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Csatáry György* 

A VILLEI PRIBÉK CSALÁD LEVÉLTÁRÁNAK IRATAI 

1346-1900** 

 
Rezümé: Tanulmányunk az egykori Pribék család történetének feltárásához ad 

segítséget. A Pribékek az Ung megyei Jenke község birtokosaként írták be nevüket a régió 

történetébe, vezető tisztviselőként, képviselőként, jogászként védték az ungiak érdekeit 

évszázadokon keresztül. Az iratgyűjteménye kielégítő állapotba került 1944-után a 

Kárpátaljai Állami Levéltár kezelésébe, amely megörökítette a Pribékek társadalmi-politikai 

és kulturális tevékenységét az évszázadok során. A jegyzék tartalmazza a Pribék család 

levéltári egységeinek a tartalmi kivonatait, ezúttal magyarra fordítva.  

 

Резюме: Стаття допомагає дослідити історію, дворянськой сімї Прібек. 

Родина проживала у селі Енке (Єнковці, нині Словаччина), в колишньому  Ужанському 

комітаті неподалік від Ужгорода. Прібеки як одна із найзаможніших родин 

Ужанщини протягом століть булі державними чиновниками, депутатами комітату, 

адвокатами тощо. Документи сімї після 1944 року у задовільному  стани потрапили в 

Державний Архів Закарпатської області. Ця колекція архівних джерел проливає світло 

на суспільно-політичну та культурну діяльність членів родини протягом довгих років. 

Наведений перелік архівних джерел (одиниць зберігань) охоплює весь матеріал про 

сім’ї Прібеків.  

 

A mai Kárpátalja levéltári gyűjtemények múltja kevésbé kutatott, s hatványozottan 

vonatkozik ez az 1944 előtti történelmi családok iratgyűjteményeire, amelyek a 

rendszerválások során rendszerint nagy hiányt szenvedtek. Ettől függetlenül, ezen 

dokumentumok nem kevésbé fontosak számunkra, mint az állami és egyházi gyűjtemények, 

mivel itt nem csupán a családtagok magánlevelezéseit találhatjuk, hanem vidékünk gazdasági, 

kulturális és politikatörténetének nélkülözhetetlen forrásait. A múlt kutatójának ismernie kell 

őrzésének helyét, az iratok kutathatóságát és nem utolsó sorban azok tartalmát. Az utóbbihoz 

szeretnénk támpontot adni az érdeklődőknek a villei Pribék család levéltári anyagával 

kapcsolatosan, amit jelenleg a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegén őriznek. 1  

1945-ben, amikor ezen a vidéken létrejött a szovjet közigazgatás a Pribék család 

iratait a jenkei (Ungvárhoz közel, ma szlovákiai terület) családi kúriában voltak, az újdonsült 

hatóságok lefoglalták és államosítottak. A levéltári akták ma az 1346-1900 között 

felhalmozódott dokumentumokat tartalmazzák, amelyek később Ungvárra és onnan 1953-ban 

Beregszászba kerültek.   

Tény, hogy rendszerváltások idején a megyei levéltárak kevésbé sérültek, s szinte 

teljesen átkerültek a mai kárpátaljai központosított levéltárba, de sajnos nem mondhatjuk 

ugyanezt el a családi és egyházi levéltárakról. Ezen két levéltárban tárolt iratok idegenek 

voltak a szovjethatalom számára, továbbá az iratok Magyarország múltját, a feudális 

viszonyokat tükrözték, amelyhez jól tudjuk, hogy viszonyultak annak idején. A Pribék levéltár 

                                                           

* A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének 

vezetője. 

** A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a 

Támop 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kíválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 

kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt 

projekt keretei között valósult meg. 
1Az Ung megyei Jenkéről származó Pribék család levéltárát, ma a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi 

részlegén őrzik. (F.777, op.1, od. zb. 1-362) 
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azon szerencsésnek mondható gyűjtemények egyike, amelynek jelentős része átmentődött az 

utókor számára és ma is a kutatók rendelkezésére áll. 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretnénk utalni a Pribék család múltjára, 

ami a már említett Jenke/Jenkovce faluhoz kötődik. A család adatolható múltja a XIV. 

századra nyúlik vissza és mivel számos tisztviselőt találhatunk soraikban ezért folyamatosan 

felbukkannak a megye történetében. A villei Pribék család Ung megye egyik ősi, katolikus 

nemes családja volt.  Jenke pedig az évszázadok során vegyes magyar, ruszin, zsidó lakosú 

kisközség. A Pribék család férfi tagjai rendszerint jogi pályára léptek, ami biztosította 

számukra a megyei tisztségekre való kinevezést vagy választást. A család ismert képviselői 

voltak: táblabírók: Pribék János 1617 és 1619 között, Pribék László 1620-1621, Pribék Ferenc 

1711-1713, Pribék Ádám  1760-1765, Pribék Ferenc 1769-1775; esküdt: Pribék Péter (1847-

1849); vármegyei  főpénztárnokok:  Pribék László (1790-1791, 1793-1797) Pribék Zsigmond 

1805-1816; megyei alszolgabírók: Pribék László (1776-1784) Pribék István és József (1790-

1792) Pribék István (1793-1797) Pribék Miklós (1838-1844) Pribék Péter (1860-1861) 

főszolgabíró: Pribék Miklós (1845-1848). 

 A család talán legismertebb tagja Pribék Antal volt (Jenke, 1797—Ungvár, 1881. 

március 10.), aki 1821-ben tette le ügyvédi vizsgáját, majd a megye tisztviselője lett. 1827. 

december 4-től alszolgabíró, 1831-1834 között a minaji járás főszolgabírója, 1835-1840 

között ungi másodalispán. Az 1839-40. évi pozsonyi országgyűlésen megyéje egyik 

képviselőjeként vett részt. 1841. augusztus 6-án választással három évre Ung vármegye első 

alispánja lett. 1846-1848 között Ung vármegye főispáni helytartója volt, ún. adminisztrátor. 

Székfoglalója alkalmával kijelentette, hogy azért vállalta az adminisztrátori állást, mert nem 

akart idegent látni ebben a székben. 1848-ban országgyűlési képviselővé választották. 1849-

ben Debrecenbe is követte az országgyűlést, csupán április 2-án kért egészségi okokból 

néhány hét szabadságot. Mivel a távozási engedélyt megkapta, nem volt jelen a függetlenség 

és a trónfosztás kimondásakor. A szabadságharc leverése után hadbíróság elé került, de 

igazolta, hogy már 1848. szeptemberében betegség miatt haza távozott. 1850. július 20-án 

amnesztiát kapott az uralkodótól. Hazatért Jenkére, majd földadóbecslő felügyelő lett. 1869 és 

1872 között még 70 év felett is ismét képviselőjévé tették Ungvár és környékének választó 

polgárai. 1869. április 22. és május 1. között Pribék Antal a képviselőház korelnöke volt. 

A család gazdasági és politikai tevékenységével a történelmi szakirodalom is 

foglalkozik, továbbá számos internetes forrás bizonyítja, hogy a családnak vannak 

történelemkedvelő utódai és kutatják a család történetét. Számukra is értékes lehet az 

alábbiakban közölt levéltári adatbázis. 

