744 Koós János técsői adószedő kimutatásai a városi lakosok-
tól beszedett adókról, az 1831. évben. 1 lap 1832

1745 Técső szolgabírájának rendelete a katonaság takarmány-
nyal való ellátásáról. 2 lap

1833-
1834

1746 Sándorfalva lakóinak szerződése Técső bírójával a 
sándorfalvi sósvíz kitermelésének rendjéről. 5 lap 1832
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1747 A Huszti Királyi Kamara kérvénye a técsői magisztrátus-
hoz a makkgyűjtés engedélyezéséről az erdőkben. 1 lap 1832

1748 Jegyzőkönyv Lokes János által Gazda István földjein oko-
zott károk felméréséről. 1 lap 183

1749 Jegyzőkönyv Bíró Gáspár és Lajos Gáspár técsői lakosok 
földjei közötti határvonal meghúzásáról. 1 lap 1833

1750 Jegyzőkönyv a Gáspár István marhái által okozott károk-
ról Román János técsői lakos birtokán. 1 lap 1833

1751 Jegyzőkönyv a técsői magisztrátus által Gönci Sámuelnek 
makkszedésért kifizetett összegről. 5 lap 1833

1752 Jegyzőkönyv Borkos Száli marhái által okozott károkról a 
técsői birtokosok földjein. 1 lap 1833

1753 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Karol László fuvaros 
só lopása ügyében. 2 lap 1833

1754 Tanúvallomási jegyzőkönyvek Pap Mária uglyai lakos 
csizmalopása ügyében. 1 lap 1833

1755 Bírósági iratok Ciprus Éva felelősségre vonásáról lopással 
kapcsolatosan. 2 lap 1833

1756 Bírósági iratok Lazur Anna és Aniz Erzsébet büntetéséről 
pénzlopás ügyében. 4 lap 1833

1757 Bírósági iratok Pira János kabalapataki lakos büntetéséről 
lószerszám lopás ügyében. 2 lap 1833

1758 Bírósági iratok Fedor Mária büntetéséről ruhalopás miatt. 
1 lap 1833

1759 Dobosi István és Gábor Lajos técsői lakos bírósági iratai 
disznólopás ügyében. 5 lap 1833

1760 Técső város magisztrátusának rendelete az utcák higiéniá-
jának fenntartásáról. 1 lap 1833

1761 Técső város magisztrátusi órájának javításáról, az órás-
mester garanciájáról. 1 lap 1833

1762 Técsői vállalkozó kérelme munkások küldéséről út- és híd 
építéshez. 1 lap 1833

1763 A bustyaházai só raktárak vezetőjének értesítése a Tisza-
szabályozás szükségességéről. 2 lap 1833

1764 Az Erdélyi Tarományi Tanács rendelete a vásárok rendjé-
nek biztosításáról. 3 lap 1833

1765 Iratok a técsői városi kocsma bérlésének feltételeiről. 
4 lap 1833

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946



108

A máramarosi öt koronaváros levéltárának iratai (1326-1910)

1766
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Gazda András felelős-
ségre vonásáról a magisztrátus tagjai elleni becsületsértés 
ügyében. 8 lap

1833

1767 Farkas Leibi és Sterkovics János kérvénye técsői tartózko-
dásuk meghosszabbítása ügyében. 4 lap 1833

1768 Keri Sándor técsői ügyvéd levele a törvények magyaráza-
táról a tizedfizetés ügyében. 2 lap 1833

1769 Kimutatások a técsői lakosok adójának szétosztásáról, az 
1833-1834. évre. 5 lap 1833

1770 Erdő József técsői adószedő kimutatásai a városi lakosok-
tól beszedett adókról, az 1833. évben. 4 lap 1833

1771 Gazda Dániel técsői adószedő kimutatásai a városi lako-
soktól beszedett adókról, az 1832. évben. 2 lap 1833

1772 Técső magisztrátusa bírójának, Gazda Andrásnak kérelme 
a megengedett értékek számlázásáról. 2 lap 1833

1773 Gazda Dánielnek Técső adószedőjének kérelme fizetés-
emelése ügyében. 1 lap 1833

1774
Básti József politikus levele Técső városához gyűjtés szer-
vezéséről egy kötet kiadásának fedezésére, Magyarország 
történetéről.

1834

1775 Jegyzőkönyv Bárdos László marhái által Meteleki János 
földjén okozott károk felméréséről. 1 lap 1834

1776 Jegyzőkönyv Koszis József és Fényes Ilona földjei közötti 
határok kijelöléséről. 1 lap 1834

1777
Jegyzőkönyv marhák által okozott károk felméréséről 
László András és Erdei Bálint técsői lakosok földjein. 
1 lap

1834

1778 Máramarossziget magisztrátusának kérvénye Técső ma-
gisztrátusához kölcsönfelvétel ügyében. 1 lap 1834

1779 Técső város pásztorainak kérvénye lábbeli bőr kiutalásá-
ról. 1lap 1834

1780 A Huszti Királyi Kamara vezetőjének panasza Técső ma-
gisztrátusa ellen a városi szállodaépítés ügyében. 2 lap 1834

1781 A bustyaházai sókamara számlája a kivágott fákról faúsz-
tatás céljából. 2 lap 1834

1782 Pogány Károly, técsői szolgabíró levele Técső bírójához 
Dévai József panaszának kivizsgálásáról. 1 lap 1834

1783 Kis Sándor kérvénye büntetés alóli felmentése ügyében. 
2 lap 1834
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1784 Técső város magisztrátusának határozata Gelér Mihály őr 
büntetéséről. 2 lap 1834

1785 Jegyzőkönyv a técsői erdőben pusztított tűz okozta károk 
felméréséről. 15 lap 1834

1786
A Huszti Királyi Kamara ügyvédjének Bornemissza Antal 
levele Técső város magisztrátusához bűnözők átadásáról. 
1 lap

1834

1787 Técső birtokosának Stefanovics Istvánnak a kérelme a lo-
pással gyanúsítottak elleni eljárásokról. 2 lap 1834

1788 Jegyzőkönyv a Diósi József által Jakab Pál földjén lenyírt 
fű mennyiségének felméréséről. 1 lap 1834

1789 Jegyzőkönyv a Kereci József földjén a parasztok által le-
nyírt fű mennyiségének felméréséről. 1 lap 1834

1790 Jegyzőkönyv Gönci János szolgájának vallomásáról, akit 
dohánylopásért vettek őrizetbe. 3 lap 1834

1791 Tanúvallomások jegyzőkönyve a lopással gyanúsított sze-
mélyek ügyében. 22 lap 1834

1792 Técső jegyzőkönyve a lopással gyanúsított személyek 
ügyében. 21 lap 1834

1793 Técső jegyzőjének határozata a lopással gyanúsított sze-
mélyek büntetése ügyében. 1 lap 1834

1794 Bírósági iratok Angyos Sándor bikszádi lakos büntetésé-
ről pénzlopása ügyében. 1 lap 1834

1795 Bírósági iratok Kaptura Ádám felelősségre vonásáról élel-
miszerlopás ügyében. 4 lap 1834

1796 Bírósági iratok Poncár Péter tiszaújlaki lakos felelősségre 
vonásáról lopás ügyében. 2 lap 1834

1797 Bírósági iratok Kusnyir András felelősségre vonásáról 
lisztlopás ügyében. 2 lap 1834

1798 Dorogi Erzsébet panasza Técső magisztrátusához Erdő 
Gáspár erőszakoskodása miatt. 7 lap 1834

1799 Tanúvallomások jegyzőkönyve Técső két lakosának be-
csületsértéséről. 2 lap 1834

1800
Tanúvallomások jegyzőkönyve Pák Márton técsői lakos 
felelősségre vonásáról Binici Zsuzsanna ellen elkövetett 
becsületsértés ügyében. 4 lap

1834

1801 Tanúvallomások jegyzőkönyve Majucki Anna felelősség-
re vonásáról becsületsértés ügyében. 1 lap 1834
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1802
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Dabóci András és 
Munkácsi József felelősségre vonásáról rendbontás miatt. 
1 lap

1834

1803
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Révész Anna és 
Gorbanik Hafia felelősségre vonásáról rerkölcstelen élet-
vitelük miatt. 4 lap

1834

1804 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Munkácsi István és 
Réti János felelősségre vonásáról rendbontás miatt. 8 lap 1834

1805 Técsői rendőr kérvénye adófizetésének elhalasztásáról. 
1 lap 1834

1806 Szücs János panasza törvénytelen adókövetelések miatt. 
4 lap 1834

1807 Koós Menyhértnek, Técső adószedőjének kimutatásai a 
técsői lakosoktól beszedett adókról. 2 lap 1834

1808 Mezei Istvánnak, Técső adószedőjének kimutatásai a 
técsői lakosoktól beszedett adókról 1833-ban. 2 lap 1834

1809 Kimutatások Szabó András técsői lakos adóságairól. 
2 lap 1834

1810 Técső magisztrátusának rendelete tűzifa kiutalásáról a ka-
tonaság számára. 1 lap

1834-
1835

1811 Técső magisztrátusának rendelete gyertyák kiadásáról a 
katonaság számára. 1 lap 1835

1812 Az ellenőrző bizottság jegyzőkönyve Técső város gond-
nokának, Munkácsi Gáspárnak tevékenységéről. 2 lap 1835

1813 Visk kérvénye az öt koronaváros tanácsán felvetendő me-
zőgazdasági kérdések tárgyában. 2 lap 1835

1814
Técső magisztrátusának a kérvénye a huszti királyi só 
raktár ügyvédjéhez a kamara őrei által lefoglalt disznók 
visszaszolgáltatásáról. 2 lap

1835

1815 Bartos Mihály értesítése a földjén okozott károkról. 1 lap 1835
1816 Jegyzőkönyv Técső földparcelláinak újra méréséről. 1 lap 1835

1817 Kékesi János és Ferkó István técsői lakos peres iratai bir-
tokaik határvonalának megállapításáról. 4 lap 1835

1818 Brinzovics János pásztor kérvénye a técsői bírósághoz ke-
gyelemért. 1 lap 1835

1819 Tanúvallomások jegyzőkönyve lopással vádoltak ügyé-
ben. 1 lap 1835

1820 Bírósági iratok Tokár Julia lopással vádolt hetényi lakos 
ügyéről. 2 lap 1835
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1821 Técső magisztrátusának panasza a huszti domínium veze-
tőjére a técsői szálloda megnyitása miatt. 2 lap 1835

1822 Rosi Sára kérelme a városi kocsma bérének csökkentésé-
ről. 1 lap 1835

1823 Técső várossal szerződésben álló vállalkozó kérvénye az 
útépítéshez szükséges alapanyagok biztosításáról. 1 lap 1835

1824 Técső magisztrátusának határozata városháza építéséről. 
3 lap 1835

1825 Krausz Antal hídőr értesítése a hídépítés körüli problé-
mákról. 1 lap 1835

1826 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Gazda Pál felelősség-
re vonásáról kocsmai rendbontásért. 2 lap 1835

1827 A bustyaházai só raktár vezetőjének értesítése a só úszta-
tók által Szlatinára leúsztatott só mennyiségéről. 1 lap 1835

1828 Técső szolgabírójának, Pogány Gáspárnak rendelete a ter-
mészeti adók beszedéséről a katonaság számára. 1 lap 1835

1829 Bornemissza Gábor técsői jegyző kérelme adómentessé-
géről. 2 lap 1835

1830 Máramaros megye alispánjának levelezése a marhavész-
ről és az állatok gyógyításáról. 9 lap 1835

1831 Meghívó Boronkai Miklós apjának temetésére, Técső 
képviseletének részvételéről. 1 lap 1835

1832 Técső fuvarosának kérelme fizetésemelés tárgyában. 
1 lap 1835

1833 Görög katolikus pap kérvénye az egyház borral való ellá-
tásáról a técsői kocsmákból. 

1835-
1836

1834 Técső magisztrátusának értesítése a szeszes italok illegális 
árusitásának ellenőrzéséről. 2 lap 

1835-
1836

1835 Jegyzőkönyv a nemesi birtokokon legeltetett úrmezői la-
kosok marháinak lefoglalásáról. 2 lap 1836

1836 Uglyai István técsői gondnok számlái a város bevételeiről 
és kiadásairól. 21 lap

1836-
1838

1837 Kimutatások a foglyok eltartására felhasznált összegekről 
és büntetőjogi perrendtartásról. 10 lap 1838

1838 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Jankó József felelős-
ségre vonásáról rendbontás miatt. 1838

1839 Az öt koronaváros által Suhaj Andrásnak kiadott igazolás 
illetékességéről és a pestis elleni védekezésről. 1 lap 1838

1840 Técső magisztrátusának folyamodványa a vámhivatalhoz 
a tiszai átkelőhelyek megépítéséről. 1 lap 1838
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1841 Számla a técsői kocsma bérleti díjáról. 1 lap 1838-
1939

1842 Hetényi Andrásnak, Técső gondnokának számlái a város 
bevételeiről és kiadásairól. 34 lap

1838-
1939

1843 A técsői magisztrátus határozata a tisztviselők fizetéséről. 
2 lap 1838

1844
Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Cira Mihály técsői lakos 
felelősségre vonásáról Kervelesi Mihály felesége elleni 
becsületsértés miatt. 1 lap

1838

1845 Jegyzőkönyv a takarmányszéna árának megállapításáról. 
2 lap

1838-
1839

1846 A técsői magisztrátus és Jóna János közötti szerződés. 
2 lap 1838

1847 Erdei Dániel néhai técsői lakos végrendelete és iratok va-
gyonának elosztásáról örökösei között. 6 lap

1839-
1845

1848 A Királyi Kamara tagjának folyamodványa a bírósági pe-
rek rövidítéséről. 2 lap 1839

1849
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Kaszói Sámuel és Bu-
dai Mihály felelősségre vonásáról a szolgabíró és a városi 
magisztrátus elleni becsületsértési ügyben. 10 lap

