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Predhovor k preloženému vydaniu

Dr. Albert Gárdonyi sa narodil 24. decembra 1874 v Prešove. Vyštu-
doval v Budapešti, kde potom pracoval v mestskom archíve ako histo-
rik a archivár. Od rodiny Péchy z Pečovskej Novej Vsi dostal 17. no-
vembra 1902 poverenie zosumarizovať a skatalogizovať listiny a vypraco-
vať rodinný archív. Prácu sa sa mu podarilo dokončiť v decembri 1908
a jej výsledkom bol aj tento regest, ktorý vyšiel knižne v roku 1909.
Tento šľachtický rod vlastnil majetky predovšetkým v Pečovskej Novej
Vsi a blízkom okolí (Ľutina, Hanigovce, Milpoš a Olejníkov vrátane usad-
lostí Majdan, Baranie a Ambrušovce). Ich zbierka rodinných archívnych
listín má preto pre skúmanie histórie šarišského regiónu mimoriadny vý-
znam. Keďže Gárdonyiho regest bol písaný v maďarskom jazyku a knihu
je dnes už dosť obtiažne zohnať, vznikla potreba vypracovať preložené
slovenské vydanie tohto diela.

Do prekladu bol zahrnutý výber dôležitejších listín, menej podstatné
listiny ako napríklad rôzne dlžobné spisy, či niektoré listiny, ktoré sa netý-
kali šarišského regiónu, neboli zaradené. Pre potreby porovnania prekladu
s originálnym maďarským textom a rovnako aj z dôvodu sprístupniť lis-
tiny, ktoré do preloženého výberu neboli zaradené, je možné naskenovanú
knihu stiahnuť na linke uvedenej nižšie. Originálne listiny sú uložené v
Maďarskom krajinskom archíve (MOL) v Budapešti. Listiny do roku 1527
sú dostupné v digitálnej podobe na stránkach MOL. Listiny od roku 1527
sú prístupné pre štúdium verejnosti. Boli zaradené do fondu P 536, chro-
nologicky usporiadané do dvadsiatich boxov.

Poznámky a iné úpravy, ktoré vznikli pri preklade originálu, sú uvá-
dzané v hranatých zátvorkách, aby boli takto odlíšené od okrúhlych zát-
voriek použitých v originálnom diele. Ide hlavne o tieto úpravy:

– Pri úprave miestnych názvov, napríklad ak boli nahradené súčas-
ným názvom, je v hranatých zátvorkách uvedený ich tvar z origi-
nálnej listiny.

– Osobné mená uvedené v origináli v maďarskom tvare boli prelo-
žené. Ostatné osobné mená, boli ponechané v originálnom tvare.
Ich prípadné preklady, či iné poznámky, sú uvádzané v hranatých
zátvorkách.

– V hranatých zátvorkách sú uvádzané aj všeobecné poznámky pre-
kladu.
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Originál knihy v maďarčine je možné stiahnuť na linke:
http://www.cergov.sk/article.php?id=107
Prípadné erráta sú k dispozícii na linke:
http://www.cergov.sk/article.php?id=108

Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Kvete Markušovej
za jej ochotu pri preklade tohto diela a Ondrejovi Matisovskému za pomoc
pri príprave materiálov a spolufinancovanie vydania knihy.

Martin Roškanin, Prešov, 18. januára 2018.
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Úvod

Archív rodiny Péchy z Pečovskej Novej Vsi nebol až do najnovších
čias riadne sumarizovaný a spracovaný, zo starších čias sa zachovalo iba
niekoľko nedokonalých a neúplných zoznamov. Potom, čo rodina uložila
svoj archív do depozitu Uhorského (Maďarského) národného múzea, bol
celý materiál tohto archívu usporiadaný chronologicky, čo vyhovovalo zo
všeobecného historického hľadiska. Je nesporné, že usporiadananie rodin-
ných archívov podľa časovej postupnosti veľmi uľahčuje vedecké bádanie
vo všeobecnosti, pretože ono sa spravidla venuje určitému časovo ohrani-
čenému obdobiu; menej však vyhovuje a napomáha pri odhaľovaní dejín
príslušnej rodiny. Z tohto hľadiska boli a ešte aj dnes sú praktickejšie
staršie archívne systémy.

Podľa starého archívneho systému boli rodinné archívy členené podľa
predmetov záujmu, spolu boli zaradené všetky listiny týkajúce sa určitého
konkrétneho člena rodiny, určitého rodinného majetku alebo určitého súd-
neho sporu, naviac tu boli zaradené aj prislúchajúce zmluvy a vyrovnania,
testamenty a korešpondencie. Tento archívny systém pochádza ešte z čias,
keď samotné archívy predstavovali právnu moc, v sporných záležitostiach
predstavovali archívne listiny dôležitý dôkazový materiál, a v takom prí-
pade bolo potrebné mať pokope všetky listiny a iné písomnosti, týkajúce
sa určitého majetku alebo sporu. Archívy, ktoré sú usporiadané podľa
osôb, majetkov alebo súdnych sporov, veľmi uľahčujú prácu tých, ktorí
skúmajú dejiny niektorej rodiny (rodu). Naproti tomu archív usporiadaný
podľa časovej postupnosti predstavuje pre bádateľa beh cez nekonečné
prekážky. Žiaľ, v dnešnej dobe predstavujú štúdie o dejinách rodov/rodín
vo väčšine prípadov iba pusté konštatovanie genealogických faktov, ta-
kíto bádatelia nevedia oceniť výhody starého archívneho systému, skôr
im vyhovuje nový muzeálny systém. Sme toho názoru, že pre historickú
vedu nie je veľmi prínosné uprednostňovať čiste genealogické fakty. Naviac
obsah rodinných archívov iba zriedka vykazuje všeobecnohistorický ma-
teriál takého významu, kvôli ktorému by sa oplatilo preusporiadať tieto
archívy podľa časovej postupnosti kvôli genealogickým alebo všeobecno-
historickým hľadiskám. Obom uvedeným hľadiskám plne vyhovuje taký
systém usporiadania listín, v ktorom je archívny materiál zoradený síce
podľa časovej osi, ale bez toho, aby boli porušené organické väzby medzi
jednotlivými spolupatriacimi zoskupeniami listín.

V rámci nového chronologického usporiadania archívu bola registrácia
jednotlivých písomností uskutočnená tak, že každú jednu listinu, nachá-
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dzajúcu sa v archíve sme zaregistrovali do zoznamu zvlášť. Vďaka tomu
môžeme identifikovať v zozname ako samostatné jednotky aj také doku-
menty, ktoré v archíve nemôžeme od seba fyzicky oddeliť, lebo sú na-
písané (opísané) na spoločnom papierovom nosiči, prípadne sú uvedené
v zápisnici niektorého súdneho sporu ako dôkazový materiál.

Chronologickým usporiadaním porušenú prehľadnosť pôvodného pred-
metného usporiadania do značnej miery nahradzuje abecedný register he-
siel na konci archívneho zoznamu, ktorý odkazuje na všetky dokumenty,
týkajúce sa tej-ktorej osoby alebo predmetu záujmu. Abecedný register
však nezachádza do takých podrobností, aby jednotlivé dokumenty rozlí-
šil a zaradil aj podľa druhu, napr. aby spolu ukázal na všetky písomnosti
týkajúce sa testamentov, zmlúv alebo korešpondencie. Naostatok spomí-
nané jemnejšie delenie dokumentov ani nemá veľký praktický význam.
Vlastné mená a miestne názvy v abecednom registri sme uviedli v takej
forme, v akej sa nachádzajú v pôvodnej listine. Týmto spôsobom sme
často poskytli aj spotvorené názvy, najmä v prípade registrácie menej
kvalitných opisov listín; prepísať (opraviť či upraviť) nesprávny údaj sme
si dovolili iba v takom prípade, ak takáto zmena je podložená pádnymi
argumentami. V prípade úpravy názvov a mien v abecednom registri to
nie je vždy možné, lebo by to vyžadovalo zložité jazykovedné rozbory.

Zmena (oprava, úprava) vlastného mena alebo názvu v abecednom
registri oproti pôvodne uvedenému v registrovanom dokumente môže na-
viac popliesť výskumníka, ktorý v originálnom dokumente nenájde to, čo
hľadal podľa registra. Napokon – zlé (chybné) odpisy majú menšiu dô-
kazovú silu, neoplatí sa preto vynakladať zvýšené úsilie na rekonštrukciu
pôvodného textu.

Smerodajným kritériom pre vytvorenie abecedného registra pre ar-
chívny zoznam bola požiadavka zahrnúť doň predovšetkým všetky mená
osôb. Bádateľa nezaujíma, či sa jedná napr. o testament alebo korešpon-
denciu, z praktického hľadiska je dôležitá informácia, o ktorých osobách
alebo majetkoch sa môže z archívnych materiálov dozvedieť. Ani mená
panovníkov a vrchností sme nezaradili do registra, lebo nemajú praktický
význam (pri štúdiu archívu rodiny Péchy).

Materiál archívu rodiny Péchy pozostáva z dvoch častí. Staršie listiny
neboli pôvodne majetkom rodiny, rodina ich získala neskôr spolu s prí-
slušnými majetkami. Tieto staršie listiny sa v prevažnej miere týkajú ša-
rišského panstva Nový hrad (Ujvár). Uvedené panstvo vlastnila pôvodne
rodina Tarczay z Kamenice, a keďže posledný Tarczay bol stúpencom
kráľovnej Izabely, kráľ Ferdinand I. daroval toto panstvo roku 1556 Gaš-
parovi a Martinovi Péchy z Klužu. Prvý dokument z rodinného archívu,
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v ktorom sa objavuje meno Péchy, je z roku 1549, je to jednoduchý sú-
kromný list, ktorým Gašpar Pesthy informuje Gašpara Péchy o dobytí
hradu Muráň. Gašpar Péchy bol vlastne zakladateľom rodu, ktorý roku
1555 získal od kráľa Ferdinanda I. aj šľachtický titul a erb. O predkoch
Gašpara Péchy sa v rodinnom archíve nezachovali žiadne pamiatky, ale
v listine Juraja Péchy z roku 1759 sa uvádza, že najstarším rodinným
predkom bol Ladislav Péchy.

Počnúc od polovice 16. stor. až po najnovšie obdobie tvoria materiál
archívu takmer výlučne listiny týkajúce sa rodiny Péchy, cudzí materiál
sa doň dostáva iba sporadicky, následkom rodinných väzieb po praslici.

Archív obsahuje jednak listiny právneho charakteru, zmluvy, tried-
ne dohody, testamenty, súdne spisy, jednak zbierku pamiatok, týkajú-
cich sa rodinnej histórie, korešpondenciu a poznámky. Ako dodatok k ar-
chívnemu zoznamu sú zaradené tie rodinné listiny, ktoré sa nachádzajú
v archívoch Jágerskej a Spišskej kapituly, ako aj v archívoch Jasovského
a Leleského konventu. Tieto dodatočne zaradené písomnosti však nie sú
zahrnuté do abecedného registra, nakoľko sa nenachádzajú v rodinnom
archíve.

Ako vyplýva z tejto predbežnej schematickej informácie, sprístupne-
nie materiálu archívu bude zaujímať predovšetkým – a nielen – rodinu
Péchy, ale aj samotnú Šarišskú župu, v dejinách ktorej sa rodina Péchy
angažovala levím podielom a na ktorej území ležali ich rodinné majetky.
Archív bude zaujímavý aj pre všetky rodiny, s ktorými sa dostali Péchy-
ovci do styku či už rodinnými zväzkami alebo spoločnými záujmami. Do-
zvieme sa tu údaje o nasledujúcich rodinách: Berzeviczy, Dessewffy, Do-
bay, Gedeon, Ghillány, Gombos, Görgey, Hedry, Jancsó, Kapy, Keczer,
Okolicsányi, Pongrácz, Roskoványi, Semsey, Sennyei, Szentiványi, Szin-
nyei, Szirmay, Tahy, Vay, ako to bohato dokumentuje abecedný zoznam.
Uplynula dlhá doba, kým som splnil poverenie, ktoré som od rodiny do-
stal 17. novembra 1902, nech je poľahčujúcou okolnosťou skutočnosť, že
som svoju prácu odviedol podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

V Budapešti, mesiaci december 1908.

Dr. Albert Gárdonyi
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Listina 1 ∼ 1209

Vybrané listiny z diela

Listina 1. 1209. Listina kráľa Ondreja II., ktorou potvrdzuje, že mýtnicu
v Pečovskej Novej Vsi [uyfalusi] v Šarišskej župe, ležiacu pod Novým
hradom [Uyvár] a zriadenú v prospech tohto hradu, daruje Demeterovi
Raschai-mu, hlavnému majstrovi-pohárnikovi kráľovnej.
Na pergamene; veľká opotrebovaná pečať bochníkovitého tvaru, visiaca na
ružovom a modrom hodvábnom povrázku, sa oddelila. To isté je potvrdené
v listine kráľa Ferdinanda I., vydanej 9. marca 1543. Falzifikát.

Listina 2. 29. september 1239. Listina Bela IV., ktorou kráľ daruje ma-
jetok v Uhorskej Vsi [Mogorfalu] Polku-ovi z Uhorskej Vsi [Mogorfalusi
Polku], pričom hranice tohto majetku má určiť župan Milo.
Podľa odpisu listiny kráľa Karla I. zo dňa 6. decembra 1340.

Listina 3. 1248. Listina kráľa Bela IV., ktorou Mohol-ovmu synovi Detre-
mu, ktorý v bitke s Tatármi pri rieke Slanej [Sayow] pozdržal útok ne-
priateľa, zachránil kráľovi život, pričom sám utrpel ťažkú ranu, za od-
menu daruje ako sídlo poľovnícke revíry v Šarišskej župe pri poľských
hraniciach, a síce pri Pustom Poli [Bachmezey], pri Kamenici [Torkueley]
a pri Červenici [Weresalma], kráľ ho osobne aj uvedie do týchto majet-
kov. Hranice: od prameňa hraničnej riečky Ľutina [Lethene] až po jej
ústie do rieky Torysy [Tarcha], odtiaľ na západ až po potok Kukeneger-
potok, podľa tohto potoka na sever až po hranice mesta Torysa [Tarca],
odtial opäť na sever po riečku Polucha, príslušne po jej ústie do Popradu,
kde sú hranice majetku Plaveč [Polucha], napokon sledujúc rieku Poprad
[Poprád] až po poľskú hranicu.
Z listiny kráľa Karla I. zo dňa 29. marca 1320.

Listina 4. 17. júna 1275. Listina kráľa Ladislava IV., ktorou pre potreby
spišského župana Rikolfa potvrdzuje donáciu príjmu z mýta pri Pečov-
skej Novej Vsi [Uyfalu] patriacu šarišskému Novému hradu [Uyvár] podľa
listiny kráľa Ondreja II. z roku 1209.
Pergamen, so zlomkom pečate visiacej na červenom a fialovom povrázku.
Falzifikát.

Listina 5. 18. júl 1285. Listina kráľa Ladislava IV., ktorou pre svojho
kľúčiara Štefana syna Ewze, obnovuje donáciu majetku Červenica [We-
resalma] pôvodne darovanú jeho otcom kráľom Štefanom V.
Podľa listiny vydanej Jágerskou kapitulou 20. januára 1350.
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Listina 9 ∼ 1296

Listina 6. 11. september 1285. Zvolen. Listina kráľa Ladislava IV., kto-
rou potvrdzuje županovi Bohumírovi [Bogomér] majetky v Nádasd-e,
Vezverecz-i a Uhorskej Vsi [Mogorfalu].
V overenom odpise pochádzajúcom zo Spišskej kapituly zo dňa 26. apríla
1792.

Listina 7. 1285. Listina Jágerskej kapituly, podľa ktorej uzavreli kráľov-
ský kľúčiar Štefan syn Euze- ho, spolu so svojimi bratmi či príbuznými:
Makana syn Merka, Michal syn Petra, ďalej synovia župana Keechi Detre,
Dethor a Herbord so synmi: Dethk, Simon a Langeus, Dethmarovi syno-
via: Detreh, Štefan a Mykou, Andrej Bodunov syn a županov syn Štefan
dohodu o tom, že Euze-ovi synovia predajú svoj majetok Červenicu [We-
resalma] z troch štvrtín synom župana Detre, z jednej štvrtiny županovi
Andrejovi. Hranice Červenice [Weresalma]: na severe pozdĺž rieky Ľu-
tinka [Lytune] až po rieku Torysu [Tharcha], ďalej proti prúdu Torysy
po riečku Weresalma, od prameňa [ústia] Weresalmy po vrch Michalka
[Mychalhazatetey], odtiaľ po hradskej ceste zo Šariša do Poľska až po
riečku Ľutinka [Lytune].
Z prepisu v Jágerskej kapitule dňa 21.6.1353.

Listina 8. 1272–1290, po 1. auguste, Budín. Listina kráľa Ladislava IV.,
ktorou daruje županovi Bohumírovi [Bogomér] výlučné právo na ryžova-
nie zlata v riečke Boca [Bocha]
Overený odpis listiny vyhotovený Spišskou kapitulou dňa 26. apríla 1792.

Listina 9. 15. júna 1296. Je to listina jágerskej kapituly, popisujúca
dohodu, ktorú uzavreli Demeter Ujvári [z Ujváru] a jeho synovia Peter
a Ondrej, ďalej Dethbor, Simon, Herborth a Langeus, týkajúcu sa hradov
šarišskej župy Gradisz a Ujvár, ako aj hraníc k nim patriacich majetkov
Jakovany [Jakova], Sabinov [Ceben], Drienica [Schom], Kapolna [zanik-
nutá osada východne od Drienice], Šarišské Sokolovce [Thoth-Schelmes],
Ratvaj, Osikov, Hertník [Hertnecht], Ľutina [Litinye], Olejníkov [Olajnik]
a Bogliarka [Bekler]. Hranica začína tam, kde sa potok, ktorý vyviera pri
obci Jakovany [Jakovánál], vlieva do potoka Ratvaj [dnešný Jakoviansky
potok], postupuje po severnej časti vrchu Olajnik až po prameň Slatina,
odtiaľ sa smerom na východ dostáva k upätiu vrchu Olajnik, ďalej pokra-
čuje pozdĺž bardejovskej cesty k Malému Príslopu [Kis-Prislop], po vrchol
Veľkého Príslopu [Nagy Prislop], prechádza cez vrch Lysá [Copas alebo
Kopasz znamená lysý] až po vrchol vrchu Čergov [Csergő], odkiaľ zostúpi
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Listina 10 ∼ 1296

na cestu prichádzajúcu od hradu Gradisz [Hradek v Hradisku], odtiaľ
postupuje cez lúku Čergov smerom na sever, pri Osikove [Osiko] a Her-
tníku [Hertneknél] odbočí z bardejovskej cesty doprava a popri Hertníku
[Hertnecht] pokračuje na sever až po Bogliarka [Begler], kde sa končí pri
potoku Begler.
Jednoduchý odpis z roku 1808

Listina 10. 1296. Listina Jágerskej kapituly popisuje výmennú kúpno-
predajnú zmluvu, ktorú medzi sebou uzavreli synovia Rykolpha zo Spiša:
Kokos a Ján, a tiež synovia Keechi Detre-ho: Dethbor, Symon, Her-
borth a Langeus, takým spôsobom, že synovia Rykolpha prepustia svoj
majetok Gybart kúpený v Ujvárskej župe [myslí sa tu Aba-ujvárska
župa, Gibárt je dedina v severnom Maďarsku] synom Detre-ho a ich po-
tomkom, výmenou za to im synovia Detre-ho odovzdajú majetky, ktoré
zakúpili v šarišskej župe: Kamenica [Torkow] a Červenica [Weresalma].
S uvedenou zmluvou súhlasili aj príbuzní Detre-ho synov [potenciálni ro-
doví spoluvlastníci]: Dethk, Dethmarov syn Štefan, Moholov syn Stephk
a Bodunov syn Andrej. Hranice Weresalmy: na severe od prameňa riečky
Weresalma na východ po vrch Michalka [Myhalhazatetey], odtiaľ na juh
po riečke Ľutinka [Lethene] až po riečku Torysu [Taarcha]. Hranice Ka-
menice [Tarkow]: na juhu od potoka Kukenegurpothok smerom na sever
pozdĺž riečky Polona až po ústie Wlwespothok-u [pravdepodobne to bude
Sokolí potok; ölyv = jastrab alebo myšiar], proti prúdu Wlwespothok-u
smerom na východ po prameň rieky Nenefew, napokon na juh po zem
Andreja, syna Bodunovho.
Na nepoškodenom pergamene, pečať chýba, ostali len zvyšky zeleno-červe-
ných povrázkov, na ktorých visela. Rovnaký obsah má aj listina Jágerskej
kapituly zo 4. januára 1349.

Listina 12. 27. október neuvedený rok [1290–1301]. Ostrihom... Listina
kráľa Andreja III., ktorou poveruje Jágerskú kapitulu vyhotoviť odpis
listiny kráľa Bela IV., ktorú sa Detre-ho synovia: Symon a Herbord pre
intrigy svojich nepriateľov, najmä abovského [abuwywári] župana Petra,
obávajú priniesť kvôli potvrdeniu na kráľovský dvor. Uvedená listina Bela
IV. je donačná listina na majetky Pusté pole [Bachmezey], Kamenica
[Torkueley] a Červenica [Weresalma].
Z listiny kráľa Karla I. zo dňa 29. marca 1320.

Listina 13. Neuvedený rok (1290–1301). Listina Jágerskej kapituly je
odpis donačnej listiny kráľa Bela IV. z roku 1248 na majetky Pusté pole
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Listina 18 ∼ 1325

[Bachamezey], Kamenica [Torkueley] a Červenica [Weresalma], vyhoto-
vený na príkaz kráľa Andreja III. pre župana Dethbora, Detre-ho syna.
Z listiny kráľa Karla I. zo dňa 29. marca 1320.

Listina 15. 29. marec 1320. Listina kráľa Karla I., ktorou na prosbu
Štefana, syna Herborda, syna Detre- ho potvrdzuje donáciu majetkov
Pusté pole [Bachamezey], Kamenica [Torkueley] a Červenica [Weresalma],
ležiacich v Šarišskej župe pri poľskej hranici, na základe predloženého
opisu listiny kráľa Bela IV., vyhotoveného v Jágerskej kapitule.
Originál na nepoškodenom pergamene, so zvyškami zeleného povrázka od
stratenej pečate.

Listina 17. 1. mája 1322. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej ma-
gister Rykolf syn župana Rykolfa, oboznámil kapitulu s výnosom kráľa
Karla I. adresovaným kapitule, aby táto s kráľovým poverencom Simo-
nom synom Demetera z rodu Thekule, vyslala prísažného dôveryhodného
človeka pre stanovenie hraníc majetku Červenica [Veresalma] v Šarišskej
župe. Kapitula vyslala kapitulného notára magistra Mikuláša a hranice
boli stanovené nasledovne: Od vrcholu vrchu Michalka [Mychalhazate-
tey] smerom na juh, potom na východ po rieku Ľutinka [Lythene], po
nej po Torysu [Tarcha], prekročiac Torysu na juh po rieku Suyne, pozdĺž
Suyne až po jej prameň, potom na sever po jeden horský vrchol, odtiaľ
na východ, potom opäť na sever medzi dvoma potokmi až po ich sútok,
po sútoku pozdĺž potoka až po Torysu, prekročiac Torysu na sever až po
rieku Weresalmapataka, pozdĺž tejto medzi 2 vrchmi na východ po jeden
potok, napokon dôjdeme opäť po Michalka [Michalhazatetey].
Z listiny kráľa Karla I. zo dňa 28. októbra 1336. To isté sa nachádza
v listine Jágerskej kapituly zo dňa 31. decembra 1349.

Listina 18. 23. jún 1325. Listina Spišskej kapituly, ktorou oznamuje,
že podľa nariadenia kráľa Karla I. kapitula vyslala s kráľovým poveren-
com Simonom synom Demetera, svojho kapitulného notára magistra Ry-
colpha syna župana Rycolpha, na majetok Červenica [Weresalma] a tiež
na južnejšie od Weresalmy ležiaci majetok Jakubova Voľa [Jacabfalva].
Vlastníkom susedných majetkov, menovite synom Andreja syna Bodona,
ako aj synom Andreja syna Ithe-ho z rodu Thekule, bolo zakázané vy-
užívať menované majetky.
Originál, nepoškodený pergamen, so stopami uzatvárajúcej kapitulskej pe-
čate.
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Listina 19. 12. mája 1327. Slávnostná privilegiálna listina kráľa Karla I.,
ktorou po ustanovení hraníc Červenice [Veresalma] v Šarišskej župe, ma-
jetku magistra Rykolfa syna župana Rykolfa, prísažnou osobou zo Spiš-
skej kapituly a kráľovým poverencom Simonom synom Demetera z rodu
Thekule, za verné služby, vykonané jednak v bitke pri Košiciach pri rieke
Torysa proti nevernému Matúšovi synovi Petra, jednak pre poskytnutú
pomoc poľskému kráľovi Ladislavovi [svokor uhorského kráľa] v bitke proti
princovi Bohuslavovi [Bogeslaus], kráľ potvrdzuje magistra Rykolfa vo
vlastníctve kúpeného a výmenou získaného majetku zvaného Veresalma,
ako aj priľahlých lesných pozemkov ležiacich južne od rieky Torysy, kde
magister Rykolph založil mesto zvané Veresalma alebo Jakubova Voľa
[Jacobfalva].
Z listiny kráľa Karla I. zo dňa 28. októbra 1336. To isté sa nachádza
v listine Jágerskej kapituly zo dňa 31. decembra 1349.

Listina 20. 25. apríla 1330. Šariš. Listina šarišského hradného podkaste-
lána Jána a župana Martina [obaja sú predstavitelia šarišského hradného
kastelána Dominika], ktorou podávajú správu o tom, že na príkaz ma-
gistra Viliama, spišského a ujvárskeho župana vykonali obhliadku spor-
nej hranice medzi kráľovským majetkom zvaným Kyus-Aytout a majet-
kom Červenica [Weresalma] magistra Rycolpha. Na mieste činu magister
Rycolph označil hranice svojho majetku pred očami obyvateľov z Kyus-
Aytout-u takto: od vrchu Michalka [Michalhazateteye] smerom na západ
k jednému potoku, odtiaľ na západ cez jeden kopec po jeden prameň
a potom pozdĺž toku vody až po riečku Weresalmapataka. Takto ozna-
čené hranice potvrdili aj všetci obyvatelia Kyus-Aytout-u.
Originál, na nepoškodenom pergamene, na zadnej strane so stopami pe-
čate.

Listina 21. 26. júla 1330. Šariš. Listina šarišského hradného podkaste-
lána Jána a župana Martina [obaja predstavitelia šarišského hradného
kastelána Dominika] v ktorej hlásia, že na príkaz spišského a ujvárskeho
župana magistra Wyllerma rozhodli, že medzi kráľovským majetkom Ky-
usaytod a majetkom Veresalma, ktorý od čias bána Mykcha vlastní ma-
gister Rykolph, sú hranice nasledovné: na východe od hraníc obce Ľutina
[Lyutune], ktorá patrí bánovi Mykchovi, smerom na západ po vrch zvaný
Myhalhazateteye, ktorý leží medzi obcami Kyusaytod a Veresalma, od-
tiaľ opäť na západ až po jeden ďalší vrch, prekročiac jednu riečku smerom
na západ po tretí vrch, stále západným smerom až po prameň jedného
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potoka a idúc podľa toku potoka až po riečku Veresalmapataka.
Originál, na nepoškodenom pergamene, na zadnej strane so stopami pe-
čate. (Z kruhového nápisu na pečati vidno: S. Dominici . . . d . . . .)

Listina 22. 15. augusta 1332 [Gárdonyi uvádzal chybný rok 1335]. Vi-
segrád. Listina kráľa Karla I., ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby
vyslala svojho prísažného človeka v spoločnosti kráľových ľudí Mateja
syna Myke-a, alebo Jána syna Josopha, aby preskúmali záležitosť magis-
tra Rycolpha syna Rycolpha, ktorému zničili hranicu majetku zvaného
Veresalma hosťujúci ľudia v obci Kysajtod.
Originál, na nepoškodenom pergamene, uzatvárajúca pečať celkom pood-
lamovaná.

Listina 23. 28. októbra 1336. Visegrád. Listina kráľa Karla I., vyho-
tovená na prosbu majstra Rycolpha syna Rycolpha, ktorá je prepisom
slávnostnej privilegiálnej listiny zo dňa 12. mája 1327, a ktorá predsta-
vuje stanovenie hraníc majetku Veresalma a kráľovské potvrdenie týchto
hraníc.
Originál na nepoškodenom pergamene, na zadnej strane so zlomkami krá-
ľovskej veľkej pečate. Existujú aj dva odpisy tejto listiny z 18. stor.

Listina 24. 6. decembra 1340. Visegrád. Listina kráľa Karla I., ktorou
pre syna Benedeka z Uhorskej Vsi [Magyarfalu] Miko-a a jeho bratov:
Pavla, Marka, Simona a Petra, ďalej pre Tomášových synov: Jána, An-
dreja a Bogo-a, ako aj pre Vavrincových synov: Pavla a Andreja vyho-
tovuje prepis a potvrdenie donačnej listiny kráľa Bela IV. zo dňa 29.
septembra 1239 na majetok Uhorská Ves v Liptove [Mogorfalu].
Jednoduchý odpis z 19. stor.

Listina 25. 23. júna 1342. Listina vydaná vedením obce Hybe, ktorou
viacero občanov Hybe uzavrelo zmluvu s Bohumírovými synmi, týkajúcu
sa ťažby zlata v Boci [Bocha].
Overený odpis vydaný Spišskou kapitulou dňa 20. apríla 1792.

Listina 26. 8. mája 1346. Šariš. Listina vydaná šarišským župným úra-
dom, ktorá hlási, že slúžneho [v texte je uvedené „slúžneho župana“,
čo asi to je chyba] Theodora spolu s Jánom synom Jakuba, vyslali na
ohodnotenie majetku Lúčka [Lucka] v Šarišskej župe, ktorý získali výme-
nou synovia magistra Rycholpha. Menovaní dňa 4. mája konštatovali, že
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časť tohto majetku v hodnote jeden a štvrť marky patrí Pavlovi synovi
Petra, pričom túto časť je povinný Andrej syn Pavla, vyplatiť Jánovi sy-
novi Martina, čiastočne v hotovosti, čiastočne v súkne dňa 18. mája, aby
takto na oplátku vykúpil čiastku majetku zvaného Virnclvagass, ktorá
patrí jeho bratovi Petrovi.
Originál, na papieri, na zadnej strane so zlomkami 5 pečatí. (Kruhový
nápis na prostrednej väčšej pečati: . . . . Johanis comitis de S . . . .)

Listina 27. 15. júla 1346. In Bihigio. Listina kráľa Ľudovíta I., ktorou
nariaďuje Spišskej kapitule, aby jej prísažný človek spolu s kráľovými
ľuďmi ako sú Theodor Troychai, alebo Ján syn Jozefa Kuaki, alebo Ján
syn Michala Alsowyzai [z Nižnej Wyze] stanovili hranice majetku Lúčka
[Luzka] a uviedli doň jeho majiteľov. Majetok Lúčka [Luzka] neďaleko
hradu Kamenica v Šarišskej župe získali Rycolphov syn majster Rycolph
a jeho syn Ladislav výmenou po tom, ako bol spolu s inými majetkami
odobratý istým šľachticom za trest pre ich urážajúce správanie a pripojený
k hradu Šariš. Kráľ teraz vrátil tento majetok majstrovi Rycolphovi a jeho
synom: Ladislavovi a Kolomanovi [obaja vojaci, militibus].
Z listiny kráľa Ľudovíta I. zo dňa 20. decembra 1346.

Listina 28. 19. augusta 1346. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási krá-
ľovi Ľudovítovi I., že na jeho príkaz zdôraznený odtlačkom pečatného
prsteňa, vyslali s kráľovým človekom Jánom synom Jozefa Kuaki, svojho
prísažného notára magistra Pavla a menovaní 14. augusta uviedli Ladi-
slava syna magistra Rycolpha, spolu s jeho otcom a bratom do užívania
majetku Lúčka [Luzka] v Šarišskej župe, pričom hranice tohto majetku
sú nasledovné: na severe od ústia jedného potoka do riečky Nenepataka,
pričom toto ústie je tretie v poradí, počítajúc smerom nahor od ústia
potoka Kalnapataka, odtiaľto smerom na juh až po vrchol hory, ktorá
leží medzi riečkami Weresalma a Nenepataka, odtiaľ opäť na juh, potom
sa skrúti smerom k riečke Weresalma, dotkne sa dolnej polovice mesta
Hennyg a pozdĺž riečky Weresalma dôjde až k majetku Lúčka [Luzka].
Z listiny kráľa Ľudovíta I. zo dňa 20. decembra 1346.

Listina 29. 20. decembra 1346. Budín. Listina kráľa Ľudovíta I., ktorou
pre potreby syna magistra Rycolpha z Kamenice Ladislava [aule nostre
miles doslovne znamená „sieň našich vojakov“], pre jeho otca Rycolpha
a brata Kolomana prepisuje a potvrdzuje listinu Spišskej kapituly o ich
uvedení do majetku Lúčka [Luzka] v Šarišskej župe a o stanovení hraníc
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tohto majetku.
Originál, pergamen, na rube so stopami veľkej kráľovskej pečate. (Na
mieste pečate a nad listinou: Relacio Nicolai de Zeech bani.)