 

Források és irodalom 
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A PRIBÉK CSALÁD LEVÉLTÁRÁNAK IRATAI (1346—1900) 

 

F. 777, op. 1, od. zb. 1-362 

 

1.  A Királyi Bíróság határozata azon dokumentumok 

visszaszolgáltatásáról Lőrinc Mihály és Jakab nevű birtokosoknak, 

amelyek a nagymihályi és tibai földjeik tulajdonjogát igazolták. (1 

lap) 

1346 

2.  A leleszi konvent helytartójának folyamodványa (másolat) a Királyi 

Helytartótanácshoz Dancs János jenkei és Komoróci László Mohács-

zahari birtokai határvonalának megjelölése ügyében. (2 lap)  

1414 

3.  Feljegyzés Majad István és János, valamint Domaházy László peres 

ügyeiről a hosszúmezői és más falvak földjeinek tulajdonjoga 

ügyében. (1 lap)  

1479 

4.  Csics János tibai nemes elismervénye a Pribék Ferenccel elcserélt 

földekről. (1 lap) 

1544 

5.  Ferdinánd király Sopronban kelt oklevele, amelyben 17 jobbágyat    

jobbágytelekkel együtt Pribék Józsefnek ajándékoz az egri vár 

védelme idején tanúsított bátorságért. (1 lap) 

1553 

6.  A nagymihályi nemesek kötelezvénye (másolat) Tibai Barbara, Pribék 

János és fia Ferenc részére tulajdonjoguk biztosításáról. ( 2 lap) 

1564 

7.  Az Ung megyei Bíróság Nagykaposon kelt jegyzőkönyve azon peres 

ügyekről, amit a Királyi Bírósághoz terjesztettek fel. ( 1 lap) 

1565 

8.  A Leleszi Konvent jegyzőkönyve a királyi helytartó rendeletének 

végrehajtásáról, gálszécsi lakosok tanúvallomása Azari Magdolna 

tulajdonjogának bizonyítása tárgyában. (3 lap) 

1566 

9.  A nagymihályi főszolgabíró level Csícseri Orosz Zsigmondhoz Pribék 

Ferenc vagyonának felosztása ügyében.(1 lap) 

1600 

10.  Bikai András végrendelete. (1 lap) XVI. sz. 2. fele 

11.  Gombos György Ung megyei főszolgabíró  jegyzőkönyve Pribék 

János és Ilosvai  Margaréta peréről, a közöttük folyt tulajdonjogi 

vitáról.( 1 lap) 

1615 

12.  Gabardi Lászlónak a Leleszi Konvent tanácsosának igazolása Eperjesi 

György szobránci háztulajdonjogáról; a Zrittei Evraniza és Pribék 

Ferenc házasságából származó Pribék Jánossal, Lászlóval és 

Zsigmonddal folytatott peres ügyekről. (1 lap) 

1615 

 

13.  A Pribék család iratainak jegyzéke. (43 lap) 1617–1815 

14.  Igazolás a Szabó Jánosnak eladott szőlőültetvényekről. (2 lap)  1628 

15.  II. Ferdinánd magyar király Bécsben kelt oklevele, amelyben 

nemességet ajándékoz Nagy Pálnak és Pribék Miklósnak az ország 

iránt tanúsított hűségükért. (4 lap) 

1628 

16.  A Pribék család dokumentumainak jegyzéke. (4 lap) 1630–1649 

17.  Pribék Ferenc tibai lakos kötelezvénye az Endefy Gergely által 

elzálogosított földterületekről. (1 lap) 

1647 

18.  Gajody László tibai birtokos kötelezvénye Pribék Ferenc nejének 

Semsey Katalin részére, vagyonának kezeléséről. (1 lap) 

1649 

19.  Ferdinánd király Pozsonyban kelt oklevele Pribék Ferenc gyámjának 

kijelöléséről, vagyona kezelőjéről. 

1655 
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20.  Keszi István kisgejőci birtokos levele bátyjának, Zemplén vármegye 

ülnökének Szilfán Gáspárnak örökségük felosztásáról Bező és Palád 

községekben. (2 lap) 

1657–1783 

21.  Sztrogi Péter és Pál nevű fiának a lakarti lakosok részére kiadott 

kötelezvénye. (1 lap) 

1661 

22.  Losonczi András vajnatinai lakos elismervénye hitelfelvételről. (1 

lap)  

1661 

23.  Földterületek és szőlőültetvények jegyzéke, amit néhai Tárkányi 

István szerzett meg feleségével. (2 lap)  

1679 

24.  A kassai királyi pénzügyi adminisztrátor rendelete Ung megye 

alispánjához a Pribék vagyonból követelt vagyonrészről, amit a 

kincstár javára kötelező kifizetni. (2 lap)  

1687 

25.  Pribék Ferenc tibai földbirtokos megbízólevele anyja részére, 

amelyben feljogosítja, hogy rendelkezhet vagyonával. (1 lap) 

1696 

26.  Gévsi János őri és Inel Barbara jenkei birtokosok feljegyzései és 

elismervényei Bertóti Klára és Hevesi János elzálogosított földjeiről. 

(2 lap)  

1696 

27.  Szevasztián Franciska ungvári lakos elismervénye az Orosz  

Zsigmond földbirtokos által a főadminisztrátornak kifizetett 

összegekről. (1 lap)  

1696 

28.  Lipót császár rendelete a leleszi konventhez a néhai Pribék  

Antal özvegyével, Jeney Barbarával kapcsolatos iratok és 

azok másolatainak kiadásáról. (1 lap)  

1698 

29.  A Pribék család családfája, származásuk bizonyításáról szóló 

dokumentumok, földterületek szétosztásáról az örökösök között, 

jegyzőkönyvek és más iratok. (208 lap)  

1698–1818 

30.  Becski Judit pazdicsi birtokos panasza Orosz Zsigmondnak, Ung 

vármegye alispánjának Pribék Ferenc földterület kisajátításai miatt; a 

Kassai Kerületi Bíróság értesítése Sennyei Barbarának tárgyaláson 

való megjelenéséről. (2 lap)  

1700 

31.  Pribék Ferenc battyányi földbirtokos panasza Semley Istvánra 

földterületek tulajdonjogának kisajátításáról. (1 lap)  

1700 

32.  Lipót császár oklevele Bohus Ádámnak és Bohus Dánielnek 

földbirtokok adományozásáról. ( 2 lap)  

1700 

33.  A szerednyei birtokosok és Pribék Ferenc kötelezvénye a Kuncsa, 

Csertész és Horlyó falvak földterületeinek elzálogosításáról Pribék 

Ferencnek és Horvát Péternek. (3 lap)  

1700 

34.  Az Eperjesi Körzeti Bíróság határozata néhai Semsey Katalin birtokos 

vagyonának felosztásáról az örökösök Pribék Ferenc tibai és Semsey 

István neje Pribék Éva között.  

1700 

35.  Keresztesi Lukács rácsai földbirtokos folyamodványa a megyei 

bírósághoz a jobbágyok adójáról. (1 lap)  

XVII. sz. 2 fele. 

36.  A Királyi Kúria rendelete Szirmay István királyi aljegyzőnek Mócs 

János és Pető Franulász földbirtokosok közötti birtokperek ügyében. 

(2 lap)  

XVII.sz.2 fele. 

37.  A Bihar vármegyei bíróság jegyzőkönyve Torma Pál váradi és Pribék 

Mária földbirtokainak cseréjéről. (1 lap) 

XVII.sz.2 fele. 