1839

1850 Debreceni Sámuel técsői gondnok számlái a város kiadá-
sairól. 19 lap 1839

1851 Técső város magisztrátusának számlái a tisztviselők fuva-
roztatásából származó bevételekről. 5 lap

1839-
1840

1852 Számlák a vámjövedelmekből és a kenyér értékesítéséből 
származó összegekről. 1 lap

1839-
1840

1853 Krausz Antal técsői lakos kérelme szeszes italok beszállí-
tásáról Técsőre. 2 lap 1839

1854 Pinici Józsefnek, Técső fuvarosának kérelme termény ki-
utalása céljából.

1839-
1840

1855 Técsői lakosok jegyzéke, akik 4000 mázsa rónaszéki sót 
kötelesek Máramarosszigetre fuvarozni. 2 lap 1840

1856 Jegyzőkönyv a Munkácsy András által a técsői gondnok-
tól vásárolt inventáriumokról. 2 lap 1840

1857 A técsői magisztrátus értesítése az öt koronaváros képvi-
selőinek üléséről. 1 lap 1840

1858 Bírósági iratok Németi János és Hegedüs Mihály técsői 
lakos felelősségre vonásáról. 16 lap

1840-
1844

1859 Jegyzőkönyv a técsői magisztrátus által bérelt földterüle-
tekről. 2 lap 1840
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1860
A Huszti Királyi Kamara ellenőrző bizottságának jegyző-
könyve Munkácsy András técsői gondnok által vezetett 
ügyvitel ellenőrzéséről. 7 lap

1840-
1841

1861 Számlák a técsői magisztrátus által felhasznált erdőről. 
2 lap 1840

1862 Técső magisztrátusának határozata a tisztviselők fizetésé-
vel kapcsolatosan. 2 lap 1840

1863 Técső magisztrátusának határozata a tisztviselők fizetésé-
nek módozatairól és mértékéről. 3 lap 1840

1864 Kimutatás a técsői magisztrátus által a tisztviselők számá-
ra kiutalt kiküldetési költségekről. 2 lap 1840

1865 Kimutatás a máramarosszigeti börtönben raboskodók szá-
máról az 1831-1840 évekről. 3 lap

1840-
1841

1866 Jegyzőkönyv Mikteleki János técsői városi gondnok által 
vezetett pénzügyi ügyvitel ellenőrzéséről 2 lap

1841-
1842

1867 Grosi Jánosnak, Técső város gondnokának kimutatása a 
magisztrátus bevételeiről és kiadásairól. 19 lap

1841-
1842

1868 Kimutatás a técsői magisztrátus mezőőröknek nyujtott tá-
mogatásáról.

1841-
1842

1869 Palsar nevű técsői lakos ingatlan vagyonának jegyzéke és 
a magisztrátus határozata az örökösödés jogáról. 1 lap 1841

1870 Jegyzőkönyv a técsői malomban őrölt termények árának 
megállapításáról. 2 lap 1841

1871 A técsői magisztrátus szerződése Koszó Sámuellel egy ka-
tonatiszt elszállásolásáról. 2 lap 1841

1872 Peszkán Simon nagybányai lakos igazolása illetőségéről 
és a pestis elleni higiénia elsajátításáról. 1841

1873
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve Gazda Sámuel és 
Koszó József técsői lakosok felelősségre vonásáról rend-
bontás ügyében. 20 lap

1841-
1842

1874 Bírósági iratok Miskó Mihály és Maszlej Mihály felellő-
ségre vonásáról rendbontásért. 16 lap 1841

1875 Fenes Andrásnak, Técső gondnokának kimutatása Técső 
város bevételeiről és kiadásairól. 5 lap

1841-
1842

1876 Kimutatások Técső városában a katonaság javára tett fu-
varoztatások elszámolásáról. 5 lap 1842

1877 Técső lakosainak a folyamodványa a katonaság ellátásáért 
felszámolt összegek kifizetéséről. 1 lap 1842

1878 Máramarossziget szolgabírájának értesítése a hús áráról. 
2 lap 1842
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1879 Kivonat a máramarosszigeti börtön rabjainak névsorából. 
5 lap

1842-
1845

1880 Kimutatások a técsői vásáron eladott lovakról. 2 lap 1843
1881 A técsői ökrös gazdák névsora. 1 lap 1843

1882 Almási Istvánnak, técső város gondnokának kimutatásai a 
magisztrátus bevételeiről és kiadásairól.

1843-
1844

1883 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adóterhek-
ről. 50 lap 1843

1884 Jegyzőkönyvek a técsői malmok bérbeadásáról. 4 lap 1843

1885 A domínium bíróságának határozata az erdőirtás bünteté-
séről. 2 lap 1843

1886 A Királyi Tartományi Tanács rendelete a Técsői Városi 
Tanácson tárgyalt bírósági perek rendtartásáról. 3 lap 1844

1887 Huszt magisztrátusának levele Técső magisztrátusához a 
bírósági költségek közös viseléséről. 2 lap 1844

1888 Gider János ügyvéd levele Técső magisztrátusához a do-
mínium bírósági pereinek rendtartásáról. 2 lap 1844

1889 A Királyi Kamara rendelete a tiszai átkelőhelyek rende-
zéséről. 2 lap 1844

1890 Az öt koronaváros vezetőinek kérvénye a tiszai átkelés 
utáni vámok mértékéről Técsőn és Huszton. 5 lap 1844

1891 Icik Leib kérvénye a máramarosi bírósághoz Gerskovics 
Icik büntetésének enyhítéséről. 2 lap 1844

1892 Maier József mérnök kérelme építőanyagok kiutalásáról 
hídépítéshez. 2 lap 1844

1893 Lebovics Fiser hentes kérvénye Técső bírójához a húsbolt 
bérlési árának csökkentéséről. 1 lap 1843

1894 Kizák József kassai lakos értesítése régi iratmásolatok 
árusításáról. 1 lap 1843

1895 Máramaros megye értesítése a técsői rendőrkapitány ki-
nevezéséről 1 lap 1843

1896 Jegyzőkönyv az öt koronaváros ügyvédjének megválasz-
tásáról. 9 lap 1844

1897 Gizer Istvánnak, a técsői magisztrátus pénztárosának 
számlái az ellenőrök kifizetéséről. 2 lap

1844-
1845

1898 László Hafia szülésznő kérvénye adómentessége tárgyá-
ban. 1 lap 1844

1899 A Királyi Tartományi Tanács rendelete a bírósági ügyvitel 
rendjéről az öt koronavárosban. 2 lap

1844-
1845
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1900 A Királyi Tartományi Tanács rendelete a bírósági eljárá-
sok rendjéről az öt koronavárosban. 2 lap 1845

1901 Kimutatások a técsői vásáron eladott lovakról. 2 lap 1845

1902 Kimutatások a técsői vásáron eladott szarvasmarháról. 
2 lap 1845

1903 Vulka László técsői pásztor kimutatása a lótulajdonosok-
tól összegyűjtött terményről. 1 lap 1845

1904 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adóterhek-
ről. 29 lap

1845-
1946

1905 Kimutatás a técsői rendőrkapitányság bevételeiről 1 lap 1845

1906 Técső jegyzőjének a kérvénye fizetésemelés tárgyában. 
2 lap

1845-
1946

1907 A járási szolgabíró kimutatása a gyerekeke iskolalátoga-
tásáról. 2 lap 1846

1908 Egy őr kérvénye földterületek bérbeadásáról. 1 lap 1846

1909 Kimutatások a técsői vásáron eladott lovakról és szarvas-
marháról. 2 lap 1846

1910 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adóterhek-
ről. 54 lap

1846-
1847

1911 Németi Gáspárnak, Técső gondnokának kimutatása a vá-
ros kiadásairól. 24 lap

1846-
1847

1912 Kimutatások Técső adószedője által a lakosságtól besze-
dett adókról. 2 lap 1846

1913 Kimutatások a Máramaros megyei lakosság által Técső 
városának tett fuvaroztatásról. 15 lap

1847-
1848

1914 Kimutatások a técsői vásáron eladott szarvasmarháról. 
2 lap 1847

1915 Kimutatások a szlatinai sóbányából Munkácsra szállított 
kősóról. 6 lap

1847-
1848

1916 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adóterhek-
ről. 48 lap

1847-
1848

1917 A Técsői Rendőrkapitányság tevékenységének a naplója 
1848-ból. 8 lap 1848

1918 Técsői lakosok névsora, akik 1848-1849-ben szekereket 
bocsátottak a katonaság rendelkezésére. 39 lap

1848-
1849

1919
Azon személyek névsora, akik pénzadományokat juttattak 
az államnak az 1848-1849. évi forradalom és szabadság-
harc idején. 4 lap

1848

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946
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1920 Az öt koronaváros ügyvédjének levele Máramarossziget 
magisztrátusához a bírósági perrendtartásról. 1 lap 1848

1921 Kimutatások Técső lakosságának részvételéről a közmun-
kákban. 6 lap 1848

1922 A técsői bíró panasza a város adóbizottságára az adóösz-
szeg hibás kiszámolása miatt. 1 lap 1848

1923 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adóterhek-
ről. 120 lap

1848-
1849

1924 Kimutatások a técsői lakossági adók kivetéséről. 5 lap 1848-
1849

1925 Kimutatások a técsői lakosság között felosztott adóterhek-
ről. 29 lap

1848-
1849

1926 Pogány Károly máramarosi alispán rendelete a fegyverek 
begyűjtéséről az 1848-1849. évi forradalmároktól. 1 lap 1848

1927
Szaploncai Zsigmondnak, Máramaros megye ispánjának 
értesítése az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 
román és ukrán résztvevőinek megfigyeléséről. 

1849

1928 Técső Magisztrátusának értesítése a Szlatina és Tiszaújlak 
közötti só szállítás feltételeiről. 2 lap 1849

1929 Máramaros megye alispánjának rendelete az orosz pénz 
beváltásáról Kossuth bankókra. 9 lap 1849

1930 Técsői lakosok névsora, akik Kossuth bankóikat leadták a 
magisztrátusnak. 9 lap 1849

1931 A református kurátorok kimutatásai a hívektől beszedett 
pénzösszegekről. 4 lap

1849-
1850

1932 Kimutatások a técsői lakosságtól beszedett adókról. 
55 lap

1849-
1850

1933 A Técsői Rendőrkapitányság tevékenységének a naplója. 
6 lap 1850

1934 A técsői katonaújoncok névjegyzéke. 5 lap 1850

1935 Petrás István rendőr kimutatása a técsői lakosságtól be-
gyűjtött pénzösszegekről a katonaság számára. 2 lap 1850

1936 Técsői lakosok névsora, akik nem jelentek meg a közmun-
ka teljesítésére. 5 lap 1850

1937 Kimutatások a református hívek tartozásáról. 1 lap 1850

1938 Novák Dániel kereskedő kérvénye a técsői magisztrátus-
hoz egy hordó pálinka árának kifizetéséről. 1 lap 1850

1939 Técső lakosságának névsora 1851. áprilisában. 8 lap 1851
1940 Kimutatások a tiszai árvíz okozta károkról Técsőn. 3 lap 1851
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1941 Técső magisztrátusa és a pásztorok közötti szerződés a 
munka feltételeiről. 4 lap

1851-
1855

1942 Kimutatások a técsői kereskedők és kézművesek adófize-
téséről az 1854. évi bevételekből. 3 lap 1855

1943 Técső gondnokának kiadási mérlege az 1880-1881. évek-
re. 10 lap 1881

1944 Kökényesd bírójának az értesítése a kolerajárványról. 
2 lap 1891

1945 Bordás János katona elbocsátó levele 12 évi katonai szol-
gálat után. 1 lap 1909

1946
Somogyi Imre jogdoktori diplomája, amit a Kolozsvári 
Egyetemtől kapott. (Eredeti, függő viaszpecséttel, fado-
bozban) 1 lap

1910

F. 61, op. 1, od. zb. 1-1946
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A levéltári egységek (odinica zberihanyja)
 tartalmi kivonatai Időszak

1 Királyok és Báthory István oklevelei a máramarosi öt ko-
ronaváros privilégiumairól. 8 lap 1326-1664

2 Beszámoló (részlet) a leleszi kolostor káptalanjától Ulász-
ló királyhoz a hosszúmezei földek tagosításáról. 2 lap 1456-1556

3 Mátyás magyar király rendelete az öt koronaváros privilé-
giumainak megerősítéséről. (másolat) 1 lap 1472

4 Magyarország királynéjának rendelete az öt koronaváros 
régi privilégiumainak megerősítéséről. (másolat) 2 lap 1504

5 Lajos magyar király rendelete az öt korona város által ér-
tékesített só után fizetendő adókról. (másolat) 1 lap 1517

6
Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem az öt 
koronaváros privilégiumainak megerősítéséről. (másolat) 
1 lap

1582

7
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem Literáti Györgynek 
adott nemesi oklevele a vele adományozott birtokok meg-
nevezéséről. (másolat) 2 lap

1587

8
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem oklevele bizottság 
kinevezéséről Hosszúmező és Egerpatak földjeinek fel-
osztása céljából. (másolat) 4 lap

1589-1890

9

A csanádi püspök és a leleszi kolostor képviselőjének 
Faustus Verentausnak a beszámolója a hosszúmezői szán-
tóföldek, legelők, mezők felosztásáról 1456-ban. (máso-
lat) 3 lap