Listina 30. 18. marca 1347. Listina Spišskej kapituly pojednávajúca
o tom, že synovia magistra Rycolpha z Kamenice: magistri Ján a Mikuláš
držia niektoré dôležité dokumenty u seba a nevracajú ich na miesto, kde sa
majú uchovávať. Ide o tieto dokumenty: donačná listina kráľa Karla I., tý-
kajúca sa majetku Pečovská Nová Ves [Uyfalu] ktorý dal kráľ ich strýkovi
magistrovi Kokošovi, ďalej nariadenie toho istého kráľa adresované spiš-
skému a ujvárskemu [abovskému] županovi magistrovi Wyllermus-ovi vo
veci vrátenia obsadených majetkov magistrovi Kokošovi. Uvedené listiny
magister Rycolph a jeho synovia spolu s magistrom Jánom Lumpnyci-m
a jeho synmi Jánom a Jakubom uložili na úschovu do levočského kláš-
tora. So súhlasom Jána a Jakuba [Lumpnyci-ovci] synovia magistra Ry-
colpha Ján a Mikuláš tieto dokumenty vybrali z úschovy a držali u seba,
ich vrátenie viackrát odsúvali, až napokon Ján [Lumpnyci] už nesúhlasil
s týmto počínaním, v dôsledku čoho v zmysle nariadenia kráľa Ľudovíta
I. dala kapitula uložiť tieto listiny v prítomnosti kráľovho poverenca Jána
Michalovho syna, a kanonika Tomáša. Proti takémuto riešeniu však pro-
testovali magister Rycolph a jeho syn Ján, obávajúc sa, že by to mohlo
uškodiť procesu magistrov Ladislava a Vavrinca pred krajinským sudcom
Pavlom.
Originál, na papieri, na rube s polámanou pečaťou.

Listina 31. 28. júna 1347. Spišské Podhradie [Váralja]. Listina palatína
Mikuláša, v ktorej vysvetľuje, že na verejnom zhromaždení Spišskej župy,
konanom dňa 25. júna v Spišskom Podhradí, Rykolphov syn Ladislav vy-
hlásil, že spolu so svojimi príbuznými, a síce bratom, Rykolfovým synom
magistrom Jánom a jeho synmi: Michalom, Jánom, Jakubom a Henri-
kom, vlastnia listiny, zdedené po magistrovi Kokošovi, ktoré sa týkajú
majetku Pečovskej Novej Vsi [Uyfalu] v šarišskej župe a ktoré umiestnili
pre uchovanie do levočského mariánskeho kláštora. Teraz by potreboval
preukázať tieto dokumenty pri súdnom prejednávaní jeho sporu s Lo-
random synom bána Mykcha, a jeho súrodencami, ale bez súhlasu jeho
príbuzných mu ich nevydajú; po poverení Rykolfovým synom magistrom
Jánom a jeho synom Henrikom však svoj súhlas dá aj Marek, ktorý je
synom Pouka, palatín preto vydáva príkaz, aby dňa 9. júla zašli Matúš
syn Myke-a zo Žehry [Sygrai] alebo Hannus syn Chank-a, spolu s prísaž-
nou osobou zo Spišskej kapituly do menovaného kláštora, nechali si vydať
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príslušné listiny, ktoré budú povinní rovnakým spôsobom opäť vrátiť dňa
18. novembra.
Originál, na nepoškodenom pergamene, na zadnej strane so stopami pe-
čate.

Listina 32. 31. august 1348. Budín. Nariadenie kráľa Ľudovíta I. pre
Budínsku kapitulu, v zmysle ktorého ju poveruje prešetriť súdny spor, tý-
kajúci sa majetku Pečovskej Novej Vsi [Ujfalu], ktorý vypukol medzi ma-
gistrami Ladislavom a Vavrincom, Rycolphovými synmi, na jednej strane
a magistrom Lorandom synom bána Mykcha, a jeho príbuznými na druhej
strane, z toho dôvodu, že tento majetok je od majetku Červenica [Were-
salma], ktorú vlastnia Rycolphovi synovia, oddelený iba riečkou Ľutinka
[Lytene], a ktorej tok magister Lorand a jeho príbuzní dňa 25. augusta
násilne odklonili od pôvodného koryta. Kapitula má tento spor prešet-
riť za prítomnosti Ladislava syna Petra zo Žehry [Sygrei], Matúša syna
Myke-a, Teodora z Tročian [Trochani], Jakuba Sixtovho syna, Ladislava
syna Michala Ulchichai-ho, Jána syna Jakuba Ulchichai-ho, alebo Miku-
láša Komlosfolvai-ho, ktorí menovaní sú kráľovi ľudia.
Zo správy Budínskej kapituly spísanej 5. októbra 1348.

Listina 33. 5. októbra 1348. Listina Budínskej kapituly, ktorou kapitula
hlási kráľovi Ladislavovi I., že vyplňujúc jeho príkaz zo dňa 31. augusta,
kapitula vyslala s Mikulášom Komlosfolvai-m svojho prísažného človeka
Petra na prešetrenie spornej záležitosti, a menovaní nahlásili, že Lorand
syn bána Mikch-a, spolu s príbuznými 25. augusta skutočne presmerovali
vody riečky Ľutinka [Lytene] a tým porušili hranice.
Kópia, na papieri, bez pečate.

Listina 34. 21. október 1348. Budín. Listina krajinského sudcu Pavla,
v ktorej predkladá, že 20. januára 1346 synovia slavónskeho bána Myckh-
a: magistri Štefan, Akuš, Ladislav, Lorand a Mikuláš sa sťažovali, že keď
ich kráľov splnomocnenec Mikuláš syn Martinov, spolu so spišským fa-
rárom Štefanom mali dňa 23. marca 1344 uviesť do všetkých majetkov
v Zemplínskej aj Šarišskej župe, patriacich k ich hradu Nový hrad [Uyvar],
medzi nimi aj do majetku zvaného Pečovská Nová Ves [Uyfalu], pri ma-
jetku Uyfalu a ešte pri časti jedného iného majetku im protirečili synovia
magistra Rykolpha: magistri Vavrinec a Ladislav. Dňa 6. októbra 1348
predstúpili sporiace sa strany pred krajinského sudcu so svojimi listinami.
V mene synov bána Mykch-a predstúpil magister Lorand a predložil dve

18



Listina 37 ∼ 1349

donačné listiny od kráľa Karla I. a tiež potvrdzujúcu listinu kráľa Ľu-
dovíta I. z roku 1345, podľa ktorých bol majetok Pečovská Nová Ves
[Uyfalu] darovaný pokladníkovi kráľovnej a hlavnému županovi Šarišskej
a Zemplínskej župy, magistrovi Mykch-ovi synovi Mykch-a z rodu Akuš
[Akus] a do tohto majetku ho uviedol Kayul syn Mikuláša v prítomnosti
magistra Rykolpha. Nato synovia magistra Rykolpha odpovedali donač-
nou listinou kráľa Karla I. z roku 1314, podľa ktorej kráľ daroval majetok
Uyfalu Rykolphovmu synovi magistrovi Kokošovi, ďalej predložili potvr-
dzujúcu listinu Karla I. týkajúcu sa majetkov Pusté Pole [Bachaymezeye]
a Kamenica [Tarkueleye], pôvodnú listinu Jágerskej kapituly týkajúcu
sa majetkov Bachaymezeye a Tarkueleye, ktoré získali výmenou za ma-
jetok Gwebarth [Gibárt v Maďarsku] však nemohli predložiť, lebo keď
túto listinu poslali so svojím sluhom Bartolomejom do Jágerskej kapituly
kvôli hodnovernému prepisu, na mýtnici v Pečovskej Novej Vsi Mykch-
ovi synovia túto listinu sluhovi násilím zobrali. Krajinský sudca prisúdil
majetok Ujfalu aj spornú časť ďalšieho majetku synom bána Mykch-a,
ale pre väčšiu istotu im uložil, aby dňa 23. decembra k svojej výpovedi
zložili aj prísahu pred Vacovskou kapitulou, až potom ich dňa 8. januára
1349 uvedie do majetku študovaný [deák] magister Jakub a vyslaný člo-
vek z Vacovskej kapituly.
Originál, na potrhanom papieri so znakmi premočenia, na rube so zlom-
kami pečate.

Listina 35. 20. december 1348. Budín. Listina kráľa Ľudovíta I., ktorou
nariaďuje Jágerskej kapitule, aby vydala Rykolphovým synom, ako aj
magistrom Ladislavovi a Kolomanovi všetky listiny, ktoré pre nich ucho-
vávajú vo svojom archíve.
Z listiny Jágerskej kapituly zo dňa 4. januára 1349.

Listina 36. 4. januára 1349. Listina Jágerskej kapituly, ktorá na príkaz
kráľa zo dňa 20. decembra 1348 vyhotovila pre magistra Ladislava syna
Rykolpha z Kamenice [Torkwi], odpis listiny z roku 1296 o majetkoch
Červenica [Weresalma] a Kamenica [Tarkow].
Originál, na nepoškodenom pergamene, na červenom povrázku visí ne-
poškodená pečať. (Okružný nápis na pečati: S. Capit(u)li · Agrien(sis) ·
eccl(es)is · post · plagam.)

Listina 37. 24. marec 1349. Budín. List krajinského sudcu Pavla adre-
sovaný synom magistra Rykolpha: magistrom Ladislavovi a Vavrincovi.
Menovaní protirečili [kládli odpor?] pri uvádzaní majetku Pečovská Nová
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Ves [Uyfalu] do vlastníctva synov bána Mykch-a, v následnom súdnom
spore prehrali a súd ich zaviazal zaplatiť pokutu 3000 mariek, zodpoveda-
júcich hodnote majetku, ale na prosbu magistrov Rykolpha a Chykou-a
im boli odpustené na nich pripadajúce dve tretiny pokuty s tým, že k 5.
máju sú povinní zaplatiť 50 mariek. [Zvyšok pravdepodobne neskôr]
Originál, na papieri, na rube so zlomkami pečate. (Kruhový nápis: S. Co-
mitis : Pauli : Judicis : Curie : Regis.)

Listina 38. 2. mája 1349. Listina Spišskej kapituly, v ktorej sa píše, že
podľa dohody zapísanej na listine Vacovskej kapituly, mal magister Ladi-
slav syn Rycolpha z Kamenice, povinnosť predstúpiť pred kapitulu spolu
so svojím otcom a súrodencami dňa 1. mája alebo aj skôr, aby v súlade
s listinami kráľov Karla I. a Ľudovíta I. odovzdal majetok Pečovská
Nová Ves [Uyfalu] synom bána Mykch-a: Lorandovi, Štefanovi, Ákošovi
a Mikulášovi, s ktorými sa oň súdil pred krajinským sudcom Pavlom.
Následne mal magister Lorand vrátiť zmluvnú listinu Vacovskej kapi-
tuly pod ťarchou jej zničenia. Dňa 17. apríla sa síce magister Ladislav
so svojím otcom a bratmi: magistrami Jánom, Kolomanom, Vavrincom,
Jakubom, Rycolphom a Henrikom, a so svojimi synmi: Petrom, Mikulá-
šom a Jánom, ďalej v zastúpení magister Peter, aradský prepošt, a jeho
brat Mikuláš, dostavili a prepustili majetok Uyfalu synom bána Mykch-
a, napriek tomu však Lorand dňa 1. mája vyslovil viaceré výhrady voči
prepusteniu majetku a nechcel dostáť svojim povinnostiam.
Originál, pergamen, na rube so zlomkami pečate.

Listina 39. 11. augusta 1349. Listina Šarišskej župy, ktorá hlási, že oby-
vatelia obcí Hanigovce [Henyng] [pozn.: v listine je tvar Henyng falua]
a Kysaytou podali u princa Štefana sťažnosť na magistra Rycolpha z Ka-
menice za zneužívanie moci, princ preto vyzval obžalovaného, aby na
valné zhromaždenie dňa 10. augusta doniesol a ukázal svoje listiny, čo sa
aj stalo.
Originál, na papieri, na rube so zlomkami dvoch pečatí. (Tretia pečať je
vytrhnutá.)

Listina 40. 31. decembra 1349. Listina Jágerskej kapituly, vyhotovená
pre magistra Ladislava syna Rycolpha z Kamenice, je prepisom listiny
kráľa Karla I. zo dňa 12. mája 1327, ktorou kráľ potvrdzuje vlastníctvo
majetku Červenica [Veresalma].
Originál, pergamen, s nepoškodenou pečaťou visiacou na zelenom povráz-
ku.
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Listina 41. 20. januára 1350. Listina Jágerskej kapituly vyhotovená pre
Michala syna Dedbor-a Keechi, a pre magistra Mikuláša syna Rykolpha,
ako odpis donačnej listiny kráľa Ladislava IV. zo dňa 18. júla 1285, týka-
júci sa majetku Červenica [Veresalma].
Originál, nepoškodený pergamen, so zvyškami zeleno-žltého povrázka, z kto-
rého sa stratila pečať.

Listina 42. 21. júna 1353. Listina Jágerskej kapituly vyhotovená pre
magistra Ladislava syna Rykolpha z Kamenice, ako odpis listiny tejto
kapituly z roku 1285, týkajúci sa majetku Červenica [Veresalma].
Originál, pergamen, so zvyškami červeného povrázku od stratenej visiacej
pečate.

Listina 44. 18. júla 1353. Listina Jágerskej kapituly, podľa ktorej Mi-
kuláš, syn Pavla Ilsavichai v mene Andreja syna Jána syna Rykolpha
z Kamenice [Andrej je Rykolphov vnuk] vzniesol protest proti tomu, ako
magister Lorand syn bána Mikch-a a magister Peter Poharus po usta-
novení hraníc majetku Pečovská Nová Ves [Uyfalw] v Šarišskej župe až
po rieku Topul, nezákonne zabrali aj isté časti zo susedného Andrejovho
majetku.
Originál, papier, na uzávere so zlomkami pečate.
(Kruhový nadpis : S · Minus · Capituli · Sancti · Johannis · Ad · Causus.)

Listina 45. 12. februára 1354. Listina palatína Mikuláša, podľa ktorej
magister Lorand syn bána Mykch-a sa v prospech magistra Ladislava
syna Rycolpha z Kamenice, vzdáva istej spornej časti majetku ležiaceho
medzi Jakubovou Voľou [Jacabfalva] a Pečovskou Novou Vsou [Uyfalu],
ktorého hranice sa rozprestierajú od ústia riečky Ľutinky [Lytine] do To-
rysy [Tarcha] pozdĺž toku Torysy, potom na juh až po vrchol jedného
kopca. Magister Lorand sa ďalej zaväzuje postarať sa o to, aby s touto
dohodou dňa 13. januára 1355 súhlasili aj jeho bratia magistri Štefan
a Ákoš, ďalej Štefan syn magistra Štefana, a synovia magistra Ákoša:
Mikuláš a Michal, ako aj Lorandov syn Mikuláš.
Originál, pergamen, na rube so stopami pečate. (Zachoval sa aj jednodu-
chý opis tejto listiny z 18. stor.)

Listina 46. 4. januára 1355. Budín. Listina kráľa Ľudovíta I., ktorou
poveruje Spišskú kapitulu, aby vyslala svojho prísažného človeka spolu
s šarišským županom alebo podžupanom preveriť župné mýta [mýtnice],
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a vyzvať vyberačov mýta, aby dňa 9. februára predstúpili pred kráľa aj
so svojimi poverovacími listinami.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 3. februára 1355.

Listina 47. 3. februára 1355. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási krá-
ľovi Ľudovítovi I., že vyhovejúc kráľovmu nariadeniu zo dňa 4. januára
, kapitula vyslala so šarišským podžupanom magistrom Štefanom svojho
kanonika [doslovne je „olvasókanonok“, t.j. čítajúci kanonik] magistra Mi-
kuláša, a títo menovaní urobili prieskum ohľadne vyberania mýta v župe
jednak na valnom zhromaždení župy v Šariši dňa 31. januára, jednak na
iných miestach a zistili, že v župe sa vyberá mýto v 11-ch mýtniciach,
a síce pod hradom Plaveč pri moste cez Poprad, v Gaboltove [Gybolth],
v Bardejove [mýto aj tridsiatok], na moste v Tulčíku [Theulchek], v meste
Prešov, na moste cez Hornád [Kráľovská mýtnica] v Margecanoch pri
Gelnici, na majetku Drienov [Sumus] [patriaci Mikulášovi synovi Egí-
dia z Drienova, a Jánovi synovi Ivanku], v Pečovskej Novej Vsi [mýtnica
patrí synom Beňadika syna Merse zo Svinej [Swynei Merse]], ďalšia v Pe-
čovskej Novej Vsi [patrí magistrovi Lorandovi synovi bána Mykch-a], na
majetku Strachina [patrí taktiež magistrovi Lorandovi]. Po vymenovaní
mýtnych [colných] položiek na mýtnici v Pečovskej Novej Vsi a po vypo-
čutí správ o zneužívaní mýtnice magistrom Lorandom budú nasledovní
vyberači mýta či vlastníci mýtnic: magister Lorand, Ivankov syn Ján,
Mikuláš syn Egídia z Drienova, magister Peter Touth a Merse-ov syn
Vavrinec vyzvaní predstúpiť dňa 9. februára aj so svojimi listinami.
Originál, pergamen, pečať na rube poodlamovaná.

Listina 48. 5. februára 1355. Budín. Listina palatína Mikuláša, v kto-
rej hlási, že na súdnom prejednávaní dňa 13. januára magister Ladislav
syn Rycolpha z Kamenice ukázal svoju listinu zo dňa 12. februára, tý-
kajúcu sa dohody s magistrom Lorandom synom bána Mikch-a, ohľadne
časti majetku ležiaceho medzi Jakubovou Voľou [Jacabfalva] a Pečovskou
Novou Vsou [Uyfalu]. Podľa textu tejto listiny s dohodou mali do 13. ja-
nuára súhlasiť aj príbuzní magistra Loranda, ale magister Ladislav syn
Rycolpha z Kamenice, na ich súhlas márne čakal až do 4. februára, ne-
objavili sa.
Originál, pergamen, pečať na rube poodlamovaná.

Listina 49. 26. februára 1355. Budín. Listina palatína Mikuláša, ktorou
zdeľuje, že magister Ladislav syn Rykolfa z Kamenice sa oproti magistrovi
Lorandovi synovi bána Mikch-a preukázal listinou zo dňa 12. februára
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1354 o dohode vo veci časti majetku medzi Jakubovou Voľou [Jacabfalva]
a Pečovskou Novou Vsou [Uyfalu], ako aj listinou z 5. februára 1355
o nedodržaní podmienky k tejto dohode; naproti tomu magister Lorand
syn bána Mykch-a sa odvolával na údajnú novšiu dohodu, uzavretú pred
Vacovskou kapitulou, ktorá anuluje dohody uzavreté pred palatínom. Pa-
latín preto zaviazal magistra Loranda syna bána Mykch-a, preukázať sa
touto spornou vacovskou listinou dňa 11. marca.
Originál, na papieri, pečať, ktorou bola uzavretá sa poodlamovala.

Listina 50. 18. marca 1355. Listina palatína Mikuláša, v ktorej zazna-
menáva, že odvolávajúc sa na jeho listinu zo dňa 26. februára 1355, ma-
gister Lorand syn bána Mykch-a dňa 11. marca vyhlásil, že nemá, ani
nemal žiaden dokument od Vacovskej kapituly, dňa 13. marca sa napo-
kon sporiace sa strany dohodli tak, že časť majetku medzi Jakubovou
Voľou [Jakabfolva] a Pečovskou Novou Vsou [Uyfalu] magister Ladislav
odstúpi magistrovi Lorandovi, magister Lorand mu však odovzdá dňa 1.
mája v Šarišskej župe majetok Adryanwagasa s 80 jutrami poľnohospo-
dárskej pôdy, ležiaci v susedstve majetku Lukov [Lukva] pri rieke Topli
[Topul]. Túto dohodu musí potvrdiť aj Mikuláš, syn magistra Loranda
pred Spišskou kapitulou dňa 8. mája, ďalej ju musia potvrdiť bratia ma-
gistra Loranda: magistri Štefan a Ákoš spolu so svojimi synmi dňa 7.
júna pred Jágerskou kapitulou.
Originál, pergamen, s opotrebovanou pečaťou visiacou na červenom a ze-
lenom povrázku.

Listina 51. 25. augusta 1355. Budín. Listina kráľa Ľudovíta I., ktorou
poveruje Spišskú kapitulu, aby vyslala svojho prísažného človeka s krá-
ľovými ľuďmi Jánom synom Michala z Oľšova [Olswychai], Ladislavom
Kis-om zo Žehry [Sigrei], Pavlom synom Vavrinca z Vaniškoviec [Iva-
nusfalva] alebo Teodorom [Tivadar] z Tročian [Trochani], aby odovzdali
šarišskému županovi Petrovi Zudorovi kráľovo nariadenie z 25. augusta
1355.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 6. septembra 1355.

Listina 52. 25. augusta 1355. Budín. Listina kráľa Ľudovíta I., ktorou na-
riaďuje šarišskému županovi Petrovi Zudurovi, aby preskúmal privilégiá
dané magistrovi Rycolphovi z Kamenice a jeho synovi a ochránil hranice
majetku Červenica [Verusalma] pred násilenstvom zo strany hradného
ľudu [hradných poddaných] z Hanigoviec [Hennegfalva] [pozn.: v listine
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Hennengfalua].
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 6. septembra 1355.

Listina 53. 6. septembra 1355. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási
kráľovi Ľudovítovi I., že podľa kráľovho nariadenia zo dňa 25. augusta,
vyslala s Ladislavom Kis-om zo Žehry [Sygrei] magistra Pavla, a títo
dňa 5. septembra odovzdali šarišskému podžupanovi Michalovi Monaki-
mu kráľovo nariadenie zo dňa 25. augusta. V súlade s týmto nariadením
podžupan ešte toho istého dňa zvolal hanigovský [hennengfalvai] hradný
ľud, a po prečítaní privilégia od kráľa Karola I. mu zakázal v zmysle tohto
privilégia porušovať hranice Červenice [Verusalma].
Originál, na papieri, s pečaťou na uzávere. (Kruhový nápis : S · Capituli
· Ecclesie · Beati · Martini · De · Scepus.)

Listina 54. 10. júna 1356. Vyssegrad. Listina krajinského sudcu a turiec-
keho župana Mikuláša Zeechi [neskôr si tento rod písal „Széchy“], v kto-
rej nariaďuje Spišskej kapitule, aby vo veci synov Rykolpha z Kamenice:
Jakuba a jeho bratov Jána, Ladislava, Kolomana, Vavrinca, Mikuláša,
Rykolpha a Henrika, vyslala svojho prísažného človeka s kráľovými splno-
mocnencami Ladislavom synom Petra Egrei-ho, Pavlom synom Vavrinca
z Vaniškoviec [Janusfolvai], alebo s Jánom, synom Michala z Oľšova [El-
sovichai], aby vyšetrili, či kráľovskí poddaní z Hanigoviec [Hennekfolva]
[pozn.: v listine Hennenkfolua] skutočne obsadili 31. marca ornú pôdu
patriacu k Červenici [Veresalma].
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 27. júla 1356.

Listina 57. 27. júla 1356. Listina Spišskej kapituly, ktorou odpovedá
na nariadenie krajinského sudcu a turieckeho župana Mikuláša Zeechi
[Széchy] zo dňa 10. júna, a v ktorej hlási, že s Pavlom synom Vavrinca
vyslala kanonika magistra Pavla, a tí dňa 25. júla zistili, že hanigovskí
[hennengfolvai] poddaní napriek protestom Rykolphových synov skutočne
obsadili červenické [veresalmai] polia v čase, keď boli šarišskými podžu-
panmi Frankovi synovia Michal a Jakub.
Originál, na papieri, na rube s nepoškodenou pečaťou.

Listina 64. 9. marca 1392. Budín. Listina kráľa Žigmunda, ktorou na-
riaďuje Spišskej kapitule, aby s kráľovými ľuďmi Mikulášom synom Jána
Zorkai-ho, Ladislavom synom Jána Zenthannaazzonfalvai-ho [zo Svätej
Anny – dediny, Szent(h)annaasszonyfalva.] alebo s Ladislavom synom Ju-
raja Novai-ho [z Novy, Maďarsko] vyslala svojho poverenca, aby uviedli
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Petra a jeho bratov Juraja a Mikuláša, všetko synov Štefana syna Jána
Schenchei-ho do majetku Veľké Hanigovce [Naghennyng] v Šarišskej župe.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 28. apríla 1392.

Listina 65. 28. apríla 1392. Listina Spišskej kapituly, ktorá hlási krá-
ľovi Žigmundovi, že v súlade s jeho nariadením zo dňa 9. marca vyslala
s Ladislavom, synom Juraja Novai-ho [z Novy], žehrianskeho plebána La-
dislava, a títo dňa 7. apríla uviedli Štefanových synov do majetku Veľké
Hanigovce [Naghennyng] v Šarišskej župe bez akéhokoľvek protivenstva.
Originál, na pergamene, so zlámanou pečaťou visiacou na ľanovom po-
vrázku.

Listina 66. 5. marec 1398. Zond. Donačná listina kráľa Žigmunda, ktorou
daruje majetok Hanigovce [Henneng] v Šarišskej župe magistrovi Tomá-
šovi synovi Vavrinca z Kamenice [Tarkwi].
Z listiny kráľa Žigmunda zo dňa 26. februára 1406.

Listina 67. 6. marca 1398. Zond. Listina kráľa Žigmunda, v ktorej na-
riaďuje Spišskej kapitule, aby s kráľovými splnomocnencami Ladislavom
synom Petra z Rožkovian [Roskovani], Bano-m synom Chank-a z Rožko-
vian [Roskovani], Bartolomejom synom Loranda Dobay-ho [z Dubovice],
Jurajom synom Kolomana z Petrovenca [Petermezewi, je to JV okraj
Lipian], vyslala hodnovernú osobu, aby uviedli magistra Tomáša syna
Vavrinca z Kamenice [Tarkewi] do majetku Hanigovce [Henneng] v Ša-
rišskej župe.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 29. apríla 1398. To isté z listiny kráľa
Žigmunda zo dňa 26. februára 1406.

Listina 68. 29. apríla 1398. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlásia krá-
ľovi Žigmundovi, že podľa kráľovho nariadenia zo dňa 6. marca, vyslali
s Bano-m z Rožkovian [Roskovani] bijacovského plebána magistra Šte-
fana, a tí bez akéhokoľvek protivenstva dňa 21. apríla uviedli magistra
Tomáša do majetku Hanigovce [Henneng] v Šarišskej župe.
Originál, pergamen, so zachovalou pečaťou visiacou na zelenom povrázku.
To isté z listiny kráľa Žigmunda zo dňa 26. februára 1406.

Listina 69. 26. február 1406. Listina kráľa Žigmunda, v ktorej predkladá,
že na jeho výzvu, aby mu boli predložené v období od 24. apríla 1405 po
24. apríl 1406 všetky listiny vydané Ladislavom I., Alžbetou a Máriou,
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aj ním samým za účelom ich potvrdenia, Šimon syn Mikuláša z Roz-
hanoviec [Rozgoni] mu kvôli potvrdeniu predložil v zastúpení magistra
Tomáša syna Vavrinca z Kamenice [Tarkewi] donačnú listinu na majetok
Hanigovce [Henneng] vydanú dňa 5. marca 1398, ako aj hlásenie Spišskej
kapituly zo dňa 29. apríla 1398 o uvedení do majetku Hanigovce [Hen-
neng]. Kráľ uznávajúc zásluhy magistra Tomáša tieto listiny aj potvrdil.
Originál, pergamen, nepoškodená pečať visí na zelenom povrázku.

Listina 70. 21. apríl 1410. Levoča. Listina kráľa Žigmunda, ktorou pri-
kazuje Spišskej kapitule vyslať prísažnú osobu s kráľovými splnomocnen-
cami Jánom synom Jakuba z Uzoviec [Uzfalvai], alebo Jánovým synom
Pavlom, alebo Petrom a Pavlom z Michaloviec [Zentmihali], alebo Pet-
rom synom Banachu z Ostrovian [Ostropatakai], alebo Štefanom synom
Jána z Ražňan [Nyas], alebo Šimonom a Mikulášom Sós-ovcami zo So-
livaru [Sowári], aby spolu uviedli do majetku Henning v Šarišskej župe
Sebastiána a jeho brata Ladislava, synov Petra z Geče [Gechei], keďže
[doterajším majiteľom] Tomášom synom Krivého Vavrinca z Kamenice
[Tarkeui Sánta Lőrincz] rod vymrel a majetok prešiel na kráľa.
Z hlásenia [správy] Spišskej kapituly zo dňa 6. mája 1410.

Listina 71. 6. mája 1410. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási krá-
ľovi Žigmundovi, že vyhovejúc jeho nariadeniu zo dňa 21. apríla, vyslala
s kráľovým poverencom Petrom z Michaloviec [Zenthmihali] Mikuláša
z Kalbachu, a títo dňa 24. apríla uviedli Sebastiána a Ladislava z Geče
[Gechei] do majetku Hennyng v Šarišskej župe.
Originál, pergamen, s opotrebovanou pečaťou na ľanovom povrázku.

Listina 72. 15. marca 1411. Košice. Listina kráľa Žigmunda, ktorou na-
riaďuje Spišskej kapitule, aby vyslala prísažnú osobu s kráľovskými pove-
rencami Jurajom, Mikulášom a Filipom Bayori-m, alebo Pavlom a Domi-
nikom Kyalchani-m, alebo Andrejom Teryeki-m, alebo Beňadikom z Ha-
nisky [Enyeszkei], alebo Jánom a Štefanom z Delne [Delnei], alebo Jánom,
synom Lukáša z Januslaka [Januslakai], alebo Ladislavom a Mikulášom
z Kykedu, aby spolu uviedli do majetku Hennyng Mateja syna Štefana
Aryusi-ho a Jána syna Štefana Vitani-ho, pričom tento majetok získavajú
výmenou za majetok Zenthlachlo [Szentlászló = Svätý Ladislav] v Šariš-
skej župe.
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 6. apríla 1411.

Listina 73. 6. apríla 1411. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási kráľovi
Žigmundovi, že poslúchnuc jeho nariadenie z 15.3.[1411], vyslali s kráľo-
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vým povereníkom [poverencom] Jánom synom Lukáša z Januslaka [Janus-
lakai – to môže pochádzať z množiny Jánoviec, Janovej Vsi a pod. v Uhor-
sku] pisára [latináka] Petra, a tí dňa 18.3. uviedli Matiáša a Jána do uží-
vania majetku Hennyngh v Šarišskej župe. Hranice Starého Hennyngh-u
[Ó- Hennyngh] sú nasledovné: na východe od Mlynského potoka [Malom-
vizi potoka] popod vrch Abranhege až po majetok Nový Hennyngh [Új-
Hennyngh], odtiaľ na východ po riečku Henchpathaka, opäť na východ
po vrch Hegesheg [Hegyes znamená ostrý, špicatý] , odtiaľ po cestu, čo
vedie k Ujváru, až po vrchol Ulveughege, odtiaľ na kraj [po úpätie??]
vrchu Erdewhege [Erdő znamená les, Erdőhegye zalesnený vrch], odtiaľ
na juh po novú usadlosť Laz, opäť na juh po riečku Torbachinpathaka,
potom na cestu vedúcu zo Starého Hennynghu do Ľutiny [Lethenye], po
vrch Michalka [Mihályhege], na západ po vrch Kozheg [v preklade Kozí
hrb], odtiaľ po vrch Malumheg [v preklade Mlynský hrb], tak prídeme
k riečke Malumpathaka [v preklade Mlynský potok], odtiaľ pozdĺž No-
vého Hennynghu prídeme k prvej hranici.
Listina pôvodná, na papieri, pečať na rube poolamovaná.

Listina 75. 19. februára 1418. Budín. Listina Listina Petra z Perína [Pe-
réni], župana a krajinského sudcu, ktorou poveruje Spišskú kapitulu, aby
vo veci, ktorá sa týkala Ladislava syna Henrika z Kamenice [Tharkewi],
Jána syna Kolomana, ako aj Sebastiána z Hanigoviec [Henneghi] a ktorá
sa mala prejednávať dňa 13. januára, ale prejednávanie sa neuskutočnilo,
lebo Sebastián z Hanigoviec [Henneghi] sa nedostavil, vyslala k menova-
nému prísažnú osobu s kráľovými poverencami Jánom synom Ladislava
zo Širokého [Syrokai], ďalej Matúšom, Jakubom, Matejom alebo Gašpa-
rom z Oľšavice alebo Oľšova [Olsavichai] s predvolaním na 1. mája.
Originál, na potrhanom papieri so stopami po premočení, na závere so
zvyškami poodlamovanej pečate. Na rube je návrh [nečistopis] textu hlá-
senia o splnení úlohy.

Listina 76. 8. marca 1419. Stoličný Belehrad [Székesfehérvár]. Listina
Petra z Perína [Peréni], župana a krajinského sudcu, ktorou poveruje
Spišskú kapitulu, aby vo veci, ktorá sa týkala Ladislava syna Henrika
z Kamenice [Tharkewi] a Jána syna Kolomana, ako aj Sebastiána z Ha-
nigoviec [Hennenghi] a ktorá sa mala prejednávať dňa 13. januára, ale
prejednávanie sa neuskutočnilo, lebo Sebastián z Hanigoviec [Hennenghi]
sa nedostavil, vyslala k menovanému prísažnú osobu s kráľovými pove-
rencami Jánom synom Ladislava zo Širokého [Syrokai], ďalej Gašparom,
Valentom a Matejom z Oľšavice alebo Oľšova [Olsavichai] s predvolaním
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na 1. mája.
Originál, na papieri, so zlomkami pečate na uzávere. Na rube je návrh
[nečistopis] textu hlásenia o splnení úlohy.

Listina 77. 1. januára 1422. Listina Spišskej kapituly, ktorá popisuje, že
v súlade s písomným rozsudkom krajinského sudcu Petra z Perína [Peréni]
vyslala s kráľovým notárom Imrom Gurbedi-m kanonika Andreja Groz-a,
a títo dňa 18. decembra 1421 na majetku Lúčka [Lucka] za prítomnosti
Ladislava syna Henrika z Kamenice [Tarkwi], ako aj Bartolomeja a Jána,
synov Jána syna Kolomana, stanovili hranice sporného územia takto :
na severe od ústia toku Kalnapataka do riečky Nenepataka smerom na
juh až po vrchol hory medzi riečkami Veresalma a Nenepataka, ďalej
smerom na juh opäť až na vrchol ďalšej hory, odtiaľto pozdĺž majetku
Hanigovce [Hennengh] až po riečku Veresalma, odtiaľto až po majetok
žalobcov zvaný Veresalma. Uvedené územie bolo napokon napriek nesú-
hlasu zo strany Sebastiána z Hanigoviec [Hennenghi] pripojené k majetku
Lúčka [Lucka], patriaci žalobcom.
Originál, pergamen, s nepoškodenou pečaťou visiacou na fialovo-zeleno-
žltom povrazci.