38.  Semsey Klára hunkóci földbirtokos elismervénye Pribék Ferenc és 1706 



 5 

Fatan Ferenc jobbágyainak tulajdonjogáról. (1 lap)  

39.  Gróf Vicmándinak, az osztrák hadsereg parancsnokának igazolása 

Pribék Ferenc tibai földbirtokos császári hűségéről. (1 lap)  

1711 

40.  Riczki István vajnátinai földbirtokos kötelezvénye a Pribék Ferenc 

jenkei birtokostól felvett kölcsön visszafizetéséről. (1 lap)  

1711 

41.  Orosz Ádám kutundorfi birtokos levele rokonához személyes 

ügyekről. (1 lap)  

1713 

42.  Az Ung Megyei Bíróság határozata a csicseri Jobbai Katalin és Orosz 

Zsófia közötti tulajdonjogi viták rendezéséről. 

dátum nélkül 

43.  Budai Zsigmond jenkei birtokos elismervénye az Orosz Ádám 

csicseri lakos által megtérített adóságokról. (1 lap)  

1714 

44.  A Királyi Kúria által összeállított jegyzőkönyv csicseri Orosz Ádám 

csicseri földbirtokos vagyonának felosztásáról az örökösök között. (4 

lap)  

1715 

45.  Villei Pribék Ferenc ungvári birtokos elismervénye a Fehérpataki 

Barbara által nyújtott kölcsönről. (2 lap)  

1715 

46.  Csicseri Orosz Farkas főszolgabíró levele Pribék Ferencnek a csicseri 

Orosz Ádámtól és Orosz Boldizsártól Rogályi Ferenc részére felvett 

kölcsönök visszafizetéséről. (2 lap)  

1717 

47.  A lasztoméri jobbágyok kezeslevele Babin András börtönből való 

kiszabadítása ügyében (1 lap)  

XVIII. sz.I fele. 

48.  Iratok Bakus Zsuzsanna által Paládi Horváth Ádámnak a szökött 

jobbágyok feltartóztatása miatt okozott károk megtérítéséről. (6 lap)  

XVIII. sz.I fele. 

49.   A vármegyei bíróság értesítése Sennyei Istvánnak Tarkály István 

örökségének kiadásáról Pribék Ferenc részére (1 lap)  

XVIII. sz.I fele. 

50.  Ditrics nevű jobbágy elismervénye a Pribék földesúr nejétől kapott 

kölcsönökről. (5 lap)  

XVIII. sz.II fele 

51.  A Pribék család levelei tulajdonjogi kérdésekkel kapcsolatosan. (12 

lap)  

dátum nélkül 

52.  A vármegyei bíróság által összeállított jegyzőkönyv Pribék József 

jenkei földbirtokos vagyonának felosztásáról az örökösök között. (2 

lap)  

dátum nélkül 

53.  Pribék Ignác jenkei földbirtokos árváinak, Pribék Józsefnek és 

Antalnak ingó és ingatlan vagyonáról vezetett jegyzék. (29 lap)  

dátum nélkül 

54.  Flaiter Jakab kereskedő számlái a Pribék családnak eladott 

textíliákról. (1 lap)  

dátum nélkül 

55.  Pribék Ferenc levele anyjának a neki küldött pénz és levél 

átvételéről.(1 lap)  

dátum nélkül 

56.  Haraszti Imre ungvári földbirtokos meghatalmazása Pribék Ferenc 

részére, amellyel képviselheti az ő érdekeit a hatalmi szerveknél.(1 

lap)  

1754 

57.  Mária Terézia és II. Ferenc rendeletei a királyi bíróság jegyzőjéhez az 

Egri Püspökség által Zemplén, Szabolcs és más vármegyék 

földbirtokosai ellen a királyi tized fizetésének elmulasztása 

ügyében.(2 lap)  

1759–1794 

58.  Ung vármegye bíróságának értesítése Andróci Lászlónak a 

Brankovics Erzsébettől felvett kölcsönök visszafizetéséről. (3 lap)  

1759 

59.  A vármegyei bíróság jegyzőkönyve Lasztomér község tanújának 1760 
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kihallgatásáról a Szirmay Sándor és a tibai Pribék János közötti peres 

ügyben.  

60.  Birtokosok és jobbágyok levelei. (24 lap)  1760 

61.  Horváth Istvánnak, Ung megye szolgabírájának és Szentmiklósi 

Ferenc baranyai birtokos levele Pribék Ádámhoz Tibára 

tulajdonjoggal kapcsolatos peres ügyekben. (3 lap)  

1765 

62.  Hunkóci lakosok tanúkihallgatási jegyzőkönyve a Pribék Antal által 

gr.Sztáray Imrétől szerzett földterületek eltulajdonításának 

körülményeiről. (I lap)  

1765 

63.  A hunkóci lakosok tanúkihallgatási jegyzőkönyve Pribék Ádám által 

a hunkóci görög katolikus pap szénája eltulajdonításának 

körülményeiről. (5 lap)  

1765 

64.  Pribék Ádám és Pribék Ferenc számlái és elismervényei. (5 lap)  1765 

65.  Tabódy Antal ubresi és br.Véges István tibai birtokosok levelei Pribék 

Ádámnak peres tulajdonjogi és személyes kérdésekről. (3 lap)  

1765–1766 

66.  Komor János és Malé János jenkei lakosok elismervénye a Pribék 

Ferenctől kapott kölcsönről. (3 lap)  

1766 

67.  A Zemplén és Ung megyei bíróság idézése Pribék Ádám tibai lakos 

részére a Tabódy Antalnak fizetendő adósága és a Tótfalusi 

Erzsébettel kapcsolatos peres ügyben. (8 lap)  

1766 

68.  Pribék Ferenc jenkei földbirtokos számlái kiadásairól.(2 lap)  1766 

69.  Volos Gric jenkei lakos és Pribék Ferenc birtokos között létrejött 

szerződés a jobbágyviszonyról. (1 lap)  

1770 

70.  Ceglédi Imre levele Pestről Pribék Ádám tibai lakosnak a 

gr.Sztárayak pecsétjének használatáról. (1 lap)  

1770 

71.  Számlák a tibai Pribék Ádám és Pribék Ferenc kiadásairól. (2 lap)  1770 

72.  Pribék Sarolta levele a Szepesi Kamara vezetőjéhez kölcsön felvétele 

ügyében. (1 lap)  

1771 

73.  Nazdravecky Antal levele Pribék Ferenc jenkei földbirtokosnak 

bírósági idézés kiküldéséről a szalókai birtokok ügyének tisztázása 

ügyében. (1 lap)  

1772 

74.  A jenkei megyei tisztviselő elismervénye Pribék Ferenc özvegyétől 

katonai adóba felvett kölcsönökről.(1 lap) 

1772 

75.  László Antal jenkei lakos elismervénye a Pribék Ferenctől kapott 

pisztoly átvételéről. (1 lap)  

1772 

76.  A királyi helytartó rendeletei tanuk vallomásairól, Pribék József 

bírósági jegyző peres ügyeinek tárgyában. (2 lap)  

1775 

77.  Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Pribék Ferenc özvegyének, Bohus 

Zsuzsannának hajdúja és kocsisa testi sértéséről. (2 lap)  

1775 

78.  Tibai és hunkóci lakosok Fekésházán kelt tanúvallomása az Ung 

megyei bíróság előtt Pribék Ádám és Sztáray Imre peres tulajdonjogi 

ügyeiről. (2 lap)  

1775 

79.  Eisz László őrnagy levele a vármegyei hatóságokhoz vagyonának 

tehermentesítéséről, adóságainak visszafizetése eredményeképpen. (2 

lap)  

1775 

80.  Mária Terézia rendelete (másolat) a gr.Sztáray János és Imre által 

Szemere Ádám és László ellen indított peres ügyekben, nagymihályi 

és tibai tulajdonjogukat illetően. (8 lap)  

1776 
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81.  A Királyi Helytartótanács rendelete Ung megyéhez a Pribék László 

által javasolt tanúkihallgatásokról. (1 lap)  

1776 

82.  Nazdravecky Orsolya jenkei birtokos elismervénye Sztankovics 

Mártontól kapott földekről, Bohus Zsuzsanna adóságainak 

kifizetéséről. (3 lap)  

1776 

83.  Jenkei jobbágyok szerződése Pribék Ferenccel munkakötelezettségük 

szabályozásáról. (2 lap)  

1776 

84.  Pribék Ferenc temetési kiadásainak számlája. (1 lap)  1776 

85.  Fedák Ferenc jenkei lakos jobbágyszerződése utódaira vonatkozólag 

Pribék László javára.(1 lap)  

1779 

86.  Pap Mihály ügyvéd levele jenkei Pribék Lászlónak iratok kiküldéséről 

a peres ügyekhez.  