1604

10 Hosszúmező, Aknamező és Szaplonca lakosainak a szer-
ződése a legelők felosztásáról. 3 lap 1604-1608

11
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem rendelete Csiki 
István, Cseka István és mások nemességéről. (másolat) 
4 lap

1632

12
A máramarosi megyei bizottság beszámolója a Hosszú-
mező és Kabalapatak közötti határok megállapításáról. 
2 lap

1637

13 Jegyzőkönyv Hosszúmező és Szarvaszó falu földjeinek 
felosztásáról. (másolat) 4 lap 1640

14
A megyei bizottság határozata a hosszúmezői, a bikszádi, 
a pataki, a szaploncai és a szarvai földek felosztásáról. 8 
lap

1640
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15
Szaplonca és Hosszúmező lakosai között kötött szerző-
dés a földterületek közötti határvonalak megállapításáról. 
7 lap

1640

16 A kolozsmonostori káptalan értesítése az Alsóapsa és 
Hosszúmező közötti földek felosztásáról. 3 lap 1648

17
III. Ferenc Ferdinánd dekrétuma az öt koronaváros lakos-
sága privilégiumának alátámasztásáról az adófizetéssel 
kapcsolatosan. 8 lap

1652

18 Sáros János huszti lakos végrendelete. 2 lap 1662

19
Apafi Mihály erdélyi fejedelem oklevele a Tivadar János 
técsői lakosnak adományozott nemesi címről. (másolat) 
2 lap

1670

20 A megyei közgyűlés jegyzőkönyve (1670. november 19.) 
a lengyel háború idején lefoglalt dokumentumokról. 1 lap 1670

21
Apafi Mihály erdélyi fejedelem rendelete Hosszúmező 
jogainak megerősítéséről, az alsóapsai határföldek hasz-
nálatáról. 3 lap

1672

22 Csurki István hosszúmezői lakos földjének elzálogosítá-
sáról. 1 lap 1696

23 A huszti bíróság tanúvallomási jegyzőkönyve Lugosi 
Zsigmond özvegyének birtokügyeiről. 2 lap 1697

24 I. Lipót király adománylevele nemes Csurka Györgynek a 
hosszúmezői birtokairól. (eredeti, viaszpecsét) 1 lap  1700

25 Szerződés a hosszúmezői malomépítésre. 5 lap 1700-1702

26
Úrmező jobbágyainak kérvénye a técsői városi tanácshoz 
ökreiknek visszaadásáról, amelyeket tiltott fairtás közben 
foglaltak le tőlük. 2 lap

1709

27 VI. Károly király dekrétuma népszámlálás lebonyolításá-
ról. 2 lap 1728

28
VI. Károly király dekrétuma Csirka György és Komlósi 
Pál hosszúmezői lakosok nemességének megerősítéséről. 
1 lap

1706

29
Mária Terézia rendelete Niczki Györgynek a máramarosi 
kincstári birtokok vezetőjévé való kinevezéséről. (máso-
lat) 2 lap

1747

30 Bírósági jegyzőkönyvek Huszt városának határkérdései-
ről. 1754

31 Mária Terézia rendelete Cseha József nemességéről. (ere-
deti, viaszpecsét) 1 lap 1766

F. 61, op. 2, od. zb. 1-568
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32 A Pozsonyi Királyi Helytartótanács, körrendelete a vallási 
türelmi törvények büntetéséről. (másolat) 2 lap. 1769

33 Mária Terézia rendelete Nagyszebenről az ősi erdélyi ne-
messég jogainak megerősítéséről. 8 lap 1770

34
Kivonatok dekrétumokból a polgári törvények érvényesí-
tési joggyakorlatáról, a panaszok és a határozatok beadási 
szabályairól. 2 lap

1771

35 Tanúvallomások jegyzőkönyve Kontrasz huszti lakos 
ügyében, Fea László testi sértésével kapcsolatosan. 2 lap 1773

36 Az öt koronaváros számlái az ide érkezett tisztviselők el-
tartásáról. 51 lap 1770

37 Técső város képviseletének kimutatása helyi adók beve-
zetéséről. 5 lap 1778

38 A máramarosszigeti bíróság határozata a jobbágyföldek 
kisajátításáról. 2 lap 1780

39 A Magyar Királyi Helytartótanács körrendelete az 
ítéletvégrehajtás szabályairól. 2 lap 1781

40 A Huszti Államkincstár vezetőjének rendelete az erdők 
védelméről. 1 lap 1782

41
A Pozsonyi Királyi Helytartótanács körrendelete a sze-
kerek kiállításáról, a katonai alakulatok átszállításáról. 
2 lap

1782

42
Jegyzőkönyv, Técső város gazdasági vezetőjének, Német 
Istvánnak a pénzügyi ellenőrzéséről, és magyarázata az 
adott kérdésben. 4 lap

1784-1785

43 Iratok a Lajos család tagjai közötti vagyonelosztásáról. 
11 lap 1781-1838

44 A Máramarosi megyei hatóság szerződése az öt koronavá-
rossal adóügyi kérdésekről. 2 lap 1785

45 Máramaros megye határozata a református és a katolikus 
egyházi jövedelmek meghatározásáról. 3 lap 1785

46
Iratok, jegyzőkönyvek, kivonatok, levelezések a técsői 
Kerekhegy-dűlőben bányászott sóról, az állami birtokkal 
való vitáról az erdőirtások miatt. 19 lap

1786

47
Pogány László úrmezői birtokos levele Técső város fő-
bírájának földterületeinek a técsői földkataszterbe való 
bejegyzéséről. 2 lap

1787
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48

A máramarosszigeti állami birtok vezetőségének folya-
modványa a Királyi Helytartótanácshoz a técsői Tetemes 
mocsár és Martos terek dűlőkkel kapcsolatos tulajdonjogi 
vitáról. 2 lap

1788

49
Levelezés a técsői városi vezetés és Máramaros megye 
főispánja között a técsői erdőterületek elhatárolásáról, az 
állami birtokokról. 1 lap

1789

50 Benták Mihály técsői lakos folyamodványa a főszolgabí-
róhoz az adó csökkentése tárgyában. 2 lap 1789

51 Határozatok a técsői lakosok földpereinek ügyében. 
14 lap

1793

52 Kataszteri térkép a Técsői Városi Tanács által Kaplan Já-
nosnak eladott földekről. 1 lap 1795

53 Rodnik István hosszumezői lakos végrendelete. 2 lap 1795

54 A técsői városi gazdaság részére vásárolt eszközök szám-
lái. 2 lap 1798

55 Lénárt Erzsébet és Jóna Gáspár técsői lakosok vagyon-
ügyi perének iratai. 17 lap

1798
1799

56 Erdő István técsői városi pénztáros kimutatása a város 
szegényeinek kiadott élelmiszerekről. 2 lap 1799

57 Tegze Pál técsői egyházi gondnok kimutatása az egyház 
kiadásairól. 3 lap 1799

58 Técső és Visk városi bíróságainak jegyzőkönyvei a fel-
sőbb bíróságokhoz felterjesztett ügyekről. 6 lap 1799-1819

59 Lingva György hosszúmezői lakos végrendelete. 1 lap XVIII. sz. 
eleje

60 Técső város iktatókönyve a kimenő iratokról. 8 lap XVIII. sz. 
2. fele

61 A leleszi kolostor értesítése a dekrétumairól. 4 lap XVIII. sz.

62 Kimutatások Hosszúmező, Visk, Máramarossziget, Técső 
és Huszt városok adóztatásának rendjéről. 3 lap XVIII. sz.

63 Pénztári dokumentáció (számlák, összegzések) a városi 
gazdaság kiadásairól. 112 lap 1799-1800

64
A Pesti Legfelsőbb Bíróság határozata az állami (imenyija 
(hivatal) és az öt koronaváros peres ügyeire vonatkozóan, 
a privilégiumok különböző értelmezése tárgyában. 72 lap

1801-1838

65
Pogány úrmezői birtokos levele Técső város bírájához 
tölgyfa vásárlás ügyében, amelyet malomépítésre hasz-
nálhat fel. 7 lap

1801-1808

F. 61, op. 2, od. zb. 1-568
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66 Székely Ferenc técsői lakos végrendelete, vagyonának át-
adásáról, László Andrásnak. 4 lap 1801

67
A Máramaros megyei bíróság határozata Zékány Anna 
hosszúmezői lakos és Szaploncai Pál nemesek birtokügyi 
perében. 2 lap

1803

68 Técső város és Gazda János kerékgyártó közötti szerző-
dés a város hintóinak és szekereinek a felújításáról. 1 lap 1804

69
Tomisin Oleksza és Tomisin György folyamodványa 
Máramaros megyéhez földterületek tulajdonjogáról és 
hasznosításáról. 2 lap

1804

70 Hosszúmező főbírájának és rendőrfőnökének utasítása a 
húsárusítás és a marhavágások ellenőrzéséről. 1807

71 Kimutatások Técső város lakosainak vagyoni állapotáról 
és adóztatásáról. 19 lap 1807-1811

72
A Magyar Királyi Helytartótanács rendelete Máramaros 
megyének a hadsereg számára biztosítandó szekerek 
ügyében. 1 lap

1808

73 A huszti református egyház kurátorának, Lévai Dánielnek 
a beszámolója az egyházi iskola finanszírozásáról. 8 lap 1810-1818

74 Visk város református egyházának kimutatása a kiadások-
ról. 2 lap 1810-1818

75 Az élelmiszeráru és az ipari termékek árjegyzéke 
Máramaros megye területére vonatkozóan. 28 lap 1812

76
Kimutatások Técső város azon kiadásairól, amelyeket a 
királyi helytartó, a főherceg, a püspök és a főispán látoga-
tása alkalmával használtak fel. 1 lap

1812

77 Técső város adófizetőinek névsora és pénztári iratok. 
24 lap 1812

78 Kimutatások a tiszai révészek bevételeiről és kiadásairól. 
3 lap 1813-1817

79 Iratok az öt koronaváros jogainak korlátozása szándéká-
ról a állami birtokok főhivatala részéről. 11 lap

1814
1819

80 Técsői lakosok folyamodványa a város magisztrátusához 
a birtokügyi perek tárgyában. 16 lap 1814-1819

81 Jakab András técsői kovácsmester kötelezvénye lányának 
kelengyéje ügyében. 1 lap 1814

82 Técső város magisztrátusának jegyzőkönyve a mérgezés 
okozta károk felméréséről. 1 lap 1815

83 Barta Péter técsői lakos folyamodványa a gazdátlan föl-
dek felvásárlásának engedélyezéséről. 1 lap 1815
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84 Kimutatás Máramaros megyei települések Técsőhöz mért 
távolságáról és a fuvarozás költségeiről. 8 lap 1804-1816

85 Kimutatások Técső város bevételeiről és kiadásairól. 
20 lap 1816-1817

86 Tanúvallomási jegyzőkönyvek lopással kapcsolatos bíró-
sági ügyekben. 7 lap 1816-1819

87
A Magyar Királyi Helytartótanács határozata a 
máramarosszigeti kincstári birtokok út- és gátépítési  
ügyeivel kapcsolatosan. 5 lap

1818-1818

88 Jegyzőkönyvek polgári perek kivizsgálásáról a Máramaros 
megyei közgyüléseken. 4 lap 1818

89 Kürti Sándor városi jogtanácsos jelentése a földügyi bíró-
sági határozatok érvényesítéséről. 4 lap 1818

90 Iratok Pogány Gáspár birtokos és Técső város közös erdő-
használati jogáról. 34 lap 1809

91 Iratok Bartos István técsői lakos örökségének átadásáról 
az utódoknak. 29 lap

1817.X.13-
1818.V.6

92 Nyilvántartási napló a técsői lakosok adóztatásáról. 6 lap 1818

93 Varga György huszti lakos szerződése  földterületek bér-
bevételéről. 2 lap 1817-1817

94 Csedreki Ilona técsői lakos végrendelete. 2 lap 1818

95 Villás János técsői református lelkész folyamodványa fa-
anyag kiutalásáról a paplak építéshez. 2 lap

1819

96

Peregrényi György vármegyei főorvos elismervénye a 
Bartos András és Kassai István técsői lakosok fegyver 
által okozott sebeinek ellátásáért és gyógyításáért felvett 
összegről. 1 lap

1819

97 Kezeslevelek a börtönből szabaduló foglyok számára. 
3 lap 1819-1823

98 Jegyzőkönyv a técsői városi pénztár ellenőrzése során fel-
színre került városi adósságokról. 1 lap 1820

99 Técső város gazdasági vezetőjének kimutatásai a gazda-
ság kiadásairól. 22 lap 1820-1828

100 Pogány Károly úrmezői birtokos levele Técső város főbí-
rájához a disznólegeltetés engedélyezéséről. 1 lap 1820

101 Técső város magisztrátusának levelezése a Máramaros 
megyei alispánnal a tölgyfaerdők védelméről. 2 lap 1821
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102
Szabó Ferenc técsői lakos folyamodványa a magisztrátus-
hoz vízimalom építésének engedélyezéséről a Rekettyés 
folyón. 1 lap

1821

103
Utasítás az öt koronaváros küldötteinek a királyi kincstár 
képviselőivel kötött vagyonügyi peres kérdésekbeni meg-
állapodásokat illetően. 2 lap

1821

104 Técső város lakosainak a folyamodványai a magisztrátus-
hoz bírósági vádemelésekről. 62 lap 1820-1829

105
Szerződés a huszti állami birtokok vezetősége és Bereczki 
László sófalvai lakos között a vízimalom bérbeadásáról. 
2 lap

1822.