Listina 78. 1. augusta 1423. Listina Spišskej kapituly, ktorou osvedčuje,
že magister Ladislav, syn Henrika z Kamenice [Tarkei] a 50 zemanov
[šľachticov] odprisahali, že Ladislav a Sebastian, synovia Petra z Geče
[Gechei] nenesú žiadnu vinu na odoraní medzí [hraníc] majetku Nové
Hanigovce [Wyhennengh].
Originál, na papieri, na rube s polámanou pečaťou.

Listina 86. 18. mája 1453. Listina Spišskej kapituly zaznamenáva, že
Ján syn Jána Fogas-a z Torysy [Tarczai] dal do zálohu svoje časti majetku
v Červenici [Weresalma] a Jakubovej Voli [Jacobfalwa] v Šarišskej župe
Mathisovi Reichovi, sabinovskému prísažnému mešťanovi za 17 zlatých
forintov.
Originál, na papieri, s poodlamovanou pečaťou na rube.

Listina 91. 28. marca 1496. Spišská Kapitula [Szepeshely]. Listina pa-
latína Štefana Zápoľského [Zapolyai], ktorou nariaďuje Spišskej kapitule,
aby s jeho poverencami Mikulášom Gychey-m, Jánom Gabanyczkým Or-
zawyczai-m, Petrom Mamesnehi-m, alebo s Mikulášom z Hanisky a Pin-
koviec [Enyczkei Pynkoczy] vyslala svojho prísažného človeka, aby títo
uviedli vdovu Gašpara zo Svine [Zwynyai] do majetkov Jakabwagasa
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a Deleche, ktoré majetky jej patria podľa záložného práva po Mate-
jovi zo Svine [Zwynyai] a po nebohom Jánovi zo Svine [Zwynyai].
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 8. februára 1591.

Listina 92. 28. apríla 1496. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási palatí-
novi Štefanovi Zápoľskému [Zapolyai], že s Mikulášom Gychey-m vyslala
magistra kanonika Štefana z Levoče, a keď menovaní chceli v Chmiňanoch
[Mohyna v listine, Mohnya u Uličného] dňa 11. apríla uviesť vdovu po
Gašparovi zo Svine [Zwynyai] do užívania majetkov Jakabwagasa a De-
leche, napadol ich Matej zo Svine [Zwynyai] s ozbrojenými poddanými,
palatínovho človeka častoval urážlivými slovami a zabránil uvedeniu do
majetku.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 8. februára 1591.

Listina 96. 31. marca 1512. Érd. Listina kráľa Vladislava II. popisu-
júca dohodu o výmene majetkov, ktorú uzavreli na jednej strane abovský
župan a palatín Imrich z Perína [Peréni] a jeho synovia František a Im-
rich, na druhej strane Mikuláš z Torysy [Tharczai] takto: Imrich z Pe-
rína prepustí hrad Nový hrad [Uywár] v Šarišskej župe a k nemu patriace
majetky Pečovská Nová Ves [Wyfalw], Ľutina [Lythynye], Olejníkov [Ole-
nyk], Hanigovce [Hanygocz], Bogliarka [Begler], Kružlov [Krwslo] a Livov
[Low] ako aj mýtnicu v Pečovskej Novej Vsi [Wyfalwai] Mikulášovi z To-
rysy, Mikuláš z Torysy mu výmenou za tieto majetky prepustí majetky
v Zemplínskej župe Tholchwa [dnes Tolcsva v Maďarsku], Vámosújfalu
[Wamoswyfalw, Maďarsko], Čerhov [Chergew], Veľká Tŕňa [Naghthoro-
nya], Hrčeľ [Gerchel], Úpor [Wpor], Isyp, Abora a Kis-Abora, v Sabolčskej
župe Balso a Zaboch, v Beregskej župe Gellyenes, Papy a Borlobasy, v Bi-
harskej župe Peerch, Kewtheles, Horth a Bank.
Originál, pergamen, nepoškodená pečať visí na modro-červeno-hnedom po-
vrázku.

Listina 97. 26. apríla 1512. Budín. Listina kráľa Vladislava II., ktorou
nariaďuje Spišskej kapitule, aby vyslala svojho prísažného človeka s krá-
ľovými poverencami Jánom a Antolom z Rožkovian [Roskowáni] alebo
Imrichom z Perína [v texte asi omylom Thernyei] za účelom uvedenia
Mikuláša z Torysy [Tharczay] do vlastníctva majetku Nový hrad [Uy-
war] a k nemu patriacich majetkov Pečovská Nová Ves [Wyfalw], Hani-
govce [Hennyng], Ľutina [Lythyne], Olejníkov [Olanyk], Bogliarka [Bozler]
a Kružlov [Crwslow].
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 24. októbra 1512.
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Listina 105. Po 4. októbri 1528. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou nariaďuje sabinovským [Kis- Szeben] mešťanom, aby neobťažovali
vdovu po Mikulášovi z Torysy [Tharczai] v jej majetkoch.
Originál, na papieri so stopami po vode, pod textom je umiestnená pe-
čiatka s papierovým krytom (papírfedelü pecsét).

Listina 105. Po 4. októbri 1528. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou nariaďuje sabinovským [Kis-Szeben] mešťanom, aby neobťažovali
vdovu po Mikulášovi z Torysy [Tharczai] v jej majetkoch.
Originál, na papieri so stopami po vode, pod textom je umiestnená pečať
s papierovou clonou

Listina 127. 15. septembra 1556. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou nariaďuje Žigmundovi Thordovi. hornouhorskému vyberačovi da-
ní, aby majetky neverného Juraja z Torysy [Tharczay] v Šarišskej župe,
a síce Pečovskú Novú Ves [Wyfalw], Ľutinu [Lutina], Olejníkov [Olonik],
Hanigovce [Hennik] a rozrumený Nový hrad [Wywar] okamžite odovzdal
Gašparovi a Martinovi Péchy-ovcom z Klužu [Koloswáry].
Originál, na papieri, pod textom je vtlačená poodlamovaná pečať s papie-
rovou clonou.

Listina 128. 29. mája 1557. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I., ktorou
nariaďuje šarišskému župnému úradu, aby zachovali pôvodné práva pre
mýtnicu Gašpara Péchy-ho v [Pečovskej] Novej Vsi [Wyfalwa], pretože jej
prevádzkovanie je spojené s výdavkami.
Originál, na papieri, pod textom je vtlačená pečať s papierovou clonou.

Listina 129. 20. septembra 1557. Listina Spišskej kapituly, v ktorej Gaš-
par Péczy protestuje proti tomu, že kým on sám bol vyslaný do Poľska
s posolstvom a Ferdinand I. zvolal krajinský snem do Rezna [Regensburg],
mestá Prešov, Bardejov a Sabinov si od českého kráľa vymohli nariade-
nie, na základe ktorého mu šarišský podžupan Ján Paczoth dal rozrumiť
novoveskú [wyfalwsi] mýtnicu.
Originál, na papieri, na rube so zlomkami pečate.

Listina 130. 12. októbra 1557. Tábor v Győri. Listina palatína a krá-
ľovského miestodržiteľa Tomáša Nádasdy-ho, ktorou daruje majetok Ja-
kabwágása v Šarišskej župe Gašparovi Péchy-mu, lebo pôvodný majiteľ
Imrich Ipolthffy umrel bez potomkov.
Originál, na papieri, pod textom je vtlačená pečať s papierovou clonou.
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Listina 131. 12. októbra 1557. Tábor v Győri. Listina palatína a krá-
ľovského miestodržiteľa Tomáša Nádasdy-ho, ktorou nariaďuje Spišskej
kapitule, aby v spoločnosti Imricha, Krištofa alebo Valenta Bertholtty-
ovcov, Tomáša Kendy-ho, Ladislava alebo Žigmunda Mersse-ovcov zo
Svine [Zwynnei] vyslala svojho prísažného človeka, aby títo mohli uviesť
Gašpara Péczy-ho do majetku Jakabwagassa v Šarišskej župe po nebo-
hom Imrichovi Ipoltthffy-m.
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 20. júna 1558. To isté je aj v listine
krajinského sudcu Andreja Báthory-ho zo dňa 10. novembra 1559.

Listina 132. 26. novembra 1557. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
v ktorej ustanovuje, že každý je povinný zaplatiť mýto v novoveskej [wy-
falwsy] mýtnici, pretože vyslaní kráľovskí komisári: Michal Perény a Žig-
mund Thorda to považujú za potrebné.
Originál, na papieri, pod textom je vtlačená pečať s papierovou clonou.

Listina 133. 2. decembra 1557. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I., kto-
rou nariaďuje šarišskému župnému úradu, aby naďalej udržiavali v úpl-
nom poriadku novoveskú [wyffalwai] mýtnicu Gašpara Péchy-ho, pri kto-
rej je povinný zaplatiť mýto každý okrem mešťanov slobodných kráľov-
ských miest.
Originál, na papieri, pod textom je vtlačená pečať s papierovou clonou.

Listina 136. 23. apríla 1558. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda, kto-
rou daruje majetky po rebelovi Jurajovi z Torysy [Tharczay], ktorý pa-
dol v bitke pod hradom Zewlews [Szőlős, Vinohradiv] v Ugočskej župe,
a síce obsadený a rozrumený Kamenický hrad [Tharkew] v Šarišskej župe
a k nemu patriace šarišské obce Lipany [Hetthhaas -> Héthárs = 7 líp],
Torysa [Tharcza], Krivany [Krywan], Ľubotín [Lwbothyna], Chernicz, Ša-
rišské Jastrabie [Jezthreb], Kyjov [Kyowa], Kamenica [Tharkew], Lúčka
[Lwchka], Chewenychawolya, Ďačov [Daczo], Vysoká [Wyzoke], Krivany
[Krywany], Torysa [Thoryssa], Olssheet, Slywnyk, ďalej Nyres [Brezov
= Nyíres] v Šarišskej župe, Mokrance [Makrancz], Sokoľany [Zakal], Če-
čejovce [Checz] v Abovskej župe, spolu s majetkami v Spišskej župe,
ktoré sú dané do zálohu: Veľká Lomnica [Nagylwmnycza] a Hwnys, Já-
novi Desewffy-mu, jeho synovcovi Jánovi, ďalej Anne, Margite a Dorote
Desewffy, ako aj ich deťom: Jurajovi Geletthffy-mu, Jurajovi a Štefanovi
Thahy-ovcom. Kráľ zároveň poveruje Spišskú kapitulu, aby vyslala svojho
prísažného človeka, za prítomnosti ktorého Juraj alebo Krištof Berthothy,
Ladislav zo Svine [Swynyey], Peter alebo Juraj Soos vykonajú uvedenie
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do majetku.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 26. septembra 1570.

Listina 137. 20. júna 1558. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási pa-
latínovi a kráľovskému miestodržiteľovi Františkovi Nádasdymu, že vy-
hovejúc jeho nariadeniu zo dňa 12. októbra 1557, vyslala s Valentom
Bertolthy-m magistra Ladislava a títo 13. júna uviedli Gašpara Péczy-ho
do užívania majetku Jakabwagassa v Šarišskej župe. Proti uvedeniu pro-
testoval Beňadik Batthyany.
Originál, na papieri, so stopami pečate na uzávere. To isté v listine kra-
jinského sudcu Andreja Báthoryho zo dňa 10. novembra 1559, ako aj
v miestoprísažne overenom odpise zo dňa 30. júla 1804.

Listina 138. 28. júla 1558. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási kráľovi
Ferdinandovi I., že vyhovejúc jeho nariadeniu zo dňa 23. apríla , vyslala
s Ladislavom zo Svine [Zwynyey] kanonika Jána z Podhradia [Spišského,
Warallyai] a títo dňa 13. júla mali síce v úmysle uviesť Jána Desewffy-ho
atď. do užívania šarišského majetku Kamenica [Tharkew] a k nemu pri-
slúchajúcich majetkov, ale proti tomu protestovali Gašpar Kekedy, vdova
po Mikulášovi z Torysy [Tharczay], Anna z Torysy [Tharczay], ďalej 22.
júla sa k protestu pridali aj Štefan, Tomáš a Juraj z Brezovice [Berze-
wyczey], ako aj Ján Gombos.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 26. septembra 1570.

Listina 139. 10. septembra 1558. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby pre Gašpara Péczy-ho vyhotovila
overené odpisy listín, ktoré uchováva vo svojom archíve a ktoré sa týkajú
hradu Nový hrad [Wywar] a majetku Jakabwagassa v Šarišskej župe.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 31. decembra 1558.

Listina 140. 10. októbra 1558. Viedeň. Bratia Martin a Gašpar Petschy,
majúc v úmysle oženiť sa, rozdelili si medzi sebou všetok svoj majetok.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou. N. B. (Nota
bene) Celý text je písaný rukou Martina Péchy-ho. Pod textom čítame
tieto slová: „Ja Martin Petschy som to písal vlastnou rukou a opečiat-
koval vlastnou pečiatkou.“

Listina 141. 1. decembra 1558. Praha. Listina kráľa Ferdinanda I., kto-
rou daruje majetky Juraja z Torysy [Tharczay] v Šarišskej župe : Pečov-
ská Nová Ves [Wyffalw], Olejníkov [Olonyk], Ľutina [Lwtine], Hanigovce
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[Hennik] a Milpoš [Pwzta-Hennik], spolu s rozrumeným Novým hradom
[Wywar] Gašparovi a jeho bratovi Martinovi Péchy-mu.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 142. 1. decembra 1558. Praha. Listina kráľa Ferdinanda I., kto-
rou nariaďuje Spišskej kapitule, aby vyslali svojho prísažného človeka
s kráľovými poverencami Ladislavom a Žigmundom zo Svine [Zwyniei],
Antolom a Kolomanom z Rožkovian [Roskowany], Baltazárom Hedry
z Rožkovian [Roskowani] a Jánom Gombošom z Hubošoviec [Gombosfa-
lwai], ktorí majú uviesť Gašpara a Martina Péchy-ovcov do majetkov po
Jurajovi z Torysy [Tharczay] v Šarišskej župe: Pečovská Nová Ves [Wyf-
falw], Olejníkov [Olonyk], Ľutina [Lwtine], Hanigovce [Hennyk], Milpoš
[Pwzzta-Hennyk] a rozrumený Nový hrad [Wywar].
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 23. novembra 1559.

Listina 143. 31. decembra 1558. Listina Spišskej kapituly, vydaná pre
Gašpara Péchy-ho na príkaz kráľa Ferdinanda I. zo dňa 10. septembra,
je hodnoverným opisom listiny zo dňa 28. marca, týkajúcej sa uskutoč-
neného uvedenia Juraja a Pavla z Michaloviec [Nagmyhaly] do majetku
Jakab-wagassa.
Originál, na papieri, na rube vtlačená nepoškodená pečať.

Listina 144. 31. októbra 1559. Listina Spišskej kapituly potvrdzujúca že
Pavol Vernher z Prešova [Epperiesi] ustanovil svoje sestry: manželku Kriš-
tofa Melczera, manželku Žigmunda Thordu z Gyalu [dnes Gilau, Rumun-
sko], manželku Baltazára Zwla z Prešova [Epperiesi] a nevydatú sestru
Annu za dedičky všetkých svojich majetkov, t. j. Záhradné [Zedekérth],
Nádasd, Skároš [Skaros], Ždaňa [Sadan], Košická Polianka [Lengyelfalva],
Bohdanovce [Bogdan], Vyšný Čaj [Felsőchaj], Nižný Čaj [Alzóchaj], ďa-
lej svojich častí majetkov Krásna nad Hornádom [Zéplak], Nižný Slavkov
[Alsó-Zalok], Drienica [Som] a Jakabfalva.
Z listiny kráľa Maximiliána zo dňa 29. augusta 1564.

Listina 145. 1. novembra 1559. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou daruje šarišské majetky po Jurajovi z Torysy [Tharczay], a síce
Pečovská Nová Ves [Wyffalw], Olejníkov [Oloynyk], Ľutina [Lythinye],
Hanigovce [Hennyg] a Milpoš [Pwzta-Hennyg], ako aj rozrumený Nový
hrad [Wywár] Gašparovi a Martinovi Péchy-ovcom.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.
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Listina 146. 10. novembra 1559. Bratislava. Listina Andreja Bátho-
ryho, ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, nakoľko pri pokuse o uvede-
nie Gašpara Péchyho do majetku Jakabwagassa síce Beňadik Batthiany
protestoval, ale neobjavil sa pred súdnou stolicou kvôli zákonnému ove-
reniu tohto protestu, aby vyslala s poverencami Františkom Keczerom
z Lipovca [Lypolczi], Pavlom Sebesy-m [z Nižnej Šebastovej], Jurajom
Chwda-om z Kokošoviec [Kakasffalwai], Kolomanom z Rožkovian [Ros-
kowáni], Baltazárom Hedry-m, Jánom Gombosom z Hubošoviec [Gom-
bosfalvai], Ladislavom zo Svine [Zwyney] svojho prísažného človeka, aby
títo uviedli Gašpara Péchy-ho do majetku Jakabwagassa aj napriek pro-
testu Beňadika Batthiany–ho.
Originál, na papieri, na uzávere pečať s papierovou clonou a zlomky ka-
pitulskej pečate.

Listina 147. 25. novembra 1559. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási
kráľovi Ferdinandovi I., že uposlúchnuc jeho nariadenie zo dňa 1. decem-
bra 1558, vyslala s kráľovým poverencom Jánom Gombosom z Hubošo-
viec [Gombosfalwai] magistra Ladislava Almási-ho a títo dňa 19. novem-
bra síce uviedli Gašpara a Martina Péchy-ovcov do šarišských majetkov
Pečovská Nová Ves [Wyffalw], Olejníkov [Olonyk], Ľutina [Lwtine], Ha-
nigovce [Hennyk], Milpoš [Pwzzta-Hennyk] a Nový hrad [Wywar], ale
proti uvedeniu protestovali vdova po Jurajovi Drwgethovi z Humenného
[Homonnai], Anna z Kamenice a Torysy [Tharkewi Tharczay], Gašpar
z Kékedu [Kékedy], Jób a Michal Paxy-ovci, a Juraj Bebek z Plešivca
[Pelsewchi].
Originál, na papieri, na závere so zvyškami pečate. Zachoval sa aj odpis
tejto listiny z rovnakej doby.

Listina 148. 4. mája 1560. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási kráľovi
Ferdinandovi, že v súlade s listinou - rozsudkom Andreja Báthoryho zo
dňa 10. novembra, vyslala s Kolomanom z Rožkovian [Roskowany] ma-
gistra Michala Zalankemeni [zo Slankamena, Zalánkemén = Stari Slan-
kamen, Srbsko] a títo síce dňa 17. apríla uviedli Gašpara Péchy-ho do
majetku Jakabwagassa, ale Beňadik Batthyany proti tomu hneď protes-
toval, naviac dňa 23. apríla protestoval aj Stanislav Thwrzo z Betlanoviec
[Bethlenffalwai] a dňa 24. apríla protestoval Juraj z Michaloviec [Nagh-
myhali].
Originál, na papieri, na závere s pečaťou.

Listina 149. 1. novembra 1560. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou nariaďuje konventu v Lelesi, aby vyslal s kráľovými poverencami
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Mikulášom z Bačkova [Bochkay], Farkasom Tharkany-m, Františkom
z Vojky [Wekey] atď. svojho prísažného človeka, aby uviedli Gašpara
a Martina Péchy-ovcov do majetkov v Šarišskej župe: Pečovská Nová
Ves [Wyffalw], Olejníkov [Olynyk], Ľutina [Lytyne], Hanigovce [Hennyk],
Milpoš [Pwztha-Hennyk] a rozrumený Nový hrad [Wywar].
Originál, na papieri, pečať s papierovou clonou odpadla zo záveru.

Listina 150. 4. decembra 1560. Viedeň. List kráľa Ferdinanda I. Gaš-
parovi Péchymu, v ktorom ho pochválil za úsilie vynaložené na ochranu
[zabezpečenie stráže] hradu Gywla [Gyula, Maďarsko], zároveň mu však
zakázal podporovať luteránske učenia, ktoré sa tam rozšírili.
Originál, na papieri, na závere je vtlačená pečať s papierovou clonou.

Listina 151. 4. júna 1561. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I., ktorou
kráľ daruje majetok Imricha Ipolthffy-ho Jakabwagassa v Šarišskej župe
krajinskému sudcovi Andrejovi Báthorimu.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 152. 12. júna 1561. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I., ktorou
nariaďuje Spišskej kapitule, aby vyhotovila pre Gašpara Péchyho overené
odpisy zo všetkých listín uchovávaných v jej archíve, ktoré sa týkajú
majetku Jakabwagassa.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 24. júna 1561.

Listina 153. 24. júna 1561. Listina Spišskej kapituly vydaná na príkaz
kráľa Ferdinanda I. zo dňa 12. júna ako overený opis listín vydaných
dňa 3. júla 1539 o uvedení Imricha a Tomáša Ipolthffy-ovcov do majetku
Jakabwagassa.
Originál, na papieri, s poodlamovanou pečaťou na rube.

Listina 154. 11. septembra 1561. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou prikazuje Františkovi Pesty-mu, hornouhorskému vyberačovi daní,
aby majetok Jakabwagassa v Šarišskej župe zabraný [obsadený] po smrti
Beňadika Batthyány-ho odovzdal krajinskému sudcovi Andrejovi Bátho-
ry-mu a Gašparovi Péchy-mu.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 155. 13. septembra 1561. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I.,
ktorou daruje šarišské majetky po Jurajovi Tharczay-m: Pečovská Nová
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Ves [Wyffalw], Olejníkov [Olonyk], Ľutina [Lwthyne], Hanigovce [Hen-
nyk], Milpoš [Pwzthahennyk] a rozrumený Nový hrad [Wywar] Gašparovi
a Martinovi Péchy-ovcom.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 157. 2. júla 1562. Praha. Listina kráľa Ferdinanda I., ktorou pri-
kazuje šarišskému župnému úradu vyniesť rozsudok v spore medzi Gaš-
parom Péchy-m a krajinským sudcom Andrejom Báthorym, týkajúcom
sa jedného poddaného a obrábaného poľa v Jakabwagassa.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 158. 17. júla 1563. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I., ktorou
daruje šarišské majetky po Jurajovi Tharczay-m, t.j. rozrumený Nový
hrad [Wywar], dom, kúriu a mýtnicu v Pečovskej Novej Vsi [Uyffalw],
majetky Ľutina [Lythynye], Olejníkov [Oleynyk] Hanigovce [Henygh alebo
Henygocz], opustené sídla Milpoš [Pwzthahanygocz] a Krakovec [Kara-
kochka] Gašparovi a Martinovi Péchy-ovcom.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 159. 17. júla 1563. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda I., kto-
rou nariaďuje Spišskej kapitule, aby s kráľovými poverencami Mikulá-
šom a Františkom Kapp-ovcami, Pavlom Sebessi-m, Jurajom, Martinom,
Markom a Štefanom Berzewiczi-ovcami [Brezovickými] atď. vyslali svojho
prísažného človeka, aby spolu uviedli Gašpara a Martina Péchy-ovcov do
šarišských majetkov neverného Juraja Tharczay-ho, menovite: rozrumený
Nový hrad [Wywar], dom a kúria v Pečovskej Novej Vsi [Wyfalw], ma-
jetky Ľutina [Lythynye], Olejníkov [Oleynyk], Hanigovce [Henygh alebo
Hanygocz], opustené sídla Milpoš [Pwzthahanigocz] a Krakovec [Kara-
kochka].
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 24. mája 1564.

Listina 163. 12. mája 1564. Pečovská Nová Ves [Wyffalw]. Listina vi-
cepalatína Michala Mérei-ho, podľa ktorej Gašpar Péchy a jeho man-
želka Margita menujú za svojich zákonných splnomocnencov do všetkých
sporov Krištofa Kwbyny Felsewkwbyni [Kubínskeho z Vyšného Kubína],
kráľovského [hlavného] prokurátora Blažeja Joo Kazaházai –ho, Ambruša
Beyczi-ho, atď.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 164. 24. mája 1564. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási krá-
ľovi Ferdinandovi I., že zhodne s kráľovským nariadením zo dňa 17. júla
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1563, vyslala s kráľovým poverencom Pavlom Sebessi-m magistra Juraja
Opavského [Opavai], a menovaní dňa 9. mája síce uviedli Gašpara a Mar-
tina Péchy-ovcov do užívania majetkov Nový hrad [Wywar] atď., ale proti
tomu protestovali dňa 13. mája Anna Tharczay a dňa 19. mája Gašpar
Kékedy.
Originál, na papieri, na uzávere pečať s papierovou clonou. To isté je aj
v listine súdnej stolice Šarišskej župy zo dňa 21. októbra 1568. Zachoval
sa aj jednoduchý odpis tejto listiny z 18. stor.

Listina 166. 2. novembra 1564. Prešov. Listina župného úradu Šariš-
skej župy, ktorou sa odsudzuje magister Ján Desewffy na peňažný trest
v hodnote troch mariek za to, že neodsúdil [nepotrestal] svojich podda-
ných, ktorí vykonali násilné činy na majetku Gašpara Péchy-ho.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 167. 1564. Zápis Gašpara Péchy-ho, v ktorom popisuje násilné
činy, ktoré vykonali Desőfiho poddaní okolo 1. augusta a 21. septembra,
a tiež vymenúva menoslov previnilých poddaných.
Originál, na papieri.

Listina 168. 1564. List úradníka Jána Desewffy-ho, ktorým obžalúva
poddaných Gašpara Péchy-ho vo vykonaní násilných činov dňa 11. sep-
tembra a 8. decembra 1564 na mieste Milpoša/Pustých Hanigoviec [Han-
nygowcz pusztán], ktoré patrí Kamenickému hradu a preto žiada predvo-
lať pred súd Gašpara Péchy-ho aj jeho poddaných.
Originál, na papieri.

Listina 175. 26. decembra 1565. Eberharth. Listina vicepalatína Michala
Mérei-ho, ktorou nariaďuje Jasovskému konventu, aby vyslal s poveren-
cami Ladislavom Dopzay-m, Krištofom Berthothy-m z Fričoviec [Frychi],
atď., svojho prísažného človeka, aby títo v záujme Jána Desewffy-ho vy-
počuli Martina Berzewyczi-ho, Petra Bozynkay-ho a ostatných susedov
vo veci uvedenia Gašpara Péchy-ho do hanigovského [hanygoczi] majetku.
Z listiny Jasovského konventu zo dňa 28. júna 1570.

Listina 176. 1565 – 1567. Gašpar Péchy spísal všetky násilné činy, ktoré
dali vykonať Ján Deseoffy a jeho úradník [šafár ?] Blažej Madaczanszky
svojim poddaným proti poddaným a majetkom Gašpara Péchy-ho.
Originál, na papieri.
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Listina 177. 1565 – 1568. Poznámky týkajúce sa súdnych sporov medzi
Gašparom Péchy-m a Jánom Desöfy-m ohľadne násilných činov na ma-
jetku.
Originál, na papieri.

Listina 179. 2. februára 1566. Listina Jasovského konventu, ktorou hlási
vicepalatínovi Michalovi Mérei-mu, že vyhoveli jeho nariadeniu zo dňa 26.
decembra 1565 a vyslali s Krištofom Gyarmanom zo Stuľan [Warywffa-
lwai] Juraja Thomascia a títo vypočuli Baltazára Hedry-ho, Mikuláša
Roskowany-ho a ostatných susedov vo veci uvedenia Gašpara Péchy-ho
do užívania hanigovského majetku.
Z listiny Jasovského konventu zo dňa 28. júna 1570.

Listina 180. 18. apríla 1566. Prešov. Listina šarišského župného súdu,
ktorým hlási kráľovi Maximiliánovi o súdnom spore medzi Jánom De-
sewffy-m a Gašparom Péchy-m. Dňa 3. mája 1565 na majetku Pečovská
Nová Ves [Wyfalw] v Šarišskej župe šafár Blažej Madachanzky obvinil
poddaných Gašpara Péchy-ho z toho, že dňa 9. septembra 1564 odniesli
z tej časti majetku Hanygowecz, ktorá patrí Jánovi Desewffy-mu, ovos,
proti čomu sa splnomocnenec Gašpara Péchy-ho bránil tým, že celý ma-
jetok Hanygowecz patrí rodine Péchy a Ján Desewffy neprávom využíva
jeho časť, v spomínanom prípade si Gašpar Péchy iba vybral zemepánsky
desiatok. Súdny spor pokračoval v Prešove, kde sa 7. júna 1565 Gašpar
Péchy preukázal listinou Spišskej kapituly ohľadne uvedenia do hany-
goweczkého majetku, na základe ktorej súd oslobodil Gašpara Péchyho
a jeho poddaných spod obžaloby a žalobcovi prisúdil zaplatiť peňažnú
pokutu. Proti tomuto súdnemu rozhodnutiu sa Ján Desewffy odvolal ku
kráľovi.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 181. 1566. Podrobný zoznam tých násilných činov, ktoré vyko-
nali poddaní Gašpara Péchy-ho na úkor majetku Milpoš [Pwzthanygocz]
a poddaných Jána Dessewffy-ho.
Originál, na papieri.

Listina 183. 22. júla 1567. Bratislava. Listina kráľa Maximiliána, ktorou
schvaľuje a potvrdzuje rozsudok šarišského župného súdu zo dňa 18. apríla
1566, týkajúci sa sporu medzi Jánom Desewffy-m a Gašparom Péchy-m,
a voči ktorému Ján Desewffy podal odvolanie.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

38



Listina 189 ∼ 1568

Listina 184. 23. októbra 1567. Bratislava. Listina kráľa Maximiliána,
ktorou nariaďuje Šarišskej župe obnoviť súdny proces medzi Jánom De-
sewffy-m Czerneki-m ohľadne hanigovských násilných činov, sčasti z toho
dôvodu, že Gašpar Péchy sa nepreukázal pred súdnou stolicou dôkazom
vlastníctva majetku, sčasti z toho dôvodu, že Spišská kapitula nedala
Jánovi Desewffy-mu odpis listiny o uvedení do majetku.
Z listiny súdnej stolice Šarišskej župy zo dňa 27. novembra 1567. To isté
sa nachádza aj v listine súdnej stolice Šarišskej župy zo dňa 21. októbra
1568.

Listina 185. 23. októbra 1567. Prešov. Listina šarišského župného súdu,
podľa ktorej boli Ján Desöffy Cserneki [z Cserneka], ako aj jeho šafári
Pavol Zeköl a Pavol Madachanzky, odsúdení na peňažnú pokutu za to,
že od 12. septembra držali v zajatí Khomu, hanigovského poddaného
Gašpara Péchy-ho.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 186. 27. novembra 1567. Prešov. Listina šarišského župného
súdu, vyhotovená na žiadosť Gašpara Péchy-ho, je prepisom listiny kráľa
Maximiliána zo dňa 23. októbra 1567, týkajúcej sa znovuotvorenia súd-
neho sporu medzi Gašparom Péchy-m a Jánom Desewffy-m kvôli hani-
govským násilným činom.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 187. 1567. Ján Desőffy predvoláva Gašpara Péchy-ho pred súdnu
stolicu Šarišskej župy kvôli násilným činom vykonaným na jeho majet-
koch poddanými protivníka.
Dobový zápis, na papieri.

Listina 188. 4. marca 1568. Prešov. Listina šarišského župného súdu,
ktorou hlási kráľovi Maximiliánovi, že vo veci nezákonného zajatia pod-
daného Gašpara Péchy-ho zvaného Tymko, vyniesol rozsudok, podľa kto-
rého sú Ján Desőffy spolu so svojimi úradníkmi Pavlom Madachanzky-m
a Pavlom Zekelom povinní zaplatiť peňažnú pokutu. Proti tomuto roz-
sudku sa odsúdení odvolali ku kráľovi.
Originál, na papieri, na závere s pečaťou.

Listina 189. 21. októbra 1568. Šariš. Listina šarišského župného súdu,
ktorou hlási kráľovi Maximiliánovi, že v súlade s kráľovým nariadením zo
dňa 23. októbra 1567 na obnovenie súdneho procesu v hanigovskom spore
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medzi Jánom Desewffy-m a Gašparom Péchy-m, po vydaní uvádzacej lis-
tiny Spišskej kapituly z roku 1564 [listina č. 164] vyniesol nový rozsudok,
ktorým opäť nevyhovel Jánovi Desewffy-mu, a ten sa aj v tomto prípade
odvolal ku kráľovi.
Originál, na papieri, na závere s pečaťou. To isté sa nachádza aj listine
šarišského župného súdu zo dňa 8. decembra 1569.

Listina 193. 21. júna 1569. Bratislava. Listina sedmohradského biskupa
a palatína Pavla Bornemisszu, ktorou anuluje rozsudok šarišského žup-
ného súdu zo dňa 21. októbra 1568, vynesený v procese, ktorý sa týkal
sporu medzi Jánom Desewffy-m a Gašparom Péchy-m kvôli násilným či-
nom v Hanigovciach a ktorý Ján Desewffy prehral.
Z listiny šarišského župného súdu zo dňa 8. decembra 1569.

Listina 194. 22. júna 1569. Bratislava. Listina sedmohradského biskupa
a palatína Pavla Bornemisszu, ktorou nariaďuje šarišskému župnému
súdu, aby vyniesol nový rozsudok v spore medzi Gašparom Péchy-m a Já-
nom Desewffy-m kvôli násilným činom.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 195. 8. decembra 1569. Šariš. Listina šarišského župného súdu
vyhotovená pre Gašpara Péchy-ho ako odpis tej listiny sedmohradského
biskupa a palatína Pavla Bornemisszu zo dňa 21. júna 1569, ktorou
v záujme Jána Desewffy-ho anuloval rozsudok šarišského župného súdu
zo dňa 21. októbra 1568.
Originál, na papieri, s pečaťou pod textom.