1779–1783 

87.  A Leleszi Konvent jegyzőkönyve Pribék József és László 

földterületcseréjéről.(2 lap)  

1779 

88.  Bírósági idézés Pribék László részére a Gerskó nevű kereskedőnek 

kifizetendő adóság ügyében. (2 lap)  

1779 

89.  Csató Juszticia szelmeci lakos elismervénye Nazdravecky Orsolya  

adóságának részbeni visszafizetéséről. (1 lap)  

1779 

90.  Pribék László jenkei birtokos egyházi kiadásainak számlája (1 lap)  1779 

91.  A duszinói Nagy János folyamodványa a fűzfavesszők vágásának 

elkezdéséről.(1 lap)  

1779 

92.  Figei Csató Albert elismervénye a Pribék Józsefnek eladott 

földekről.(1 lap)  

1783 

93.  II.József király rendelete a királyi jegyzőhöz a Kaszt István elleni 

vádak tisztázása ügyében, az asszonyfalvai birtokának 

tehermentesítéséről. (2 lap)  

1783 

94.  Denci István jenkei lakos kezeslevele Pribék László részére Király 

Georgij személyére vonatkozóan.  

1786 

95.  Milacs Máté ungvári ügyvéd elismervénye a Pribék Lászlótól átvett 

jutalmakról, amit az Orosz Franciska örököseivel folytatott perekért 

érdemelt ki. (1 lap)  

1786 

96.  Pribék László folyamodványa Ung megyéhez a tisztviselők által az 

ingatlanairól készített jegyzék ügyében.  

1786 

97.  Az Ung megyei bíróság idézése Pribék László részére adóságainak 

kifizetése ügyében.  

1786 

98.  Pribék Pál levele Benyovszki Pálhoz jenkére Gévai grófnő peres 

ügyéről Ezsterházy herceggel szemben. (2 lap)  

1786 

99.  Krasznac Imre eperjesi ügyvéd levele jenkei Pribék Lászlóhoz a 

Sennyei családdal folytatott perről. (1 lap)  

1788 

100.  Pribék László folyamodványa a vármegyei bírósághoz az Ibrányi 

József által folytatott peres ügyről, a megyei bíróság határozata ebben 

az ügyben. (4 lap)  

1789 

101.  Pribék László kiadásainak a számlái. (1 lap)  1788 

102.  Pongrác Ignác gradeki nemes számlái. (2 lap)  1788 

103.  Nazdraveczky Orsolya, Pribék Ferenc özvegyének folyamodványa a 

királyi bírósághoz az 1782-ben Pribék László és József ellen indított 

perek ügyében. (3 lap)  

1788 

104.  A Királyi Bíróság értesítése az Ung megyei bíróságnak Mihályka 1789 
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József és Pribék László peres ügyére vonatkozó dokumentumok 

megküldéséről. (1 lap)  

105.  Szvitkovszky Mihály üdvözlő levele. (2 lap)  1789 

106.  Rilok Károly egri püspök levele Ungvárra Nazdravecky Ádámhoz a 

jenkén biztosítandó paplak ügyében. (2 lap)  

1789 

107.  Perényi Rozália végrendelete örökségéről.(2 lap)  1795 

108.  Ung megye tisztviselőjének jelentése Bendics András panaszának 

kivizsgálásáról a Pongrác Istvánnal erdőirtás végett folytatott peres 

ügyében. (1 lap) 

1798 

109.  Csató Albert elismervénye a Pribék Lászlótól kölcsönvett 

terményekért, Lipód nevű erdejének elzálogosításáról adósága 

fejében. (6 lap)  

1799–1809 

110.  Jenke és Karcsava földesurainak egyezsége a két falu határainak 

véglegesítéséről. (2 lap)  

1800–I803 

111.  Úrbéri kimutatások Jenke, Felsőribnice és más falvak vagyoni 

helyzetéről. (2 lap)  

XVIII. sz.2 fele 

112.  Iratok Tárkányi István földbirtokos vagyonának felosztásáról az 

örökösök között. (9 lap)  

XVIII. sz.2 fele 

113.  A Pribék család tagjainak számlái. (9 lap)  XVIII. sz.2 fele 

114.  Gilányi Fodor András és Pribék Antal között létrejött szerződés 

szeszfőzdéjüknek részvénytársasággá való átalakításáról. (2 lap) 

XVIII. sz.2 fele 

115.  Pribék József és István tibai lakosok között létrejött szerződés a 

jobbágyok cseréjéről. (1 lap)  

1801 

116.  Bornemissza János Munkácson és Buday Zsigmond Balazséron kelt 

levele Pribék Lászlóhoz személyes ügyekről. (8 lap) 

1801 

117.  Csertész község lakosainak tanúkihallgatási jegyzőkönyve Pribék 

Ferenc örökségi jogáról a Szedria hegyre. (2 lap)  

1801 

118.  Jenkei birtokosok számlái Fridman Ábrahám, Pribék László és 

Ibrányi Miklós kocsmabérletével kapcsolatosan. (7 lap)  

1801 

119.  Eszterházy Miklós és Pribék László között létrejött egyezség a 

keszegi jobbágyközösséggel kapcsolatosan. (2 lap)  

1802 

120.  Rom György kiskövezsdi lakos kötelezvénye tulajdonjogi 

szerződések visszaszolgáltatásáról pénzügyi szerződésekért cserébe.(1 

lap)  

1802 

121.  Az Ung megyei bíróság idézése Pribék László jenkei lakos részére a 

szobránci lakosok legelőjének visszaszolgáltatásáról.  (1 lap)  

1802 

122.  Br. Perényi István Pestről és Buda Zsigmond Balazsérról kelt levele 

Pribék Lászlónak személyes ügyekkel kapcsolatosan. (6 lap)  

1802 

123.  Pribék János bizonyítványa az egri püspöki líceumban végzett 

tanulmányairól. (1 lap)  

1802 

124.  Pribék László jenkei földbirtokos levele János fiának bírósági 

ügyekről. (2 lap)  

1803 

125.  Vicmándi István Ungváron kelt elismervénye a Pribék Mária által 

eladott szőlőkről. (1 lap)  

1803 

126.  Kis György pesti lakos elismervénye a Pribék Jánostól kapott 

kölcsönökről. (1 lap)  

1803 

127.  Lónyai Gábor deregnyei (Zemplén megye) lakos igazolása Pribék 

János jellemrajzáról, aki kilenc hónapot írnokként dolgozott. (1 lap)  

1803 
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128.  Zatrala Pál patikus kimutatása a Pongrác Jánosnak kiadott 

gyógyszerek áráról. (4 lap)  

1803–1807 

129.  Ung megyei tisztviselők jegyzőkönyve a br. Horváth Antalnak és 

Imrének küldött figyelmeztetésről Csató Albert birtokainak 

tehermentesítésével kapcsolatosan. (2 lap)  

1804 

130.  Mokcsay Terézia mogyorósi lakos levele Pribék László özvegyének, 

Buday Borbála adóságának visszafizetéséről. (2 lap) 

1804 

131.  Pribék József jenkei birtokos kiadásainak számlái. (2 lap)  1804 

132.  Jenke község jobbágyai és Csató Albert  valamint Pribék József 

között létrejött szerződés a munkakörülmények szabályozásáról. (1 

lap)  

1805 

133.  A Pesti Királyi Bíróság és az Ung megyei bíróság idézései Pribék 

László özvegyének, Pribék Józsefnek és a család további tagjainak 

tulajdonjogi peres ügyeinek tárgyában.(9 lap)  