106
Levelezés a máramarosszigeti állami birtokok jogtaná-
csosával a disznók makkoltatásáról a Pogány- és a Rózsa-
helyi-birtokok erdőiben. 2 lap

1822-1823

107
Vásárhelyi György huszti birtokos folyamodványa a vá-
roshoz fakivágás engedélyezéséről lakóház építéséhez. 
1 lap

1822

108 A pesti városi bíróság határozata Román Pál és Román Ist-
ván peres ügyében egy falu tulajdonjogát illetően. 4 lap 1822-1823

109
Técső város főbírájának Úrmező lakosságához és Pogány 
Károly birtokoshoz küldött értesítése a disznótartás tilal-
máról egyes földterületeken. 1 lap

1823

110
Dobsai Menyhért úrmezői birtokos levele a Maratos 
dülőben való adózás nélküli legeltetés engedélyezéséről. 
2 lap

1823

111
Técső város gazdasági vezetőjének, Fenesi Andrásnak 
magyarázata a városi gazdasági iratok ellenőrzése során 
felmerült hiányosságokról. 1 lap

1824

112 Jegyzőkönyv a mérgezés által okozott károkról. 3 lap 1824-1825

113
Popovics András uniátus pap folyamodványa, amelyben 
tiltakozik a katolikus ünnepnapokon megrendezendő vá-
sárok ellen. 1 lap

1824

114 Kimutatások a himlőbetegség terjedéséről a técsői járás-
ban. 3 lap 1824

115
Pogány Lajos úrmezői birtokos özvegyének feljelentése 
Técső város magisztrátusa ellen erdőirtás és jobbágyainak 
elfogatása miatt. 10 lap

1824- 
1839

116 Iratok Pogány Károly técsői bíró által az erdőhasználati 
jog megsértéséről. 46 lap

1814-
1815
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117 Csebi Pogány Lajos úrmezői lakos és Técső városa közöt-
ti peres ügyek iratai. 51 lap 1824-1824

118 Kimutatások a técsői lakosok számára lakóházak építésé-
re engedélyezett fairtásokról. 41 lap 1825-1831

119 Kimutatások Técső városnak a szénavágás bérbeadásából 
származó jövedelmeiről. 5 lap 1825

120 Sófalva nemességének folyamodványa a Sófalva és 
Mihalka közötti határvonal megállapításáról. 3 lap 1825

121 Büntetőperek tanúvallomási jegyzőkönyvei. 10 lap 1825-1826

122 Técsői lakosok igazolásai földterületek eladásáról, elzálo-
gosításáról stb. 4 lap 1825-1829

123 Fejes Mihály técsői lakos örökségi iratai. 23 lap 1825-1850
124 Dzsurdzs János técsői lakos végrendelete. 2 lap 1825-1838

125
Iratok, (panaszok, értesítések, levelezések)  az öt korona-
város privilégiumainak betartásáról kereskedelmi és föld-
használati ügyekre vonatkozóan. 10 lap

1826-1839

126

A máramarosi megyei hivatal határozata az erdők, a fa-
csemeték, a gyümölcsfák védelméről Hosszúmezőn; ki-
mutatások a megyei bizottság határbejárásainak költsége-
iről. 10 lap

1826

127
Técső város magisztrátusának tanúkihallgatási jegyző-
könyvei  a Técső, Visk és Hosszúmező közötti határvonal 
megjelöléséről. 122 lap

1826

128
A huszti államügyész idézése Técső város magisztrátusá-
hoz a técsői és úrmezői határvonal kijelölése körüli vitás 
kérdések megoldása tárgyában. 1 lap

1826

129 Grena Leszja técsői lakos örökségi iratai. 29 lap 1826-1836

130
Pantlik Anna és Longer István técsői lakosok közötti szer-
ződés Pantlik István csizmadia mesterré való neveléséről. 
1 lap

1826

131
Tóth Mihály técsői lakos folyamodványa a városi ma-
gisztrátushoz Makovszki László szabadságolt katonák 
általi kirablásáról. 1 lap

1826

132 Az öt koronaváros küldöttgyűlésének határozata a viski 
lakosok jogáról az ingyenes tiszai kompátkelésről. 2 lap 1826

133 A técsői városi tanács ülésének jegyzőkönyve a Dobonyos 
nevű legelő határának megállapításáról. 7 lap 1828

134 Az öt koronaváros jogi tanácsosának jelentése a bírák vá-
laszthatóságáról. 19 lap 1821-1829
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135 Kürti Sándornak, az öt koronaváros jogtanácsosának ma-
gániratai. 6 lap

1828-
1829

136 Kimutatások a máramarosszigeti, az aknarahói és a 
sándorfalvai adófizetők vagyonáról. 56 lap 1828

137 Iratok Zékány Hafija és Hisák József vagyonügyi peréről. 
9 lap

1828-
1842

138 Iratok Petrás Mihály técsői lakos örökségének felosztá-
sáról. 24 lap

1828-
1836

139 Iratok Dorohi János és Dénes István técsői lakosok örök-
ségi vitáiról. 19 lap

1819-
1847

140
Kürti Sándornak, az öt koronaváros jogtanácsosának érte-
kezése a koronavárosok privilégiumairól jogi szempont-
ból. 15 lap

1829

141
Gazda Józsefnek, a técsői városi számvevőség vezetőjé-
nek pénzügyi beszámolója a gazdaság bevételeiről és ki-
adásairól az 1827-1828. években. 23 lap

1829

142 Kimutatások a városi pénztár ellenőrzése idején előbuk-
kanó adóhiányokról. 4 lap 1828-1829

143
A Técsői Városi Tanács folyamodványa Máramaros me-
gyéhez a városnak az államkincstártól visszaigényelt er-
dőterületek (Kerekhegy-dűlő) ügyében. 2 lap

1829

144
Máramaros megye szolgabírájának rendelete Técső vá-
ros bírájának a levélkézbesítés és a távíró szolgáltatások 
rendjéről. 1 lap

1829

145 Hosszúmező város képviselőinek jellemrajza Kürti Sán-
dor jogtanácsosról. 1 lap 1829

146
Técső város petíciója a magyar királyhoz a város jogáról 
a Kerekhegy-dűlőre, az állami kincstár kifogásairól, a dű-
lőben okozott károk felméréséről. 19 lap

1830

147 Técső és Bőd falu vegyesbizottságának jegyzőkönyve a 
kataszteri határok megállapításáról. 2 lap 1830

148 Kusnyír Gergely gyámjának beszámolója a gondozott 
anyagi javainak felhasználásáról. 2 lap 1830

149 Jegyzőkönyv a kitisztított rét bérlésének megállapításá-
ról. 1 lap 1830

150 A Máramaros megyei bíróság határozata Técső erdejéről 
és Pogány Gáspár birtokossal. 31 lap

1830-
1839

151 Az öt koronaváros tanácsának jegyzőkönyvei jogi kérdé-
sekről. 10 lap 1831
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152
Técső város bírájának levelezése a Máramaros megyei 
főispánnal  a máramarosszigeti tímár céh vagyoni hely-
zetéről. 2 lap

1831

153 Técsői lakosok szerződései az örökölt földterületek fel-
osztásáról. 2 lap 1831

154 Máramarossziget birtokosainak felhívása az öt koronavá-
ros és az állami erdők elhatárolásáról. 5 lap 1832

155 Iratok Jóna János és Kusnyír János técsői lakosok vagyo-
ni pereskedéseiről. 15 lap 1832-1843

156 Jegyzőkönyv a viski családi bíróság épületének felépíté-
séről Máramarosszigeten. 2 lap 1832

157 Técső város lakosságának folyamodványa a testi sértések 
kivizsgálásáról. 2 lap 1832

158
A Talabori Folyami Főhivatal rendelete Técső város ma-
gisztrátusához építőanyagok biztosításáról a folyami épít-
kezésekhez. 1 lap

1839

159
Jakubovics Dávid kereskedő által kiállított számlák a 
szolgabíró és más tisztviselők számára elkészített asztali 
terítékek költségeiről. 1 lap

1833

160 Técső város bírájának beszámolója a Máramaros megyei 
hivatalnak a nemességi vizsgálatokról. 1 lap 1833

161 Iratok Kis Ferenc técsői lakos adósságainak behajtásáról. 
26 lap 1822-1840 

162 Iratok Kolozsvári Sámuel néhai técsői lakos örökségének 
átadásáról az örökösöknek. 3 lap 1833

163
Szücs János técsői kereskedő panasza a máramarosi me-
gyei hivatalhoz a técsői egyházi tanács határozatával kap-
csolatosan a tűzifa lefoglalása ügyében. 2 lap

1833

164 Elismervény szerszámok átvételéről a gazdasági vezető-
től útjavítás céljára. 1 lap 1833

165 Kimutatások  a técsői városi magisztrátus által kiadott 
számlákról, a pénztár bevételeiről és kiadásairól. 5 lap 1834

166 Jegyzőkönyv Ferko János és Kusnyir Gergely técsői lako-
sok földjeinek  felméréséről. 1 lap 1834

167 A hosszúmezői városi tanács értesítése Técső városának 
az egyházi tizedbeszedéssel kapcsolatosan. 1 lap 1834

168 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Rosi János testi sértése 
ügyében. 16 lap

1834-
1838
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169
Orvosi vizsgálati jegyzőkönyv Munkácsi István técsői la-
kos és családja ellen elkövetett támadás következménye-
iről. 7 lap

1834-1838

170 Iratok Todavica Mihály técsői lakos vagyonának elzálo-
gosításáról. 7 lap 1834-1835

171
Kocsis és Pásztor kérvényei a Técsői városi magisztrátus-
hoz a fizetések emeléséről és építkezési területek kijelö-
léséről. 3 lap

1834-1835

172 A técsői városi képviselőtestület értesítése a szolgabíró-
nak az erdő- és legelőhasználati szerződésekről. 2 lap                   1835

173 Jegyzőkönyv a técsői tűzvész által okozott károkról. 
1 lap 1835

174 A técsői városi magisztrátus jegyzőkönyve a földterülete-
ket ért károkról. 3 lap 1835-1837

175 Az igavonó ökrök técsői tulajdonosainak jegyzéke, ame-
lyet a sószállítás miatt állítottak össze. 1 lap 1835

176 Nagy József técsői lakos igazolása (diplomája) kézmű-
vesipari tanulmányainak elvégzéséről. 1 lap 1835

177
Levelezés a técsői főbíró, Rosi István és a huszti állami 
jogtanácsos között a városi kórház építésének felfüggesz-
téséről. 2 lap

1835

178 Kimutatások a técsői lakosok katonai adójának elosztá-
sáról. 4 lap 1835

179 A técsői vásár bírájának értesítése a vásári adó beszedésé-
ről, kérvények az adóbefizetés elnapolásáról. 5 lap

1835-
1835

180
A técsői szolgabíró értesítése a megyébe érkező állami 
szemorvosról, a város szembetegeinek a nyilvántartásá-
ról. 1 lap

1835-1839

181 Jegyzői kérvény Fehárgyarmat városához Mándy György 
birtokos jellemrajzának elkészítéséről. 3 lap 1835-1835

182 Munkások kérvénye a munkabérük kifizetéséről. 2 lap 1835-1835

183 A técsői húsboltok bérlőinek kérvénye a bérleti díjak 
csökkentéséről. 4 lap 1835

184 Kérvények örökösödési ügyek tárgyában. 6 lap 1835

185 A técsői lakosok folyamodványa a város főbírájához va-
gyonügyi kérdésekről. 7 lap 1835-1837

186 Iratok Román Pálné técsői lakos vagyonának elzálogosí-
tásáról. 7 lap 1835-1835
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187 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek lopással kapcsolatosan, 
kérvények különböző ügyekben. 9 lap 1835-1835

188 Técső város bizottsága által összeállított jegyzőkönyv a 
város pénzügyeinek ellenőrzéséről, az 1835. évről. 8 lap 1836

189

A bustyaházai erdőhivatal értesítése Técső város magiszt-
rátusához az aknarahói, a fehérpataki, terebesi és más 
falvak kocsmáinak és  húsárusító boltjainak bérléséről, 
kivonat a megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből a kocsmák 
bezárásáról. 2 lap

1836

190
Máramaros megye főszolgabírójának útmutatása a técsői 
főbírónak a városi erdők vizsgálatáról, a városi lakosság 
kecskéinek legeltetése céljából. 3 lap

1836

191 A técsői mezőbíró beszámolója a városi tanácsnak a me-
zőőrök esküjének felvételéről. 1 lap 1836

192
Evicki József és felesége, Rusznyák Anna, valamint 
Técső városa között megkötött szerződés a szeszes italok-
kal való kereskedés bérletével kapcsolatosan. 2 lap

1836

193 Tona Jánosné született Jakab Éva técsői lakos földjeinek 
elzálogosításáról. 1 lap 1836

194
Remete község lakosainak panaszlevele Máramaros me-
gye főispánjának a técsői városi tanács ellen a mezőhasz-
nálati szabályok megszegése ügyében. 2 lap

1836

195 Ruszki János técsői hajdú folyamodványa a técsői városi 
tanácshoz földrészleg kiutalásról házépítés céljából. 1 lap 1836

196 Erdő József técsői lakos folyamodványa a viski fuvarosok 
által okozott károk megtérítéséről. 2 lap 1836

197 A técsői lakosok folyamodványa a városi tanácshoz az il-
legális fairtáskor lefoglalt lovak visszaszerzéséről. 2 lap 1836