Listina 196. 3. marca 1570. Košice. Listina vicepalatína Michala Mérei-
ho, ktorou nariaďuje Jasovskému konventu, aby vyslal s poverencami
Františkom Kapy-m [z Kapušian], Žigmundom Zwynei-m [zo Svine], Já-
nom Therniei-m [z Terne] a Gašparom Nadfey-m [zo Šarišskej Trstenej,
Nadfew] svojho prísažného človeka, aby vypočuli osoby, ktoré označí [me-
nuje] Gašpar Péchy.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 197. 3. marca 1570. Košice. Listina vicepalatína Michala Mérei-
ho, ktorou nariaďuje Jasovskému konventu, aby vyhotovil pre Gašpara
Péchy-ho overenú kópiu toho dokumentu o vypočutí svedkov, ktorý vydali
prednedávnom pre Jána Desewffy-ho vo veci majetku Hanigovce [Hen-
nyngh] v Šarišskej župe.
Z listiny Jasovského konventu zo dňa 28. júna 1570.
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Listina 198. 28. júna 1570. Listina Jasovského konventu, vystavená na
príkaz Michala Mérei-ho zo dňa 3. marca, pre Gašpara Péchy-ho ako
overený odpis listiny Jasovského konventu zo dňa 2. februára 1566, popi-
sujúcej šetrenie vo veci uvedenia do majetku v Hanigovciach.
Na papieri, na rube s pečaťou.

Listina 200. 7. septembra 1570. Ecsed. Listina krajinského sudcu Miku-
láša Báthoryho, ktorou nariaďuje šarišskému župnému súdu, aby vyniesol
nový rozsudok v spore medzi Jánom Desewffy-m a Gašparom Péchy-m
vo veci hanigovských násilných činov.
Z listiny šarišského župného súdu zo dňa 22. marca 1571.

Listina 201. 7. septembra 1570. Hrad Ecsed. Listina krajinského sudcu
Mikuláša Báthoryho, ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby pre Gaš-
para Péchy-ho vyhotovila overený odpis tej listiny, v ktorej referovala
o uvedení Jána Desewffy-ho do majetku Kamenica [Tharkew] a k nemu
prislúchajúcich majetkov v Šarišskej župe.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 26. septembra 1570.

Listina 202. 26. septembra 1570. Listina Spišskej kapituly vydaná na
príkaz Mikuláša Báthory-ho zo dňa 7. septembra 1570 pre Gašpara Pé-
chyho, predstavuje overený odpis jej listiny zo dňa 28. júla 1558, v kto-
rej ohlásila uvedenie Jána Desewffy-ho do majetku Kamenica [Tharkew]
a k nemu patriacich majetkov v Šarišskej župe.
Originál, na papieri, na rube s pečaťou.

Listina 203. 28. septembra 1570. Šariš. Listina šarišského župného súdu,
vyhotovená pre Pavla Madochanzkého [Madočany – dnes časť Liptovskej
Teplej] a Pavla Székely-a ako kópia listiny - výroku zo dňa 4. marca 1568
o oslobodení Tymka, poddaného Gašpara Péchy-ho.
Originál, na papieri, pod textom zlomky pečate.

Listina 204. 1570. Opis tých násilných činov, ktoré vykonali poddaní
Gašpara Péchy-ho v neprospech poddaných Jána Desewffy-ho a jeho ma-
jetkov, a pre ktoré dal Ján Desewffy predvolať Gašpara Péchy-ho pred
šarišský župný súd.
Súdobý, na papieri.

Listina 205. Po 18. marci 1571. Prešov. Listina šarišského župného súdu,
ktorý v odpoveď na obžalobu, ktorú vzniesol Ján Frychy [z Fričoviec],
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právnik Jána Desőffy-ho mladšieho, na Gašpara Péchy-ho, že poddaní
Gašpara Péchy-ho sa dopustili vraždy s vedomím a súhlasom svojho pána,
vyhovel námietke Baltazára Lypoltha, právnika Gašpara Péchy-ho, aby
sa na pojednávaní osobne zúčastnil aj žalobca.
Originál, na papieri, na rube pečať s papierovou clonou.

Listina 206. 22.3 1571. Prešov. Listina šarišského župného súdu, ktorou
dodatočne hlási kráľovi Maximiliánovi, že v hanigovskom spore, vyvola-
nom násilnými činmi kvôli spornej časti majetku, došlo medzi Gašparom
Péchy-m a Jánom Desewffy-m dňa 2. septembra 1568 k dohode.
Originál, na papieri, na rube so zlomkami pečate.

Listina 210. 29. septembra 1572. Bratislava. Listina kráľa Maximiliána,
ktorou nariaďuje šarišskému župnému úradu, aby pre Gašpara Péchy-
ho vyhotovili hodnoverný odpis súdnych príkazov pojatých do zápisnice
súdneho procesu o hanigovských násilných činoch.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 210. 25. októbra 1572. Bratislava. Listina kráľa Maximiliána,
ktorou schvaľuje a potvrdzuje rozsudok vynesený šarišským župným sú-
dom dňa 22. marca 1571 v súdnom procese týkajúcom sa hanigovských
násilných činov. Spor vyhral Gašpar Péchy nad Jánom Desewffy-m mlad-
ším.
Originál, na papieri, na rube so zlomkami pečate.

Listina 211. 18. decembra 1572. Prešov. Listina šarišskej verejnosti [ve-
rejnosti Šarišskej župy], ktorou poveruje podžupana Františka Kapy-ho
[z Kapušian], aby uskutočnil [implementoval] rozsudok župného súdu vo
veci hanigovského sporu v prospech Gašpara Péchy-ho aj napriek všet-
kým protestom Jána Desewffy-ho, nakoľko kráľ tento rozsudok potvrdil
na súde v Bratislave, konaného pri príležitosti korunovania kráľovho syna
Rudolfa.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 212. 5. júna 1573. Prešov. Listina vicepalatína Imricha Czobora
o dohode medzi Jánom Desewffy-m Czerneki-m a Gašparom Péchym,
ktorú sprostredkovali ostrihomský arcibiskup a kráľovský miestodržiteľ
Antol Verancsics a ďalšie osoby, podľa ktorej Ján Desewffy sa zrieka
spornej milpošskej [pwzthahanygoczi] časti majetku v prospech Gašpara
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Péchy-ho.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 213. 16. júna 1573. Prešov. Listina krajinského sudcu Miku-
láša Báthoryho, ktorou daruje svoju časť majetku Jakabwagassa, iným
menom Jakobowen v Šarišskej župe, zdedenú po Andrejovi Báthorym,
krajinskému podsudcovi [vicesudcovi?] Jánovi Chwzy–mu Pwztazenthmi-
haly-mu [Jánovi z Dubníka a Svätého Michala, Dubník = Chus, Chuz,
Pusztaszentmihály v Burgenlande v Rakúsku, spustošili ho Turci, dnes
Sankt Michael].
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 215. Okolo 1573. Zoznam tých poddaných Gašpara Péchy-ho,
ktorí sa okolo 17. januára 1573 dopustili násilných činov voči kamenickým
poddaným Jána Desewffy-ho mladšieho.
Súdobý záznam.

Listina 217. 24. júna 1574. Listina krajinského podsudcu Jána Chuzy-
ho [z Dubníka], ktorou určuje ročné dodávky, ktoré mu majú odovzdať
poddaní usídlení na majetku Jakabwagasa v Šarišskej župe.
Originál, na papieri, s vlastnoručným podpisom.

Listina 218. 16. mája 1576. Viedeň. Listina kráľa Maximiliána, ktorou
nariaďuje šarišskému županovi a hornouhorskému kapitánovi Jánovi Rue-
berovi z Pixendorffu [Pixendorf, časť Michelhausenu v Dolnom Rakúsku],
aby nebránil Gašparovi Peechy-mu v jeho práve mýta v Pečovskej Novej
Vsi [Wyffalw] a aby mu okamžite vydal jeho poddaného – zlodeja Pavla
Nagya, ktorý od neho ušiel.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 219. 26. februára 1577. Listina Ostrihomskej kapituly zazname-
náva, že Ján Chwzy Pwzthazentmyhali [Ján z Dubníka a Svätého Michala
[viď listinu 213] predáva svoju časť z majetku Jakabwaghasa v Šarišskej
župe vdove Gašpara Péchy-ho a jej synom: Gašparovi, Jánovi, Žigmun-
dovi a Pavlovi za 2000 zlatých forintov, zároveň dáva vyhotoviť prepisy
[odpisy?] nasledovných listín: donačnej listiny kráľa Ferdinanda I. zo dňa
4. júna 1561 pre krajinského sudcu Andreja Báthory-ho, a darovacej lis-
tiny krajinského sudcu Mikuláša Báthory-ho zo dňa 16. júna 1573 pre
Jána Chwzy-ho.
Z listiny kráľa Rudolfa zo dňa 5. novembra 1577. Zachoval sa aj originál.
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Listina 223. 5. novembra 1577. Viedeň. Listina kráľa Rudolfa, v kto-
rej na prosbu Margity Dóczyovej, vdovy po Gašparovi Péchy-m, prepi-
suje a potvrdzuje listinu Ostrihomskej kapituly zo dňa 26. februára 1577,
podľa ktorej Ján Chwzy [z Dubníka] predáva svoju časť majetku zvaného
Jakabwaghasa vdove po Gašparovi Péchy-m a jej synom: Gašparovi, Já-
novi, Žigmundovi a Pavlovi za 2500 zlatých forintov.
Originál, pergamen, s visiacou pečaťou.

Listina 224. 5. novembra 1577. Viedeň. Listina kráľa Rudolfa, ktorou
nariaďuje Spišskej kapitule, aby s kráľovými poverencami Pavlom Sebesi-
m [zo Šebeša, resp. z Nižnej Šebastovej], Pavlom Darholcz-om Finthai-m
[z Fintíc] atď. vyslala svojho prísažného človeka, aby títo uviedli vdovu
po Gašparovi Péczy-m a jej synov: Gašpara, Jána, Žigmunda a Pavla
do majetku Jakabwagasa v Šarišskej župe, ktorú kúpili od Jána Chwzy
Pwztazentmihali-ho [Jána z Dubníka a Svätého Michala, viď listinu 213].
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 9. augusta 1578.

Listina 225. 15. januára 1578. Prešov. Listina Šarišskej župy, v ktorej
podžupan František Kapy [z Kapušian] atď. predkladajú, že došlo k súd-
nemu procesu medzi Gašparom Peczy-m, Kolomanom Roskowany-m [z
Rožkovian] a Štefanom Tahy-m kvôli sporu vo veci odovzdania 28 koní
na [z ?] majetku Milpoš [Pwztha-Hennyngh], ktorý sa udial dňa 2. júla
1576. Na základe prísahy Gašpara Peczy-ho bol súdny spor vyriešený
v jeho prospech.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 228. 9. augusta 1578. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási
kráľovi Rudolfovi, že poslúchnuc jeho nariadenie zo dňa 5. novembra
1577, vyslala s Krištofom Bertholti-m [z Bertotoviec] kanonika Blažeja
Wasarosmernyey-ho [Wasarosmernye dnes Mernye v Somogyskej župe,
Maďarsko], ktorí dňa 25. júla 1578 uviedli vdovu po Gašparovi Péczy-
m a jej synov do majetku Jakabwagasa, ktorý kúpili od Jána Chwzy [z
Dubníka], bez akýchkoľvek protivenstiev.
Originál, pergamen, so zachovalou pečaťou visiacou na žltom a zelenom
povrázku. (Pod listinou je chybne uvedený letopočet 1577.)

Listina 233. 26. januára 1585. Pečovská Nová Ves [Péchy-Wyfalu - v Gár-
donyiho zozname je 1. krát takto nazvaná]. Zápisnica o vypočutí svedkov,
keď šarišský župný úrad vypočul 63 svedkov vo veci určenia hraníc medzi
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majetkom Krištofa Berthothy-ho [z Bertotoviec] a mestom Sabinov.
Originál, na papieri.

Listina 234. 16. februára 1585. Alzaz. Listina kráľa Rudolfa, ktorou na-
riaďuje Spišskej kapitule, aby vyslala s kráľovými poverencami Andrejom
Oláhom, Františkom Paczoth-om Beakii, pisárom Jurajom Thernyey-m
[z Terne] svojho prísažného človeka, aby stanovili hranice mesta Sabinov
v Šarišskej župe.
Zo správy [hlásenia] Spišskej kapituly zo dňa 31. marca 1585.

Listina 235. 31. marca 1585. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási krá-
ľovi Rudolfovi, že poslúchnuc jeho nariadenie zo dňa 16. februára 1585,
vyslali s Andrejom Oláhom magistra kanonika Jána Polyanecz-a, a títo
dňa 16. marca síce stanovili hranice mesta Sabinova, ale proti tomuto
stanoveniu slávnostne protestovali vdova po Mikulášovi Kapy-m [z Ka-
pušian], Gabriel Rakoczay [z Rakovčíka], pisár Ambróz Miskoczi [z Miš-
kovca, Miskolca] a jeho manželka Katarína Illyeweolgy [Illye = Eliáš,
weolgy = völgy = dolina], Krištof Berthothy [z Bertotoviec] a jeho man-
želka Margita Doczy, ako aj jej deti z prvého manželstva: Gašpar, Ján,
Pavol a Žigmund Péchy-ovci.
Originál, na papieri, na uzávere pečať s papierovou clonou.

Listina 236. 4. apríla 1585. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej vdova
po Gašparovi Péchy-m a jej synovia: Gašpar, Ján, Žigmund a Pavol ohlá-
sili protest proti stanoveniu hraníc mesta Sabinova, nakoľko vyslanci po-
stupovali pri stanovení hraníc nezákonným spôsobom.
Originál, na papieri, na rube pečať s papierovou clonou.

Listina 237. 13. júna 1585. Prešov. Listina šarišského župného úradu,
podľa ktorej Krištof Bertholthy [z Bertotoviec] protestoval v mene svo-
jich nevlastných detí: Gašpara, Juraja atď Péchy-ocov, proti násilnému
nezákonnému rybárčeniu sabinovských mešťanov na majetku Olejníkov
[Oleynyk].
Originál, na papieri s trhlinami, pod textom pečať s papierovou clonou.
Meno Juraj Péchy je omyl!

Listina 237. Okolo 24. júna 1585. Menný zoznam furmanov prevážajú-
cich soľ, ktorí uzavreli s Krištofom Berthóthy-m [z Bertotoviec] a jeho
manželkou dohodu, že môžu svoje kone voľne nechať pásť na ich pastvi-
nách.
Originál, na papieri.
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Listina 239. 18. júla 1585. Czeke [Cejkov, maď. Céke]. Listina pod-
palatína Mikuláša Isthwanffy-ho, ktorou na základe sťažnosti Kolomana
Roskowany-ho [z Rožkovian] poveril šarišský župný úrad, aby vyšetril,
či Krištof Berthoty [z Bertotoviec] a jeho manželka vdova po Gašparovi
Péchy-m vyberajú mýto v chotári Pečovskej Novej Vsi [Wyffalw] v súlade
so zákonom.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 240. 29. augusta 1585. Prešov. Listina šarišského župného úradu,
vydaná na žiadosť Krištofa Berthothy-ho [z Bertotoviec] ako odpis naria-
denia podpalatína Mikuláša Isthwanffy-ho zo dňa 18. júla 1585, vydaného
pre Kolomana Roskowany-ho [z Rožkovian] a týkajúceho sa vyšetrenia zá-
konnosti novoveského [wyffalusi] mýta.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 242. Okolo 1585. Zlomok zápisnice o vypočutí svedkov zo súd-
neho procesu medzi rodinou Péchy a mestom Sabinov ohľadne hraníc ich
majetkov.
Originál, na papieri, v dvoch kusoch.

Listina 244. 20. marca 1586. Prešov. Listina šarišského župného úradu,
podľa ktorej Krištof Berthothy [z Bertotoviec] a viacerí ďalší potvrdili
prísahou, že Pavla Šafranka [Safrankó] nezadržali na území patriacom
mestu Sabinovu, ale na Veľkom Príslope [Welyky Pryzlop], patriacom
k Pečovskej Novej Vsi [Péchy-Wyffalw].
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 245. 15. januára 1587. Veľký Šariš. Listina verejnosti Šarišskej
župy, podľa ktorej poručník synov nebohého Gašpara Péchy-ho, podžu-
pan Krištof Berthóthy [z Bertotoviec] dovoľuje Barbore Raslavickej, man-
želke Františka Feöldessy-ho [Feöldessy Ferenczné Razlawyczy Borbála,
Feöldes = Földes v Hajdú-Biharskej župe, Maďarsko], aby spolu so svo-
jimi poddanými brala drevo z hanigovského lesa.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 246. 21. mája 1588. Prešov. Listina kráľa Rudolfa, ktorý - rea-
gujúc na protirečenie v hlásení Spišskej kapituly zo dňa 31. marca 1585 –
nariaďuje Spišskej kapitule, aby zohľadniac skutočnosť, že všetci protes-
tujúci s výnimkou Žigmunda Péchy-ho sa dostavili [asi pred súd], vyslala
s kráľovými poverencami Andrejom Oláhom, atď., svojho prísažného
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človeka, aby títo vynútili platnosť stanovených hraníc Sabinovčanov vs.
Žigmund Péchy, a aby z jeho majetkov [Péchy-ho] vymohli vyrubenú po-
kutu pre tvrdohlavosť.
Originál, na papieri, na rube so zlomkami pečate.

Listina 247. 1. júna 1588. Prešov. Listina krajinského sudcu Štefana
Báthory-ho, ktorou – vyhovejúc prosbe Krištofa Berthóthi-ho [z Berto-
toviec] – nariaďuje Spišskej kapitule, aby zrušila implementáciu súdneho
rozhodnutia v neprospech Žigmunda Péchy-ho v súdnom spore o hrani-
ciach Sabinova a aby predvolala súdiace sa strany k opätovnému prero-
kovaniu sporu.
Z hlásenia Spišskej kaituly zo dňa 7. júna 1588.

Listina 248. 7. júna 1588. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási kráľovi
Rudolfovi, že vyhovejúc nariadeniu krajinského sudcu Štefana Báthory-
ho zo dňa 1. júna 1588 vo veci hraničného súdneho sporu medzi mestom
Sabinov a Žigmundom Péchy-m, vyslala magistra kanonika Stanislava
Krenniczera, ktorý dňa 2. júna predvolal mestský úrad Sabinova v spore
proti Žigmundovi Péchy-mu.
Originál, na papieri, na uzávere pečať s papierovou clonou. (2 exem-
pláre.)

Listina 249. 26. júla 1589. Menný zoznam tých novoveských poddan-
ných, ktorí svedčili pod prísahou proti červenickým [veresalmai] podda-
ným.
Originál, na papieri.

Listina 250. 24. mája 1590. Prešov. Listina kráľa Rudolfa, podľa ktorej
pristúpila Anna Soklyóssy [zo Šiklóša, Siklós je mesto s hradom v župe
Baranya], manželka Žigmunda Keörthwelessy-ho na takú dohodu s man-
želkou Krištofa Berthothy-ho [z Bertotoviec] a jej synmi: Žigmundom,
Gašparom, Jánom a Pavlom, že výmenou za odškodnenie vo výške 100
uhorských forintov sa vzdá ďalšieho pokračovania v spore, ktorý vznikol
pôvodne po násilnostiach medzi pisárom Andrejom Soklyósi-m [zo Šik-
lóša] a Jurajom Tarczai-m [z Torysy].
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 251. 2. februára 1591. Ecsed. Listina krajinského sudcu grófa
Štefana Báthory-ho, ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby pre man-
želku Štefana Berthóthy-ho [z Bertotoviec] a jej syna Gašpara Péchy-ho
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vyhotovila kópie všetkých listín, uchovávaných v jej archíve, ktoré sa tý-
kajú majetku Jakabwagasa resp. Jákwbowany.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 8. februára 1591.

Listina 252. 8. februára 1591. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej na
príkaz krajinského sudcu grófa Štefana Báthory-ho zo dňa 2. februára
1591 kapitula vydala pre manželku Krištofa Berthóthy-ho [z Bertotoviec]
a jej syna Gašpara Péchyho overený odpis tej listiny zo dňa 28. apríla
1496, ktorá referovala o uvedení vdovy Gašpara Zwynyai-ho [zo Svine]
do majetkov Jakabwagasa a Dereche.
Originál, na papieri, na rube so zlomkami pečate.

Listina 253. 7. marca 1591. Menný zoznam poddaných, ktorí sa zaručili
za Tomáša Chigela, že ten vyplatí svoj dlh 40 forintov za jeden mesiac.
Originál, na papieri.

Listina 254. Pred 18. marcom 1591. Pred súdnou stolicou Šarišskej župy
Krištof Batthiáni [z Botian] žiada v súlade so zvolenským článkom zákona
z roku 1542 navrátenie majetku Jakabwagasa, ktoré od neho násilne od-
ňal krajinský sudca Andrej Báthori. – 18. marca 1591. Slúžny Ján Hedry
a prísažný Czirjék Hedry hlásia, že na majetku Jakabwágássa proti jeho
odovzdaniu [navráteniu?] protestoval v mene manželky Krištofa Berthót-
hyho a jej synov slobodný [prepustený, oslobodený od poddanstva] Lenárt
Mertenow.
Originál, na papieri.

Listina 256. 21. novembra 1591. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej
župy, ktorou sa oznamuje, že zvolení sudcovia Michal Kellemesi [z Ľu-
botíc], Gabriel Rakaczai [z Rakace, Abov, Maďarsko] a Albert Kesken
rozsúdili hraničný spor medzi podžupanom Krištofom Berthothy-m [z
Bertotoviec], jeho manželkou Margitou Doczy a nevlastnými synmi Gaš-
parom, Jánom, Žigmundom a Pavlom na jednej strane a Valentom Uzom
Uzffalvai-m [z Uzoviec] na druhej strane tak, že na styku pečovskonovo-
veských [péchwyffalwsi] a šalgovských lesov od kopca Banhegye ustanovili
pozdĺž medze zvanej Határwth [Határút = Hraničná cesta] päťdesiattri
hraničných označení [znakov].
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou. Zachoval sa
aj dobový odpis tejto listiny.

Listina 257. 1591. Pohľadávka Krištofa Batthyány-ho [z Botian], ktorou
žiada od rodiny Péchy vrátenie majetku Jakabwagassa, ktorý počas jeho
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maloletosti násilne obsadil krajinský sudca Andrej Báthory.
Dobový odpis. (2 exempláre.)

Listina 258. 1591. Výhrady rodiny Péchy k pohľadávke, ktorú voči nej
vypustil Krištof Batthyány [z Boťan] kvôli znovuzískaniu majetku Jakab-
wagassa, nakoľko tento majetok odňal jeho rodine krajinský sudca Andrej
Báthory.
Originál, na papieri.

Listina 259. 5. mája 1592. Prešov. Listina kráľa Rudolfa, ktorý prisúdil
Žigmundovi Peechi novú pokutu za to, že sa nedostavil pred súd vo veci
hraničného sporu medzi rodinou Peechi a mestom Sabinov.
Z listiny kráľa Rudolfa zo dňa 19. mája 1592.

Listina 261. 19. mája 1592. Prešov. Listina kráľa Rudolfa, vydaná v sú-
vislosti s hraničným sporom medzi rodinou Peechi a mestom Sabinov, po
vyslovení sa Žigmunda Peechy-ho [kráľ] vydáva dve nasledujúce listiny
mesta Sabinov: 31. marca 1585. Hlásenie Spišskej kapituly o obchôdzke po
sabinovských hraniciach, resp. o protestoch, vyslovených pri tejto príleži-
tosti. 5. mája 1592. Listina kráľa Rudolfa o odsúdení Žigmunda Peechi-ho
v rovnakom spore.
Originál, na dotrhanom papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.
Zachoval sa aj neúplný exemplár tejto listiny.

Listina 262. 18. júna 1592. Prešov. Listina kráľa Rudolfa, ktorou naria-
ďuje Spišskej kapitule, aby s kráľovými poverencami Andrejom Kerezthw-
ry-m, Jurajom Lazloffy-m, Jánom Alexandrom Zlawnyczai-m atď. poslala
svojho prísažného človeka, aby na základe listiny krajinského sudcu Ši-
mona Rozghoni-ho [z Rozhanoviec] o obchôdzke hraníc stanovili hranice
mesta Sabinova.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 11. mája 1593.

Listina 264. 25. december 1592. Kežmarok. Listina nitrianskeho bis-
kupa a kráľovského miestodržiteľa Štefana Feyerkeoy [z Bieleho Kameňa
= Fejérkő], ktorou nariaďuje šarišskému župnému úradu, aby vydal lis-
tinu o obhliadke hraníc medzi Pečovskou Novou Vsou [Peechywyffalw]
a Šalgovom [Salgó], ktorú vykonali zvolení sudcovia pre Gašpara, Jána,
Žigmunda a Pavla Peechy-ovcov, ako aj pre ich nevlastného otca Krištofa
Berthothy-ho [z Bertotoviec].
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.
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Listina 266. 24. marca 1593. Bratislava. Listina kráľa Rudolfa, podľa
ktorej Žigmund Pechy právnicky splnomocnil nasledovných: kráľovský
prokurátor magister Matej Andreassich, Krištof Kubiny [z Kubína], An-
drej Andaházi [z Andíc, dnes časť Liptovského Mikuláša], Andrej Bodich,
atď.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 267. 11. mája 1593. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási kráľovi
Rudolfovi, že na uskutočnenie jeho nariadenia zo dňa 18. júna 1592 vy-
slala s Petrom Melczerom magistra kanonika Juraja Bachmegyey Bwtt-
kai-ho, a títo síce dňa 20. júla 1592 stanovili hranice mesta Sabinov, ale
pri skalnom ostrohu, ktorý sa dvíha v Čiernom lese protirečil tomuto sta-
noveniu hranice Gabriel Rakaczay [z Rakace, Maďarsko] a neskôr v blíz-
kosti jedného potoka protirečil Ján Zekell v mene Gašpara Péchy-ho.
Originál, na papieri, s poodlamovanou pečaťou na uzávere.

Listina 268. 26. júla 1593. Menný zoznam tých sabinovských prísažných
a mešťanov, ktorí sa podieľali na zavraždení Jána Peczy-ho.
Nota bene za menom „Pavol Kötteles, syn Szybrika“ stojí napísané: „Ten-
to ho zabil“. Originál, na papieri.

Listina 269. 1593. Menný zoznam tých sabinovských radných a mešťa-
nov, ktorí sa podieľali na zavraždení Jána Péchy-ho.
Originál, na papieri. (3 kusy)

Listina 271. 1593. Menný zoznam sabinovskej mestskej rady a tých meš-
ťanov, ktorí pri príležitosti zavraždenia Jána Péchy-ho zlapali Gašpara
Péchy-ho a odviedli do zajatia do mesta.
Originál, na papieri.

Listina 272. 1593. Sťažnosť vdovy po Krištofovi Berthóthy-m a Gašpara
Péchy-ho, ktorí obviňujú sabinovskú mestskú radu a mešťanov z toho, že
dňa 6. júla napadli Gašpara a Jána Péchy-ovcov, Jána Péchy-ho úmyselne
zavraždili, a preto požadujú ich odsúdenie.
Pôvodný koncept, na papieri. (2 exempláre)

Listina 273. Po 1593. Menný zoznam šľachty/zemanov zo Spišskej župy,
ktorí vyjadrili pripravenosť zložiť prísahu pred súdom, potrebnú pre od-
súdenie vrahov Jána Péchy-ho.
Originál, na papieri.
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Listina 274. Po 1593. Podrobný popis vraždy Jána Péchy-ho, vykonanej
sabinovskými mešťanmi.
Originál.

Listina 276. 15. marca 1594. Polyanka. List Ladislava Horwatha Lom-
niczai-ho [z Lomnice] Gašparovi Péchy-mu, v ktorom mu načrtol formu
súdneho predvolania vo veci zavraždenia Jána Péchy-ho.
Originál, na papieri, s pečaťou na uzávere.

Listina 277. 15. marca 1594. Predvolanie [predvolávací list] slúžneho
Jána Hedry-ho, ktorým ten po sťažnosti Gašpara Péchy-ho predvoláva
sabinovských mešťanov pred súd kvôli vražde Jána Péchy-ho. Vražda
sa uskutočnila nasledovne: dňa 6. júla 1593 zašli Gašpar a Ján Péchy-
ovci spolu s priateľmi do hostinca, postaveného na predmestí Sabinova,
nato richtár [starosta] Peter Lakathos [v preklade Zámočník] dal zvoniť
na veľkom zvone, trúbením zvolať meštianstvo a so zbraňou v ruke na-
padli hostinec, vylomili dvere aj okná, všetkých čo boli vnútri kruto zbili
a umierajúcemu Jánovi Péchy-mu sekerou rozsekali hlavu v sprievode
nasledujúcich slov: Morduj, morduj týchto maďarských psov, teraz na-
stal čas vykonať to, čo sme už dávnejšie voči nim zaumienili.
Z listu Ladislava Horvátha zo dňa 15. marca 1594.

Listina 278. 15. decembra 1594. Zápis o tom, že pri stole manželky Kriš-
tofa B. Michal Megiessy rozprával v prítomnosti svojej manželky a man-
želky Martina Horwatha, že Sabinovčania ľutujú, že zahynul Ján Peczy,
ale neľutovali by smrť Gašpara Peczy-ho.
Originál, na papieri.

Listina 279. 22. apríla 1595 (podľa starého kalendára). Menný zoznam
tých jakovanských, ľutinských a olejníckych poddaných, ktorí sa zaručili
za Chomu, syna Ivana Leška, do výšky 100 forintov.
Originál, na papieri.

Listina 280. 16. júna 1595. Prešov. Listina súdnej stolice Šarišskej župy,
ktorou sa vydáva zatykač na Eliáša Zabo-a, Jána Poyo-a, Filipa Lyppo-a
a na ostatných sabinovských mešťanov, ktorí sa zúčastnili na vražde Jána
Peechy-ho, uskutočnenej dňa 6. júla 1593 v sabinovskej krčme Kolomana
Zeöch-a, a ktorí sa napriek predvolaniu nedostavili pred župnú súdnu
stolicu.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.
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Listina 281. 8. augusta 1595. Prešov. Listina súdnej stolice Šarišskej
župy, ktorou sa odsudzujú na smrť Peter Lakathos [v preklade Zámoč-
ník] a Pavol Keteles [Povrazník] po tom, čo Gašpar Peechy a 50 zemanov
odprisahali, že boli účastní vraždy Jána Peechy-ho; podobný rozsudok
vyniesli aj nad ostatnými obvinenými sabinovskými mešťanmi, ktorí ne-
zložili požadovanú prísahu dokazujúcu ich nevinu, oslobodili len mešťanov
z predmestí.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou. (V 2 exem-
plároch.)

Listina 282. 10. januára 1596. Prešov. Listina šarišskéhu župného úradu,
ktorý predkladá, že dňa 17. septembra 1595 v kúrii Gašpara Peechy-ho
v Pečovskej Novej Vsi Peter Lakathos, iným menom Langh, na mučidlách
vyznal podrobnosti vraždy Jána Peechy-ho a zúčastnené osoby na vražde.
Originál, na papieri, pod textom poškodená pečať.

Listina 283. 29. januára 1596. Listina Spišskej kapituly, obsahujúca do-
hodu medzi mešťanmi mesta Sabinov na jednej strane a Margitou Dóczy-
ovou a jej synmi: Gašparom, Žigmundom a Pavlom Peechy-ovcami na
druhej strane, ktorá bola uzavretá nasledovne: rodina Peechy odpúšťa sa-
binovským mešťanom rozsudky, vynesené nad nimi za zavraždenie Jána
Péchy-ho, rozsudok si želá vykonať iba v prípade Pavla Ketelesa a Sza-
bacsa Warghu, odvoláva aj odstupuje od ďalšieho vedenia prebiehajú-
ceho súdneho sporu vo veci poranenia a zadržania Gašpara Peechy-ho;
na druhej strane sabinovskí mešťania odhliadnu od toho, že Peter La-
kathos, iným menom Langh, bol vyslúchaný na mučidlách, a predmet
ich súdneho sporu s rodinou Peechy, hraničné nezrovnalosti si želajú
vyriešiť súdnou cestou na základe skutočných majetkových práv, pričom
ich zistenie zverujú do kompetencie spišského kanonika Juraja Horvátha
Palochai-ho [z Plavča] a šarišského župného úradu s termínom vykonania
do 1. mája.
Originál, na papieri, na rube s pečaťou, v 2 exemplároch.

Listina 286. 1. novembra 1596. Pečovská Nová Ves [Újfalu]. Listina La-
dislava Horvátha Lomniczay-ho [z Lomnice], podľa ktorej dáva Margite
Dóczy-ovej, vdove po Krištofovi Berthothy-m [z Bertotoviec], za pôžičku
100 forintov do zálohu jeden zlatý pohár.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 291. 16. storočie bez udania roku. Obálka listu, adresovaného
vdove Krištofa Berthothy-ho [z Bertotoviec], ktorý písal niektorý z jej
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synov.
Originál, na papieri, na závere s pečaťou.

Listina 294. 16. storočie bez udania roku. Súdny spis týkajúci sa predvo-
lania mešťanov zo sabinovských predmestí, ktorých Gašpar Péchy obvinil
z vraždy.
Originál, na papieri.

Listina 299. 4. februára 1602. Pečovská Nová Ves [Ujffalu]. Listina Gaš-
para, Žigmunda a Pavla Péchy-ovcov, ktorou osvedčujú, že sabinovský
mešťan Peter Kasso pochádzal od poctivých rodičov z Novej Vsi, verne
slúžil ich strýkovi Martinovi Péchy-mu a cenné služby vykonal aj pre
nich.
Originál, na papieri, s tromi pečaťami s papierovou clonou. Nota bene
pečate s erbami sú nepoškodené a pod každou pečaťou je vlastnoručne na-
písané meno vlastníka.

Listina 302. 25. augusta 1603. Pečovská Nová Ves [Újfalu]. Listina sa-
binovského mešťana Martina Zeldnera, ktorou uznáva, že Žigmundovi
Péchymu dlhuje 280 uhorských forintov, za ktoré dal do zálohu všetok
svoj sabinovský majetok.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou. Nota bene, pod
textom poznamenal Žigmumnd Péchy vlastným rukopisom, že 244 forin-
tov, ktoré mu bol dlžen nebohý Martin Zeldner, prevzal od Petra Casso-a
a Petra Simonisa, sabinovského kazateľa.