1805 

134.  Pribék Ferenc és Csató Albert jenkei birtokosok elismervénye a 

lasztoméri (Zemplén megye) tulajdonjog  átadásáról Pribék László 

örököseinek. (1 lap)  

1805 

135.  Pribék János ügyvéd diplomája, amit a pesti Királyi Bíróság elnöke 

adott ki. (1 lap)  

1805 

136.  Az Ung megyei bíróság idézése Pribék László özvegyének 

Borbálának és Pribék Julianna részére. (18 lap)  

1806 

137.  Buday Barbara jenkei lakos elismervénye a losztemeri jobbágyok 

kölcsönéről, a Vak Jánostól és Lócsó Istvántól vett földekről. A 

Pribék család tagjainak földcseréiről egymás között. (6 lap)  

1806 

138.  Rickó István tibai birtokos rendelete Szimkács Máté jobbágyhoz a 

megyei bíróság azon  határozatának fellebbezéséről, amely Pribék 

Emerencia javát szolgálja. (18 lap)  

1806 

139.  Belcsey Buaj Franciska ungvári nemesasszony végrendelete. (2 lap)  1806 

140.  Az Ungvári katonai pénztáros kimutatásai Pribék László tartozásairól 

I797-től kezdődően. (1 lap)   

1806 

141.  Buday István levele Csertészről Pongrác Juliannának jenkére a 

feljelentett Gilics Pál malmos ügyében.(2 lap)  

1807 

142.  Buday Borbála jenkei lakos adásvételi szerződései ingatlanjaira 

vonatkozóan. (3 lap)  

1807 

143.  Az Ung megyei bíróság idézése Pribék József és Csató Albert részére 

a Cóbel Lászlónak fizetendő adóságuk ügyében. (4 lap)   

1807 

144.  A Pribék család kiadási számlái. (3 lap)  1807 

145.  Adásvételi- csere valamint ingatlan elzálogosításról szóló 

szerződések, amelyekben a jenkei lakosok Buday Barbara, Pribék 

József, Pongrác Ferenc és Pribék János az érintettek. (9 lap)  

1808 

146.  A horlyói községi elöljáróság jegyzőkönyve Máté Kulics János 

szőlejének és vetésének áráról. (1 lap)  

1808 

147.  Ung megye közgyűlésének jegyzőkönyve Szirmay  Ádám ügyvéd 

felhatalmazásáról a lasztoméri jobbágyok és földesuruk közötti per 

meggyorsítása érdekében. (1 lap)  

1808 

148.  Banovics Antal által  Jenkén és Eperjesen kiállított számlák. (2 lap) 

1808 

1808 

149.  Perényi István beregszászvégardói birtokos értesítése Pribék László 1808 
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özvegyének Buday Barbarának felesége Murobic Horvát Éva 

haláláról. (2 lap)  

150.  Az Ung megyei Bíróság idézése Pribék Ferenc és Boronkay Ferenc 

részére a jogtalanul Sztankóci Ferenc csertészi lakos és Tabódy 

Annától elfoglalt földterületek ügyében. (6 lap)  

1809 

151.  Adásvételi szerződések, amelyeket a Pribék család tagjai kötöttek. (7 

lap)  

1809 

152.  Bernát Judit lasztoméri és Viczmándy István vajnatinai birtokosok 

levelei Pribék Jánoshoz személyes kérdésekről. (5 lap)  

1809–1810 

153.  A kisráti római katolikus lelkész igazolása Pribék József születéséről. 

(1 lap)  

1809 

154.  A jenkei Pribék család kiadási és bevételi számlái. (4 lap)  1809 

155.  Pribék József és Pribék Lászlóné ingatlanainak jegyzéke. (2 lap)  1809 

156.  A lasztoméri jobbágyok panaszlevele a vármegyéhez Boronszky 

András által eltulajdonított méhcsaládok ügyében.  

1810 

157.  Boronkay Ferenc levele Nevicki ügyvéddel való tárgyalásairól. (1 lap)  1810 

158.  Az Ung megyei Bíróság idézése Buday Borbála, és Pribék József 

részére a tulajdonjoggal kapcsolatos peres ügyekkel kapcsolatosan. 

(28 lap)  

1810 

159.  Adásvételi és csereszerződések, ingatlanok elzálogosításáról szóló 

iratok, amit a Pribék család tagjai rögzítettek. (6 lap)  

1810 

160.  A Pribék család számlái kiadásaikról. (3 lap) 1810  

161.  Birtokosok és jobbágyok levelei peres tulajdonjoggal kapcsolatos és 

személyes ügyekről. (9 lap)  

1811 

162.  Az Ung megyei bíróság idézései Pribék János és Csató Albert részére. 

(26 lap)  

1811 

163.  Iratok  Horváth Antal karcsavai lakosnak Pribék József által 

marháinak feltartóztatásával okozott károk felszámolásáról. (46 lap) 

1811 

164.  Pribék József tibai birtokos panaszlevele a megyei bírósághoz Gál 

Homoki Juliannára  földterületek eltulajdonítása miatt. (1 lap)  

1811 

165.  Huszti László fekésházai lakos és Csuckevics Matyi között létrejött 

ház-és földbérleti szerződés.(2 lap) 1811 

1811 

166.  Butkay Vicmándi István és a Pribék család között kötött földcsere 

szerződés. (1 lap) 

 

167.  A Királyi Helytartótanács Bécsben kelt utasítása a magánszemélyek 

adóságának törlesztéséről.(1 lap) 1811 

1811 

168.  Elek Ferenc ungvári lakos elismervénye a Pribék József tibai 

birtokostól kapott kölcsönről.(5 lap) 1811 

1811 

169.  Ung megye főszolgabírójának meghívólevele a megyei közgyűlésre 

Pribék János részére.(2 lap) 1811 

1811 

170.  Becsky Ferenc ungvári lelkész értesítése a nagyböjti táplálkozásról.(1 

lap) 1811 

1811 

171.  A Pribék család kiadási és bevételi számlái.(9 lap)  1811 

172.  A vármegyei jegyző kimutatásai a vajáni, tegenyei, és pálóci 

jobbágyok által elvégzett híd és útépítési munkálatokról.(1 lap)  

1812 

173.  A jenkei jobbágyok kötelezettségei a római katolikus parókiának 

kifizetendő összegről a parókiának jenkébe való áthelyezése esetén.( 1 

lap)  

1812 
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174.  Olcsváry István felsőrevicei lakos elismervénye a Hudák Pálnak 

elzálogosított földekről. (1 lap)  

1812 

175.  Belcsei Buday Borbála és Lebovics  Berku  jenkei lakosok szerződése 

bunkóci birtokuk bérbeadásáról. (2 lap)  

1812 

176.  A Pribék család tagjainak levelezései személyes ügyekben. (8 lap)  1812 

177.  A jenkei és a tibai Pribék családok kiadási és bevételi számlái. (11 

lap)  

1812 

178.  I. Ferenc király rendelete a királyi jegyzőhöz a Sztáray János 

nagymihályi lakos és Fejérváry Zsigmond és György közötti peres 

tulajdonviszonyok rendezéséről. ( 2 lap)  

1813 

179.  Csicseri Orosz József matyóci nemes vagyonának inventáriuma, amit 

a megyei bizottság állított össze. (2 lap)  

1813 

180.  A Pribék családdal kapcsolatot tartó nemesek levelei. (4 lap)  1813 

181.  A Pribék család számlái bevételeikről és kiadásaikról. (6 lap)  1813 

182.  Gál Homoki Julianna horlyói nemesasszony elismervénye 

jobbágyainak átadásáról Rigó Lászlónak, Lagin Miskának és 

másoknak Csató Albert földterületeivel együtt. (2 lap)  