198 Moskovics Bureh técsői lakos folyamodványa a városi ta-
nácshoz faértékesítésről a városi erdőből. 1 lap 1836

199 Csányi József técsői református lelkész folyamodványa a 
városi tanácshoz kölcsönfelvétel ügyében. 1 lap 1836

200
Kaszó János técsői lakos folyamodványa Máramaros me-
gye alispánjához az adófizetés alóli felmentése ügyében. 
1 lap

1836

201 Tijusz János técsői lakos folyamodványa a városi tanács-
hoz csikós állásának elnyerése ügyében. 1 lap 1836

202 Lebovics Fiser técsői hússtandbérlő folyamodványa adó-
ságának eltörléséről a koleramegbetegedések miatt. 1 lap 1836
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203
A Técsői Városi Tanács tagjának beszámolója a szolgabí-
rónak a técsői lakosoknak a megyei jelentőségű útépíté-
sen végzett munkájáról. 12 lap

1835-1836

204
Viben Pál hosszúmezői lakos kötelezvénye a városi ma-
gisztrátus előtt teljesítendő munkálatok elvégzéséről. 
2 lap

1836

205 A szatmárnémeti városi tanács értesítése a szállodákban 
és kocsmákban árusított szeszes italokról. 2 lap 1836

206 Técső város lakóinak folyamodványa a városi tanácshoz 
adósságok ügyében. 9 lap

1836
1836

207
Gazda János técsői lakos folyamodványa Máramaros me-
gye főszolgabírójához kompenzáció fizetéséről  a katona-
ság által igénybevétt épületek ügyében. 2 lap

1836

208 Iratok Imre András técsői lakos öröksége ügyében. 
22 lap 1836-1839

209 Tanúkihallgatások jegyzőkönyve büntetőügyekben. 
84 lap 1836-1843

210 A técsői városi bíróság tanúkihallgatási jegyzőkönyve lo-
pási ügyben. 2 lap 1836

211
Técső város bírójának jelentése a huszti szolgabíróhoz 
Bakos János szerelőmester felelősségre vonásáról enge-
dély nélkül folytatott munkája és lopása miatt. 2 lap

1836

212 Folyamodványok verekedések és becsületsértések kivizs-
gálása ügyében. 43 lap

1836

213
Az ügyész megjegyzései az öt koronaváros által a 
máramaroszigeti tímár céh ellenében hozott ítélet ügyé-
ben. 2 lap

1837

214 Iratok (jegyzőkönyvek, beszámolók, számlák) a huszti 
nemesi pénztár működéséről. 113 lap 1837-1848

215
A huszti szolgabíró értesítése a técsői bírónak a técsői la-
kosok által törvénytelenül bevetett remetei földterületek 
ügyében. 1 lap

1837

216
Cébely Mihály csendőr jelentése Técső város bírájának 
a vaskályhák Máramarosszigetről Szatmárra való szállí-
tásáról. 1 lap

1837

217 Kimutatások Técső város adófizetéseiről. 5 lap 1837

218 Kimutatások a Técsőre érkező tisztviselők élelem- és ital-
költségeiről. 2 lap 1837

219 Técső város út- és malomjavításra használt eszközeinek 
(szerszámainak) inventáriuma. 1 lap 1837
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220 A máramarosi szolgabíró rendelete Técső város bírájának 
a talabori híd árvíz utáni helyreállításáról. 1 lap 1837

221
A técsői városi tanács gondnokának beszámolója a városi 
tanácsi ház és egy szálloda építéséről; jutalom kifizetésé-
ről az elvégzett munkáért. 2 lap

1837

222 A técsői főbíró jelentése Máramaros megyének a város 
tisztviselőinek visszaéléseiről. 2 lap 1837

223
Zlocki János técsői lelkész jelentése a vadházasságban 
élőkről, az egyházi adófizetés elmulasztásáról, jellemrajz 
kiadásáról, az egyház gondnokáról. 3 lap

1837

224
Szabó Mihály técsői lakos folyamodványa a városi ta-
nácshoz feleségének és lányának szabadon bocsátásáról a 
mezőgazdasági munkák elvégzése céljából.

1831-1843

225 Szűcs György técsői lakos folyamodványa a városi ta-
nácshoz a katonaság túlkapásai ügyében. 1 lap 1837

226
A técsői pásztorok folyamodványa a városi tanácshoz a 
farkasok által elpusztított marhák értékének megtérítése 
ügyében. 1 lap

1837

227 Bornemissza egykori városi jegyző folyamodványa a vá-
rosi szolgálatban eltöltött éveiről. 1 lap 1837

228 Kusnyír János técsői lakos folyamodványa a városi ta-
nácshoz egyik béresének kiköltöztetése ügyében. 2 lap 1837

229
Pusztai Mihály técsői lakos panaszlevele a máramarosi 
szolgabíróhoz apja temetésével kapcsolatos adóságainak 
visszafizetéséről.

1837

230
Dabolc Sarolta técsői kenyérkereskedő panaszlevele 
Máramaros megye alispánjának a városi bíró ellen az el-
követett visszaélések miatt. 2 lap

1837

231 Sztefanovics Kristóf técsői kereskedő folyamodványa a 
városi tanácshoz boltjának eladásáról. 1 lap 1837

232 Kegyes Márton técsői rendőrfőnök folyamodványa állá-
sából való felmentéséről családi állapota miatt. 2 lap 1837

233
A huszti főszolgabíró levelezése Técső város bírájával 
Gazda János panasza ügyében, miszerint a „Vilmos” lo-
vasezred tisztjei nem fizették ki szállásdíjukat. 1 lap

1837

234 A técsői városi tanács jegyzőkönyvének kivonata László 
Katalin földrészlegének eladásáról. 1 lap 1837

235 Iratok néhai Talasko Mihály örökségének átadásáról az 
utódoknak. 16 lap 1837-1844
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236 Folyamodványok vagyonügyi és örökösödési kérdések-
ről. 36 lap 1837

237 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek Barát Erzsébet lopása 
ügyében. 7 lap 1837

238
Nánási Lajosnak, Técső város jegyzőjének határozata La-
jos János felelősségre vonásáról Rica János orvos rágal-
mazása miatt.

1837

239 Joó János técsői húsárus folyamodványa boltjának kirab-
lása ügyében. 2 lap 1837

240 Az öt koronaváros lakóinak felhívása a császári udvarhoz 
jogaiknak védelméről. 16 lap 1838-1839

241
A királyi biztos jelentése a bírósági határozatok végrehaj-
tásáról az öt koronaváros pereskedéséről a privilégiumok-
ra vonatkozóan. 103 lap

1838

242
A máramarosszigeti állami vagyonbirtok és az öt korona-
város közötti kiegyezés (szerződés) a városok kötelezett-
ségeiről. 51 lap

1838-1845

243

A Técsői Városi Tanács levele Szil Imre királyi biztoshoz 
az öt koronaváros jogainak korlátozásáról a szabad szesz-
kereskedelemmel, az erdőhasználattal és más ügyekkel 
kapcsolatosan. 21 lap

1838

244
Técső város küldötteinek felhívása a város előjogairól, a 
református egyház és iskola vagyonáról a Pogány Gáspár 
birtokossal folytatott pereskedéssel kapcsolatosan. 9 lap

1838

245 A técsői képviselőtestület ülésének jegyzőkönyve. 4 lap 1838

246 Máramarossziget város jelentése az állami vagyonügyész-
ségnek az erdőhasználat rendjéről. 12 lap 1838-1842

247
A huszti jogtanácsos jelentése a Gorogyilova erdő hatá-
rának ellenőrzéséről Iza, Rákóc és más települések terü-
letén. 8 lap

1838-1840

248
Kürti Sándor máramarosszigeti jogtanácsos értesítése a 
huszti állami vagyonbirtokosság és az öt koronaváros kö-
zötti peres ügyekről, panaszlevél benyújtásáról. 2 lap

1838

249
A huszti főszolgabíró levele Técső főbírójához, amelyben 
kifejezi háláját a főbíró beiktatásán való részvételi lehe-
tőségért. 1 lap

1838

250 Técső város magisztrátusi üléseinek jegyzőkönyvei a me-
zei marhamérgezések által okozott károkról. 2 lap 1838

251 Igazolások Técső város magisztrátusától a mezei károk-
kal kapcsolatosan. 1838
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252 Számlák az öt koronaváros képviselői értekezletének le-
bonyolításával kapcsolatos kiadásokról. 1838

253 Técső város erdőtérképe az Akna Kerekhegy földrészről. 
2 lap 1838

254 Kimutatások a técsői vásáron eladott jószágokról az álla-
tok származási helyével és tulajdonosaik nevével. 94 lap 1838-1846

255 Jegyzőkönyvek Técső város lakosságától beszedett adó-
mennyiségről. 1837-1839

256 Kasza János adószedő kimutatása a katonai adók besze-
déséről. 1838

257 Kimutatások az Aknarahóban beszedett katonai adókról. 
5 lap 1839

258
A máramarosszigeti polgármester értesítése, melyet a 
técsői polgármesternek küldött a földtized fizetésének 
rendjéről. 1 lap

1838

259 Zlocki János técsői pap folyamodványa a városi tanács-
hoz az egyházi adó behajtásáról. 1 lap 1838

260 Rátonyi András técsői gazdasági vezető beszámolója a 
bevételekről. 17 lap 1838-1839

261 A Técsői Városi Tanács határozata a városi szálloda bér-
beadásának feltételeiről. 2 lap 1838

262
Huszt polgármesterének levele a királyi biztoshoz a sze-
szesitalok árusítási jogának egy évre történő meghosszab-
bításáról. 8 lap

1838

263 Az öt koronaváros folyamodványa szőlőültetvények el-
adásáról. 8 lap 1838

264
Számlák a jogtanácsos utazási költségeiről Técső és Huszt 
között; a tisztviselőknek kiutalt élelemről és szeszes ita-
lokról. 2 lap

1838

265
Levelezés az öt korona város és a királyi biztos között a 
szeszes italok árusításának korlátozásáról és az erdőhasz-
nálat rendjéről. 10 lap

1838

266 A nagybányai sóbánya vezetőjének hirdetménye a 
kalnikbányai kocsmaépítés pályázatáról. 3 lap 1838

267
Levelezés a máromarosszigeti polgármesterrel a técsői er-
dőkben végzendő fairtásról a szaploncai Tisza-híd építése 
céljából. 2 lap

1838

268
Kárász Sámuel máramarosszigeti lakos panaszlevele a 
főszolgabírónak Técső magisztrátusa ellen bére kifizeté-
sének elmulasztásáról.

1838
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269 A huszti főszolgabíró rendelete a técsői városi tanácsnak 
munkások kiküldéséről az utak javítására. 2 lap

1838

270 Técsői lakosok folyamodványa a városi tanácshoz földte-
rületek tisztításáról, a tűzifa előkészítéséről. 6 lap 1838-1839

271
A királyi biztos rendelete az öt koronaváros vezetésének a 
nemesek és a jobbágyok közötti bírósági perek rendjéről, 
valamint az erdőhasználat szabályairól. 3 lap

1838

272 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek a técsői bíróságról pol-
gárjogi ügyekben. 14 lap 1838

273 Kimutatások az öt koronaváros perkiadásairól. 5 lap 1838

274 Bírósági díjak jegyzéke, amelyeket az alperesek és a fel-
peresek fizettek be. 2 lap 1838

275
Máramaros megye alispánjának értesítése Técső város 
főbírájához Csányi József református pap panaszának ki-
vizsgálásáról. 2 lap

1838

276 Iratok Barak János és Roszi István técsői lakosok birtok-
peréről. 10 lap 1838-1851

277 Iratok Tóth Pál és Kesztles Ferenc huszti lakosok határ-
vitájáról. 29 lap 1838-1844

278 Iratok Bíró Julianna técsői lakos felelősségre vonásáról 
becsületsértés miatt. 24 lap 1838-1840

279
Kivonat a huszti állami bíróság jegyzőkönyvéből Gali Já-
nos bustyaházai hentes felelősségre vonásáról verekedés 
miatt. 1 lap

1838

280 Iratok (folyamodványok, igazolások) a Batizy család pe-
res ügyéről Técső városával szemben. 8 lap 1838

281 Iratok a veresmarti Boronkay család földtulajdonjogi vi-
táiról Técső városával szemben. 8 lap 1838-1839

282
Az öt koronaváros küldötteinek jelentései a Magyar Kirá-
lyi helytartótanácshoz a koronavárosok bíróságának önál-
lóságáról és más privilégiumokról. 8 lap

1839

283 Benke Ferencnek, a huszti nemesi pénztár pénztárosának 
kimutatásai a kiadásokról. 41 lap 1838-1839

284 A técsői református gyülekezet tanácsának jegyzőkönyve 
Bocai Jánosné családi ügyei tárgyában. 1 lap 1839

285 Jegyzőkönyv a técsői városi kocsma bérbeadásáról. 2 lap 1839
286 Jegyzőkönyvek a lovak cseréjéről. 1 lap 1839
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287
Técső város gazdasági vezetőjének (gondnokának) folya-
modványa a Máramaros megyei főszolgabírónak tisztsé-
géből való felmentése ügyében. 2 lap

1839

288 Técső város kocsisának folyamodványa a városi tanács-
hoz fizetésének kiadásáról. 1 lap 1839

289 A técsői városi malom molnárának folyamodványa a ke-
rekek javításáért járó összeg kifizetéséről. 2 lap 1839

290 A főszolgabíró kötelezvénye az Oláh István técsői lakos-
nak kiadott váltókkal kapcsolatosan. 1lap 1839

291
A técsői városi bolthelyiségek főbérlőjének, Evicki Jó-
zsefnek a panaszlevele Dankovics János albérlőre és fele-
ségére illegális szeszesital-árusítás miatt. 2 lap

1839-
1840

292 Bírósági ügyek jegyzéke, amelyet a técsői városi bíróság 
adott át más bíróságnak. 1 lap 1839

293 Técső város által Jón József biztos számára átutalt javak 
jegyzéke. 2 lap 1838

294 Iratok Toporcel Sámuel técsői lakos felelősségre vonásá-
ról fenyegetés és vagyonkárosítás ügyében. 9 lap 1839

295 Örökségi iratok az Oroszi család tagjaira és Técső város 
lakosaira vonatkozóan. 33 lap 1837-1843