Listina 303. 27. novembra 1603. Sabinov. [Kisszeben] Listina sabinov-
ského mešťana Martina Zeldnera, ktorou uznáva, že od Žigmunda Pé-
chyho prevzal pôžičku 750 uhorských forintov, splatnú 1. januára 1604,
za ktorú dal do zálohu všetok svoj sabinovský majetok.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 308. 18. marca 1609. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Potvr-
denka Leonarda Palugyayho [z Paludze], splnomocnenca Gabriela Palu-
gyayho [z Paludze] na 500 nemeckých forintov, ktoré dal vyplatiť podľa
dohody uzavretej s Alexandrom Péchy-m.
Chybná kópia z 18. stor. Uvedený rok nie je správny, pravdepodobne ide
o rok 1709.
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Listina 315. 12. decembra 1613. Pečovská Nová Ves [Pech-Uyffalu]. Lis-
tina volených sudcov Ladislava Horvátha Kissevitha z Lomnice [Lomnic-
zai], Žigmunda Kapi-ho [z Kapušian], atď., podľa ktorej si Zuzana Görgei
[z Hrhova], vdova po Gašparovi Péchy-m, a jej maloletý syn Gašpar, ako
aj synovia nebohého Gašpara Péchy-ho z prvého manželstva so Žofiou
Suttha: Ján a Juraj, rozdelili hnuteľné statky po nebohom Gašparovi
Péchy-m.
Originál, na papieri, s podpismi zmierovacích sudcov.

Listina 317. 18. mája 1615. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej Pa-
vol Péchy protestoval proti konaniu svojho brata Žigmunda Péchy-ho,
spišského komorného radcu, ktorý vymenil pozemok po predkoch v Olej-
níkove [Oleynik] za majetok v Kline nad Bodrogom [Zegh] v Zemplín-
skej župe, patriaci Zuzane Rakaczay-ovej [z Rakace, Boršodsko-Abovsko-
Zemplínska župa], manželke Štefana Usz-a.
Jednoduchá kópia z 18. stor.

Listina 318. 17. júna 1615. Prešov. Listina súdnej stolice Šarišskej župy,
ktorou Pavol Péchy protestuje proti tomu, aby Žigmund Péchy vymenil
svoj pozemok v Olejníkove [Oleynik] za majetok Štefana Usz-a a jeho
manželky Zuzany Rakaczay [z Rakace, Maďarsko].
Jednoduchá kópia z 18. stor.

Listina 320. 23. januára 1616. Listina Spišskej kapituly, ktorou Judita
Rakatzay [z Rakace, Maďarsko], manželka Mikuláša Szeghi-ho [z Klinu
nad Bodrogom], protestuje proti tomu, aby Zuzana Rakatzay [z Rakace],
manželka Štefana Usz-a Uszfalvai-ho [z Uzoviec], vymenila svoj poddan-
ský pozemok v Kline [Szeghi] za poddanský pozemok Žigmunda Péchy-ho
v Olejníkove [Oleynik].
Jednoduchá kópia z 19. stor.

Listina 326. 22. februára 1619. Humenné. Listina krajinského sudcu
grófa Juraja Drugetha z Humenného, ktorou prikazuje súdnej stolici Ša-
rišskej župy, aby rozdelila dedičstvo po Gašparovi Péchy-m z Pečovskej
Novej Vsi [Péchuyffalusi] medzi jeho synmi Jurajom, Jánom a Gašparom,
a síce: majetky Pečovskú Novú Ves, Jakubova Voľa [Jakabvágása], Ľu-
tinu [Lethinye], Hanigovce [Heningh] a Olejníkov [Oleynik], ako aj kúrie
v Pečovskej Novej Vsi a v Jakubovej Voli.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.
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Listina 328. 18. júla 1619. Listina Žigmunda Péchy-ho, podľa ktorej si
synovia Gašpara Péchy-ho: Ján, Juraj a Gašpar podelia majetok svojej
starej matky Margity Dóczy-ovej.
Originál, na papieri, s podpismi Žigmunda, Jána a Juraja Péchy-ovcov.

Listina 336. 17. júla 1625. Uzovce [Uszfalva]. Listina krajinského sudcu
grófa Mikuláša Eszterházyho, podľa ktorej Žigmund Péchy vymieňa svoj
majetok v Olejníkove [olejniki] za majetok Štefana Usz-a a Zuzany Ra-
kaczay-ovej v Kline nad Bodrogom [Szeghi].
Kópia.

Listina 344. 16. marca 1627. [Pečovská] Nová Ves. Dohoda, ktorú uzav-
reli Žigmund, Pavol, Ján, Juraj a Gašpar Péchy-ovci o tom, že na rodin-
ných majetkoch určia zakázané lesy, zakázané rybolovné miesta, zakážu
import spišského piva, zregulujú poddanské záhrady, pastvu a zábavy
poddaných.
Z prepisu šarišskéhu župného úradu zo dňa 23. júna 1627.

Listina 346. 23. júna 1627. Prešov. Listina šarišského župného úradu,
prepisujúca dohodu medzi Žigmundom, Pavlom, Jánom a Jurajom Péchy-
ovcami zo dňa 16. marca 1627 ohľadne správy rodinných majetkov.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 355. 9. decembra 1631. Malá Lomnica [Kis-Lomnicza]. Listina
spišského župného úradu, podľa ktorej sa Juraj Péchy a Sára Berzeviczy
[z Brezovice], vdova po Jánovi Péchy-m, dohodli nepokračovať v spore,
ktorý sa týkal jedného poddaného menom Strelko a ktorý utiekol.
Originál, na papieri, s troma pečaťami.

Listina 356. 10. decembra 1631. Peter a Andrej Kasso-vci si medzi sebou
podelia tie dlžoby, ktoré im dlhujú ľubovniansky [lublói] starosta a Szu-
rowski.
Originál, na papieri.

Listina 359. 14. augusta 1634. Hrad Plaveč [Palocsa vára]. List Gabriela
Palochai-ho [z Plavča] Jurajovi Péchy-mu z Novej Vsi [Ujffalusi], v ktorom
ho prosí o pozhovenie vo veci vymáhania dlžoby pisára Jána Liblay-ho
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.
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Listina 361. 23. septembra, 22. a 28. októbra 1639. Muráň. Listy Márie
Homonnai [z Humenného], vdovy po Jurajovi Széchy-m, Jurajovi Péchy-
mu z Pečovskej Novej Vsi [Péchujffalusi], ktorým vybavuje záležitosti pod-
daných z Brusna [Brussnó], patriacich k ľupčianskemu [lipchei] majetku.
Originál, na papieri, s uzatváracou pečaťou (3 ks).

Listina 362. 28. septembra 1639. Prešov. Listina šarišského župného
úradu, ktorou Martin Fejérpataky [Belopotocký] v mene rodín Palochay
[z Plavča], Monaky [z Monoku, Maďarsko], Kapy [z Kapušian] a Péchy
protestuje proti tomu privilégiu neplatenia mýta, ktoré si pre seba vyba-
vili ľubovnianski mešťania u kráľa.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 363. 6. októbra 1639. Listina Márie Homonnai [z Humenného],
ktorou stanovuje výplatu pre Juraja Péchy-ho z Novej Vsi [Ujfalussi],
ktorý k nej vstúpil do služby.
Originál, na papieri, pod textom pečať s papierovou clonou.

Listina 364. 5. a 6. januára, 18. marca, 5. apríla, 2. a 8. mája, 19. a 28.
júla, 2. a 6. augusta 1640. Muráň. 10. októbra 1640. Ľupča. 29. októbra,
6., 8., 12., 21. (2 ks), 22. novembra, 27. decembra 1640. Muráň. Listy
Márie Homonnai [z Humenného], vdovy po Jurajovi Széchy-m adresované
Jurajovi Péchy-mu z Pečovskej Novej Vsi [Péchujffalusi], v ktorých mu
dáva príkazy v služobných veciach.
Originál, na papieri, s pečaťou na uzávere. (20 ks)

Listina 365. 28. februára a 24. mája 1640. Muráň. Listy Juraja Barnu
Jurajovi Péchy-mu, v ktorých mu sprostredkúva služobné príkazy z po-
verenia ich panej Márie Homonnai [z Humenného].
Originál, na papieri. (2 ks)

Listina 384. 22. septembra 1643. Péchy-Ujfalu [Pečovská Nová Ves]. List
Gašpara Péchy-ho šarišskému župnému úradu, v ktorom urguje vybavenie
záležitosti jeho poddaného z Ľutiny, ktorý trpí vo väzbe v župnom žalári.
Jednoduchý opis z 19. stor.

Listina 385. Pred októbrom 1643. List Márie Homonnay [z Humenného],
vdovy po Jurajovi Széchy-m, Jurajovi Péchymu, v ktorom ho poveruje
konať v služobných záležitostiach.
Originál, na papieri, s pečaťou. (Zlomok.)
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Listina 386. Pred októbrom 1643. Listina Márie Homonnay [z Humen-
ného], vdovy po Jurajovi Széchy-m, podľa ktorej rozdeľuje svoj majetok
medzi svoje dcéry: Katarínu, Evu a Máriu Séchy.
Zlomok dobovej kópie.

Listina 387. 2. októbra 1643. Muráň. List Márie Séchy Jurajovi Péchy-
mu, ktorým ho žiada [prosí] o služby vo veci závetu jej nebohej matky.
Originál, na potrhanom papieri.

Listina 390. 26. júna 1646. Ľutina [Litinye]. Listina šarišského župného
úradu o vypočutí svedkov vo veci Andreja Péchy-ho.
Originál, na papieri.

Listina 392. 11. mája 1647. Ónod. Listina viacerých ceglédskych [Ma-
ďarsko] mešťanov, ktorou vyjadrujú pred ónodským kapitánom Andrejom
Kisom ľútosť nad tým, že manželku pisára Mateja odovzdali do tureckého
rabstva kvôli dlžobe 40 forintov.
Originál, na papieri, so 7 pečaťami.

Listina 393. 30. decembra 1647. Péchy-Uyfalu [Pečovská Nová Ves]. Lis-
tina členov rodiny Péchy, podľa ktorej prijali rozhodnutia, týkajúce sa
využitia rodinných lesov a vôd, ako aj ohľadne spôsobu života ich pod-
daných.
Originál, na papieri, s 9 pečaťami.

Listina 394. 7. júla 1649. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy, ktorá
ňou osvedčuje, že dňa 25. júla 1648 sa synovia Jána Péchy-ho a Sáry
Berzeviczy [z Brezovice]: Andrej a Ľudovít dohodli o rozdelení dedičstva
po otcovi medzi sebou.
Originál, na papieri, pod textom s pečaťou.

Listina 396. 30. januára 1652. Kežmarok. List Žigmunda Teökely-ho
Andrejovi a Ľudovítovi Péchy-ovcom, písaný vo veci pohrebu Anny Ber-
zeviczy [z Brezovice], vdovy po Alexandrovi Farkasovi zo Skároša [Szká-
rosi].
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 399. Po roku 1652. Listina šarišského podžupana Juraja Péc-
syho z Pečovskej Novej Vsi [Pécsujfalusi], ktorou nariaďuje slúžnemu Žig-
mundovi Feöldi-mu, aby vyšetril násilné chovanie Žigmunda Teökeöly-ho,
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ktorý dňa 2. apríla 1652 obsadil majetky Orsovicza, Puszta-Mezeő [Pusté
Pole] a Vizromka v Šarišskej župe, ktoré zdedil Andrej Péchy po Anne
Berzeviczy [z Brezovice].
Pôvodný koncept.

Listina 400. 25. februára 1653. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
v ktorej Andrej Péczy Péczuyffalusi [z Pečovskej Novej Vsi] protestuje
v mene svojej manželky Evy zo Žehne [Segnyei], dcéry Juraja zo Žehne
[Segnyei] a Kataríny Merse zo Svine [Szinyei], proti tomu, aby Ilona
[=Helena] Merse zo Svine [Szinyei], manželka Juraja Petrovay-ho, pre-
dala alebo dala do zálohu majetky v šarišskej Demjate a Fričovciach.
Originál, na papieri, pod textom pečať.

Listina 401. 6. júna 1653. Prešov. Listina Jána Gasparidesa, ktorou
potvrdzuje, že od Andreja Péchy-ho si požičal 20 strieborných toliarov.
Originál, na papieri, s troma pečaťami.

Listina 402. 1. marca 1654. Péchy-Uyfalu [Pečovská Nová Ves]. Listina
členov rodiny Péchy, ktorou kladú svojim poddaným za povinnosť zaviesť
hájnikov a obsahuje opatrenia na ochranu ich lesov.
Originál, na papieri, 9 pečatí.

Listina 403. 27. novembra 1655. Haniska [Eniczke]. List palatína Fran-
tiška Wesselényi-ho šarišskému podžupanovi [vicišpánovi] Jurajovi Péchy-
mu, v ktorom mu prikazuje, aby v záležitosti únosu a vraždy Pavla
Görögha dostál spravodlivosti.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 405. 28. januára 1656. Prešov. Listina prešovskej mestskej rady,
ktorá osvedčuje, že Pavol Görög Fejtő vyhlásil za nepravdivé a slávnostne
odvolal pred radou to obvinenie, ktoré pôvodne vzniesol pred palatínom
proti šarišskému vicišpánovi Jurajovi Péchy-mu.
Originál, na papieri, s pečaťou pod textom.

Listina 406. 14. mája 1656. Terňa [Ternye]. List Juraja Barnu členom
rodiny Péchy z Pečovskej Novej Vsi, v ktorom prosí o povolenie nosenia
[možno vozenia?] dreva.
(Na rube s vlastnoručným prípisom vicišpána Juraja Péchy-ho.) Originál,
na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.
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Listina 407. 30. mája a 11. júna 1656. Červenica pri Sabinove [Vere-
salma]. Listy Františka Dessőffy-ho mladšieho šarišskému vicišpánovi Ju-
rajovi Péczy-mu, v ktorých sa na neho obracia s rôznymi prosbami [žia-
dosťami].
Originál, na papieri, s pečaťou. (2 ks)

Listina 408. 21. júna 1656. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
podľa ktorej kupec Pavol Görögh Fejtő slávnostne vyhlásil, že obvinenie,
ktoré vzniesol pred palatínom FrantiškomWesselény-m z Hadadu [Hadad,
dnes Hodod, Rumunsko] proti šarišskému vicišpánovi Jurajovi Péczy-mu
z Pečovskej Novej Vsi [Péczujfalusi], a síce že sa podieľal na zavraždení
a olúpení jeho súrodenca pri Hanušovciach [Hanusfalva], je nepravdivé
a verejne pred zhromaždením občanov ho prosí o odpustenie.
Originál, na papieri, pod textom s pečaťou.

Listina 409. 18. októbra 1656. Krivany [Kriván]. List Františka Dessev-
ffy-ho staršieho šarišskému vicišpánovi Jurajovi Péczy-mu, v ktorom ho
prosí o oslobodenie jeho poddaného z Červenice pri Sabinove.
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 410. 2. novembra 1656. Listina Žigmunda Ráty-ho [z Rátoviec,
dnes Rativci, neďaleko Užhorodu], potvrdzujúca predaj jeho vinohradu
v Alsomosi Gašparovi Pécsy-mu.
Originál, na papieri.

Listina 411. 28. januára 1657. Listina červenického kňaza Mojžiša Axini-
ho, ktorou potvrdzuje, že si od rodiny Péchy prenajal na jeden rok jeden
les.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 413. 2. mája 1657. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
podľa ktorej sa šarišský vicišpán Juraj Péczy z Pečovskej Novej Vsi [Péc-
zuyffalusi] dohodol s Kristínou Heinrichovou, vdovou po Imrichovi Hedry-
m, a Štefanom Hedry-m tak, že menovaní nebudú viac poškodzovať jeho
„nagy-nyirjes“-skú lúku [doslovne asi veľkú brezinovú lúku], ktorá sa na-
chádza v chotári Jakubova Voľa [Jakabvágássa] a za spôsobenú škodu
zaplatia 25 cisárskych toliarov.
Originál, na papieri, s pečaťou pod textom.

Listina 416. 7. januára, 12. februára a 24. mája 1658. Červenica pri
Sabinove [Veresalma]. Listy Františka Desőffy-ho šarišskému vicišpánovi
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Jurajovi Péchy-mu, v ktorých píše o sprostredkovaní nájmu hanigovských
lesov rodiny Péchy jeho poddaným.
Originál, na papieri, s pečaťou. (3 ks)

Listina 417. 31. januára 1658. Fintice [Finta]. List Štefana Darholcza
šarišskému vicišpánovi Jurajovi Péczy-mu z Pečovskej Novej Vsi [Pécz-
uyfalusi], v ktorom ho prosí o stavebné drevo.
(Na rube s vlastnoručnými poznámkami Juraja Péchy-ho.) Originál, na
papieri, so zlomkom pečate.

Listina 418. 27. mája 1658. Červenica [Veresalma]. List Andreja Dobay-
ho [z Doby, Rumunsko] vicišpánovi Jurajovi Péchy-mu z Novej Vsi [Uy-
falusi], v ktorom referuje o záležitosti týkajúcej sa Františka Dessőffy-ho
a rodiny Péchy.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 419. 29. mája 1658. Dobó. List Krištofa Dobay-ho vicišpánovi
Jurajovi Péchy-mu z Pečovskej Novej Vsi [Péchuyffalusi], v ktorom refe-
ruje o záležitosti, ktorou bol poverený konať u Františka Desőffy-ho.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 420. 15. augusta 1658. Kamenica [Tarkő] a 17. septembra 1658.
Lipany [Héthárs]. Listy Adama Desőffi-ho šarišskému vicišpánovi Jurajovi
Péczy-mu z Novej Vsi [Uyfalusi], v ktorom prosí o povolenie využívať les
pre seba aj pre svojich poddaných.
(Na rube pripísané poznámky Juraja Péchy-ho a Adama Péchy-ho.) Ori-
ginál, na papieri, s pečaťou. (2 ks)

Listina 421. 3. decembra 1658. Pečovská Nová Ves [Péchy-Uyfalu]. Lis-
tina sudcov Šarišskej župy, podľa ktorej sa červenickí poddaní Katy Dar-
holczovej z Fintíc [Finthai], vdovy po Štefanovi Desseőffy-m, zaväzujú
zaplatiť pokutu 8 forintov za chodenie do zakázaných lesov patriacich
rodine Péchy.
Originál, na papieri, päť pečatí.

Listina 422. 14. januára 1659. Listina Spišskej kapituly, v ktorej sa
vnučka Margity z Bačkova [Boczkay]: Eva zo Žehne [Seghnyey], manželka
Andreja Péczy-ho, ohradzuje proti tomu, aby posledný mužský výhonok
rodiny z Bačkova [Boczkay], a síce zemplínsky župan Štefan z Bačkova
[Boczkay] odovzdal po svojej smrti svoje kaštiele v Trnave pri Laborci
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[tarnói], Bačkove [boczkói] a v Strede nad Bodrogom [szerdahelyi] Fran-
tiškovi a Jurajovi Soós-ovcom zo Solivaru [Soóvári] s tou podmienkou,
že jeho manželke-vdove Kataríne Törökovej vyplatia veľkú sumu peňazí.
Originál, na papieri, s pečaťou na rube. Zachovala sa aj zhrnujúca kópia
tohto dokumentu.

Listina 423. 19. marca 1659. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
ktorou vicišpán Juraj Péchy z Pečovskej Novej Vsi [Péchuyffalusi] a Adam
Péchy v mene celej rodiny vyslovujú varovanie pred tým, aby Gašpar,
syn Pavla Péchy-ho staršieho, rozhajdákal rodinné majetky.
Originál, na papieri, s pečaťou pod textom.

Listina 424. 11. apríla 1659. Smútočná reč na pohrebe šarišského viciš-
pána Juraja Péchy-ho, ktorá zahrnuje aj krátku históriu rodiny Péchy.
Originál, na papieri.

Listina 425. 27. júla 1659. Tisza-Tokaj. Listina Kláry Pálfiovej, vdovy
po Andrejovi Kisovi, a Katy Pálfiovej, manželky Michala Horváta, podľa
ktorej si vinicu v Bodrogkeresztúre [Maďarsko], zdedenú po smrti brata
Žigmunda Pálfiho podelili tak, že Klára Pálfiová vyplatí svojej sestre Kate
300 uhorských forintov za jej čiastku.
Originál, na papieri, s 5 pečaťami.

Listina 426. 20. januára 1660. Rozdelenie výdavkov medzi členov vetiev
rodiny Péchy, spojené so zabezpečením potrieb súdu, vyslaného k procesu
medzi rodinou Péchy a Štefanom z Bačkova [Bocskay].
Originál, na papieri.

Listina 427. 3. februára 1660. Listina Spišskej kapituly, ktorou Eva zo
Žehne [Seghney], manželka Andreja Péchy-ho, splnomocňuje svojho man-
žela konať vo všetkých svojich sporných záležitostiach.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 428. 24. februára 1660. Potvrdenie Petra Eleka, v ktorom pri-
znáva, že za drienovskú [somosi] vinicu obdržal od Gašpara Péchyho 300
uhorských forintov.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 429. 7. mája 1660. Pečovská Nová Ves [Péchuyffalu]. Listina
sudcov Šarišskej župy, ktorou potvrdzujú, že pri uzatváraní dohody me-
dzi dedičmi Juraja Péchy-ho a Ilony Berzeviczy [z Brezovice] si Andrej
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a Ľudovít Péchy-ovci vyhradili právo na spochybnenie tejto dohody pred
súdom v prípade sabinovských a ľubovnianskych častí tohto dedičstva.
Originál, na papieri so 4 pečaťami.

Listina 430. 25. septembra 1660. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej
župy, podľa ktorej sa Gašpar Péchy starší a jeho synovia Štefan a Ján do-
hodli s Andrejom a Ľudovítom Péchy-ovcami ohľadne dedičstva, ktoré
získali po smrti Ilony z Brezovice [Berzeviczy], manželky nebohého šariš-
ského vicišpána Juraja Péchy-ho.
Originál, na papieri, s pečaťou pod textom.

Listina 432. 2. júna 1661. Hanigovce [Hanigocz]. Listina šarišského vi-
cišpána Andreja Sztankay-ho z Pušoviec [Poosfalvai] a jeho kolegov sud-
cov, podľa ktorej František Dessőffy Cserneki [z Cserneka, Rumunsko],
šarišský slúžny Andrej Péchy a rodina Péchy uzavreli dohodu v tom
zmysle, že anulujú výmennú dohodu medzi Františkom Dessőffy-m a An-
drejom Péchy-m, pričom však rodina Péchy udeľuje Františkovi Dessőffy-
mu právo rúbať drevo v jej hanigovskom lese do roku 1664.
Z listiny verejnosti Šarišskej župy zo dňa 23. novembra 1661.

Listina 433. 8. júna 1661. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
v ktorej slúžny Andrej Péchy v mene svojej manželky Evy zo Žehne [Segh-
nyey], ako aj v mene všetkých potomkov a dedičov Margity z Bačkova
[Bocskay] protestuje proti tomu, aby zemplínsky župan Štefan z Bačkova
[Bocskay] dal do cudzích rúk rodové majetky v šarišskej Demjate.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 434. 20. júna 1661. Košice. List Žigmunda Petheő-a Adamovi
Péchy-mu, v ktorom mu ďakuje za služby.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 435. 4. júla 1661. Pečovská Nová Ves [Ujfalu]. Listina členov
rodiny Péchy, v ktorej po vzájomnom súhlase konštatujú, že svoje lesy
patriace k Olejníkovu [olejnyiki] a k Pustému hradu [pusztavári] nepre-
dajú.
Originál, na papieri, s 12 pečaťami.

Listina 436. 23. novembra 1661. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej
župy, podľa ktorej sa prepisuje [koriguje] dohoda zo dňa 2. júna 1661
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medzi rodinou Péchy a Františkom Dessőffy-m.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 437. 5. februára 1662. Pečovská Nová Ves [Ujfalu]. Listina pred-
stavenstva obce Pečovská Nová Ves [Péchujfalu], ktorá je majetkom Gaš-
para, Žigmunda a Pavla Péchy-ovcov, vydaná ako osvedčenie pre Petra,
Pavla a Juraja Kassa-ovcov o tom, že sú potomkovia úctyhodných rodi-
čov, pochádzajú zo zákonitého manželstva a vedú mravný život.
Originál, na papieri, potvrdené pečaťou Gašpara Péchy-ho.

Listina 438. 2. marca 1662. Listina šarišského župného úradu, podľa kto-
rej Ján Péchy vydá voz dvorného sudcu [richtára?] od Františka Deseoffy-
ho, ktorý zajal v zakázanom [lese], oproti záruke.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 439. 15. decembra 1662. Sabinov. Listina Gašpara Péchy-ho
mladšieho, v ktorej priznáva kúpu vinice v lokalite „alsó somosi“ [Pozn.
prekl.: podľa listiny 444. súdim, že to je v chotári obce Bodrogkisfalud
v tokajskej oblasti, Maďarsko] od Pavla z Vojky [Vékei] za 160 uhorských
forintov.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 440. 1662. Sabinov. Listina Pavla z Vojky [Vékey], podľa ktorej
predáva vinicu v lokalite „alsó somosi“ [Pozn. prekl.: podľa listiny 444.
súdim, že to je v chotári obce Bodrogkisfalud v tokajskej oblasti, Ma-
ďarsko] Gašparovi Pécsi-mu mladšiemu a jeho manželke Márii Kisovej za
160 uhorských forintov.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 441. 14. februára 1663. Pečovská Nová Ves [Péchy-Uyfalu]. Lis-
tina Štefana Czergő-a, podľa ktorej dáva svoju zem [pozemok] v Kara-
koczke [karakoczkai] Andrejovi Péchy-mu a jeho manželke Eve zo Žehne
[Segney] do zálohu za 12 uhorských forintov.
(10. mája 1665 ručí touto zemou za ďalšiu pôžičku.) Originál, na papieri.

Listina 443. 11. apríla 1663. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
červenických [veresalmai] poddaných, ktorí si prenajímajú za 20 uhor-
ských forintov pustohradský les [pusztavári] od rodiny Péchy za účelom
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rúbania dreva.
Originál, na papieri.

Listina 444. V septembri 1663. Listina predstavenstva obce Bodrog-Kis-
falud [Bodrogkisfalud, Maďarsko], podľa ktorej sa Gašparovi Péczymu
na 10 rokov odpúšťa povinný desiatok [dežma] z novozaloženej vinice
v lokalite „alsó-somos“ [Somos je kopec v tokajskej oblasti, Maďarsko].
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 445. 25. november 1663. Zborov. List Ladislava Rákócziho Ada-
movi Péchi-mu z Pečovskej Novej Vsi [Péchuyfalusi], ktorým mu oznamuje
úmrtie svojej manželky Alžbety Bánffi-ovej a pozýva ho na pohreb.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 446. 23. februára 1664. Bodrog-Kisfalud [Bodrogkisfalud, Ma-
ďarsko]. Listina obce Bodrog-Kisfalud, podľa ktorej oceňujú vinicu Gaš-
para Péczi-ho a jeho manželky Márie Kisovej v lokalite „alsó-somos“ na
150 uhorských forintov.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 447. 12. marca 1664. Sabinov. Listina sabinovského hrnčiara
Andreja Liebtera, podľa ktorej dáva svoju lúku v chotári Jakubovej Vole
[Jakabfalva] za 6 uhorských forintov do zálohu Gašparovi Péchy-mu.
Originál, na papieri.

Listina 448. 10. mája 1664. Sabinov. Listina sabinovského súkenníka
Martina Bitnera, ktorý dáva svoju lúku pri potoku Krakoczka za 12 uhor-
ských forintov do zálohu Gašparovi Péchy-mu staršiemu.
Originál, na papieri.

Listina 449. 18. júna 1664. Červenica pri Sabinove [Veresalma]. List
Františka Dessőffy-ho rodine Péczi, v ktorom si pýta vápno na stavbu
veže červenického kostola.
Originál, na papieri.

Listina 450. 21. júna 1664. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
Alexandra z Rožkovian [Roskoványi], podľa ktorej dáva Gašparovi Péchy-
mu staršiemu a Alžbete z Brezovice [Berzeviczi] do zálohu troch podda-
ných z Rožkovian.
Originál, s 2 pečaťami.
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Listina 453. 12. novembra 1664. Zemplín. Listina Žofie zo Žehne [Segh-
nyei], manželky Ladislava Farkasa z Bohdanoviec [Bogdányi], podľa kto-
rej svojej sestre Eve zo Žehne [Seghnyei], manželke Andreja Pécsi-ho,
odstupuje rosálysky [Rozsály, SV Maďarsko] statok, majetok v Bušov-
ciach [Busócz] a okrem toho jej vyplatí 1000 uhorských forintov.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 454. 27. januára 1666. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
ktorou osvedčuje, že od Gašpara Péchy-ho, syna Pavla Péchy-ho star-
šieho, prevzala všetky peniaze, ktoré menovaný vyzbieral vo forme daní
počas svojho slúžnovstva.
Originál, na papieri, s poodlamovanou pečaťou.

Listina 455. 14. januára 1667. Lúčka [Lucska]. List Krištofa a Františka
Tahy-ovcov rodine Péchy, v ktorom ju prosia o to, aby opäť dávali svoje
lesy poddaným do prenájmu.
Originál, na papieri, s polámanou uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 457. 8. júna 1667. Prešov. List Abraháma Saarossy-ho [zo Šariša]
rodine Péchy, v ktorom prosí o drevo vhodné na výrobu šindľov.
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 458. 19. júna 1667. Bolly [asi Boľ, Zemplín]. Listina Andreja
Péchy-ho, ktorou menovaný dáva statok v Rozsály-i [Maďarsko], patriaci
jeho manželke Eve zo Žehne [Segney] do zálohu Ladislavovi Farkasovi
a jeho manželke Žofii zo Žehne [Segney] za 1000 uhorských forintov.
Pôvodný koncept.

Listina 461. 5. mája 1669. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. List Gaš-
para Péchy-ho svojmu švagrovi Štefanovi Kováczovi, v ktorom píše vo
veci majetkov, ktoré zdedil po nebohom svokrovi Andrejovi Kisovi.
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 462. 14. augusta 1669. Pottendorf [v Dolnom Rakúsku]. Listina
krajinského sudcu Františka Nádasdi-ho, ktorou nariaďuje svojmu sud-
covi magistrovi Valentovi Szenthe-mu, aby primäl Ladislava Vattyay-ho
[z Vatty, Maďarsko], resp. jeho vdovu Annu z Bertotoviec [Bertóthy] a jej
syna Jána Vattyay-ho [z Vatty], aby vydali počet zo svojho poručníc-
tva Eve zo Žehne a z Ploského [Zegnyey Lapispataki], manželke Andreja
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Péczy-ho.
Originál, na papieri, s pečaťou. Zachovala sa aj kópia z toho istého obdo-
bia.

Listina 463. 10. januára 1670. Zborov. Listina grófa Juraja Erdődi-ho,
ktorou ustanovuje podiel [deputát] Štefana Péchy-ho.
Originál.

Listina 464. 12. apríla 1670. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej sa
šarišský vicišpán Gašpar Péchy a jeho manželka Mária Kissová postarali,
aby v prípade ich smrti majetok zdedil ich adoptovaný syn Ján, syn An-
dreja Brecza, alebo Andrej, syn Erže [Alžbety, ale tu je „Örzse“] Kissovej
a Andreja Brecza.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 4. augusta 1706.

Listina 465. 24. januára 1672. Listina v slovenskom jazyku, podľa ktorej
Gašpar Péchy požičiava 6 forintov na lúku vedľa Krakovca.
Originál, na papieri.

Listina 466. 25. februára 1672. Listina Jána Péchy-ho, podľa ktorej sa
so Štefanom Péchy-m podelili o svojich poddaných.
Originál.

Listina 467. 25. marca 1672. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej
Eva zo Žehne [Segniey], manželka Andreja Péchy-ho z Pečovskej Novej
Vsi [Péchuyfalusi], poveruje svojím zastupovaním v sporných záležitos-
tiach kráľovského prokurátora [alebo právnika alebo úradníka] Mikuláša
Maylath-a, kráľovského podúradníka [tiež môže byť nejaký právnik niž-
šieho rangu ako predchádzajúci], atď.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 468. 25. marca 1672. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej sa
Andrej, syn Jána Péchy-ho, a jeho manželka Eva, dcéra Juraja zo Žehne
[Segnyey], vzájomne dohodli na svojich testamentoch tak, že všetky zís-
kané majetky v Pečovskej, Novej Vsi, Bušovciach, Malej Lomnici, Korláte
[Maďarsko] a Vlachoch nad Bodrogom [Bodrogolaszi, Maďarsko] budú
vzájomne dediť po sebe.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 469. 9. marca 1673. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
vdovy po Štefanovi Csergő a jej syna Juraja, podľa ktorej si berú ďalšiu
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pôžičku na zem, ktorú dali do zálohu vdove po Andrejovi Péchy-m.
Originál, na papieri.

Listina 470. 3. júna 1673. Pečovská Nová Ves [Péczi-Ujfalu]. Listina
Ľudovíta Péczy-ho, podľa ktorej dáva do zálohu svoju lúku v Pečovskej
Novej Vsi za 36 uhorských forintov Eve zo Žehne [Segnei], vdove po An-
drejovi Péczy-m.
Originál, na papieri, s odlomenou pečaťou.

Listina 472. 6. júla 1674. Pečovská Nová Ves [Pécsi-Ujfalu]. Zápisnica ša-
rišského župného úradu o vypočutí svedkov, vyšetrovaných vo veci brány
vedúcej do ovocného sadu vdovy po Andrejovi Péchy-m.
Originál, na papieri, s dvoma pečaťami.

Listina 473. 31. decembra 1674. Bratislava. Listina kráľa Leopolda I.,
ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby vyslala s kráľovými poverencami
Gabrielom z Kapušian [Kapy], atď. svojho prísažného človeka, aby títo
spolu vypočúvali svedkov zo Spišskej a Šarišskej župy v záujme Evy zo
Žehne [Segnyey], vdovy po Andrejovi Péchy-m.
Z listiny Spišskej kapitulyzo dňa 14. februára 1675.