1814 

183.  A Pribék család számlái kiadásokról és bevételekről. (8 lap)  1814 

184.  Szmolinszky János ungvári lakos elismervénye a Pribék Józsefnek 

eladott szőlőkről. (4 lap) 

1814 

185.  Figen Csató Albertnek és nejének Pribék Máriának  végrendelete 

örököseik vagyonáról. (2 lap)  

1814 

186.  Dokumentumok Orosz József elhunyt bajánházai nemes árváinak 

vagyonösszeírásáról, amit a megyei bizottság állított össze. (6 lap)  

1815 

187.  Kincel Barbarának, az ungvári pék özvegyének levele a jenkei 

Danovics Antalnak a gyógyszerek árának mielőbbi kifizetéséről. (1 

lap)  

1815 

188.  A Pribék család számlái bevételeikről és kiadásaikról. (6 lap)  1815 

189.  Viczmándy István ungvári nemes folyamodványa Ung megye 

bíróságához a Csató Albert és Pribék László ellen folytatott peres 

üggyel kapcsolatosan, akik erdővágással okoztak tetemes károkat. (2 

lap)  

1815 

190.  Draveczky József dunkóci lakosnak a Csató Alberttel és nejével 

Pribék Máriával folytatott tulajdonjogi  peres ügyek tisztázását 

rögzítő jegyzőkönyv. (2 lap)  

1816 

191.  Kaszi István nagygejőci nemes elismervénye a kölcsei Kende 

Mihálynak átadott földterületekről és lakóházakról. (2 lap)  

1816–1823 

192.  Pribék József tibai nemes és Georgovics Miklós között rögzített 

szerződés egy ungvári ház értékesítéséről.(1 lap)   

1816 

193.  Belcsei Buday Barbara jenkei nemesasszony elismervénye a 

Levkovics Berku bunkóci lakosnak bérbe adott földekről. (7 lap)  

1816 

194.  Rendeletek Orosz József bajánházai nemes hagyatékának 

felosztásáról az örökösök között. (3 lap)  

1816 

195.  A Pribék család kiadásainak és bevételeinek számlái. (10 lap)  1816 

196.  Pribék József jenkei lakos ingatlan vagyonának   inventáriuma. (2 lap)  1816 

197.  A vármegye  ülnöke által összeállított jegyzőkönyv Fejedelem György 

jobbágy ingó és ingatlan vagyonáról. (4 lap)  

1817 

198.  Pribék József jenkei lakos számlái az ungvári Pap Antóniának  
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gyereknevelésért kifizetett összegekről. (1 lap) 1817 

199.  Megyei bizottság jegyzőkönyve a jenkei Pribék László vagyonának 

felosztásáról az örökösök között. (10 lap)  

1819 

200.  A Pribék család kiadásainak és bevételeinek számlái. (6 lap)  1818 

201.  A Pribék családdal kapcsolatban álló nemesek levelei. (3 lap)  1819 

202.  A Pribék család kiadásainak számlái. (2 lap)  1819 

203.  Pribék László volt jenkei lakos vagyonának inventáriuma. (6 lap)  1919 

204.  Ung megye közgyűlésének határozata Pribék József megyei pénztáros 

által okozott hiány behajtásáról. (1 lap) 1820—1821 

 

205.  Ung megye jegyzője által kiadott jellemrajz Pribék Antal megyei 

tisztviselő részére. (2 lap)  

1820 

206.  Vásárhelyi Károly ungvári ügyvéd által hitelesített elismervény, 

amelynek értelmében Pribék József a katonai pénztártól kapott 

összegeket saját kiadásainak fedezésére használhatta fel.(2 lap)  

1821 

207.  Pribék Antal ügyvédi oklevele, amit Ungváron állított ki a Királyi 

Bíróság elnöke.(1 lap) 

1821 

208.  Orosz Péter ungvári tisztviselő elismervénye a Pribék család 

levéltárából kapott iratokról. (1 lap)  

1821 

209.  Szeko Csató Béla és Viczmándi István elismervénye Székó és 

Orehovo község földterületeinek átadásáról ezen falvak lakosainak 

tulajdonába, legeltetés céljából. (1 lap)  

1822 

210.  Az Ung megyei bíróság idézése Pribék Józsefnek Székó községbe a 

katonai adók behajtása ügyében.(1 lap)  

1822 

211.  Pongrác Antal levele Andrásfalvára a Pribék család egyik nő tagjához. 

(2 lap)  

1822 

212.  Pribék József jenkei lakos kiadásainak és bevételeinek számlái.  1822 

213.  József királyi helytartó alguti oklevele, amelyben csicseri Orosz 

István által Géczi Jánost, Ruzsák Károlyt hatalmazza fel bírósági 

ügyeinek képviseletére. (1 lap)  

1823 

214.  Maroszky József ügyvéd levele Pestről Pribék Antalnak a Sztárayval 

és Bosányival folytatott perek állapotáról. (2 lap)  

1823 

215.  Lakatos György nagyrozvodi lakos jelentése Orosz Péter megyei 

ülnöknek földtulajdonjogáról. (1 lap)  

1823 

216.  Ung vármegye ügyvédjének elismervénye a Huszti Lászlótól 

behajtandó katonai adó és bírósági illeték beszedéséről. (1 lap)  

1823 

217.  Ung megye bíróságának idézései Pribék Józsefnek, Banovics 

Antalnak a Budai Vikentyij által indított tárgyalásokra. (4 lap)  

1824 

218.  Klecskineki Zsuzsanna nagymihályi lakos folyamodványa Zemplén 

vármegye alispánjához a Kossuth László bírósági perére vonatkozó 

iratok kiadásáról. (1 lap)  

1824 

219.  Pribék József ungvári birtokos számlái tengeriföld árának 

kifizetéséről Dominai kincstári intézőnek.(2 lap)  

1824 

220.  Szikszai János levele Orosz Péter csicseri ülnöknek a pálini 

földterületekre vonatkozó iratok megküldéséről. (2 lap)  

1825 

221.  Pribék József jenkei földbirtokos végrendelete és jegyzőkönyv 

vagyonának felosztásáról az örökösök között. ( 6 lap)  

1825 

222.  Csicseri Orosz Péter ungvári birtokos elismervénye a bátyjától, Pribék 

Józseftől kapott iratokról, amelyek a lasztoméri birtok tulajdonjogát 

1826 
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bizonyítják Pribék Juditra és a Pribék családra vonatkozóan. (1 lap)  

223.  Petrovay József császlóci lakos és feleségének Ördög Veronikának 

végrendelete örökségükről, annak felosztásáról az örökösök között. (5 

lap)  

1826 

224.  Fedor ungvári kereskedő számlái a Bánovics Antalnak kiutalt áru 

értékéről. (1 lap)  

1826 

225.  Szerződés Pribék Mária és Mócsay Barbara közötti 

földterületcseréről. (1 lap)  

1827 

226.  Ung vármegye bíróságának idézése Pribék József részére Szakács 

János cipészmester feleségének, Kovács Máriának adósága ügyében. 