296 Folyamodványok birtokügyekre vonatkozóan. 83 lap 1836-1839

297
Aizik Engel máramarosszigeti lakos panaszlevele az öt 
koronaváros ügyészének a técsői bíróságra, a szombati 
tárgyalások ügyében. 1 lap

1839

298 Anyakönyvi kivonatok a husztbarankai egyházközségtől 
Szaninc Ignác haláláról. 2 lap 1839

299
Az öt koronaváros jogtanácsosának értesítése a técsői vá-
rosi tanácshoz a koronavárosok képviselőinek üléseiről. 
3 lap

1840

300 Az öt koronaváros küldöttgyűlésének jegyzőkönyve adó-
ügyi, jogi és más kérdésekről. 6 lap 1840

301 Jegyzőkönyv Técső gazdasági vezetőjének ellenőrzésé-
ről, a bevételek vizsgálatáról 1838-1839-ben. 5 lap 1840

302
Uglyai Istvánnak, técső város gazdasági vezetőjének 
megjegyzései a városi gazdaság ellenőrzését rögzítő jegy-
zőkönyvvel kapcsolatosan. 1 lap

1840

303 Az öt koronaváros jogtanácsosának jelentése a főszolga-
bíróhoz a város pénzügyi ellenőrzését illetően. 1 lap 1840

304 Levelezés Huszt és Técső között a városok gazdaságának 
ellenőrzésével kapcsolatosan. 3 lap 1840
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305 Levelezés Huszt és  Úrmező között a disznók makkoltatá-
sának engedélyezéséről. 3 lap 1840

306 Máramaros megye főispánjának a rendelete a lipcsei ne-
messég földjeinek felméréséről. 1 lap 1840

307 A Máramarosszigeti Állami Gazdaság jogtanácsosának 
értesítése a Técsői Városi Tanácshoz. 2 lap 1840

308 Técső város lakóinak folyamodványa molnárok 
kineveyéséről. 7 lap 1840

309 A técsői polgármester jelentése a huszti szolgabírónak az 
erdő és a sószállítás ügyében. 2 lap 1840

310 Técső város lakosainak jegyzéke, akik sószállítással fog-
lalkoznak Rónaszék és Szigetkamara között. 1 lap 1840

311

A Máramarosszigeti Állami Gazdaság ügyészének til-
takozása a Técsői Városi Tanács határozata ellen Fuksz 
Ábrahám és más zsidók a városból való kiutasításával 
kapcsolatban. 2 lap

1840-1841

312 Ferkó István técsői lakos értesítése fizetési kötelezettsé-
geiről. 1 lap 1840

313
Mendele Dávid és Kertész Antal huszti lakosok kötelez-
vényei fizetési kötelezettségükről, kocsmabérlésről és vá-
sári díj beszedéséről. 5 lap

1840-1840

314 A huszti bíróság határozata az orvvadászattal vádolt 
Almási Mihály ügyében. 2 lap 1840

315 Técsői lakosok kérvényei földterületek adás-vételéről. 
4 lap 1840

316 Técső hivatalnokainak kérvénye a városi tanácshoz köl-
csönök és egyenruha kiutalásáról. 8 lap 1840

317
A Técsői Városi Bizottság jegyzőkönyve a Rosza János 
földjein megbetegedett jószágok által okozott kár mérete-
inek megállapításáról. 1 lap

1840-184I.

318
A técsői városi képviselőtestület panaszlevele Magyaror-
szág királyához az állami kincstár által megtiltott erdőir-
tás és legeltetés ügyében. 1 lap

1840

319 A Técsői Városi Tanács jegyzőkönyve a mezei károkról. 
11 lap 1840-1844

320 Stóka Márton viski lakos panaszlevele Hanka Márton ül-
nökre földjének lefoglalása ügyében. 1840

321 A Munkácsi Városi Tanács értesítése néhai Kroo Vitausz 
vagyonának elárverezéséről. 1840
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322 Iratok Kása Gáspár técsői lakos földjeinek tehermentesí-
téséről. 4 lap 1840

323 Iratok néhai László János técsői lakos hagyatékának át-
adásáról az örökösöknek. 7 lap 1840

324 Iratok Kusnyír János és a técsői magisztrátus közötti er-
dőirtással kapcsolatos vitákról. 10 lap 1840

325 Vékony Hafija huszti lakos folyamodványa a városi bíró-
sághoz vagyonügyi kérdésekről. 3 lap 1840

326 Petri István técsői lakos folyamodványa Máramaros me-
gye alispánjához a felesége földjének használatáról. 1840

327 Técső város lakóinak folyamodványa a városi bírósághoz 
polgárjogi és örökösödési ügyekről. 84 lap 1840

328 A Máramaros megyei bíróság határozata a marhalopások 
ügyében. 2 lap 1840

329 Jegyzőkönyvek és folyamodványok a köztörvényes bűnö-
zésről. 68 lap 1838-1845

330 Az állami kincstár ügyészének értesítése 58 técsői lakos 
tanúvallomásáról és ügyviteli kérdésekről. 5 lap

1840-
1845

331
Idézés a técsői bíróság részére a huszti rendkívüli bírósá-
gon való megjelenéshez Magocsi János técsői  kasszafúró 
pénzlopása ügyében. 1 lap

1840

332 Bírósági ügyek jegyzéke, amelyet a huszti kincstári bíró-
ság adott át a Técsői Városi Tanácsnak. 2 lap 1840

333 A técsői egyházközségi tanács jegyzőkönyvének kivonata 
Bodár Sarolta férjétől való elköltözéséről. 1 lap 1840

334 A huszti nemesi pénztár pénztárosának, Benke Ferencnek 
az elszámolása a bevételekről. 8 lap 1841-1842

335 A técsői városi gazdasági vezető beszámolója a bevéte-
lekről és a kiadásokról. 37 lap 1841-1846

336 Kimutatások a técsői szántóföldekről és rétekről. 2 lap 1843

337
A Técsői Városi Tanács gazdasági vezetőjének elismervé-
nye az átvett marhazsírról, amit a kerekek és a malomgör-
gők zsírozására használnak fel. 1 lap

1841

338 A huszti szolgabíró parancsa a técsői főbíróhoz munkások 
kiküldéséről az utak javítására. 1 lap 1841

339 Bartos Mihály és Balla András técsői lakosok panasza  
közmunkák teljesítésével kapcsolatosan. 1 lap 1840

340 Krausz Antall vámőr folyamodványa a jégár miatt tönkre-
ment ladikok ügyében. 2 lap 1841
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341 A huszti szolgabíró értesítése a técsői bíróhoz a csavar-
gókkal kapcsolatosan. 1 lap 1841

342
Máramarosszigeti katonai bizottság (39. ezred) értesítése 
a técsői bíróhoz a katonakötelesek toborzásáról, a katonák 
elszállásolásáról. 1 lap

1841

343 Visk bírájának az öt koronaváros jogtanácsosához küldött  
értesítése pesti útjának fedezése ügyében. 1 lap 1841

344 Técső adószedőinek elszámolása az 1841-1843 között be-
szedett adókról. 10 lap 1841-1844

345 Kimutatások Técső katonai és helyi adóinak elosztásáról. 
3 lap 1841-1842

346 A técsői bíró levelezése a főszolgabíróval az adóhátralékok 
behajtásáról. 2 lap 1841-1844

347
A Viski Városi Tanács folyamodványa az öt koronaváros 
tanácsához aránytalanul nagy adók kivetéséről a város la-
kóira. 1 lap

1841

348 Técső város lakójának kérvénye a földadó alóli felmen-
téséről. 1 lap 1841

349 Nyilvántartási napló a técsői lakosok bírságairól. 20 lap 1841

350
Szilágyi Ernőnek, a Máramaros-ugocsai református egy-
ház képviselőjének levele Técső város bírájához a mezei 
károkról. 1 

1841

351
László Jánosnak, Técső város kovácsának folyamodvá-
nya lóápolási díj és a tiszai árvíz idején végzett munkála-
tok díjának kiutalásáról. 3 lap

1841

352 Inventárium Técső város magisztrátusának ingó vagyoná-
ról. 2 lap 1841

353
Levelezés Máramarossziget jogtanácsosa és Técső város 
bírája között Técső és Bedőháza vitájáról a legelőkkel 
kapcsolatosan. 5 lap

1841

354 Szerződés földterületek bérbeadásáról. 2 lap 1837

355 Iratok Illés László técsői lakos hagyatékának átadásáról 
örököseinek. 9 lap 1840-1841

356 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek becsületsértési ügyek-
ben. 3 lap 1839-1841

357 Iratok Katrin Mihály técsői lakos felelősségre vonásáról a 
4. ezred lovas katonájának bántalmazása miatt. 5 lap 1841

358 Kezeslevelek a bebörtönzött személyek részére. 5 lap 1841-1845
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359 Levelezés a máramarosi szolgabíró és a técsői bíró között 
egy técsői városi tisztviselő rendbontása miatt. 2 lap 1844

360
Szabó Mihály viski lakos kérvénye az öt koronaváros bí-
róságához csecsemőgyilkos lánya büntetésének enyhíté-
sével kapcsolatban. 3 lap

1841

361 Técső lakóinak folyamodványa a városi tanácshoz ló- és 
marhalopás ügyében. 5 lap 1841

362 Técső város gazdasági vezetőjének beszámolója a bevéte-
lekről és a kiadásokról. 18 lap 1839-1840

363 Levelezés a técsői magisztrátussal a város pénzügyi hely-
zetéről. 4 lap 1842-1844

364 Mejzseleki János técsői főbíró értesítése az öt koronavá-
ros jogtanácsosának jogi és gazdasági kérdésekről. 2 lap 1842

365 Deskó Andor huszti jogtanácsos magánlevele. 4 lap 1842

366 A máramarosszigeti főszolgabíró Técső város bírójának 
szóló értesítése a só elosztása ügyében. 1 lap 1842

367 A Técsői Városi Bizottság jegyzőkönyve a gyümölcsfák 
kivágása és más károk felméréséről. 6 lap 1842

368

Varjú István királyi adószedő értesítése a Técsői Városi 
Tanácsnak a mérgezések által okozott károk felméréséről, 
valamint az erdőirtásért fizetendő büntetések kifizetésé-
ről. 3 lap

1842

369 Kaszó András raktáros igazolása a katonai alakulatok ré-
szére. 3 lap 1842

370 Visk bírájának, Bakkai Istvánnak a folyamodványa a mar-
halegeltetéssel kapcsolatosan. 1 lap 1842

371

Glukstern Berla jablonyai (Galicia) marhakereskedő pa-
nasza Máramaros megye alispánjának a (técsői) vásár 
szervezőire gorombaságuk és egy tehén lefoglalása miatt. 
2 lap

1842

372 Iratok Venik Gáspár birtokos örökségéről. 45 lap 1842

373
A huszti bíróság határozata Desko Pető lelkész és 
Odervold Anna huszti lakos közötti peres földkérdések 
ügyében. 22 lap

1842

374 A huszti domínium vezetőjének az értesítése a földmérés-
sel foglalkozó munkások napidíjáról. 1 lap 1842

375 A técsői rendőrkapitány jelentése Rosi János városi hiva-
talnokra becsületsértés miatt. 1 lap 1842

376 Varpan Sándor királyi vámos panasza a técsői szolgabíró-
nak a técsői bíróra, becsületsértés miatt. 2 lap 1842
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377 Foglyok kérvénye a bírósághoz szabadon bocsátásuk 
ügyében. 7 lap 1842

378 A huszti szolgabíró parancsa técsői katonák szabadságol-
tatásáról. 1 lap 1842

379 Pap József huszti bíró a városi börtönbe megküldött érte-
sítése egy ausztriai katona megbetegedéséről. 1 lap 1842

380 A parlamenti bizottság által szerkesztett büntetőkönyv 
tervezete. 124 old 1843

381 Técső város pénztárosának beszámolója az 1843. évről. 
1 lap  1843

382
Técső város bírójának panasza Máramaros megyének 
építési engedélyek kiadásának engedélyeztetése ügyében. 
7 lap

1843-1845

383 Técső város bírójának a szigeti állami birtokossághoz 
szóló értesítése a városi vízimalmok bérléséről. 1 lap 1843

384 A Técsői Városi Tanács igazolása a Buzát Katalinnak bér-
be adott kocsmáról. 1 lap 1843

385
A Máramaros megyei szolgabíró rendelete Técső 
városának az úrmezői munkások kiküldéséről a Tisza 
partszakaszának megerősítésére, az utak javítására. 

1843

386 Horváth József técsői molnármester folyamodványa a vá-
rosi tanácshoz a malom főnökének kinevezéséről. 2 lap 1843

387 Kimutatások Técső város által a fuvarosoknak kifizetett 
összegekről. 2 lap 1843

388 Máramarossziget kovácsmesterének számlája az elvég-
zett munkáról. 1 lap 1843

389 Técső város kocsmáinak számlái a megyei tisztviselők 
számára kiutalt élelemről és szeszes italokról. 3 lap 1843

390 Jegyzőkönyvi kivonat a técsői református tanács üléséről, 
a técsői bíró beszámolójának megvitatásáról. 1 lap 1843

391 Técső város bírójának beszámolója a huszti szolgabíró-
nak a katonai adók beszedéséről. 2 lap 1843

392 Lebovics Moska técsői lakos folyamodványa Máramaros 
megye alispánjához adócsökkentésről. 1 lap 1843

393 Iratok Tóth József nemes, técsői lakos örökségi ügyéről. 
5 lap 1843

394
Kozák Mihály, József és Sarolta técsői lakosok folyamod-
ványa a városi tanácshoz vagyonügyi vitáik kivizsgálásá-
ról, vagyonuk jegyzéke. 5 lap

1843
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395 A Técsői Városi Tanács bizottságának igazolása a Fényes 
család örökösei földterületeinek felméréséről. 1 lap 1843

396
Iratok Halász Ferenc máramarosszigeti lakos felelősségre 
vonásáról Popercer János albérlő bántalmazása ügyében. 
20 old.