Listina 474. 31. decembra 1674. Bratislava. Listina kráľa Leopolda I.,
ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby kráľovskú listinu, vydanú v zá-
ujme Evy zo Žehne [Segnyei], vdovy po Andrejovi Péchy-m, ďalej jej
synov: Alexandra a Juraja a jej dcér: manželky Jána Székely-a z Doby
[Dobay, Doba je v Rumunsku], manželky Ľudovíta Deősőffy-ho z Cser-
neka [Cserneki, Csernek=Cernuc je v Rumunsku], preposlala šarišskému
vicišpánovi Gabrielovi Péchy-mu staršiemu.
Z listiny Spišskej kapituly zo dňa 14. februára 1675.

Listina 475. 1674. Podrobný súpis poddanských pozemkov patriacich
k panstvu Rozsály [Maďarsko] a vyúčtovanie všetkých príjmov z tohto
panstva podané Samuelom Nagyom.
Originál, na papieri, 7 ks.

Listina 476. 14. februára 1675. Listina Spišskej kapituly, ktorá osved-
čuje, že v súlade s nariadením kráľa Leopolda I. zo dňa 31. decembra
1674, šarišského vicišpána Gabriela Péchy-ho staršieho oboznámili s krá-
ľovskou listinou, vydanou v záujme vdovy po Andrejovi Péchy-m atď.
Originál, na papieri, s pečaťou.
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Listina 477. 14. februára 1675. Listina Spišskej kapituly, ktorou hlási
kráľovi Leopoldovi I., že v súlade s jeho nariadením zo dňa 31. decembra
1674 vyslala s Ľudovítom Ztankay-m kanonika Andreja Ondreikovicsa,
ktorí dňa 4. februára v záujme vdovy po Andrejovi Péchy-m vykonali
šetrenie vo veci istého záhradného vchodu.
Originál, na papieri, s pečaťou. Nota bene: v listine je vyznačený vek
mnohých členov rodiny Péchy.

Listina 478. 1. júna 1675. Pečovská Nová Ves [Péchy-Uyfalu]. Eva zo
Žehne, vdova po Andrejovi Péchy-m a jej synovia: Alexander a Juraj,
ďalej Alžbeta z Brezovice [Berzeviczy], vdova po Gašparovi Péchy-m
staršom a jej synovia: Ján a Štefan uzatvárajú dohodu ohľadne istých
častí majetku.
Originál, na papieri, s 5 pečaťami. Zachovala sa aj kópia.

Listina 479. 25. júla 1675. Pečovská Nová Ves [Péczi-Uyfalu]. Listina
rodiny Péchy, podľa ktorej Ľudovítovi Péchy-mu dajú jednu lúku za to,
že mierovým spôsobom urovnal spor, týkajúci sa istej záhradnej brány,
ktorý vyvstal medzi Evou zo Žehne [Segniei], vdovy po Andrejovi Péchy-
m a jej synmi na jednej strane a Alžbetou z Brezovice [Berzoveczi], vdovy
po Gašparovi Péchy-m a jej synmi na druhej strane.
Originál, na papieri, so 6 pečaťami.

Listina 480. 25. októbra 1675. Pečovská Nová Ves [Péchy-Uyfalu]. Lis-
tina Jána Péchy-ho mladšieho, podľa ktorej menovaný dáva svoju zem
[roľu, pozemok] pod Michalkou [Mihályka] do zálohu Eve zo Žehne [Seg-
nyei] za 20 forintov.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 481. 1. mája 1676. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
Gašpara Péchy-ho mladšieho, podľa ktorej menovaný dáva svoju zem
[roľu, pozemok] pri/vedľa Habzika do zálohu Eve zo Žehne [Seghnyei]
za 15 uhorských forintov.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 482. 20. mája 1676. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
podľa ktorej Ján Péchy starší v mene rodiny Geletfi na jednej strane
a Štefan Dessőffy z Ruskej Vole nad Popradom [Volyai], Štefan Dessőffy
z Torysy [Tárczai], Štefan a Adam Dessőffy z Ľubotína [Lyubotini], ako aj
Ladislav Dessőffy v mene rodiny Dessőffy na druhej strane sa dohodli, že
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ukončia spory, ktoré vypukli medzi oboma rodinami po násilných činoch
proti manželke Gašpara Péchy-ho a manželke Jóba Zmeskala, atď.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 483. 4. júna 1676 (v origináli je nesprávne písané 1666). Stre-
távka [Kis-Szeretva]. Listina užského župného úradu, podľa ktorej sudca
Pavol Orbán nariadil rozdeliť majetok Stretávka [Kis-Szeretva] medzi
Margitu Dessőffiovú, manželku Jána Péchy-ho, Annu Dessőffiovú, man-
želku Františka Pongrácza a Juraja Dessőffi-ho.
Z listiny kráľa Leopolda I. zo dňa 9. decembra 1676.

Listina 484. 29. júna 1676. Humenné. Listina zemplínskeho župného
úradu, podľa ktorej na príkaz sudcu Pavla Orbána sa majú majetky Rad-
vaň [Radvány, dnes Radvaň nad Laborcom] atď. v Užskej župe rozdeliť
medzi Margitu Dessőffiovú, manželku Jána Péchy-ho, Annu Dessőffiovú,
manželku Františka Pongrácza a Juraja Dessőffi-ho.
Z listiny kráľa Leopolda I. zo dňa 9. decembra 1676.

Listina 485. 2. júla 1676. Mukačevo. Listina berežského župného úradu,
podľa ktorej na príkaz sudcu Pavla Orbána sa statok Deda [maď. Déda,
ukr. Dida] má rozdeliť medzi manželku Jána Péchy-ho Margitu Dessőffi-
ovú, manželku Františka Pongrácza Annu Dessőffiovú a Juraja Dessőffi-
ho.
3. júla 1676. Mukačevo. To isté platí aj pre vinicu na „musajskom“ kopci.
Z listiny kráľa Leopolda I. zo dňa 9. decembra 1676.

Listina 493. 23. decembra 1678. Debrecín. Listina kapitána Zvolenskej
župy Andreja Géczy-ho z Hronseku [Garamszöghy], podľa ktorej si poži-
čiava od Gašpara Péchy-ho 240 uhorských forintov, za ktoré ručí svojím
dôstojníckym platom.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 494. 1678. Levoča. Listina spišského župného snemu, ktorý os-
vedčuje, že Ján z Vítkoviec [Vitkóczy] a jeho súrodenci: Andrej, Ilona
[Helena], Anna a Katarína dostali od kráľa Leopolda I. šľachtický armáles
[zemiansky list] s erbom.
Kópia.

Listina 498. 15. februára 1681. Listina Spišskej kapituly, ktorá hovorí
o závete Evy zo Žehne [Seghnyey], vdovy po Andrejovi Péchy-m, a síce že
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s výnimkou dedičstva odkázaného svojej vnučke Eve Dessőffyovej a Jánovi
Székely-ovi, všetko ponecháva svojmu synovi Alexandrovi Péchy-mu.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 500. 14. januára 1682 (?). Lipany [Héthárs]. Listina šarišského
župného úradu, ktorou podávajú hlásenie o vypočúvaní svedkov v pros-
pech záležitosti Alžbety Keczerovej, vdovy (!) po Jánovi Péchy-m.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 501. 3. marca 1682. Sabinov. Listina Jána Péchy-ho, podľa ktorej
dáva do zálohu svoj diel hanigovského majetku Eve zo Žehne [Segnyei],
vdove po Andrejovi Péchy-m za 200 uhorských forintov.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 502. 12. januára 1683. Zoznam [súpis] všetkého imania nebohého
Jána Péchy-ho v Lipanoch.
Originál, na papieri.

Listina 503. 21. januára 1683. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej
Gašpar Péchy anuloval svoj závet v prospech Bretz-a, ináč Jána Csis-
zára, a všetko imanie ponecháva snúbenici Judite Szalay-vej [zo Zaly,
Maďarsko].
Jednoduchá kópia. Zápis sa zachoval aj listine Jágerskej kapituly zo dňa
23. apríla 1706.

Listina 504. 24. mája 1683. Sabinov. Listina Mateja z Rožkovian [Rosko-
ványi], podľa ktorej dáva svojho poddaného Adama Kötelesa [Povrazníka]
do zálohu Alžbete z Brezovice [Berzeviczy].
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 505. 21. augusta 1683. Prešov. Listina Gašpara Péchy-ho, ktorý
sa zaväzuje splatiť svoj dlh vo výške 500 forintov Gabrielovi Péchy-mu
a jeho manželke Kristíne Máriássyovej.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami (v 2 exemplároch). Nota bene: Na rube
jedného exempláru Gabriel Péchy dňa 10. augusta 1684 potvrdzuje, že od
vdovy po Gašparovi Péchy-m, potom manželky Alexandra Péchyho Judity
Szalayovej [zo Zaly] prijal 500 forintov. Originál, s pečaťou.

Listina 506. 23. decembra 1683. Bardejov. List bardejovskej mestskej
rady prešovskému kapitánovi Alexandrovi Péchy-mu, v ktorom vyslovuje
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poďakovanie za vyslanie poručíka Jána Aczéla.
Originál, na papieri, s uzatváracou pečaťou.

Listina 507. 1683 (?). Listina Alexandra Péchy-ho a jeho synovca Imri-
cha Péchy-ho, podľa ktorej si podelili dedičstvo po Ľudovítovi Péchy-m.
Dobová kópia.

Listina 508. 6. januára 1684. Závet [testament] Alžbety z Brezovice
[Berzeviczy], vdovy po Gašparovi Péchy-m staršom, podľa ktorého sa
dedičstvo má podeliť medzi Štefana Péchy-ho, Alžbetu Keczerovú, vdovu
po Jánovi Péchy-m, a Zuzanu Péchyovú.
Kópia.

Listina 509. 12. januára 1684. Linz. Listina kráľa Leopolda I., ktorý
vyzýva mešťanov mesta Bardejova pripojiť sa do odboja proti Turkom.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 510. 12. marca 1684. Listina Judity Szalay [zo Zaly], vdovy po
Gašparovi Péchy-m, ktorou dáva svoj zálohovaný dom v Keresztúri Kate
Pálfiovej, manželke Michala Horvátha.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 511. 27. mája 1684. Levoča. Listina Žofie Draveczkej, vdovy po
Žigmundovi Péchy-m, ktorá sa ňou zaväzuje zaplatiť za hrobové miesto
a pohreb jej nebohého manžela slovenskému evanjelickému kostolu v Le-
voči 100 uhorských forintov a poistenie tejto platby viaže na svoj pod-
danský pozemok v Pečovskej Novej Vsi.
Originál, na papieri s pečaťou. Nota bene: Na rube listiny Henrik Berze-
viczy, levočský jezuitský rektor potvrdzuje prevzatie 100 forintov dňa 22.
septembra 1698.

Listina 512. 1. augusta 1684. Listina slúžneho Františka Dobay-ho [z
Doby], podľa ktorej rozdelil úrodu po smrti Alžbety z Brezovice [Berze-
viczy] medzi siroty po Štefanovi Péchy-m a po Jánovi Péchy-m.
Originál.

Listina 513. 14. augusta 1684. Sabinov. Listina rodiny Péchy, ktorá
súhlasí s tým, aby gréckokatolícky kňaz Milian Bazil predal svoju faru
v Hanigovciach gréckokatolíckemu kňazovi Jánovi Viszovskému za 200
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forintov.
Originál, na papieri, s troma pečaťami. (1 latinský a 1 maďarský exem-
plár)

Listina 514. 14. augusta 1684. Sabinov. Slovenská listina Jána Wysows-
kého o pôžičke 100 forintov.
Originál, na papieri.

Listina 516. 1684. Listina Štefana Péchy-ho, ktorou vyzýva vdovu po
Jánovi Péchy-m, aby prevzala dedičstvo, ktoré prislúcha jej deťom.
Veľmi okyptené. Pravdepodobne kópia.

Listina 517. 9. februára 1685. List synov Štefana Péchy-ho: Františka
a Štefana, podľa ktorého si menovaní požičiavajú 66 uhorských forintov
od Alexandra Péchy-ho a jeho manželky, pričom za ne dávajú do zálohu
svoje dedičstvo v Pečovskej Novej Vsi po Gašparovi Péchy-m mladšom,
ktoré zabavila kráľovská pokladnica.
Originál, na papieri, s 5 pečaťami.

Listina 518. 16. marca 1685. Tisza-Tokaj. Listina Michala Péchy-ho,
podľa ktorej si menovaný berie na jeden rok do prenájmu tisza-tokajskú
krčmu od Pavla Szalay-ho staršieho.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 519. 8. mája 1685. Zoznam polí, ktoré sa dostali k Štefanovi
Péchy-mu.
Originál.

Listina 520. 22. decembra 1685. Sabinov. Listina Jána Péchy-ho, podľa
ktorej berie do zálohu zem [pole] Žofie Szentiványiovej [Svätojánskej, zo
Svätého Jána]. [Pozn. prekl.: Veľmi nejasne formulované, môže to byť aj
naopak!]
Originál, s pečaťou.

Listina 521. 19. januára 1686. Košice. List Ladislava Szentiványiho [Svä-
tojánskeho] Baltazárovi Péchy-mu, ktorým ho informuje o zabavení [odo-
bratí] majetkov tých, ktorí zahynuli počas povstania.
Originál, na papieri, s pečaťou.
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Listina 522. 26. januára 1686. Sabinov. Listina Žigmunda a Alexandra
Péchy-ovcov, podľa ktorej si vzájomne vymenili isté pozemky.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 523. 27. apríla 1686. Prešov. Listina Baltazára Péchy-ho z Pečov-
skej Novej Vsi [Péchujfalusi], ktorou ponúka Spišskej komore platiť ročný
nájom za majetky, ktoré boli zhabané jeho otcovi Ľudovítovi Péchy-mu
za účasť v povstaní.
Dobová kópia.

Listina 525. 31. augusta 1686. Bardejov. Odpoveď Spišskej komory Bal-
tazárovi Péchy-mu, v ktorej požaduje za prenájom konfiškovaného dedič-
ného majetku v Lomničke [Malej Lomnici, Kis-Lomnicz] vyššiu sumu.
Dobová kópia.

Listina 526. 26. decembra 1686. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Lis-
tina Judity Szalay [zo Zaly], manželky Alexandra Péchy-ho, podľa ktorej
odovzdá majetok Žigmunda Péchy-ho, ktorý má v zálohu, potomkom
Františka Péchy-ho: Pavlovi, Martinovi, Michalovi, Františkovi, Kristíne
a Ilone Péchy-ovcom za výkupné vo výške 500 forintov.
Jednoduchá kópia z 18. stor.

Listina 527. 1675–1686. Záznam o chýbajúcich listinách z rodinného
archívu.
1 ks

Listina 528. 7. marca 1687. Pečovská Nová Ves [Péchujfalu]. Listina
šarišského župného úradu, podľa ktorej sa dedičia po Františkovi Péchy-
m, t.j. jeho vdova Barbora Nagyová Budai [z Budína] [správne má byť
Dadai, z Dady, asi to má byť Tiszadada, východné Maďarsko], ďalej jeho
deti: Pavol, Martin, Michal a František dohodli o rozdelení majetku.
Jednoduchá kópia overeného odpisu z roku 1756.

Listina 529. 23. júna 1687. Pečovská Nová Ves [Pécsy-Ujfalu]. Listina
Jána Péchy-ho, ktorou ubezpečuje Lukáša Dzurika, že mu neodníme zá-
lohovanú lúku Ivana Hrabczáka [Hrabčáka].
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 530. Pred 30. júnom 1687. Baltazár Péchy sa obracia k Spišskej
župe a žiada ju intervenovať u komory, aby sa jeho rodový statok nedostal
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Adamovi Czimmermanovi.
Originál, na papieri. Na rube rozhodnutie župy zo dňa 30. júna 1687.

Listina 531. Medzi 1687–1691. List jágerského biskupa Juraja Fenesy-
ho kardinálovi Leopoldovi Kolonichovi, v ktorom ho prosí o udelenie diš-
penzu Alexandrovi Péchy-mu, týkajúceho sa jeho manželstva s Juditou
Szalayovou [zo Zaly], a o vrátenie jeho majetkov, zabavených v tejto sú-
vislosti.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 532. 18. januára 1688. Pečovská Nová Ves [Pécsy-Ujfalu]. Lis-
tina Štefana Záborského mladšieho, ktorou potvrdzuje, že od Alexandra
Péchyho prijal 100 forintov, ktoré mu pôvodne dlhoval nebohý Gašpar
Péchy.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 533. 14. februára 1688. Pečovská Nová Ves [Pécsi-Uyfalu]. Lis-
tina Jána Péchy-ho staršieho, podľa ktorej dáva svoju oráčinu za 14 uhor-
ských forintov do zálohu Eve zo Žehne [Segnyei].
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 534. 16. apríla 1688. Pečovská Nová Ves [Pécsi-Ujfalu]. Listina
Gašpara Péczy-ho, podľa ktorej dáva Jánovi Slivkovi a jeho manželke
Žofii Bohušovej [Bohus] do zálohu lúku za 20 uhorských forintov. [Pozn.
prekl.: Nejasne formulované, možno aj opačne: menovaní dali lúku do
zálohu Péchymu.]
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 535. 29. mája 1688. Mecsellya Listina šarišského župného úradu,
ktorá referuje o vyšetrovaní uskutočnenom na moste cez riečku Ľutinka
[Litinke] pri Pečovskej Novej Vsi.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 536. 3. júla 1688. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
šarišského župného úradu pojednáva o vypočúvaní svedkov v prospech
rodiny Péchy vo veci sporných hraníc [majetku].
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 537. 7. júla 1688. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
šarišského župného úradu referuje o [výsledkoch] vypočúvaní svedkov
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v prospech rodiny Péchy vo veci sporných hraníc [majetku].
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 538. 12. júla 1688. Košice. List Spišskej komory Alexandrovi
Péchy-mu, v ktorom mu oznamujú, že majetky zabavené nebohému Gaš-
parovi Péchy-mu, môže odkúpiť za 800 forintov.
Originál, na papieri, s 3 pečaťami.

Listina 539. 17. septembra 1688. Košice. Listina Michala Fabriczy-ho,
ktorou potvrdzuje, že od Alexandra Péchy-ho prijal 800 forintov za pe-
čovskonovoveský majetok zhabaný Gašparovi Péchy-mu.
Originál, na papieri.

Listina 540. 17. septembra 1688. Košice. Listina Spišskej komory, podľa
ktorej dávajú majetok zhabaný nebohému Gašparovi Péchymu do zálohu
na štyri roky Alexandrovi Péchy-mu a jeho manželke Judite Szalayovej
[zo Zaly] za 800 forintov.
Jednoduchá kópia z 18. stor. To isté sa píše aj v listine zo dňa 25. mája
1754.

Listina 541. 12. decembra 1688. Levoča. Listina krajinského sudcu Šte-
fana Csákyho, ktorou dáva príkaz, aby tie hnuteľné statky, ktoré nebohý
Gašpar Péchy nezákonne odniesol zo sabinovskej fary, boli vyňaté z jeho
pozostalosti a vrátené.
Podľa kópie, ktorú vyhotovil Jozef Ürményi dňa 1. marca 1815.

Listina 542. 1688. Listina šarišského vicišpána Ľudovíta Sztankay-ho,
ktorou nariaďuje slúžnemu Alexandrovi Berthóty-mu [z Bertotoviec], aby
Adama Dessőffyho predvolal pred súd zodpovedať sa z násilných činov
voči rodine Péchy.
Dobová kópia.

Listina 543. 1688. Listina šarišského župného úradu, ktorá ohlasuje vy-
konanie rozhodnutia súdu vo veci sporu medzi rodinou Péchy a Adamom
Dössőffy-m.
Pôvodný koncept.

Listina 544. 15. augusta 1689. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Lis-
tina dedičov po Eve zo Žehne [Segnyey], vdove po Andrejovi Péchy-m,
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podľa ktorej sa Alexander Péchy zaväzuje vyplatiť Kláre aj Eve Péchyo-
vým po 320 forintov ako dedičstvo.
Originál, na papieri, s 3 pečaťami.

Listina 545. 3. februára 1690. Listina Prešporskej [bratislavskej] kapi-
tuly, ktorou ostrihomský arcibiskupský tajomník Gabriel Palugyai [z Pa-
ludze] splnomocňuje svojho mladšieho brata Lenárta Palugyaiho [z Palu-
dze], aby zariadil a sprostredkoval jeho uvedenie do majetkov Alexandra
Péchy-ho a Judity Szalayovej.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 546. 27. apríla 1690. Prešov. Listina verejnosti šarišskej župy,
podľa ktorej pre plebána v Malom Šariši prepíšu listinu zo dňa 7. marca
1668, v ktorej sú spísané zeme patriace tejto fare.
Originál, pergamen, s polámanou visiacou pečaťou. Nota bene: Protire-
formácia.

Listina 547. 2. júna 1690. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Dlžobný
úpis Jána Péchy-ho na 5 uhorských forintov v slovenskom jazyku.
Originál, na papieri.

Listina 548. 13. júna 1690. Viedeň. Listina kráľa Leopolda I., ktorou za-
bavuje všetky statky Alexandra Péchyho a Judity Szalayovej, ako aj pe-
čovskoveské [péchfalusi], ľutinské [litinyei], hanigovské [hanyigóczi] a olej-
níkovské [olenyiki] statky Gašpara Péchyho strašieho, v prípade prvých
dvoch kvôli zakázanému manželskému spolužitiu, v prípade ostatného
kvôli účasti v Teököli-ovskom hnutí, a daruje všetko Gabrielovi Palugyay-
mu [z Paludze].
Originál, pergamen, s visiacou pečaťou.

Listina 549. 15. júna 1690. Viedeň. Listina kráľa Leopolda I., ktorou
nariaďuje Jágerskej kapitule vyslať s poverencami Andrejom a Petrom
Szirmay-m [zo Szirmy, Maďarsko, dnes časť Miškovca], atď., svojho prí-
sažného človeka, aby spolu uviedli Gabri’-ela Palugyay-ho [z Paludze]
do užívania majetkov zhabaných Alexandrovi Péchy-mu a Judite Szalay-
ovej, ako aj majetkov Gašpara Péchy-ho.
Z hlásenia jágerskej kapituly zo dňa 5. augusta 1690.

Listina 550. 1. augusta 1690. Hrhov [Spišský, Görgő]. Listina krajin-
ského sudcu grófa Štefana Csákyho, ktorou nariaďuje Jágerskej kapitule,
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aby s jeho poverencami Ľudovítom Dessőffy-m, Jurajom Uszom, atď. vy-
slala svojho prísažného človeka, aby títo uskutočnili vypočutie svedkov
v záležitostiach Alexandra Péchyho.
Z troch listín Jágerskej kapituly zo dňa 12. augusta 1690.

Listina 551. 5. augusta 1690. Listina Jágerskej kapituly, ktorou hlási
kráľovi Leopoldovi I., že v súlade s jeho nariadením zo dňa 15. júna
vyslala s Jurajom Szárazom kanonika Mikuláša Krutsay-ho, a títo síce
uviedli Gabriela Palugyayho [z Paludze] do užívania zhabaných péchy-
ovských majetkov, ale Alexander Péchy proti tomu protestoval.
Jednoduchá kópia z 18. stor.

Listina 552. 12. augusta 1690. Listina poverenca krajinského súdu Ladi-
slava Szent-Iványiho [Svätojánskeho, zo Svätého Jána] a jágerského kano-
nika Mikuláša Doricha, v ktorej referujú o vypočutí svedkov v záležitosti
medzi Alexandrom Péchy-m a sabinovským plebánom Jurajom Jelentsit-
som [Jelenčičom].
Jednoduchá kópia z 18. stor.

Listina 553. 12. augusta 1690. Listina Jágerskej kapituly, ktorou hlási
krajinskému sudcovi grófovi Štefanovi Csákymu, že s poverencom Ladi-
slavom Szent-Iványi-m [Svätojánskym, zo Svätého Jána] vyslali kanonika
Mikuláša Doricha, ktorí vykonali šetrenie vo veci zemianstva Juraja Szá-
raza. V ďalšej listine s rovnakým dátumom dávajú na vedomie, že pri
uvádzaní Gabriela Palugyayho do majetku menovaný nebol prítomný,
ani nik ho nereprezentoval. V treťom hlásení dávajú na vedomie, že nik
z pánov bratov [rodiny, rodu] sa nestaval proti manželstvu ktoré uzavreli
Alexander Péchy a Judita Szalayová.
Originály, na papieri, s pečaťou (3ks). Ku každel listine sa zachoval aj
jednoduchý odpis (3 ks). Nota bene, je tu poznamenaný aj vek mnohých
členov rodiny.

Listina 554. 11. septembra 1690. Košice. Listina Lenarda Palugyayho
[z Paludze], podľa ktorej je ochotný za 1000 rýnskych forintov odovzdať
Alexandrovi Péchymu a Judite Szalayovej zhabané péchy-ovské majetky,
ktoré kráľ daroval Gabrielovi Palugyaymu.
Originál, na papieri, so 4 pečaťami.

Listina 555. 14. septembra 1690. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Lis-
tina Lenarda Palugyayho [z Paludze], ktorou potvrdzuje, že od Alexandra
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Péchyho prevzal 500 rýnskych forintov výmenou za péchyovské majetky,
ktoré kráľ daroval jeho bratovi Gabrielovi Palugyaymu.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 556. 2. februára 1691. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
Jána Péchyho staršieho, podľa ktorej odstupuje dvoch svojich ľutinských
poddaných Alexandrovi Péchymu.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 557. 27. apríla, 27. júla a 4. septembra 1691. Pečovská Nová Ves
[Péchy-Ujfalu]. Listiny Jána Péchyho staršieho, potvrdzujúce, že si bral
pôžičky od Alexandra Péchyho a jeho manželky Judity Szalayovej.
Originály, na papieri, s pečaťou (3ks).

Listina 558. 11. mája 1691. Oravský hrad. Listina Lenarda Palugyaiho,
ktorou potvrdzuje, že od Alexandra Péchyho prevzal 500 rýnskych forin-
tov.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 559. 23. mája 1691. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
šarišského župného úradu, podľa ktorej sa ustanovujú [zisťujú] novoveské
cesty.
Originál, na papieri s 2 pečaťami.

Listina 560. 10. júla 1691. Listina kontrolného oddelenia Spišskej ko-
mory, podľa ktorej za pohľadávku baróna Jozefa Joanelly-ho vo výške 12
000 forintov mu poukazujú majetky v Lomničke atď., zhabané Ľudovítovi
Péchy-mu.
Kópia z 18. stor.

Listina 561. 14. júla 1691. Červenica [Veresalma]. List Adama Dessőf-
fyho rodine Péchy, v ktorom ju prosí o vyjadrenie k vzniknutému hranič-
nému sporu.
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 562. 10. decembra 1691. Pečovská Nová Ves [Péch-Ujfalu]. Lis-
tina Jozefa Joanelli-ho, podľa ktorej menovaný predáva majetky zhabané
Ľudovítovi Péchy-mu v Hanigovciach, Ľutine a Olejníkove Alexandrovi
Péchymu a jeho manželke Judite Szalayovej.
Originál, na papieri, s pečaťou.
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Listina 563. 24. februára, 15. marca, 4. apríla, 25. a 29. mája, 11. júna,
18. júla a 24. septembra 1692. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listiny
Jána Péchyho staršieho, podľa ktorých dáva za menšie pôžičky do zálohu
rôzne časti majetku.
Originály, na papieri s pečaťou (8 ks).

Listina 564. 8. a 12. januára, 24. a 27. septembra 1693. Pečovská Nová
Ves [Péchy-Ujfalu]. Listiny Jána Péchyho staršieho, podľa ktorých berie
pôžičky od Alexandra Péchyho a jeho manželky Judity Szalayovej a ručí
za ne svojimi majetkami.
Originály, na papieri, 4 ks.

Listina 565. 8. januára a 10. marca 1693 (podľa starého kalendára).
Slovenské listy Petra Bukoweckého Gabrielovi Péchy-mu.
Originály, na papieri, 2 ks.

Listina 566. 31. januára 1693. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
Alexandra Péchy-ho a synov Františka Péchy-ho: Martina a Františka,
podľa ktorej si vzájomne vymenili časti novoveského majetku.
Originál, na papieri, so 4 pečaťami.

Listina 567. 12. februára 1693. Viedeň. Listina kráľa Leopolda, ktorou
nariaďuje verejnosti šarišskej župy, aby vyriešila spornú záležitosť, ktorá
vyvstala počas služobného vyslania medzi Jánom Brezinaym [z Breziny]
a Alexandrom Péchy-m.
Jednoduchá kópia z 18. stor.

Listina 568. 10. marca 1693. Slovenský list Petra Lipnického rodine
Péchy.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 569. 5. mája 1693. Nová Ves [Ujfalu]. Slovenská listina Michala
Thalay-ho, ktorou potvrdzuje, že si berie peňažnú pôžičku oproti zálohu.
Originál, na papieri.

Listina 570. 15. januára 1694. Pečovská Nová Ves [Péchy-Ujfalu]. Listina
Jána Péchyho staršieho, podľa ktorej dáva Alexandrovi Péchymu a jeho
manželke do zálohu svoj pozemok.
Originál, na papieri, s pečaťou.
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Listina 571. 24. januára (?) 1694. Szent-Mihály. Listina krajinského
sudcu grófa Štefana Csákyho, ktorou nariaďuje šarišskému župnému úra-
du, aby vypočul svedkov v prospech Alexandra Péchyho.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 572. 12. februára 1694. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej
Žofia Zelnerová, manželka Jána Melcela poverila Alexandra Péchy-ho za-
stupovaním jej osoby v procese týkajúcom sa jej vinice nazvanej Saygó.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 573. 23. februára 1694. Iliašovce [Illyésfalva]. Listina grófa Šte-
fana Csákyho, ktorou nariaďuje Spišskej kapitule, aby vykonala vypočú-
vanie svedkov v procese Žofie Szentiványiovej [Svätojánskej, zo Svätého
Jána], manželky Juraja Dobayho [z Doby].
Z hlásenia Spišskej kapituly zo dňa 3. marca.

Listina 574. 3. marca 1694. Listina Spišskej kapituly, ktorá podáva
hlásenie o vypočúvaní svedkov, ktoré uskutočnila na príkaz krajinského
sudcu grófa Štefana Csákyho vo veci Žofie Szentiványiovej [Svätojánskej,
zo Svätého Jána], manželky Juraja Dobayho [z Doby], vdovy po Štefanovi
Péchy-m.
Originál, s pečaťou. (S uvedením veku viacerých členov rodiny.)

Listina 575. 22. marca 1694. Pečovská Nová Ves. Listina Alexandra
Péchyho a Jána Kropilyáka [Kropiľaka], podľa ktorej si medzi sebou vy-
menili časti novoveského majetku.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 578. 15. septembra 1694. Prešov. Listina šarišského vicišpána
Alexandra Keczera, ktorou nariaďuje slúžnym Jánovi Róthovi a Žigmun-
dovi Dobaymu, aby vyzvali vdovu po Štefanovi Péchym, teraz manželku
Juraja Dobayho, aby sa dostavila pred úrad, pred súd vo veci poručníctva
jej detí.
Z listiny Šarišskej župy zo dňa 9. apríla 1695.

Listina 579. 11. októbra 1694. Listina Spišskej kapituly, v ktorej hlási
kráľovi Leopoldovi I., že vykonajúc jeho nariadenie zo dňa 4. augusta,
uviedli sabinovského sudcu do užívania majetku po nebohom nevernom
Andrejovi Dobay-m.
Originál, s pečaťou.
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Listina 580. 9. decembra 1694. Košice. List Spišskej komory Baltazárovi
Péchymu, ktorým ho predvoláva vo veci mlyna, ktorý čiastočne vlastní
Ľudovít Péchy.
Originál, na papieri, s 3 pečaťami.

Listina 581. 9. februára (3 ks), 21. mája, 2. júna, 19. júna, 9. septembra
(3 ks), 30. novembra a 12. decembra 1695. Pečovská Nová Ves. Listiny
Jána Péchyho staršieho, podľa ktorých za pôžičku dáva do zálohu časti
majetku.
Originál, na papieri, 11 ks.

Listina 583. 9. apríla 1695. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
podľa ktorej sa Alexander Péchy a vdova po Štefanovi Péchym, manželka
Juraja Dobayho dohodli ohľadne poručníctva nad sirotami po Štefanovi
Péchy-m: Zuzanou, Jurajom a Michalom.
Dobová kópia.

Listina 584. 11. apríla 1695. Pečovská Nová Ves. Listina Ezechiela Ber-
zeviczyho [z Brezovice], podľa ktorej odstupuje deti svojho poddanného
Juraja Kosára Alexandrovi Pécsi-mu.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 585. 11. mája 1695. Prešov. Prípis verejnosti Šarišskej župy na
vojenský komisariát, v ktorom sa prihovárajú za to, aby komisariát vy-
počul prosbu [žiadosť], ktorú prednesie Alexander Péchy v mene župy.
Originál, na papieri, s uzatvárajúcou pečaťou.

Listina 586. 18. júna 1695. Bardejov. List Pavla Korotnoky-ho [z Ko-
rytného] Žofii Szentiványiovej [Svätojánskej, zo Svätého Jána], manželke
Juraja Dobayho [z Doby], podľa ktorého jej daruje zbehnutých podda-
ných.
Originál, s pečaťou.

Listina 588. 7. októbra 1695. Pečovská Nová Ves. Listina Andreja Da-
lecziczkého [z Daletíc] a jeho druhov, ktorí sa zaručili, že lipovecký Ďurko
Varga, odsúdený za krádež, sa polepší.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 589. 15. mája 1696. Szent-Mihály. Listina krajinského sudcu
grófa Štefana Csáky-ho, v ktorej ustanovuje [konštatuje] vek synov ne-
bohého Štefana Péchy-ho: Juraja a Michala.
Originál, na papieri, s pečaťou.
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Listina 590. 7. júla, 21. augusta,20. a 30. decembra 1696. Pečovská
Nová Ves. Listiny Jána Péchy-ho staršieho, podľa ktorých si berie pôžičky
oproti zálohom zo svojich majetkov.
Originál, na papieri, 4 ks.