(2 lap)  

1827 

227.  Pribék-Bánovics jenkei birtokos család kiadásainak számlái. (2 lap)  1827 

228.  Levél Pribék Antal tisztviselőnek Pestről tuberkolózisban szenvedő 

ismerősétől. (2 lap)  

1829 

229.  A Pribék és Bánovics családok kiadásainak a számlái. (4 lap)  1829 

230.  Pribék Mária őri birtokosnő végrendelete. (2 lap)  1829 

231.  Birtokfelosztásra vonatkozó egyezség Pribék Máriának, Csató Albert 

özvegyének örökségére vonatkozóan. (2 lap)  

1831 

232.  Ung megye vizsgálata az ungvári Bangadi Kulin Imre végrendeletét 

illetően. (2 lap)  

1831 

233.  A Pribék család bevételi és kiadási számlái. (3 lap)  1831 

234.  Klein Bernárd Luka patikus oklevelének másolata, amit a bécsi 

egyetem rektora adott ki. (1 lap)  

1832 

235.  A Pribék család kiadásainak számlái. (2 lap)  1832 

236.  Silényi Zsuzsanna ungvári birtokos panaszlevele a megyei bírósághoz 

Vécsei Antal báróra az erdőhasználati jog megsértése miatt. (3 lap)  

1833 

237.  A Pribék család kiadásainak számlái.(3 lap)  1833 

238.  A Magyar Királyi Helytartótanács rendelete Ung megye főispánjához, 

Pribék Antal vármegyei szolgabíró osztrákellenes 

megnyilvánulásairól a vármegyei közgyűlésen. A főispán levele ebben 

a kérdésben. (3 lap)  

1834 

239.  Tomcsányi István felsőrevickei birtokos panaszlevele a megyei 

bírósághoz Butkai Vicmándy Istvánra az öröklött vagyon törvénytelen 

felosztásáról.(3 lap)  

1834 

240.  A Magyar Királyi Helytartótanács rendelete Ung megye bíróságához a 

Kulin Pál bánhegyesi lakos birtoktulajdont igazoló iratoknak 

kiadásáról.(1 lap)  

1834 

241.  A Pribék család kiadásainak számlái. (7 lap)  1834 

242.  A Magyar Királyi Helytartótanács rendelete (kelt Pozsony) Ung 

vármegyének a nagyszeretvai Szakmány Katalinnak a Kovács László 

ellen, birtokvitáról folytatott bírósági eljárásának megszüntetéséről. (1 

lap)  

1835 

243.  Ung megye főispánjának levele Pribék Antal alispánnak közigazgatási 

kérdésekkel kapcsolatosan. (2 lap)  

1835 

244.  A Pribék család kiadásainak számlái. (2 lap)  1835 

245.  Földbirtokcsere szerződés a losztomeri Budai Barbara, Pribék László 

özvegye és Bernát Judit, Boronyai András özvegye között.(1 lap)  

1836 

246.  Pribék Antal jenkei birtokos kötelezvénye adóságának 1836 
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visszafizetéséről.(1 lap)  

247.  A Pribék család kiadásainak számlái.(4 lap)  1836 

248.  Pribék Antal birtokos kötelezvénye adóságainak kifizetéséről. (3 lap)  1837 

249.  A Pribék család kiadásainak számlái. (5 lap)  1837 

250.  Pribék Antal tibai birtokos adókönyve. (3 lap)  1837–1841 

251.  Kincer ungvári patikus özvegye végrendeletének Kricsfalusy György 

általi végrehajtásáról, Bánovics Antalné adóságának visszafizetéséről. 

(1 lap)  

1838 

252.  Pribék Antal ungvári birtokos kötelezvénye Veinberger József 

kereskedő adóságának törlesztéséről. (1 lap)  

1838 

253.  Budai László batári birtokos levele Ung megye alispánjához Pribék 

Antalhoz családi és vagyoni ügyekkel kapcsolatosan. (2 lap)  

1838 

254.  A Pribék család kiadásainak számlái. (4 lap)  1838 

255.  Ung megye bíróságának határozata a Palágyi Horváth Simon pinkóci 

valamint az őri Vot Miklós és Gyöngyösi Zsigmond közötti 

földtulajdonviták ügyében.(5 lap)  

1839 

256.  Jegyzőkönyv, amelyet Ung megye bizottsága állított ki jenke 

községben Csicseri Orosz Péter vagyonának felosztásáról örökösei 

között. (2 lap)  

1839 

257.  A Pribék család kiadásainak számlái és elismervények hitelek 

felvételéről. (5 lap)  

1839 

258.  Ötvös Ignácnak, Magyarország hercegprímásának ebédmeghívója 

Pribék Antal alispán részére. (10 lap)  

1839 

259.  Ung vármegye bizottsága által összeállított inventárium a tibai és 

hunkóci birtokosok és Pribék Imre ingatlan és ingó vagyonáról. (6 

lap)  

1839 

260.  Pribék Antal és Ibrányi Lajos által kötött adásvételi szerződés a 

székói földterületek értékesítéséről. (1 lap)  

1840 

261.  Pribék Antal tibai birtokos kötelezvénye a Munkácsi Püspökség 

árvaháza részére fizetendő támogatás folyósításáról. (1 lap)  

1840 

262.  Forgács Ágoston mondoki lakos levele Ung megye alispánjához 

magán jellegű kérdésekről. (1 lap) 

1840 

263.  A Pribék család kiadásainak számlái. (3 lap)  1840 

264.  Pribék Julianna, Bánovics Antalné, jenkei lakos végrendelete 

örökségének felosztásáról utódai között. (7 lap)  

1840 

265.  József nádor Budán kelt dekrétuma, amelyben Budai Erzsébet által 

megbízza Ung megye alispánját, Pribék Antalt Horváth Franciska 

peres örökségi ügyének felügyeletével. (1 lap) 

1841 

266.  Irattöredékek Erenroi Mózes által indított bírósági eljárás anyagából, 

amit Pribék Kristóf birtokos ellen folytattak adóságának behajtása 

ügyében. (4 lap) 

1841 

267.  József nádor rendelete Ung vármegye alispánjának Pribék Antalnak 

az országgyűlésen való megjelenéséről, ahol a nemzeti színház ügyeit 

tárgyalják majd. (2 lap)  

1841 

268.  Pribék Antal és Vanovics Antalné számlái a rendkívüli adó 

befizetéséről a vármegyei pénztárba. (2 lap)  

1841 

269.  Janicsád László kötelezvénye a Gilányi Sándor elárverezett 

vagyonából vásárolt asztal árának megfizetéséről. (1 lap)  

1842 
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270.  Ördög Dániel folyamodványa a megyei bírósághoz a Pribék Ignác 

által jogtalanul eltulajdonított vagyona ügyében. (3 lap) 

1843 

271.  Mojlet György gróf Pozsonyban kelt dekrétum, amelyben Sztáray 

Zsófia által meghatalmazza Ung megye alispánját, Pribék Antalt 

Sztáray Albertné peres ügyének levezetésével. (3 lap) 

1843 

272.  Gombos Sámuel ungvári mérnök házépítési tervének költségvetése. (1 

lap)  

1843 

273.  Lányi Imrének, Ung vármegye főispánjának levele Pribék Antal 

alispánnak személyes kérdésekről. (2 lap)  

1843 

274.  Pribék Antal jenkei és szennai földjeinek bérbeadásáról, ezen földek 

jegyzéke. (1 lap)  

1843 

275.  Pribék Erzsébet jenkei lakos folyamodványa az Ung vármegyei 

bírósághoz, amelyben 200 forintot kér örökségéből.  (1 lap)  

1844 

276.  Pribék Antal jenkei birtokos kötelezvénye a családja által a jenkei 

római katolikus egyházközség javára tett alapítványi adományok 

rendszeres fizetéséről. (1 lap)  

1844 

277.  Az Ung vármegyei bíróság határozata Pribék Antalnak és Turánszky 

Istvánnak visszafizetendő részvények áráról, amit a Gilányi Sándor 

gróf feszfőzdéjébe fektettek be. (2 lap)   

1844 

278.  Lányi Imrének, Ung vármegye főispánjának levelei Pribék Antal 

alispánnak az országgyűlés menetéről, Orosz Elek és Tarnai István 

Ung megyei képviselők meggyilkolásáról. (3 lap )  

1844 

279.  Orosz Elek és Szemere György levele Pribék Antal alispánhoz a 

vármegyei közgyűlés elhalasztásáról az országgyűlési események 

miatt. (7 lap)  