1843

397 Técső város lakosainak a folyamodványai, tanúvallomási 
jegyzőkönyvek bűnügyekkel kapcsolatosan. 57 lap 1843

398
Az öt koronaváros képviselői ülésének jegyzőkönyve a 
jász-kun önkormányzati alapszabályok egyes cikkeinek 
alkalmazásáról. 4 lap

1844

399
Máramaros megye alispánjának rendelete Técső város bí-
rájának a técsői lakosok ellen foganatosított intézkedésről 
az úrmezői erdőfoglalás miatt. 1 lap

1844

400
Técső rendőrkapitányának értesítése a város bírájának a 
megye által elfogadott mezőgazdasági törvények betartá-
sáról. 1 lap

1844

401
Az öt koronaváros bíróinak levelezése a városi ügyvédek 
választásáról, a vásárnapok kijelöléséről és más kérdések-
ről. 6 lap

1844

402 Kimutatások a técsői vásáron eladott lovak és marhák 
számáról 1844. december 30-31-én. 4 lap 1844

403
Kimutatások Keselymező, Lipcse, Gerincse és más falvak 
úrbéri földjeiről, a földesuraknak fizetendő örökváltság-
ról. 8 lap

1844

404 A técsői városi bizottság jegyzőkönyve Langer István 
földjének felméréséről. 1 lap 1844

405 Iratok Visk és Veléte határvitáival kapcsolatosan. 74 lap 1842-1852

406 Visk bírójának tiltakozása a város rétjein történő legelte-
tés ellen. 2 lap 1844

407 A técsői református lelkész, Batizi András értesítése a vá-
ros bírójának az árvák feletti gondoskodásról. 1 lap 1844

408 Kapa Salamon munkácsi lakos panasza a técsői bíróra ké-
résének megtagadása miatt. 1 lap 1844

409
A máramarosszigeti katonai biztos értesítése a técsői 
magisztrátusnak Kékesi János katonaköteles felmentése 
ügyében. 2 lap

1844

410 A máramarosszigeti 39. gyalogezred parancsnokának az 
értesítése Técső bírójának a katonai behívásokról. 1 lap 1844

411 Levelezés a huszti ügyésszel a zsidók üzleti bérlet jogá-
nak megszüntetéséről. 3 lap 1844-1844
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412 Folyamodvány a Técsői Városi Tanácshoz igazolások és 
bírói jellemrajzok kiadásáról. 5 lap 1844-1844

413 A Máramaros megyei adószedő értesítése Técső város bí-
rójának az adók gyors beszolgáltatásáról. 2 lap 1844-1844

414 A hídvámszedő értesítése a Técsői Városi Tanácsnak a rév 
és a híd javításáról. 1844

415 Levelezés a máramarosszigeti állami birtok ügyészével 
hídépítésről a Técső patakon. 1 lap 1844

416 A házasságtörésért felelősségre vont Stok Ágnes és Csáki 
Klára técsői lakosok magyarázata. 3 lap 1844

417
A técsői lakosok felhívása a máramarosszigeti állami 
birtok jogtanácsosához jogi kérdésekkel kapcsolatosan. 
3 lap

1844-1846

418 Técsői lakosok folyamodványa a városi tanácshoz és más 
hivatalokhoz vagyonügyi vitáikkal kapcsolatosan. 26 lap 1844-1849

419 Levelezés az öt koronaváros jogtanácsosával Dolanszki 
József öröksége ügyében.

1844-
1844

420 Makóczi Mihály néhai técsői lakos ingó és ingatlan va-
gyonának elosztásáról. 4 lap 1844-1844

421 Técső lakosainak árveréseken értékesített vagyonának 
jegyzéke. 1 lap 1844

422 Büntetőügyi perek tanúkihallgatási jegyzőkönyvei. 44 lap 1844-1850

423 A técsői bíróság által rögzített tanúkihallgatási jegyző-
könyv Andráskó János katonaszökevény ügyében. 2 lap 1844

424 Iratok Olgyai Máriás felelősségre vonásáról lopás miatt. 
7 lap 1844-1848

425 Iratok Sófalusy István és Gazda Ilona técsői lakosok fele-
lősségre vonásáról becsületsértés miatt. 24 lap 1844

426 A huszti bíróság iratai a huszti uniátus pap adósságainak 
megtérítéséről egy máramarosi kereskedő javára. 5 lap 1844

427
A Técsői Református Hitközség felhívása a Gönczi And-
rásnak kiadandó számlákról a költségek fedezése érdeké-
ben. 1 lap

1844

428
Az öt koronaváros bíróságának felhívása a técsői városi 
tanácshoz a polgári és a büntetőjogi perek kivizsgálásá-
nak időtartamáról. 2 lap

1844

429
A máramarosszigeti szolgabíró rendelete Técső város bí-
rójának a marhák összeírásáról, amelyekkel a sugatagi sót 
Bustyaházára szállítják. 1 lap

1845
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430 A Técsői Városi Tanács határozatának kivonata a termés 
védelmének ügyében. 5 lap 1845

431 Levelezés a Viski Városi Tanáccsal a vásárnapok kijelö-
léséről. 1 lap 1845

432 Kimutatások az eladott lovakról és marhákról a técsői vá-
sáron. 10 lap 1845

433
Kis János técsői lakos folyamodványa Técső város kép-
viselőihez és ügyészének lovainak visszaszolgáltatásáról, 
melyet a remetei nemesek legelőin fogtak meg. 7 lap

1845

434
A técsői bíró folyamodványa a máramarosszigeti állami 
ügyészhez a remetei úrbéri közösség által lefoglalt lovak 
kiszabadításáról. 2 lap

1845

435
A szatmárnémeti polgármester értesítése a técsői városi 
magisztrátusnak a hússtandok, kocsmák bérléséről a vá-
ros területén és földterületek eladásáról. 2 lap

1845

436
A máramarosszigeti szolgabíró parancsa a técsői bírónak 
munkások kiküldéséről a Szatmár megyei földutak javí-
tására.

1845- 
1845

437 Técsői lakosok jegyzéke, akik a nagybányai útvonalon 
dolgoznak. 3 lap 1845

438 A Técsői Városi Tanács bizottságának igazolása a 
bustyaházai kincstári raktár építéséről. 6 lap

1845

439 Az állami ügyész értesítése a técsői városi tanácsnak 
Gerskovics Icik temetésének engedélyezéséről. 1 lap 1845

440 Zlocki Jánosnak, a técsői hitközség lelkészének kérvénye 
a városi tanácshoz a vásárok időpontjáról. 2 lap 1845

441 Kimutatások az egyházi iskolák tanulóinak tanulmányi 
eredményeiről. 12 lap 1845

442 Lajos György técsői adószedő kimutatása a katonai adó 
beszedéséről. 2 lap 1845

443 A Máramaros megyei számvevő értesítése a técsői bíró-
nak az adószedési kimutatások elkészítéséről. 1 lap 1845

444 Lőrinc Anna técsői lakos kötelezvénye adósságáról. 1 lap 1845

445
A Técsői Városi Tanács és Mandics András között létre-
jött szerződés a szeszes italok adóztatásának bérléséről. 
2 lap

1845

446
A Técsői Városi Tanács levelezése Máramaros megyével 
a vásárvámok emeléséről a beszállított árukra vonatkozó-
an. 7 lap

1844-1845
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447 Számlák a Huszti Városi Pénztár kifizetéseiről. 4 lap 1845

448 Számlák és pénzátutalások a hivatalnokok és a munkások 
fizetésének kiadásáról. 26 lap 1845

449 Jogászok értelmezései Técső és Bedőháza vitájáról a le-
gelőkkel kapcsolatosan. 3 lap 1845

450 Jegyzőkönyv Tokár Gergely és Tokár Kosztán vagyoná-
nak értékeléséről. 1 lap 1845

451 Técsői lakosok szerződései szőlő és földterületek adásvé-
teléről. 3 lap

1845

452 Iratok néhai Kusnyír János örökségének felosztásáról az 
örökösök között. 5 lap 1845

453 Iratok técsői lakosok vagyonügyi vitáiról. 54 lap 1845-1850

454 Bírósági határozatok Kozák László, Leszu Hafija és má-
sok örökösödési pereivel kapcsolatosan. 10 lap 1845-1850

455 Folyamodványok vagyon- és örökösödési ügyekben. 
19 lap 1845

456 A técsői bíróság tanúkihallgatási jegyzőkönyvei különbö-
ző bűnügyekkel kapcsolatosan. 37 lap 1844-1845

457 A técsői bíróság jegyzőkönyve és határozatai peres ügyek-
kel kapcsolatosan. 10 lap 1845-1847

458 Iratok Szkrotyuk György viski lakos felelősségre vonásá-
ról, Szpivak László bántalmazása miatt. 9 lap 1845-1855

459 Iratok László József técsői lakos válásáról. 17 lap 18455

460
Zlocki János técsői pap beadványa a Técsői Városi Ta-
nácshoz Gvozgyanszki János és Talapkó Hafija  erkölcs-
telen életvitele miatt. 1 lap

1845

461
A máramarosszigeti főbíró jelentése az öt koronaváros 
bírójának Bacsányi Ignác büntetésének letöltéséről, testi 
fenyítésének megszüntetéséről. 1 lap

1845

462
A máramarosszigeti állami ügyész rendelete a técsői bí-
róhoz a börtönbüntetésüket töltő fegyencekkel szemben 
alkalmazott törvények betartásáról. 1 lap

1845

463 A pesti bíróság értesítése a váltók ügyében és az Ipari út-
mutató című könyv megjelenéséről. 2 lap 1845

464 Kezeslevelek a büntetésüket töltő foglyok megbízhatósá-
gáról. 3 lap 1845

465 Gazda Pál técsői lakos folyamodványa a magyar király-
hoz börtönbüntetésének enyhítéséről. 3 lap 1845
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466 Técső város tervrajza. 2 lap 1846

467 Kivonat a Técsői Városi Tanács üléseinek jegyzőkönyvé-
ből. 10 lap 1846

468 Kimutatások a técsői piacon eladott szarvasmarhák szá-
máról. 2 lap 1846

469
Kimutatások a técsői fuvarosok által ledolgozott napok-
ról, amelyeken daráltkövet szállítottak a Técső-Berci út-
szakaszra, számlák a kifizetett összegekről. 3 lap

1846

470
A máramarosszigeti szolgabíró értesítése a Técsői Városi 
Tanácsnak Mészáros János volt rendőr számlafizetésével 
kapcsolatosan. 1 lap

1846

471 Torpencer Sámuel técsői adószedő beszámolója az adó-
szedés eredményeiről. 2 lap 1846

472 Kimutatás a técsői zsidó lakosság létszámáról az 1823, 
1842. évekről. 1 lap 1846

473 A huszti piac főnökének a nyilvántartási naplója a piaci 
adó bevételeiről. 7 lap 1846

474 Diósi Anna técsői lakos folyamodványa Orosz Mihály 
tartozása ügyében. 4 lap  1845

475 Técsői lakosok folyamodványa a városi tanácshoz va-
gyonügyi kérdésekkel kapcsolatosan. 14 lap 1846

476 Iratok Gazda Erzsébet és Uglyai András técsői lakosok 
örökösödési ügyéről. 30 lap 1836-1848

477 Iratok Gergely Rozália huszti lakos felelősségre vonásá-
ról lopás miatt. 7 lap 1846

478 Iratok Bronkas László técsői lakos felelősségre vonásáról 
lopás miatt. 4 lap 1846

479
Iratok Ferkó Mihály técsői lakos tulajdonában lévő föld-
területének visszaszolgáltatásáról, amelyet Kusnyír Ger-
gely tulajdonított el. 14 lap 

1846-1847

480
Pacó Ádám técsői kovácsmester folyamodványa felelős-
ségének megszüntetéséről egy őrizetben lévő munkásá-
nak szökése miatt. 2 lap

1846

481 Az öt koronaváros és a Máramarossziget közötti szerző-
dés (pótlásokkal) a városok kötelezettségéről. 2 lap 1847

482 A máramarosszigeti szolgabíró levelezése a técsői bíróval 
a hegyvidéki éhezők élelmezéséről. 1 lap 1847

483 A técsői városi bíró által kiadott jellemrajz Popovics Mi-
hály számára. 1 lap 1847
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484 Huszt város nemességének névsora az 1847. évből. 1 lap 1847

485 Gavriljuk János és Huszt nemesei között létrejött szerző-
dés a bikák teleltetéséről. 1 lap 1847

486 Jegyzőkönyv Fejér János técsői hivatalnok vagyonának 
átszállításakor keletkezett károk felméréséről. 1 lap 1847

487 Nagy Ferenc técsői lakos temetésének számlái. 1 lap 1847

488 Nagy Dániel adószedő kimutatása a katonai adó beszedé-
séről Técsőn az 1846-1847. években 2 lap 1847

489 Kandra Kasztana técsői pénztáros kimutatása a bérelt föl-
dekből származó befizetésekről. 3 lap 1847

490 Kimutatások a bérelt földekből származó befizetésekről. 
4 lap 1847

491 Fekete Mihály beteges técsői lakos folyamodványa a szol-
gabíróhoz az adófizetés alóli felmentése ügyében. 2 lap 1847