Listina 591. 22. augusta 1696. Široké [Siroka]. Hlásenie o uvedení Im-
richa Hedry [z Hendrichoviec] a jeho manželky Barbory Berthóthy [z
Bertotoviec], ďalej ich detí: Ladislava a Krištofa, do užívania majetkov
Široké [Siroka], Hendrichovce [Hedri], Križovany [Szent-Kereszt], Hrabkov
[Hrábko], Ovčie [Kis-Vétész], Víťaz [Nagy Vétész], Kaproncza a Fričovce
[Frics].
Dobová kópia.

Listina 592. 11. októbra 1696. Pečovská Nová Ves. Listina Pavla, Judity,
Márie a Kláry Szalay-ovcov, podľa ktorej uzatvorili dohodu o rozdelení
dedičstva.
Originál, na papieri, s 9 pečaťami.

Listina 593. 26. novembra 1696. Pečovská Nová Ves. Listina šarišského
župného úradu o vypočúvaní svedkov vo veci lúky Ivana Pleczenika.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 595. 3. apríla 1697. Pečovská Nová Ves. Listina Jána Péchyho
staršieho, podľa ktorej zabezpečuje majetky pre svoju manželku Katarínu
Rhinelovú.
Originál, na papieri, s 5 pečaťami. Aj kópia.

Listina 596. 25. júla 1697. Pečovská Nová Ves. Listina Jána Péchyho
staršieho a Alexandra Péchyho, podľa ktorej si vzájomne vymieňajú časti
novoveského majetku.
Originál, na papieri, s 2 pečaťami.

Listina 597. 11. októbra 1697. Pečovská Nová Ves. Listina Pavla Zagaca,
ktorý sa ňou zaväzuje byť večným poddaným Alexandra Péchyho.
Originál, na papieri.

Listina 598. 19. októbra 1697. Pečovská Nová Ves. Listina Baltazára
Péchyho, podľa ktorej si požičiava 5 forintov od Františka Péchyho.
Originál, na papieri, s pečaťou.
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Listina 600. 9. mája 1698. Pečovská Nová Ves. Slovenská listina Kristíny
z Bertotoviec [Bertóti], podľa ktorej si na Ťarchu svojho majetku berie
pôžičku od Štefana Foxia [Foxius].
Originál, na papieri.

Listina 601. 13. mája 1698. Prešov. Listina šarišskej súdnej stolice, podľa
ktorej sa dospelo k dohode v hraničnom spore medzi Šambronom a Plav-
nicou.

Listina 602. 27. novembra 1698. Prešov. Listina grófa Štefana Csákyho,
ktorou odovzdáva rodine Péchy právo disponovať plebániou [farou] v Pe-
čovskej Novej Vsi.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 605. Marec (?) 1699. Lúčka [Lucska]. List rodiny Tahy rodine
Péchy, v ktorom prosí o odklad obnovenia [aktualizácie?] hraníc medzi
majetkami v Lúčke a Hanigovciach.
Originál, na papieri, vo veľmi zlom stave.

Listina 607. Pred 1699. Slovenská listina Jána Žilinského [Zilinsky],
ktorý si požičiava peniaze od Andreja Žilinského.
Overený odpis.

Listina 609. 28. augusta 1700. P. Nová Ves [P. Ujfalu]. Listina Baltazára
Péchyho, podľa ktorej si požičiava peniaze od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 610. 20. decembra 1700. Nagy-Rozvágy [Nagyrozvágy, SV Ma-
ďarsko]. List Juraja Pallagy-ho [z Pallagu, Maďarsko] Alexandrovi Pé-
chymu, v ktorom odpovedá na otázku položenú ohľadne jeho majetku.
Originál, s pečaťou.

Listina 611. 20. decembra 1700. Viedeň. Listina ostrihomského arcibis-
kupa Leopolda Kollonicha, ktorou oslobodzuje Alexandra Péchyho a jeho
manželku Juditu Szalaiovú spod prekážky uzatvorenia manželstva.
Originál, na papieri, s pečaťou.

Listina 612. 1700. Listina Evy Szinyei [zo Svine], vdovy po Adamovi
Péchym, ktorou vracia statok, ktorý jej dal do zálohu Ján Péchy.
Originál.
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Listina 613. 17. stor. bez udania roku. Zoznam listín vzťahujúcich sa
k získaným majetkom rodiny Péchy.
Originál.

Listina 614. 17. stor. bez udania roku. Zoznam zálohových listov nebo-
hého Jána Péchyho.
Originál.

Listina 615. 17. stor. bez udania roku. Smútočná reč na pohrebe Adama
Péchyho, ktorá zahŕňa aj krátku históriu rodiny Péchy.
Originál, na papieri.

Listina 616. 17. stor. bez udania roku. Hlásenie pre Šarišskú župu - vlast-
noručný koncept Alexandra Péchyho o výsledkoch rokovania s maršalom
Heiszlerom o spornej záležitosti medzi župou a nemeckým vojskom.
Originál.

Listina 617. 17. stor. bez udania roku. Prípis Alexandra Péchyho, vy-
slanca [poslanca Šarišskej župy], dvorskej komore, v ktorom žiada o ukon-
čenie praktík zneužívania pri vyberaní šarišských mýt a kňazských desiat-
kov.
Originál.

Listina 618. 17. stor. bez udania roku. Žiadosť Baltazára Péchyho ad-
resovaná dvorskej komore, v ktorej prosí o navrátenie viníc v Bénye
[dnes Erdőbénye, tokajská oblasť, Maďarsko], ktoré zhabali Ľudovítovi
Péchymu.
Originál.

Listina 619. 17. stor. bez udania roku. Zlomok spisu, týkajúci sa sporu
medzi rodinami Dessőffy a Péchy o priestor [pozemok] pri riečke Ľutinka
[Litinye].
Originál.

Listina 620. 17. stor. bez udania roku. Listina členov rodiny Dessewffy,
ktorou protestujú proti dohode, ktorú uzavrel Adam Dessewffy s rodinou
Péchy vo veci mostu cez Ľutinku.
Originál.

Listina 621. 17. stor. bez udania roku. Listina šarišského vicišpána Ale-
xandra Kettczera z Lipovca [Lipóczi, ide o dnešný Kecerovský Lipovec],
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ktorou poveruje slúžneho Žigmunda Dobayho [z Doby] predvolať Alžbetu
Kettczerovú, vdovu po Jánovi Péchy-m a po Žigmundovi Fehérváry-m [z
niektorého Bieleho hradu = Fehérváru, je ich viac] spolu so synmi: Gaš-
parom, Mikulášom a Štefanom Péchyovcami, vo veci Jána, syna Pavla
Péchyho, týkajúcej sa záležitosti so zálohom.
Kópia.

Listina 631. 17. stor. bez udania roku. Zoznam tovaru, ktorý treba na-
kúpiť v slovenčine.
Originál.

Listina 632. 17. stor. bez udania roku. Listina Gabriela Péchyho, ktorý
protestuje proti tomu, že lipianski mešťania neplatia mýto.
Originál.

Listina 636. 17. stor. bez udania roku. Listina Jána Péchyho staršieho,
ktorý dáva Alexandrovi Péchymu do zálohu svoju kúriu.
Originál, s pečaťou.

Listina 638. 22. februára 1701. Pečovská Nová Ves [P. Ujfalu]. Listina
Baltazára Péchyho, podľa ktorej si požičiava peniaze od Alexandra Pé-
chyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 640. 14. júla a 16. septembra 1701. Sabinov. Listy sabinovskej
mestskej rady rodine Péchy, ktoré sa týkajú hate postavenej na toku rieky
Torysy.
Originál, s pečaťou (2ks).

Listina 641. 5. augusta 1701. Listina Prešporskej kapituly, podľa ktorej
Gabriel Palugyay [z Paludze] prenecháva Alexandrovi Péchy-mu majetky
zabavené Gašparovi Péchymu, Alexandrovi Péchymu a jeho manželke.
Originál, s pečaťou. To isté sa nachádza aj listine Leopolda I. zo dňa 14.
augusta 1701.

Listina 643. 14. augusta 1701. Viedeň. Listina kráľa Leopolda I., ktorou
nariaďuje Jágerskej kapitule, aby s poverencami Jurajom Uszom, Ezechie-
lom Berzeviczim [z Brezovice], vyslala svojho prísažného človeka, ktorí by
uviedli Alexandra Péchyho do péchyovských majetkov, ktoré im prene-
cháva Gabriel Palugyay [z Paludze].
Podľa listiny Jágerskej kapituly zo dńa 4. apríla 1702.
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Listina 644. 14. augusta 1701. Viedeň. Listina kráľa Leopolda I., v ktorej
prepisuje a potvrdzuje tú listinu Prešporskej kapituly zo dňa 5. augusta
1701, podľa ktorej Gabriel Palugyay [z Paludze] prenecháva Alexandrovi
Péchy-mu majetky zabavené Gašparovi Péchymu, Alexandrovi Péchymu
a jeho manželke.
Originál, s visiacou pečaťou.

Listina 645. 24. septembra 1701. Prešporok. Listina Gabriela Palugyay-
ho [z Paludze], ktorou potvrdzuje, že od Alexandra Péchyho prijal 300
forintov.
Originál, s pečaťou.

Listina 646. 16. decembra 1701. P. Nová Ves [P. Ujfalu]. Prípis rodiny
Péchy mestu (?) Sabinovu vo veci predvolania kvôli hati na Toryse.
Originál.

Listina 647. 1701. Listina sabinovského mestského úradu, podľa ktorej
sa úrad dohodol s Péchyovcami vo veci hati postavenej na Toryse.
Originál, s pečaťou, v poškodenom stave.

Listina 648. 18. februára 1702. P. Nová Ves [P. Ujfalu]. Listina Adama
Péchy-ho staršieho, ktorou prevádza svoju pôdu [pole] na Alexandra Pé-
chyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 649. 25. februára 1702. P. Nová Ves [P. Ujfalu]. Listina Jána
Péchyho staršieho a Alexandra Péchyho, podľa ktorej si vymieňaju časti
novoveského majetku.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 650. 13. marca 1702. P. Nová Ves [P. Ujfalu]. List Žigmunda Pé-
chyho mladšieho Alexandrovi Péchymu, v ktorom ho prosí o intervenciu
vo veci oslobodenia od prekážky pre uzatvorenie manželstva.
Originál.

Listina 651. 4. apríla 1702. Listina Jágerskej kapituly, ktorou hlási krá-
ľovi Leopoldovi I., že v súlade s jeho nariadením zo dňa 14. augusta 1701
síce uviedli Alexandra Péchyho do užívania majetkov v Lomničke [Kis-
Lomnicz], Pečovskej Novej Vsi [P. Ujfalu], Bodrogkeresztúri [SV Maďar-
sko], Korláte [Korláth= Korlát, SV Maďarsko], ale proti tomu protestovali
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Mikuláš, Martin, Žigmund a František Pécsy-ovci, atď.
Originál, s pečaťou. Overený odpis zo dňa 24. novembra 1770 a jednodu-
chý odpis overeného odpisu z roku 1805.

Listina 652. 4. apríla 1702. Žiadosť Žigmunda Péchyho mladšieho a Evy
Péchyovej adresovaná ostrihomskému arcibiskupovi Leopoldovi Kolloni-
chovi, ktorou ho prosia o oslobodenie spod prekážky pre uzavretie man-
želstva, výmenou za to sú ochotní aj prestúpiť do lona cirkvi.
Originál, aj s Kollonichovým povolením.

Listina 653. 11. mája 1702. Lomnička [Kis-Lomnicz]. Listina Kataríny
Joanelli, ktorá odstupuje majetnícke práva svojich sirôt výmenou za 2248
forintov Alexandrovi a Imrichovi Péchyovcom, ďalej Krištofovi synovi
Krištofa Merse zo Svine [Szényei] a Márie Péchyovej, ako aj Zuzane Pé-
chyovej, vdove po Františkovi z Brezovice [Berzeviczi].
Originál, so 7 pečaťami.

Listina 655. 26. júla 1702. Sabinov. Slovenská listina Michala Schneidera
a Alžbety Wágnerovej.
Originál.

Listina 656. 10. novembra 1702. Mád [SV Maďarsko]. Listina kráľa Le-
opolda I., ktorou nariaďuje sudcovi Gabrielovi Szörény-mu, aby zabezpe-
čil právo Juraja Grima na majetok, ktorý mu po matke, nebohej Kataríne
Rhennelovej patrí z imania Jána Péchy-ho.
Originál, s pečaťou. Zachoval sa aj jednoduchý opis.

Listina 657. 5. decembra 1702. Košice. Listina sudcu Gabriela Szörény-
ho, ktorou si predvoláva Alexandra Péchyho vo veci Katy Rhenelovej.
Originál.

Listina 658. 19. decembra 1702. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina Jána
Péchyho staršieho, ktorou zariaďuje, aby majetky, ktoré dal do zálohu
Alexandrovi Péchymu a jeho manželke, bolo treba vykúpiť [vyplatiť] sú-
časne a spolu.
Originál, s pečaťou.

Listina 659. 29. januára 1703. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina Jána Pé-
chyho staršieho Sabinovčanom, ktorou ich vyzýva uskutočniť [dodržiavať]
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dohodu uzatvorenú vo veci hate na Toryse.
Originál. 29. januára 1703. Sabinov. Odpoveď Sabinovčanov na výzvu.
Originál.

Listina 660. 5. februára 1703. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina šarišského
župného úradu, podľa ktorej dáva Ján Péchy kvôli dlžobe vo výške 375
forintov majetky do zálohu Alexandrovi Péchymu.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 661. 16. februára 1703. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej
Judita Szalayová, manželka Alexandra Péchyho menuje Pavla a Michala
Okolicsány-ovcov [z Okoličného], atď. svojimi splnomocnencami.
Originál, s pečaťou.

Listina 662. 16. februára 1703. Listina Spišskej kapituly, podľa kto-
rej Judita Szalayová menuje svojho manžela Alexandra Pécsiho a Juraja
Kubinyi-ho [z Kubína] svojimi splnomocnenými poverencami.
Originál, s pečaťou.

Listina 663. 23. februára 1703. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina šariš-
ského župného úradu, ktorou podávajú hlásenie o vypočúvaní svedkov vo
veci krádeží Juraja Slimáka.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 664. 25. februára 1703. Košice. Listina Juraja Grima, ktorou sa
vzdáva v prospech Alexandra Péchyho všetkých požiadaviek na imanie
Jána Péchyho.
Originál, s 3 pečaťami.

Listina 665. 26. februára 1703. Košice. Listina Juraja Grima, ktorou
potvrdzuje, že od Alexandra Péchyho prijal 45 forintov.
Originál, s pečaťou.

Listina 667. 2. marca 1703. List Štefana Bornemiszu rodine Péchy, kto-
rým pýta drevo na stavbu.
Originál, v poškodenom stave.

Listina 668. 21. apríla 1703. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina Jána Pé-
chyho staršieho, ktorou dáva svojho poddaného menom Korenykó [Ko-
reňko] Alexandrovi Péchymu.
Originál, s pečaťou.
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Listina 669. 25. apríla 1703. Ľutina [Litinye]. Listina šarišského župného
úradu, ktorou podávajú hlásenie o vypočúvaní svedkov vo veci požiaru,
ktorý vypukol v dome poddaného od Alexandra Péchyho.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 670. 2. mája 1703. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina súdnej stolice
Šarišskej župy a rodiny Péchy, podľa ktorej sa Juraj Slimak odsudzuje na
trest palicovaním.
Originál.

Listina 671. 26. mája 1703. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. Listina Jána Pé-
chyho staršieho, ktorou sa zaväzuje platiť Alexandrovi Péchymu, ktorému
dlhuje 758 resp. 1235 forintov, úroky vo výške šesť percent z dlhov ročne.
Originály, s pečaťou (2 ks).

Listina 674. 22. júna 1703. Prešov. Listina kráľa Leopolda I., ktorou
nariaďuje šarišskému župnému úradu, aby vypočuli svedkov vo veci Ale-
xandra Pécsyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 676. 13. apríla 1705. Jáger. Listina kniežaťa Františka Rákóc-
zyho II., ktorou nariaďuje všetkým svojím vojskám, aby obec Komlós
v Šarišskej župe neobťažovali svojimi požiadavkami.
Originál, s pečaťou.

Listina 677. 13. februára 1706. Miškovec. Listina Alexandra Károlyiho,
ktorou oslobodzuje Alexandra Péchyho od pobytu v tábore [táborenia]
a zároveň ho vybavil cestovným pasom.
Originál, s pečaťou.

Listina 679. 26. marca 1706. Jáger. Listina kniežaťa Františka Rákóc-
zyho II., ktorou vytýčil termín na preskúmanie škôd vzniklých počas
vojenskej výpravy.
Overený odpis.

Listina 680. 29. marca 1706. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
ktorou dávajú pre Františka, ktorý je synom Františka, syna Pavla Pé-
chyho staršieho, osvedčenie o tom, že skonfiškovaný majetok Gašpara
Péchyho odkúpil Alexander Péchy.
Kópia z 18. stor.
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Listina 681. 12. apríla 1706. Listina Spišskej kapituly, podľa ktorej Ju-
dita Szallayová vymenovala svojho manžela Alexandra Péchyho, ako aj
Juraja Kubinyiho za svojich poverencov.
Originál, s pečaťou.

Listina 682. 18. apríla 1706. Jáger. Listina kniežaťa Františka Rákóc-
zyho II., ktorou nariaďuje Jágerskej kapitule, aby vyhotovila pre Alexan-
dra Péchyho overené odpisy listín zo svojho archívu.
Z listiny Jágerskej kapituly zo dňa 23. apríla 1706.

Listina 683. 23. apríla 1706. Listina Jágerskej kapituly, vyhotovená pre
Alexandra Péchyho na príkaz Františka Rákóczyho II. zo dňa 18. apríla,
ktorá predstavuje overený odpis tej listiny z roku 1683, podľa ktorej pre-
chádza majetok Gašpara Péchyho na Juditu Szallay-ovú.
Originál, s pečaťou.

Listina 701. 15. novembra 1708. P. Nová Ves [P.-Ujfalu]. List šarišského
slúžneho Ladislava Péchyho Alexandrovi Péchymu, v ktorom ho vyzýva,
aby sa vrátil na svoje majetky, ináč mu hrozí strata imania.
Originál, s pečaťou.

Listina 702. 22. novembra 1708. Ľubovňa [Lubló]. List princa Teodora
Lubomirského, ktorým berie pod svoju ochranu Alexandra Péchyho s ro-
dinou a svojimi statkami.
Originál, s pečaťou.

Listina 703. Pred 15. marcom 1709. Žiadosť Judity Szalayovej, man-
želky Alexandra Péchyho adresovaná Františkovi Rákóczymu II., v ktorej
ho prosí, aby Mikuláš Péchy nezabavil jej majetky spolu s majetkami jej
manžela.
Odpis. Na rube listiny je súdny príkaz z 15. marca 1709 v Mukačeve, že
mala podať protest pri príležitosti inaugurácie palácového kapitána Miku-
láša Péchyho.

Listina 704. 16. decembra 1709. Kežmarok. Listina grófa Heistera, kto-
rou udeľuje amnestiu Alexandrovi Péchymu, týkajúcu sa jeho osoby aj
majetku.
Originál, s pečaťou. Zachoval sa aj odpis z 28. júna 1710.
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Listina 705. 26. decembra 1709. Kežmarok. List cisárskeho generála ba-
róna Löffelholcza Alexandrovi Péchymu, v ktorom ho žiada [prosí] o in-
formácie ohľadne pohybu nepriateľa [vojsk].
Originál, s pečaťou.

Listina 706. 1709. Listina Spišskej kapituly, ktorou sa Judita Szalayová,
manželka Alexandra Péchyho v mene svojho zaťa Štefana Sztankay-ho
ohradzuje proti tomu, aby Mikuláš Péchy zaujal majetky Alexandra Pé-
chyho, ako aj kúriu v Pečovskej Novej Vsi, ktorú zdedila po prvom man-
želovi Gašparovi Péchym.
Originál, s pečaťou.

Listina 707. 14. marca 1710. Sabinov. Listina cisárskeho generála baróna
Löffelholcza, ktorou berie do ochrany štyri panské sídla, dva mlyny a tri
krčmy v Pečovskej Novej Vsi, ktoré patria manželke Alexandra Péchyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 708. 21. júna 1710. Kežmarok. List Alexandra Péchyho svojej
manželke Judite Szalayovej, týka sa rodinných záležitostí.
Originál, s pečaťou.

Listina 709. 28. júna 1710. Listina Spišskej kapituly, vyhotovená na žia-
dosť Alexandra Péchyho, predstavuje odpis listiny grófa Heistera o am-
nestii udelenej Alexandrovi Péchymu.
Overený odpis zo dňa 18. decembra 1814.

Listina 710. 24. decembra 1710. Žiadosť Alexandra Péchyho adresovaná
Františkovi Maixnerovi, spišskému radcovi, ktorou sa uchádza o vrátenie
majetkov, ktoré mu obsadil Mikuláš Péchy.
Dobový odpis. Na rube poznámka Františka Maixnera o kladnom vybavení
žiadosti.

Listina 711. 4. júna 1711. Pečovská Nová Ves. Listina Juraja Kozára
a Michala Kameniczkého, ktorou berú od rodiny Péchy do zálohu právo
vyrábať/páliť drevné uhlie.
Originál. 26. mája 1712 toto právo prenajali sabinovským kováčom.

Listina 714. 1712. (?) Podolínec. List Alexandra Péchyho manželke,
ktorým sa s ňou lúči.
Originál.
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Listina 715. 13. januára 1713. Sabinov. List mestskej rady mesta Sa-
binov rodine Péchy, v ktorom žiada o vyslanie poverencov k plánovanej
obhliadke hraníc majetkov.
Originál.

Listina 716. 25. januára 1713. Pečovská Nová Ves. Listina rodiny Péchy,
podľa ktorej dospeli k dohode ohľadne spôsobu života ich poddaných.
Originál, so 7 pečaťami. (Aj s kópiou.) (Podpísala sa aj Judita Szalayová,
vdova po Alexandrovi Péchym.)

Listina 717. 13. februára 1713. Kamenica alebo Kamenický hrad [Tarkő].
List Evy Péchy-ovej rodine Péchy, ktorým pýta drevo.
Originál.

Listina 718. 30. júla 1713. Pečovská Nová Ves. Slovenská listina, ktorou
rodina Péchy uzatvára zmluvu s hanigovským faráromMichalom Sinyava-
om [Pozn. prekl.: čítaj Šiňava, Šiňavom. Pravdepodobne však Siňavským,
ako je uvedené v ďalších listinách]
Originál.

Listina 719. V decembri 1713. Listina obyvateľov z Lúčky, ktorou berú
do árendy právo rúbať drevo v hanigovskom lese.
Originál.

Listina 720. 8. apríla 1714. P. Nová Ves. Slovenská listina Jána Ze-
linszkého [Zelinského], ktorou sa zaväzuje splatiť pôžičku 16 uhorských
forintov.
Originál.

Listina 721. 10. a 25. júla 1714. Prešov. Listy Juraja Dely-ho rodine
Péchy, v ktorých žiada o popravu zlodejky Mariny Basziszta [Basistovej].
Originál (2 ks).

Listina 722. 10. júla a 14. augusta 1714. Prešov. Listy šarišského po-
džupana Štefana Bornemiszu rodine Péchy, v ktorých píše vo veci istej
zlodejky.
Originál (2 ks).

Listina 724. 20. januára 1715. Prešov. Dohoda dedičov po Alexandrovi
Péchym a Judite Szalayovej: Jána, Alexandra, Evy, Kláry, Judity a Zu-
zany Péchy o rozdelení majetkov zdedených po otcovi aj po matke.
Kópia (2 ks).
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Listina 727. 15. marca 1715. P. Nová Ves. Listina šarišského župného
úradu, ktorou vyzýva rodinu Péchy, aby rodina kúpila majetok Kláry
Péchyovej, manželky Štrefana Sztankay-ho, v Pečovskej Novej Vsi.
Originál.

Listina 728. 18. marca 1715. P. Nová Ves. Listina Kláry Péchy-ovej,
manželky Štefana Sztankay-ho, podľa ktorej odstupuje svoj majetok zde-
dený po rodičoch, Alexandrovi Péchym a Judite Szalayovej, v Pečovskej
Novej Vsi za 1000 forintov Jurajovi Péchymu.
Originál, s 10 pečaťami.

Listina 732. 1715. Výkaz o počte ošípaných, ktoré sa pasú v lesoch
rodiny Péchy.
Originál.

Listina 733. 1715. Zoznam poddaných z Pečovskej Novej Vsi, ktorí sa
zaoberajú chovom ošípaných.
Originál.

Listina 734. 22. marca 1716. P. Nová Ves. Slovenská listina Ivana Szenc-
saka [Senčáka], ktorý uzavrel zmluvu s Jurajom Péchym.
Originál.

Listina 746. 16. mája 1718. P. Nová Ves. Listina Jána Gaidosa [Gajdoša]
a spol., ktorou uzatvárajú s rodinou Péchy zmluvu o prenájme.
Originál, po slovensky.

Listina 756. 28. marca 1720. P. Nová Ves. Slovenská listina poddaných
z Lúčky, ktorou berú od rodiny Péchy do árendy právo rúbať drevo.
Originál.

Listina 760. 1720. Zoznam tých ošípaných, ktoré pásli v lesoch rodiny
Péchy.
Originál.

Listina 770. 31. augusta 1722. P. Nová Ves. Listina hanigovského farára
Eliáša Sinjawu [Sinjawa čítaj Šiňava], ktorou sa zaväzuje, že rodine Péchy
vyplatí na každý Nový rok 2 zlaté.
Originál, s pečaťou.
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Listina 772. 18. novembra 1722. P. Nová Ves. Listina Ilju Rusinyáka
[Rusiňáka], ktorý sa ňou zaviazal vstúpiť do večného poddanstva k Jura-
jovi Péchymu.
Originál, s pečaťou.

Listina 775. 22. júla 1723. P. Nová Ves. Listina Lukáša Tokára, ktorou
vstupuje do poddanskej služby u Juraja Péchyho.
Originál, po slovensky.

Listina 779. 7. mája 1724. Pečovská Nová Ves. Slovenská listina Žofie
Niobostika [Neboštíkovej?], v ktorej sa zrieka dedičských práv v prospech
Juraja Péchyho.
Originál.

Listina 797. 9. januára 1727. Dubovica [Dobó]. Slovenská listina Martina
Závodszkého [Závodského], ktorou odstupuje majetky v prospech Juraja
Péchyho.
Originál.

Listina 827. 9. augusta 1733. Slovenská listina Adama Mihalyika [Mi-
haľika], podľa ktorej si požičal obilie od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 841. 1739. Slovenská listina Jakuba Schneyera, ktorou potvr-
dzuje peňažnú pôžičku od Juraja Péchyho.
Originál.

Listina 846. 2. apríla 1741. P. Nová Ves. Slovenská listina Andreja Da-
nielcsika [Danielčika], podľa ktorej si požičiava obilie od Alexandra Pé-
chyho.
Originál.

Listina 852. 25. februára 1742. P. Nová Ves. Slovenská listina Jakuba
Sneyera, podľa ktorej si berie od rodiny Péchy ďalšie pôžičky.
Originál.

Listina 853. 9. marca 1742. P. Nová Ves, Slovenská listina Kataríny
Snayerovej, podľa ktorej si berie peňažnú pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.
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Listina 854. 28. júna 1742. P. Nová Ves. Slovenská listina o peňažných
pôžičkách od Evy Péchyovej.
Originál, bez podpisu.

Listina 860. 14. apríla 1743. P. Nová Ves. Listina rodiny Péchy, ktorou
po smrti Eliáša Szinyavszkého [Siňavského] uprázdnenú faru v Hanigov-
ciach dáva Šimonovi Tarasevitsovi [Taraševičovi].
Originál, so 4 pečaťami.

Listina 861. 15. apríla 1742. Szedekirte [Śedzikart, dnes Záhradné]. Slo-
venská listina Juru Jakabowa, ktorou si berie pôžičku.
Kópia.

Listina 862. 6. mája 1743. P. Nová Ves. Slovenská listina Jakuba Snajera
[Šnajera], podľa ktorej si berie pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.

Listina 865. 1743. Slovenská listina Gregu Matesa a spol., v ktorej dá-
vajú svedectvo o škode spôsobenej v lesoch rodiny Péchy.
Originál. (So škvrnami od vody.)

Listina 866. 1743. Slovenská listina Štefana Foxia [Foxius], podľa ktorej
si berie pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.

Listina 867. 1. februára a 25. júna 1744. P. Nová Ves. Slovenské listiny
Jakuba Schneyera, podľa ktorých si berie pôžičky.
Originál, 2 ks.

Listina 869. 8. marca 1745. Slovenská listina Jakuba Schneyera, ktorou
si požičiava peniaze.
Originál. (S novšími poznámkami.)

Listina 870. 15. marca 1745. P. Nová Ves. Slovenská listina Štefana
Foxia [Foxius], podľa ktorej si berie pôžičku od Evy Péchyovej, vdovy po
Jurajovi Péchym.
Originál.

Listina 877. 16. marca 1746 a s neurčeným dátumom 1746. Slovenské
listiny Štefana Foxia [Foxius], ktorými potvrdzuje príjem peňazí.
Originál, 2 ks.
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Listina 878. 25. mája 1746. Veľký Šariš. Slovenská listina Kataríny Li-
berovej [Libera], ktorou odstupuje pôdu.
Originál. (S novšou poznámkou Štefana Liberu z roku 1755.)

Listina 888. 3. mája 1747. Pečovská Nová Ves. Slovenská listina o pô-
žičke Zachariáša, Anny a Márie Siket-ovcov. [Siket = hluchý]
Originál.

Listina 891. 1746-1747. Zoznam daní vybraných na hanigovskom ma-
jetku.
Originál, v malom zošitku.

Listina 894. 22. júla 1748. P. Nová Ves. Slovenská listina Štefana Foxia
[Foxius], podľa ktorej si berie ďalšie pôžičky od Péchyovcov.
Originál.

Listina 903. 16. mája 1751. Slovenská listina Štefana Foxia [Foxius],
podľa ktorej si berie pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.

Listina 906. 20. mája 1752. Slovenská listina Daniela Kulicsi-ho, ktorý
si berie pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.

Listina 925. 1. a 3. júla 1754. Slovenské listiny Daniela Culicia [Culicius
= komár], ktorými si berie novšie pôžičky od rodiny Péchy.
Originál, 2 ks.

Listina 939. 16. mája 1755. Slovenská listina Daniela Culicia [Culicius
= komár], podľa ktorej si berie pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.

Listina 941. 26. júna a 14. decembra 1756 a jeden bez dátumu 1756.
Slovenské listiny Štefana Foxia [Foxius], podľa ktorých si berie pôžičky
od rodiny Péchy.
Originál, 3 ks.

Listina 944. 1724 – 1756. Zoznam pôžičiek poskytnutých na sabinovské
role/pozemky Štefana Foxia.
Originál.
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Listina 950. 20. júna 1757. P. Nová Ves. Slovenská listina Štefana Foxia
[Foxius] a jeho manželky, ktorou si berú peňažnú pôžičku od rodiny Péchy.
Originál.

Listina 957. 10. novembra 1758. Dubova. Listina Martina Mihalika, kto-
rou sa najal do poddanskej služby u Juraja Péchyho.
Originál, po slovensky.

Listina 970. 18. júna 1760. Slovenská listina Jána Turiana, ktorou si
berie do árendy od Juraja Péchyho jeden pozemok v Lipanoch.
Originál, v 2 exemplároch.

Listina 971. 1. septembra 1760. P. Nová Ves. Listina Alexandra Péchyho
st. a Ladislava Péchyho, ktorou si vzájomne vymenili pustatiny Durán-
kovecz a Csopkovecz [Duránkovec a Čopkovec].
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 985. 28. januára 1762. Slovenská listina Martina Resetara [Re-
šetára], ktorou si berie peňažnú pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 986. 18. júna 1762. Slovenská listina Žida Samuela, ktorou si
berie pôžičku od Alexandra Péchyho st.
Originál.

Listina 1022. 19. júna 1763. P. Nová Ves. Slovenská listina Jakuba
Schneyera, ktorou prijíma peňažnú pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 1024. 31. augusta 1762. Prešov. Osvedčenie od Dr. Raymanna
I., župného lekára, že Antol Péchy má ísť do kúpeľov.
Originál, s pečaťou.

Listina 1044. 30. apríla 1765. P. Nová Ves. Slovenská listina Jozefa
a Anny Csizik [Čížik ?], ktorou sa zaväzujú splatiť Alexandrovi Péchymu
svoj dlh 126 zlatých.
Originál. (Na rube s rozhodnutím/zavedením do registra (??) mesta Sa-
binov.)
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Listina 1062 ∼ 1766

Listina 1062. 29. januára 1766. Sabinov. Slovenská listina Imricha Gry-
neus-a, ktorou si berie pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 1086. 21. júla 1767. Sabinov. Slovenská listina Jozefa a Anny
Csizik [Čížik ?], ktorou si berú pôžičku od Antola Péchyho.
Originál.

Listina 1088. 8. septembra 1767. P. Nová Ves. Slovenská listina Adama
Mudreho, podľa ktorej predáva svoju lúku Alexandrovi Péchymu.
Originál.

Listina 1089. 15. decembra 1767. Levoča. List podžupana Františka
Jancsó-a [Janča] princovi Ponyatovszkému [Poniatovskému], v ktorom
ho prosí o zadržanie Jozefa Csizika [Čižika?], ktorý ušiel aj s peniazmi
Antola Péchyho.
Koncept. (Na jednom hárku s listom zo dňa 21. decembra 1767.

Listina 1093. 1767. Genealógia Gašpara Péchyho.
Originál.

Listina 1095. 15. januára 1768. Košice. Listina košického kaplána Juraja
Fábryho, ktorou sa zaručuje za svoju sestru Annu Csizikovú.
Kópia.

Listina 1104. 17. júla a 28. septembra 1768. Sabinov. Slovenské listy
Jozefa Csisika [Čižika] Antolovi Péchymu, v ktorých píše o svojich dlžo-
bách.
Originál, s pečaťou, 2 ks.

Listina 1110. 18. decembra 1768. P. Nová Ves. Slovenská listina Samka
Pany-ho a Janka Zarnyika [Zarnika], podľa ktorej si berú pôžičku od
rodiny Péchy.
Originál.

Listina 1113. 1768. Zoznam predkov Gašpara Péchyho.
Originál.

Listina 1118. 26. marca 1770. Listina Štefana Péchyho, ktorou vyjadruje
vďaku kráľovnej za to, že mu udelila milosť [mali ho popraviť].
Kópia.
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Listina 1201 ∼ 1782

Listina 1119. 3. mája 1770. Liptovský Svätý Mikuláš. Slovenská listina
predstavenstva Liptovského Svätého Mikuláša, v ktorom dávajú osvedče-
nia ohľadne urbáru.
Kópia.

Listina 1120. 4. mája 1770. P. Nová Ves. Slovenská listina Adama Bed-
naruwa Kuchára, ktorou predáva paseku Alexandrovi Péchymu.
Originál.

Listina 1121. 25. septembra 1770. Súpis poľností týchto poddaných: Ján
Szedlák [Sedlák], Juraj Matuscsák [Matuščák], Ján Lyesko [Ľeško], Daniel
a Lukáš Kroppilak [Kropilák], napokon ešte Kundrat.
Kópia, 6 ks.

Listina 1140. 29. decembra 1774. Pečovská Nová Ves. Zoznam hnojených
poľností.
Kópia, po slovensky.

Listina 1146. 1713 – 1775. Účtovná kniha a notárska zápisnica panstva
rodiny Péchy.
Originál, hrubá kniha napoly viazaná v koži. (V nej viacero zmlúv, potvr-
deniek, rozsudkov.)

Listina 1149. 24. apríla 1776. P. Nová Ves. Listina šarišského župného
prokurátora Žigmunda Tahy-ho so súpisom želiarov v Pečovskej Novej
Vsi.
Originál.

Listina 1155. 19. marca 1777. P. Nová Ves. Slovenská listina Juraja
Fabri-ho, ktorou si berie pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 1171. 6. júna 1779. Pečovská Nová Ves. Listina Vaszka Hrabc-
saka [Vaska Hrabčaka], ktorou odstupuje svoju lúku Jozefovi Péchymu.
Originál, po slovensky.

Listina 1201. 10. mája 1782. P. Nová Ves. Slovenská listina Jána Culici-
ho, ktorou uzatvára zmluvu s Alexandrom Péchym.
Originál.
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Listina 1212 ∼ 1783

Listina 1212. 29. januára 1783. P. Nová Ves. Slovenská listina Jána Cu-
licia [Culicius = komár], ktorou si berie pôžičku od vdovy po Alexandrovi
Péchym.
Originál.

Listina 1217. 2. júna 1783. Slovenský list Michala Kisa Ladislavovi Pé-
chymu, v ktorom píše o zavraždení Jána Péchyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 1218. 5. augusta 1783. Zoznam oráčin pečovskonovoveských že-
liarov.
Originál.

Listina 1220. 1783. Zoznam oráčin patriacich pod pečovskonovoveskú
kúriu.
Originál.

Listina 1224. 7. apríla 1784. Zoznam kníh zosnulého Jána Péchyho.
Originál.

Listina 1230. 6. mája 1784. P. Nová Ves. Slovenská listina Culiciovcov
[Culicius = komár] Jána a Daniela, ktorou si berú pôžičku od Alexandra
Péchyho.
Originál.

Listina 1232. 2. júla 1784. P. Nová Ves. Slovenská listina Matúša Ole-
jara, ktorou sa zaväzuje splatiť svoju dlžobu.
Originál.

Listina 1233. 28. augusta 1784. P. Nová Ves. Listina Jána Taraszovicsa
[Tarasoviča], ktorou potvrdzuje, že obdržal od rodiny Péchy sumu 200
forintov, ktoré vložil [investoval] jeho starý otec do hanigovskej plebánie
[fary].
Originál.

Listina 1253. 27. apríla 1786. Prešov. Listina verejnosti Šarišskej župy,
ktorou osvedčujú, že Antol Péchy sa počnúc rokom 1774 bezvadne staral
o župnú pokladnicu.
Originál, s pečaťou.
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Listina 1295 ∼ 1789

Listina 1261. Marec 1787. Slovenský zoznam/súpis hodnôt tých vecí,
ktoré Michal Hovan dostal od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 1266. 16. júla 1787. Sabinov. Slovenská listina Jána Marsalka
[Maršalka], podľa ktorej si berie pôžičku, za ktorú ručí svojím majetkom.
Originál.

Listina 1267. 22. júla 1787. P. Nová Ves. Slovenská listina členov ro-
diny Péchy, podľa ktorej dávajú do prenájmu svoje právo na mäsiarstvo
[bitúnok?] Židovi Simonovi Herslovi [Šimonovi Heršlovi].
Kópia.

Listina 1268. 11. augusta 1787. Prešov. Listina Jána Péchyho, druhého
vicišpána [zástupcu vicišpána či podžupana?], ktorou poveruje slúžneho
Žigmunda Szinnyei-ho [zo Svine], aby potrestal poddaných z Jakubovej
Vole, ktorí zneužívajú péchyovské lesy.
Overený odpis.

Listina 1269. 30. augusta 1787. Súpis množstva semien zasiatych na
paseke [rúbanisku] Velyka Hradec.
Originál.

Listina 1274. 3. januára 1788. Zoznam Péchy-ovských listín z archívu
Sedmohradskej kapituly.
Originál.

Listina 1279. 16. augusta 1788. P. Nová Ves. Slovenská žiadosť vdovy
Czivky Herkovith-ovej vo veci nájomnej zmluvy.
Originál.

Listina 1280. 25. novembra 1788. Sopron. List Štefana Františka Pé-
chyho, v ktorom píše o svojom osude.
Originál.

Listina 1295. 17. augusta 1789. P. Nová Ves. Slovenská listina Jána
Sopka, podľa ktorej predáva statok Alexandrovi Péchymu staršiemu.
Originál, s pečaťou.
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Listina 1299 ∼ 1789

Listina 1299. 17. septembra 1789. P. Nová Ves. Slovenská listina Jána
a Michala Sopkovcov, ktorou predávajú jeden statok Alexandrovi Pé-
chymu st.
Originál, s pečaťou.

Listina 1302. 28. novembra 1789. Prešov. Listina komisára Imricha
Krasznetza [Krasneca], ktorou dáva rodine Péchy na vedomie, že sú po-
vinní vyplatiť aj tých zvolených dedinčanov, ktorí sa podieľali na zeme-
meračských prácach.
Originál. (Priložené je aj rozhodnutie vyššej inštancie v tejto veci.)

Listina 1306. 15. januára 1790. P. Nová Ves. Slovenská listina Štefana
Bolhu, podľa ktorej predáva jednu paseku Alexandrovi Péchymu ml.
Originál.

Listina 1315. 10. apríla 1790. Sabinov. Listina Jozefa Lukátsika [Luká-
čika], podľa ktorej predáva svoju baňu v Gelnici Alexandrovi Péchymu
st.
Originál, so 4 pečaťami.

Listina 1317. 25. júna 1790. P. Nová Ves. Slovenská listina Andeja Ka-
chela a Andreja Kozmu, podľa ktorej si berú pôžičku od Alexandra Pé-
chyho.
Originál.

Listina 1319. 1790. Zoznam predkov Gašpara Péchyho.
Originál.

Listina 1320. 1790. Míľnik z Čiech [v Čechách].
Medirytina.

Listina 1325. 15. apríla 1791. P. Nová Ves. Slovenská listina členov
rodiny Péchy, podľa ktorej prenajímajú svoje mäsiarstvo Jurajovi Male-
terovi.
Originál, s 8 podpismi.

Listina 1328. 18. októbra 1791. Banská Štiavnica. Listina Františka Raf-
finského a Michala Schramka [Šramka], podľa ktorej predávajú svoju baňu
v Smolníku Alexandrovi Péchymu.
Originál, s pečaťou.
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Listina 1353 ∼ 1793

Listina 1329. 25. októbra 1791. P. Nová Ves. Slovenská listina Juraja
Clovecka [Človečka], podľa ktorej predáva majetok Alexandrovi Péchymu.
Originál.

Listina 1331. 9. decembra 1791. Bertotovce. Potvrdenka Kataríny [Ka-
talin] Péchy o príjme 7 forintov.
Originál, slovenský.

Listina 1332. Po r. 1791. Hlásenie komisie, zahrňujúce štatistické údaje
o obyvateľoch – daňovníkoch a o pozemkoch, ktoré sú zdaňované.
Originál.

Listina 1335. 31. januára 1792. Smolník. Listina kaplána Michala Sch-
ramka, podľa ktorej predáva svoju smolnícku baňu Alexandrovi Péchymu.
Originál, s dvoma pečaťami.

Listina 1339. 19. apríla 1792. P. Nová Ves. Slovenská listina Andreja
Kachela a spoločníkov, ktorou si berú pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 1340. 20. apríla 1792. Listina Spišskej kapituly, do ktorej sú
na žiadosť Mateja Szentiványiho ml. a Martina Szentiványiho prepísané
predložené pôvodné listiny rodiny Szentiványi z XIII. a XIV. stor.
Overená kópia z roku 1868. (Listina obsahuje texty viacerých listín.)

Listina 1343. 31. júla a 24. novembra 1792. Hermanovce. Listy Ladislava
Péchyho Antolovi Péchymu, v ktorých píše o vybavení sporov týkajúcich
sa „hradiski“.
Originály, 2 ks. v zapečatených obálkach.

Listina 1347. 6. júla 1793. Hermanovce. Listina členov rodiny Péchy,
ktorou sa zaväzujú, že svoje do značnej miery roztrieštené rodinné ma-
jetky opätovne úmerne prerozdelia.
Kópia.

Listina 1353. 12. decembra 1793. Sabinov. List Františka Kovácsovitsa
[Kováčoviča] Antolovi Péchymu, v ktorom ho prosí o úhradu výdavkov
na výživu pre svojho syna.
Originál, obálka s pečaťou.
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Listina 1354 ∼ 1793

Listina 1354. 16. decembra 1793. P. Nová Ves. Zápisnica zo schôdze
rodiny Péchy, na ktorej vydali rozhodnutia ohľadne nemravných skutkov
svojich poddaných.
Koncept. (Na tom istom hárku je aj zápisnica z rodinnej schôdze zo dňa
21. augusta 1797.)

Listina 1355. 1. januára 1794. P. Nová Ves. Zoznam hnuteľných majet-
kov Antola Péchyho st.
Originál.

Listina 1374. 1374. 21. apríla (2ks) a 1. mája 1795. P. Nová Ves. Slo-
venské listiny Janka Csekana [Čekana], Andera Bzdinu a Janka Bencsaka
[Benčaka], podľa ktorých si berú peňažnú pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originály, 3 ks.

Listina 1377. 18. júna 1795. P. Nová Ves. Slovenská listina Andreja
Csákyho, ktorou si prenajíma pozemok Alexandra Péchyho v Lipanoch.
Originál.

Listina 1380. 27. júla 1795. Hanigovce [Henyigh]. Listina vedenia Ša-
rišskej župy, v ktorej konštatujú hodnotu budov ktoré patrili nebohému
Antolovi Péchymu v Hanigovciach a Milpoši.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 1381. 10. augusta 1795. Sabinov. Listina Kataríny Péchyovej,
ktorá za 100 forintov odstupuje svoju časť majetku v prospech Jozefa
Michala Péchyho.
Originál, slovenský.

Listina 1391. 24. mája 1796. P. Nová Ves. Slovenská listina Jána Sla-
wika a E. Horwata, podľa ktorej si berú peňažnú pôžičku od Alexandra
Péchyho.
Originál.

Listina 1438. 8. januára – 16. apríla 1798. Zápisnica panského súdu
Péchyovcov, v ktorej sú ukotvené vyrubené tresty za rozličné priestupky
[poddaných].
Originál.
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Listina 1621 ∼ 1800

Listina 1442. 1. októbra 1798. Tálya [v severnom Maďarsku]. Slovenská
listina hodinára Pavla Löfflera a Judity Maurerovej, podľa ktorej predá-
vajú svoj dom v obci Tálya vdove po Žigmundovi Péchym.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 1445. Pred r. 1798. Koncept slovenskej listiny, podľa ktorej sa
berie do prenájmu od Péchyovcov právo na mäsiarstvo.
Originál.

Listina 1465. Pred r. 1799. Slovenská listina Jána Dessewffyho, v ktorej
uvádza dlžoby poddaných.
Originál.

Listina 1475. 5. júla 1800. Eger. Listina kanonika Ladislava Péchyho,
ktorou prideľuje pečovskonovoveskej fare nadáciu 3000 forintov.
Z listiny biskupského vikára Františka Miklósiho zo dňa 31. januára 1803.

Listina 1490. XVIII. stor. bez udania roka. Slovenský list Juraja For-
gátsa.
Originál.

Listina 1492. XVIII. stor. bez udania roka. Koncept slovenského listu
týkajúci sa rodinnej záležitosti.
Originál.

Listina 1496. XVIII. stor. bez udania roka. Slovenské dlžnícke listy [ú-
pisy] Štefana Foxia [Foxius], ktorými si berie pôžičky od Péchyovcov.
Originál, 2 ks.

Listina 1601. XVIII. stor. bez udania roka. Slovenský záznam týkajúci
sa kapitána Imricha Péchyho.
Originál.

Listina 1605. XVIII. stor. bez udania roka. Slovenský súpis o povinných
dodávkach poddaných u Antola Péchyho.
Originál.

Listina 1621. XVIII. stor. bez udania roka. Súpis poddanských poľností
Andreja Klapacsa [Klapača].
Originál.
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Listina 1624 ∼ 1800

Listina 1624. XVIII. stor. bez udania roka. Súpis lesov patriacich rodine
Péchy.
Originál.

Listina 1631. XVIII. stor. bez udania roka. Slovenský záznam o rozlič-
ných dlžobách.
Originál.

Listina 1660. 2. septembra 1801. Ostrovany [Osztropataka]. Zmluva
o prenájme krčmy uzatvorená so Štefanom Péchym.
Originál, slovenský.

Listina 1668. 1801- 1804. Zoznam „konvencií“ [= dohodnutých odmien]
ktoré náležia služobníctvu rodiny Péchy.
1 zošit.

Listina 1711. 1. januára 1805. Ostrovany. Listina Štefana a Alexandra
Péchyovcov, ktorou Štefan potvrdzuje, že svoju vodnú pílu v Olejníkove
dáva Alexandrovi do zálohu.
Originál, s 2 pečaťami.

Listina 1715. 2. februára 1805. Listina prefektúry [úradu] v Nižných Slo-
vinkách [Nizno-Slowenkoch], ktorou dosvedčujú, že od Ignáca Vitkóczyho
prijali 15 forintov.
Originál, slovenský.

Listina 1724. 14. apríla 1806. Pečovská Nová Ves. Listina Samuela Ku-
liczyho, podľa ktorej si berie pôžičku od Alexandra Péchyho.
Originál, slovenský.

Listina 1726. 30. mája 1806. Pečovská Nová Ves. Listina Andreja a Jána
Kachelovcov, podľa ktorej si požičiavajú peniaze od Alexandra Péchyho.
Originál, slovenský.

Listina 1731. 24. júna 1806. Pečovská Nová Ves. Listina Andreja Csáka
[Čáka], podľa ktorej dáva Alexandrovi Péchymu do zálohu pozemok.
Originál, slovenský.

Listina 1732. 17. augusta 1806. Pečovská Nová Ves. Listina manželky
Pavla Csekána [Čekana] a Márie Csekánovej, podľa ktorej odstupujú pa-
seky v prospech Alexandra Péchyho.
Originál, slovenský.
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Listina 1802 ∼ 1791

Listina 1741. 25. novembra 1806. Prešov. Potvrdenka Antola Gombosa
[Gomboša] o príjme 75 forintov od Kláry Bereczky/ Bereczkej.
Originál, slovenský.

Listina 1752. 30. mája 1807. Pečovská Nová Ves. List Štefana Ladislava
Péchyho Antolovi Péchymu, v ktorom mu vyčíta zbitie svojho poddaného.
Originál, s pečaťou.

Listina 1753. 5. júna 1807. Uzovské Pekľany [Usz-Peklin]. Listina Bar-
bory Bereczkej [Bereczky], ktorá pojednáva o zajatom dobytku uzovských
poddaných.
Originál, slovenský.

Listina 1755. 8. júna 1807. Rožkovany. List slúžneho Ignáca Rosko-
ványiho k rodine Péchy, ktorým nariaďuje prepustiť zo zajatia dobytok
uzovských poddaných.
Originál, s pečaťou.

Listina 1758. 16. júna 1807. P. Nová Ves. Listina Šarišského župného
úradu, ktorá vyzýva dedičov Štefana Péchyho, aby vrátili dobytok uzov-
ských poddaných.
Originál.

Listina 1762. 11. júla 1807. P. Nová Ves. Listina Šarišského župného
úradu, ktorá podáva hlásenie o vypočutí svedkov vo veci zabavenia do-
bytka uzovských poddaných.
Kópia.

Listina 1766. September 1807. Listina Jána Wydu, ktorou podáva sprá-
vu o výnosoch a výdavkoch bane patriacej Alexandrovi Péchymu st.
Originál.

Listina 1785. 3. augusta 1808. Eger [Jáger]. Slovenský list Andreja Pé-
chyho Kláre Bereczkej [Bereczky].
Originál, s pečaťou.

Listina 1802. 1791 – 1809. Zoznam výnosov a výdavkov smolníckej bane.
Originál.
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Listina 1829 ∼ 1812

Listina 1829. 10. apríla 1812. Sabinov. Listina Juraja Beöi-ho, podľa
ktorej odstupuje pôdu Andrejovi Proszakovi [Prosakovi].
Originál, slovenský.

Listina 1848. Apríl 1813. Popis Oravskej župy, ktorý vyhotovil oravský
úradník Michal Dlholuczky [Dlholúcky].
Kópia.

Listina 1850. 23. mája 1813. Lekársky príkaz.
Originál.

Listina 1877. 23. marca 1814. P. Nová Ves. Listina Ďura [Gyura] a Janka
Tkacsovcov [Tkačovcov], ktorou odstupujú svoj pozemok Jankovi Mitri-
kovi.
Originál, slovenský.

Listina 1878. 23. marca 1814. P. Nová Ves. Listina Ďura [Gyura] a Janka
Tkacsovcov [Tkačovcov], ktorou odstupujú svoj pozemok Mizsovi Tkac-
sovi [Mižovi Tkačovi] a Jankovi Kowalyovi [Kovaľovi].
Originál, slovenský.

Listina 1893. 3. júla 1814. Sedlice [Szedlicze]. Záznam P. F. o jeho pod-
danom zvanom Tkacs [Tkač].
Originál, slovenský.

Listina 1894. 4. júla 1814. Sedlice [Szedlicze]. Listina obecného úradu
v Sedliciach o dohode uzavretej medzi Gyurom Tkacsom [Ďurom Tka-
čom] a Jankom Mitrikom.
Originál, slovenský.

Listina 1908. 1814. Usmernenie/inštrukcia pre gazdu v Ľuboticiach [Ke-
lemes].
Originál, slovenský.

Listina 1909. 1814. Slovenský záznam týkajúci sa Tkácsovho pozemku.
Originál.

Listina 1957. 29. marca 1816. Užhorod. List mukačevského gréckokato-
líckeho vikára Gregora Tarkovicsa [Tarkoviča] k rodine Péchy, v ktorom
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Listina 2081 ∼ 1820

menuje Andreja Bojkovicsa [Bojkoviča] za hanigovského plebána.
Originál, s pečaťou.

Listina 1971. 18. decembra 1816. Košice. Súpis poddaných.
Originál.

Listina 1986. 19. mája 1817. Prešov. Listina Jána Sucsku [Šučku] a Petra
Csusu [Čušu] , podľa ktorej si berú pôžičku od Márie Péchyovej.
Originál, slovenský.

Listina 1988. 11. júna 1817. P. Nová Ves. Listina Jurka Budu, ktorou
predáva lúku Benjamínovi Péchymu.
Originál, slovenský.

Listina 1996. 23. augusta 1817. Lekársky príkaz [recept?] pre Ladislava
Péchyho.
Originál.

Listina 2030. 26. júla 1818. Pečovská Nová Ves. Záznam Benjamína
Péchyho o jednom poddanom, ktorý odovzdal zvieratá/statok pristihnutý
v zakázanom území.
Originál, slovenský.

Listina 2052. 10. apríla 1819. Listina členov rodiny Pongrácz, ktorou sa
vysporadúvajú s Benjamínom Muskuly-m.
Originál, slovenský.

Listina 2058. 7. októbra 1819. Pečovská Nová Ves. Hlásenie zástupcov
Šarišskej župy vyslaných na preskúmanie hraníc majetkov Hanigovce [He-
nigh], Ľutina [Litinye] a Červenica [Veresalma].
Kópia.

Listina 2062. 1. januára 1820. Pečovská Nová Ves. Súhrn/výkaz výdav-
kov Benjamína Péchyho na stavbu mlyna v Milpoši.
Originál.

Listina 2081. 29. mája 1820. Pečovská Nová Ves. Listina Adama a Ju-
raja Karaszovcov [Karasovcov], podľa ktorej predávajú svoju paseku Ben-
jamínovi Péchymu.
Originál, slovenský.
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Listina 2088 ∼ 1820

Listina 2088. 1. septembra 1820. Prešov. Listina Vaska Kopcsaka [Kop-
čaka] a Ondera Jarinu, ktorou sa zaväzujú zaplatiť 60 forintov.
Originál, slovenský.

Listina 2129. 26. septembra 1823. Pešť. Advokátsky [právnický?] diplom
Vavrinca Péchyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 2135. 27. októbra 1823. Pečovská Nová Ves. Slovenský dlžobný
úpis Janka Buday-a.
Originál.

Listina 2144. 6. januára 1824. Prípis Pavla Péchyho sudcom v Ľutine
a Olejníkove vo veci Augustína Péchyho.
Originál, slovenský.

Listina 2158. 9. januára 1825. Listina Janka Swedu [Švedu], podľa ktorej
predáva svoju zem Tomášovi Alexandrovi Péchymu.
Originál, slovenský.

Listina 2162. 20. marca 1825. Listina Janka Csubu [Čubu], ktorou pre-
dáva svoju pôdu Tomášovi Alexandrovi Péchymu.
Originál, slovenský.

Listina 2173. 23. septembra 1825. Bratislava. Listina kráľa Františka I.,
ktorou menuje Štefana Ladislava Péchyho za kráľovského radcu.
Originál, s pečaťou. (S vymenovaním jeho zásluh.)

Listina 2193. 18. apríla 1826. Prešov. Slovenský testament Márie Péchy,
vdovy po Mikulášovi Roskoványi-m
Originál, so 6 pečaťami a obálkou.

Listina 2200. 12. septembra 1826. Pečovská Nová Ves. Listina Janka
Krajnyaka [Krajňaka], ktorou sa zaväzuje splatiť 35 forintov.
Originál, slovenský.

Listina 2201. 18. septembra 1826. Prešov. Slovenský testament vdovy
po Mikulášovi Roskoványi-m.
Overený odpis.
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Listina 2382 ∼ 1833

Listina 2270. 17. mája 1828. Sabinov. Listina mestského úradu v Sabi-
nove, ktorou prijíma Eugena Péchyho do radov svojich mešťanov.
Originál, s pečaťou.

Listina 2273. 30. mája 1828. Pečovská Nová Ves. Listina Jurka Jurtaska
[Jurtaška], podľa ktorej predáva Štefanovi Péchymu pôdu.
Originál, slovenský.

Listina 2291. 31. marca 1829. Beňadiková [Benedekfalva]. Slovenský
testament Štefana Benedekfalvy-ho.
Overený odpis.

Listina 2327. 1830. Pokyny vydané kvôli ochrane pred cholerou.
Tlačivo, 14 listov/hárkov.

Listina 2340. 27. mája 1831. P. Nová Ves. Nájomná zmluva uzavretá
Juditou Szentimrey, vdovou po Petrovi Péchym a Františkom Péchym,
farárom v Óbude [Maďarsko], s Lefkom Frenckelom.
Originál, slovenský, s 3 pečaťami.

Listina 2346. 1831. Zoznam zemanov Liptovskej župy.
Originál.

Listina 2347. 1831. Mapa olejníkovských lesov vyhotovená inžinierom
Jozefom Pazárom.
Originál.

Listina 2365. 19. mája 1832. Prešov. Testament Márie Péchy, vdovy po
Mikulášovi Roskoványi-m.
Originál, slovenský, s pečaťou.

Listina 2381. 1. januára 1833. Liptovská Ondrašová [Andrásfalva]. Slo-
venská zmluva rodiny Pongrácz týkajúca sa jedného pozemku.
Originál.

Listina 2382. 4. januára 1833. Nižná Šebastová [Alsó-Sebes]. Výkaz in-
žiniera Jozefa Pazára o vlastníkoch pozemkov v doline Majdan.
Originál.
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Listina 2395 ∼ 1833

Listina 2395. 6. júna 1833. Ostrovany. Slovenská listina Janka Tajtaka
o predaji pozemku.
Originál.

Listina 2408. 12. novembra a 14. decembra 1833. Oceňovacie alebo ďa-
kovné listy písané slovenským jazykom.
Originál, 2 ks.

Listina 2409. 18. novembra 1833. Slovensky písané potvrdenie Michala
Kolatskovszkého [Kolačkovského] a i.
Originál.

Listina 2439. 4. septembra 1834. Prešov. Slovenská zmluva Lyeska Scham-
bronszkého [Ľeška Šambronského] a i. vo veci rúbania.
Originál.

Listina 2443. 28. decembra 1834. Slovenská zmluva Ondu Ribnitzkého
a vdovy po Michalovi Ribnitzkom [Rybnickom].
Originál.

Listina 2450. 18. januára 1835. Ostrovany. Kúpno-predajná zmluva Ja-
kuba Kleina na les Dvoriszka [Dvoriská].
Kópia.

Listina 2459. 14. mája 1835. Pečovská Nová Ves. Slovenská zmluva mu-
rárov Jána Urbána a Jána Ciszka [Ciska] s Eugenom Péchym.
Originál.

Listina 2467. 3. novembra 1835. Slovenský oceňovací [alebo ďakovný?]
list obecného predstavenstva [úradu].
Originál.

Listina 2469. 1835. Recept na leštenie podlahy.
Originál.

Listina 2506. 1837. Mapa osady Ambrušovce [puszta Ambrusfalu].
Originál.

Listina 2513. 1. januára 1838. Prešov. Listina Benjamína Péchyho, kto-
rou dáva svoj statok v Ľuboticiach [Kelemes] do prenájmu Andrejovi
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Listina 2800 ∼ 1847

Hovovi.
Originál, slovenský, 2 ks.

Listina 2514. 1. januára 1838. Inventár statku Benjamína Péchyho v Ľu-
boticiach, ktorý dal do prenájmu.
Originál, slovenský, 2 ks.

Listina 2596. 25. januára 1840. Ostrovany. Slovenská zmluva Štefana
Péchyho vo veci lesa Dvoriszka [Dvoriská].
Originál, s pečaťou.

Listina 2610. 21. augusta 1840. Nižný Medzev [Alsó-Meczenzéf]. Vyúč-
tovanie poštového riaditeľa [poštmajstra?] Frinta ohľadne predplatného
na noviny pre Jána Péchyho.
Originál, s pečaťou.

Listina 2615. 11. októbra 1840. Súpis vinníkov odsúdených na palico-
vanie.
Kópia.

Listina 2729. 22. februára 1844. Viedeň. Listina kráľa Ferdinanda V.,
ktorou vymenúva šarišského podžupana Benjamína Péchyho za kráľov-
ského radcu.
Originál, s pečaťou.

Listina 2730. 29. februára a 23. júla 1844. Vysvedčenia Ladislava Pé-
chyho v prvom ročníku akadémie.
Originál, 2ks., s pečaťou.

Listina 2736. 1. júla 1844. Listina Petra Koppu, ktorou si prenajíma
pečovskonovoveské kúpele.
Originál.

Listina 2794. 7. marca 1847. Pečovská Nová Ves. Opatrenia rodinnej
rady kvôli odstráneniu žobrania.
Originál.

Listina 2800. 22. júla 1847. Pečovská Nová Ves. Listina Samuela Nemtsi-
ka [Nemčika] a Samuela Kulitzy-ho [Kulického?], podľa ktorej predávajú
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Listina 2833 ∼ 1849

svoju pôdu Kolomanovi Péchymu.
Originál, slovenský.

Listina 2833. 19. marca 1849. Potvrdenka Kolomana Péchyho.
Originál, slovenský.

Listina 2844. 1848–49. Daňové knižočky Benjamína Péchyho.
Tlačivo, 4 ks.

Listina 2845. 1849–50. Daňové knižočky Benjamína Péchyho.
Tlačivo, 6 ks.

Listina 3084. 1869-1871. Sporiteľná knižka Alexandra Péchyho.
Originál.

Listina 3121. Apríl 1881. Zoznam starých listín nachádzajúcich sa v ar-
chíve rodiny Péchy.
Originál.

Listina 3122. 30. mája 1881. Správa župného archivára Alexandra Fe-
kete-ho o stave archívu.
Originál.

Listina 3125. 30. júna 1881. Brezovica. Správa Edmunda Berzeviczyho
vo veci historických výskumov v Šarišskej župe.
Originál.

Listina 3162. 5. februára 1888. Pečovská Nová Ves. Krstný list Pavla
Péchyho zo dňa 4. februára 1715.
Originál.

Listina 3167. 9. júna 1906. Leles. Zoznam listín vzťahujúcich sa k rodine
Péchy z leleského archívu.
Originál.

Listina 3178. XIX. storočie. Nemecký zaľúbený list.
Originál.

Listina 3184. XIX. storočie. Súpis polí Andreja Kohana.
Originál, slovenský.
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Listina 3208 ∼ 1900

Listina 3190. XIX. storočie. Zoznam vecí prebratých od Andreja Rib-
nitzkého [Rybnického].
Originál, slovenský.

Listina 3191. XIX. storočie. Mapa lúk Benjamína Péchyho a dedičov po
Sztankay-m.
Originál.

Listina 3198. XIX. storočie. Menný zoznam urbárnikov Benjamína Pé-
chyho.
Originál, 2 ks.

Listina 3199. XIX. storočie. Zoznam lesov patriacich k Ujváru resp.
Olejníkovu.
Originál.

Listina 3200. XIX. storočie. Výkaz o ploche/území Pečovskej Novej Vsi.
Originál.

Listina 3202. XIX. storočie. Výkaz inžiniera Andora Jancsó-a [Janča]
o ploche/území obce Jakovany [Jakoris].
Originál.

Listina 3204. XIX. storočie. Súhrnný súpis osady Milpoš.
Originál.

Listina 3205. XIX. storočie. Súhrnný súpis obce Hanigovce [Hennigh].
Originál.

Listina 3206. XIX. storočie. Súpis urbariálnych pozemkov v Pečovskej
Novej Vsi atď.
Originál.

Listina 3207. XIX. storočie. Súhrnný súpis pozemkov obce Német-Ja-
kabvágása.
Originál, 2 ks.

Listina 3208. XIX. storočie. Súpis vnútorných [intravilánnych] parciel
Pečovskej Novej Vsi.
Originál, 2ks.
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Listina 3209 ∼ 1900

Listina 3209. XIX. storočie. Súpis poľností obce Ľutina.
Originál.

Listina 3210. XIX. storočie. Mapa Pečovskej Novej Vsi, Hanigoviec [Ha-
nigowecz] a Ľutiny [Lucina].
Originál.

Listina 3217. XIX. storočie. Súpis poľností ležiacich v chotári Pečovskej
Novej Vsi.
Originál.

Listina 3219. XIX. storočie. Hraničné body lesov patriacich k Pečovskej
Novej Vsi.
Originál.

Listina 3220. XIX. storočie. Súpis pečovskonovoveských statkov.
Originál.

Listina 3221. XIX. storočie. Súpis malých majetkov získaných v chotári
Pečovskej Novej Vsi.
Originál.

Listina 3222. XIX. storočie. Súpis pozemkov v Pečovskej Novej Vsi atď.
Originál, 2 ks.

Listina 3223. XIX. storočie. Súpis majetku v Olejníkove.
Originál.

Listina 3224. XIX. storočie. Mapa lesov.
Originál.

Listina 3226. XIX. storočie. Hospodárske súpisy.
Originál, slovenský, 2 ks.

Listina 3227. XIX. storočie. Súpis želiarskych poľností.
Kópia.

Listina 3228. XIX. storočie. Súpis dlžôb.
Originál.
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Listina 3313 ∼ 1900

Listina 3229. XIX. storočie. Súpis obilovín.
Originál.

Listina 3230. XIX. storočie. Súpis bielizne.
Originál.

Listina 3231. XIX. storočie. Súpis kôp/stohov sena.
Originál.

Listina 3232. XIX. storočie. Popis želiarskych pozemkov.
Originál.

Listina 3233. XIX. storočie. Urbariálny súpis.
Originál.

Listina 3234. XIX. storočie. Súpis poddanských pozemkov.
Originál.

Listina 3235. XIX. storočie. Súpis lesov a lúk.
Originál.

Listina 3236. XIX. storočie. Súpis polí a lúk.
Originál, 2 ks.

Listina 3256. XIX. storočie. Mapy súvisiace s delením majetku.
Originál, 3 ks.

Listina 3297. XIX. storočie. Slovenské vyúčtovanie.
Originál.

Listina 3299. XIX. storočie. Lekárske predpisy [recepty?].
Originál.

Listina 3302. XIX. storočie. Ďakovný list predstavenstva obecného ú-
radu v Ľuboticiach.
Slovenská kópia.

Listina 3313. XIX. storočie. Popis erbu rodiny Péchy.
S odtlačkom pečate.
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Listina 3319 ∼ 1900

Listina 3319. XIX. storočie. Pravidlá pre rúbanie dreva pre poddaných.
Originál, slovenský.

Listina 3335. XIX. storočie. Slovenské nábožné piesne.
Originál.
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