492 Iratok néhai Kusnyír László técsői lakos hagyatékának 
átadásáról az örökösöknek. 10 lap 1847

493 Iratok Kékesi Sándor técsői lakos örökölt vagyonának el-
zálogosításáról. 37 lap 1797-1850

494
Szilvay Ferenc técsői tanító és a városi lelkész tanúsítvá-
nya a Demkovics Péter által örökölt vagyon átadásáról. 
1 lap

1847

495
Joan István és János técsői lakosok folyamodványa a 
Técsői Városi Tanácshoz örökségük felosztása ügyében. 
8 lap

1847

496 Alapszabály a Máramarosszigeti Magisztrátus közigazga-
tási hatásköréről. 11 lap 1848

497
A Máramaros megyei szolgabíró rendelete a técsői bíró-
nak a vakok, süketek, elmebetegek és árvák nyilvántartá-
sáról. 1 lap

1848

498 Kimutatások a técsői lakosság között szétosztott sóról. 
13 lap 1848

499
Petrics István, Lajos Pál és más técsői lakosok folya-
modványa házuk bérbeadásáról a városban állomásozó 
Hartman ezred katonái számára. 3 lap

1848

500 A técsői városi bíróság ülésének jegyzőkönyve a lakók 
adósságairól. 5 lap 1848-1850

501 Iratok Timkó János és Bárány Timkó István huszti lako-
sok végrendeletének törvényesítése ügyében. 8 lap 1848-1850
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502 Iratok Mélyteleki János técsői fuvaros felelősségre voná-
sáról áruhiány miatt. 11 lap 1847-1848

503
A huszti városi közgyűlés jegyzőkönyve (1849. augusztus 
26.) a katonai hadműveletek befejezéséről, a forradalom 
elfojtásáról az orosz hadsereg segítségével. 3 lap

1849

504 A técsői városi képviselőtestület ülésének jegyzőkönyve a 
városi tisztviselők megválasztásáról. 3 lap 1849.V.29

505 Szerződés Pap József huszti és Májer János újhelyi lakos 
között deszkavásárlásról. 2 lap 1849

506 Poresi Sarolta folyamodványa Máramaros megye főis-
pánjához vagyona elárverezésének elhalasztásáról. 2 lap 1849

507
A huszti kormánybiztos értesítése Técső város bírójának 
kölcsönök kiadásának megszüntetéséről, a városi tanács 
tagjainak hatásköréről. 3 lap

1850

508
Kimutatások Técső város bírója által az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharc idején kezelt pénzösszegek-
ről. 1 lap

1850

509 A dombói szolgabíró rendelete Técső városának az auszt-
riai katonaság elszállásolásáról és élelmezéséről. 3 lap 1850

510 Kimutatások a Técső városában állomásozó katonaság 
ellátásáról. 5 lap 1850

511 Kimutatások a Técsői Városi Tanács képviselői számára 
kiutalt kifizetésekről.  2 lap 1850

512 Ismeretlen vajnági zsidó kérvénye a huszti királyi biztos-
sághoz técsői letelepedése ügyében. 1 lap 1850

513 Zlocki János técsői pap folyamodványa búza kiadásáról a 
városi malomból az egyház számára. 1 lap 1850

514
Zlocki János técsői pap folyamodványa a Técsői Városi 
Tanácshoz Katrina Mihály egyházadójának Kossuth-ban-
kókkal való kifizetéséről. 2 lap

1850

515
A Técsői Városi Tanács bizottságának jegyzőkönyve a 
lakosság földterületeinek vizsgájáról az adó igazságos ki-
vetése miatt.

1850

516
Havas Lajos és Erdő Bálint técsői adószedők folyamod-
ványa fizetésük emeléséről az adófizetők számának növe-
kedése miatt. 2 lap  

1850

517 Técsői lakosok folyamodványa a városi magisztrátushoz 
adó- és vagyonügyek rendezése tárgyában. 21 lap 1850-1853

518 Técsői lakosok folyamodványa a városi tanácshoz va-
gyonügyi és igazságügyi kérdésekben. 32 lap 1850

F. 61, op. 2, od. zb. 1-568
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519 A técsői városi bizottság jegyzőkönyve Erdő János föld-
tulajdonjogának megerősítéséről. 1 lap 1850

520
Bírósági tárgyalások anyagai (jegyzőkönyvek, határoza-
tok, folyamodványok stb.) adóssági, vagyonügyi és örö-
kösödési ügyekben. 38 lap

1850

521 Iratok László Mihály técsői lakos örökösödési ügyéről. 
20 lap 1850

522
Kaszó András técsői bíró levele a máramaros megyei 
szolgabírónak Tuglódi István egykori técsői bíró adóssá-
gának behajtásáról a város javára. 2 lap

1850

523
Horváth József és Tóth János técsői lakosok folyamodvá-
nya a Máramaros megyei bírósághoz örökségük szétosz-
tása tárgyában. 2 lap

1850

524 Tanúkihallgatási jegyzőkönyvek köztörvényes bűnügyek-
kel kapcsolatosan. 33 lap 1850

525 Iratok Gresner István técsői adószedő felelősségre voná-
sáról sikkasztásért.  9 lap 1850

526
Szemenyuk Elek técsői lakos fellebbezése a máramarosi 
bírósághoz rágalmazási ügyében, tanúkihallgatási jegyző-
könyvek.

1850

527 Otus József técsői cipészmester folyamodványa a bírósá-
gi hátralék kifizetése elengedéséről. 6 lap 1850

528 Lalih tanító utasításai a veszettség elleni gyógyszerek 
használatáról.

 IX. sz. 
első fele

529 Az ungvári posta szállítmányainak jegyzéke. IX. sz. 
első fele

530 Kocsisok jegyzéke, akik burgonyát szállítottak a hegyvi-
déki éhezőknek.

IX. sz. 
első fele

531 Técsői adófizetők névsora. IX. sz. 
első fele

532 Técsői lakosok névsora, akik a magisztrátus építéséhez 
szükséges kő kiszállításán dolgoztak.

IX. sz. 
második 

fele

533 Bedőháza község lakóinak névsora, akiket a lovak mérge-
zésével gyanúsítottak.

IX. sz. 
első fele

534 Gazda István a técsői városi pénztáros kimutatása a város 
pénztárának állapotáról. 15 lap 1851

535 Iratok (jegyzőkönyv, kivonatok a városi jegyzőkönyvek-
ből) Técső város pénztárának ellenőrzéséről. 24 lap 1851
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536 A técsői bíróság beérkező dokumentumainak nyilvántar-
tási könyve. 7 lap

1851

537 A Técsői Református Egyház értesítése a város polgár-
mesterének az anyakönyvi bejegyzésekről. 1 lap 1851

538 A técsői polgármester levelezése a körzeti bírósággal pe-
res ügyekkel kapcsolatosan. 14 lap 1851

539
Técső város bírójának panasza a körzeti bíróság határo-
zatával kapcsolatosan Kovács Károly városi tisztviselő 
fizetése ügyében. 4 lap

1851

540 Técső város lakójának kérelme férje börtönből való kisza-
badításának ügyében. 2 lap 1851

541 A dombói szolgabíró értesítése a técsői polgármesternek a 
fegyverviselési engedélyek kiadási rendjéről. 1 lap 1852

542
Técső város polgármesterének jelentése a járási szolgabí-
rónak a szökött katonák körözéséről, az újoncok névsorá-
nak összeállításáról. 3 lap

1852

543
A técsői polgármester levelezése Máramarossziget, Visk, 
Szatmárnémeti polgármesterével közigazgatási kérdések-
ről. 10 lap

1852

544
Levelezés a técsői polgármester és a városi erdész között 
törvénytelen erdőirtásokról, tölgyfa kiadásáról a város ré-
szére. 2 lap

1852

545 A técsői református lelkész levelezése a város polgármes-
terével családi konfliktusok ügyében. 1 lap 1852

546 Rosenfeld Viktor dubrovkai körzeti orvos levelezése a 
técsői polgármesterrel kezelési díj kiutalásáról. 2 lap 1852

547 Técső és a környező falvak lakosainak végrendeletei. 
68 lap 1845-1857

548
Kis Sándor técsői lakos és mások fellebbezései a megyei 
bírósághoz az erdőtisztítás alkalmával kiszabott büntetés-
ről. 4 lap

1852

549
Értesítés Pestről Máramaros megye bíróságának Cserneki 
János, Katrina István és mások büntetéséről törvénytelen 
erdőirtás miatt. 31 lap

1852

550 Jelentés a máramarosi megyei bíróságnak az állami erdő-
ben történt irtásokról. 28 lap 1852

551 Iratok Técső lakosainak büntetéséről mérgezés és erdőir-
tás miatt. 9 lap 1852-1853
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552
A técsői bíró és a város polgármestere közötti levelezés a 
tanúk beidézéséről, jellemrajzok kiadásáról és más kérdé-
sekről. 9 lap

1852

553
A técsői körzeti bíróság levelezése a técsői polgármes-
terrel a közrend szilárdításáról, az árvák gondozásáról. 6 
lap

1852

554
A técsői polgármester értesítése a Máramaros megyei hi-
vatalnak és a városi jogtanácsosnak, a város pénztárosá-
nak ellenőrzéséről. 7 lap

1854

555 Iratok (jegyzőkönyvek, kivonatok, számlák) a técsői vá-
rosi pénztár ellenőrzéséről. 13 lap

1855 -
1858

556 A técsői városi magisztrátus levelezése a máramarosi 
szolgabíróval közigazgatási kérdésekről. 69 old. 1855-1856

557 Jegyzőkönyv a técsői római katolikus iskola ellenőrzésé-
ről az 1858. évben. 9 lap 1857-1862

558
Kivonatok a máramarosszigeti római katolikus rendház 
jegyzőkönyvéből anyakönyvi, pénzügyi és más kérdések-
kel kapcsolatosan. 3 lap

1859

559 A jóváhagyott végrendeletek nyilvántartási naplója. 4 lap 1860

560
Jurka János máramarosszigeti alispán hirdetménye gyűlés 
szervezéséről adóügyi és alkotmányjogi kérdések megvi-
tatása céljából. 1 lap

1860

561 A Máramarosi Körzeti Bíróság határozata a Técső város 
és Nánási Lajos birtokos közötti földügyi perről. 4 lap 1861-1862

562
A máramarosszigeti királyi biztos rendelete Técső polgár-
mesterének a Pénzügyminisztérium adóügyi utasításának 
betartásáról.

1862

563
Levelezés, Técső város jegyzője és jogtanácsosa között a 
técsői és a bedőházai legelők tulajdonjogával kapcsolat-
ban. 6 lap

1862

564 Kimutatások az aknarahói egykori úrbéri földterületek tu-
lajdonosairól. 13 lap 1871
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So
r-

sz
ám A levéltári egységek (odinica zberihanyja)

 tartalmi kivonatai Időszak

1 Kimutatások a técsői vásáron 1838. szeptemberében érté-
kesített lovakról. 2 lap 1838

2 Gyűjtemény a magyar parlament által elfogadott törvé-
nyekből az 1844. évben. 2 lap 1844

3 Lakossági folyamodványok a lakosokat károk ügyében. 
3 lap

1847

4
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve a Forberger András és 
Gerskovics Icik szobafestők által kötött munkaszerződés 
megszegéséről.  4 lap

1847

5 Técső város bíróságának határozata vagyonügyi kérdé-
sekben, a rendőrkapitány szolgálati esküje. 28 lap 1847-1850

6 Kimutatások a técsői vásáron értékesített marhákról 1847 
szeptemberében. 2 lap 1847

7 Bizottsági jelentés a técsői malmok állapotának vizsgála-
táról. 7 lap 1847

8 Jegyzőkönyvek a técsői bíróság üléseiről büntetőjogi 
ügyekben. 7 lap 1848-1856

9 Lakossági kérvények különböző károk megtérítése ügyé-
ben. 4 lap 1848

10 Pete János técsői lakos földjének elzálogosításáról. 1 lap 1848

11
A máramarosi megyei bizottság hirdetménye az árulás 
megtorlásáról, az újoncok jegyzékéről, a lakosság tulajdo-
nában lévő fegyverekről. 13 lap

1848-1849

12 A Técső Városi Tanács ülésének jegyzőkönyve. 8 lap 1849

13
Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve büntetőjogi ügyekben, 
lakossági panaszok a királyi biztosnak a bírósági perekkel 
kapcsolatosan. 12 lap

1849

14 Bírósági tárgyalások jegyzőkönyve polgárjogi ügyekben. 
22 lap 1849-1852

15 Az első magyar művészeti akadémia védszövetségének 
alapszabálya. 3 lap 1849

16 A varró céh értesítése a tanulás feltételeiről. 1 lap 1849

17 A técsői városi bizottság értesítése a sugatagi malom álla-
potáról, szerződések a malmok bérléséről. 9 lap 1849-1850

18 A kormánybiztos rendelete a katonaság kenyérrel való el-
látásáról. 2 lap 1849-1850

19 Beszámoló a técsői pénztár állapotáról. 1849-1850
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20 Lakossági folyamodványok és bírósági tárgyalások jegy-
zőkönyve polgárjogi ügyekben. 5 lap 1849-1852

21

Máramaros megye főispánjának rendelete a városok pol-
gármestereinek a katonai parancsnokságok részére kiadott 
rendeletekről, a katonai alakulatok tüzelőanyaggal való 
ellátásáról. 4 lap

1850

22
Igazolás Mihályi Gábornak, Técső egykori bírójának po-
litikai megbízhatóságáról; a técsői jegyzőnél lévő iratok 
jegyzéke. 7 lap

1850

F. 61, op. 3, od. zb. 1-22
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