1844 

280.  Csertész, Horlyó és más községek vezetőinek jegyzőkönyve az jenkei 

Pribék család ingatlanaiból származó bevételekről. (15 lap)  

1844 

281.  Murovecky Horváth József Ungváron kelt elismervénye a Pribék 

Antalnak zálogba bocsátott orehovói földek használati jogáról. (1 lap)  

1845 

282.  A szerednyei községi vezetők jegyzőkönyve Kokajkó György 

szőlőültetvényeinek áráról. (1 lap)  

1845 

283.  Lányi Imrének, Ung vármegye főispánjának levele Pribék Antal 

alispánhoz a megyei közgyűlés hiányosságairól, Szabolcs megye 

határozata az új alispán választási rendszer ellen, megyei orvos 

kinevezéséről a szerednyei járásban. (6 lap)  

1845 

284.  A Pribék család kiadásainak számlái. (2 lap)  1845 

285.  Fekete Lőrinc szobráncon kelt levele Ibrányi József özvegyének 

jenkére a jobbágyok munkájának hiányosságáról. (2 lap)  

1846 

286.  Pribék Antal jenkei birtokos és az ungvári Kurcsányi Honorátó 

Gyöngyösi által kötött földcsere szerződés. (1 lap)  

1846 

287.  Budapesti rokonok levelei Pribék Antal alispánhoz személyes 

ügyekkel kapcsolatosan. (4 lap)  

1846 

288.  Pribék Antal jenkei birtokos és Bánovics Antalné kiadásainak 

számlái. (7 lap)  

1846 

289.  Pribék Antal földbirtokos igazolása az állami pénztártól hitel 

folyósításáról. (2 lap)  

1847 

290.  Lányi Imre és Klobusicky levele Pestről Pribék Antal alispánnak 

személyes kérdésekről. (3 lap)  

1847 
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291.  A Magyar Királyi Helytartótanács rendelete és körlevele a megye 

területén illegálisan működő lengyel politikai szövetség tagjainak 

letartóztatásáról, Pribék Péter vármegyei tisztviselő megfigyeléséről, a 

Galíciába utazók igazolványainak bevonásáról. (11 lap)  

1847 

292.  Pribék Antal alispán kiadásainak és bevételeinek számlái. (8 lap)  1847 

293.  Pollok Lipót ungvári kereskedő kimutatásai a Pribék Antal részére 

folyósított élelmiszeráruról. (10 lap)  

1848–1852 

294.  Vay Miklós gróf levele Pozsonyból Ung megye főispánjához Pribék 

Antalhoz személyes kérdésekről. (1 lap)  

1848 

295.  A Pribék és a Bánovics család kiadásainak számlái. (2 lap)  1848 

296.  Iratok Pribék Antal földbirtokos kártérítéséről a jobbágyfelszabadítás 

alkalmával elveszített földterületekért. (27 lap)  

1850–1856 

297.  Kimutatások Pribék Antal tibai, jenkei és más gazdaságainak 

kiadásairól és bevételeiről, amelyet egy ismeretlen intéző állított 

össze. (8 lap)  

1850–1853 

298.  Parok Bálint Kassai Tartományi biztos levelezése Pribék Antallal 

adóügyi kérdésekről. (4 lap)  

1850 

299.  Az ungvári csendőrőrs által kiadott fegyverviselési engedély Pribék 

Antal számára. (1 lap)  

1850 

300.  Az Ausztriai Katonai Törvényszék idézése Pribék Antal részére, a 

magyar forradalom és szabadságharc részvevőinek felkutatásáról. (1 

lap)  

1850 

301.  Pribék Antal jenkei és székói jobbágyainak jegyzéke. (1 lap)  XIX.sz.1 fele. 

302.  Iratok a Kálai és a Pribék családok gedelei és csertészi birtokok 

tulajdonjogáért folytatott peres ügyekből. (1 lap)  

XIX.sz.1 fele. 

303.  Pribék Antal jenkei birtokos értesítése a gazdaságából származó 

bevételek összegéről. (1 lap)  

1851 

304.  Az ungvári Királyi Kincstár szerződése a disznók tartásáról és 

makkoltatásáról az ungi erdőkben.(3 lap)  

1852 

305.  Iratok Tordai Ágoston baranyai lakos adóságának behajtásáról a 

szürtei Pribék Jolán javára. (209 lap)  

1852–1860 

306.  Pribék Antal jenkei földbirtokos folyamodványa a királyhoz 

állampénztári adóságának eltörléséről. (6 lap)  

1852–1856 

307.  Jenke és Tiba földesurának adókönyve I852-I853 (18 lap)  1852–1853 

308.  Ungvár főszolgabírájának jelentése Ung vármegye főispánjának 

Pribék Antal csertészi vízmalmának közigazgatási vizsgálatáról. (2 

lap)  

1853 

309.  Igazolás az ungvári pénzügyigazgatóságtól Pribék Antal adóságainak 

felszámolásáról. (2 lap)  

1853 

310.  A Kassai  Pénzügyigazgatóság kimutatása a Pribék Antalnak 

felszámolt napidíjról, amelyet mint az úrbéri földterületek 

felügyelőjének folyósítottak. (5 lap)  

1853 

311.  Az Ungvári Körzeti Bíróság rendelete jenkei Pribék Antal írásbeli 

bizonyítékainak benyújtásáról Mészáros Károlyra az egykori ungvári 

ügyvédre, a Jövő című forradalmi lap szerkesztőjére valamint 

Madarászra, a rendőrminiszteri titkárra, mint egykori forradalmárok 

tevékenységéről Pesten és Debrecenben az I848-1849. években. (1 

lap)  

1854 
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312.  Ung vármegye rendelete Pribék Antal vármegyei bizottsági 

felügyelőnek az úrbéri földterületek minősítésének végrehajtásáról és 

a bizottság pénztárosának fizetéséről. (1 lap)  

1854 

313.  Az ungvári főszolgabíró értesítése jenkei Pribék Antal rendőrségi 

megfigyelésének beszüntetéséről. (2 lap)  

1854 

314.  Jenke és Székó földbirtokosainak adókönyve.  1854–1855 

315.  Jenke és Székó birtokosainak adókönyve az 1854-1855. évekről. 

Kivonatok Székó község telekkönyveiből Pribék József feleségének 

földtulajdonjogáról. (2 lap)  

1854 

316.  Az Ung megyei bíróság elnökének levele Pribék Antalhoz, amelyben 

felajánlják számára Pribék Anna árváinak gyámságát. (1 lap)  

1855 

317.  Az ungvári főszolgabíró rendelete jenkei Pribék Antalhoz a csertészi 

malomgát átépítéséről és levelezés erről, a kérdésről. (5 lap) 

1855–1856 

318.  Az Ung megyei bíróság rendelete Pribék Antal arany és ezüst 

tárgyainak ékszereinek értékvizsgálatáról adóságainak fedezete 

céljából. (3 lap)  

1855 

319.  Az ungvári pénzügyi hivatal fizetésre vonatkozó rendeletei a jenkei 

Pribék Antal perköltségeinek fedezéséről, különböző földügyekkel 

kapcsolatos szerződések elkészítésének költségeiről és más 

adóságokról. (6 lap)  

1855–1856 

320.  Az Ung vármegyei bíróság határozata új határidő kijelöléséről az 

elhunyt Telipa László székói lakos vagyonának átadásáról az 

örökösöknek. (2 lap)  

1855 

321.  Iratok jenkei Pribék Antal adótartozásainak befizetéséről. (26 lap)  1855–1858 

322.  A Pribék család tagjainak elismervényei és kiadási számlái. (7 lap) 1855 

323.  Ungvár főszolgabírójának igazolása Roták András erdőőr 

fegyvertartási engedélyéről. (1 lap)  

1855 

324.  Zálogosítási kötelezvény és malomvásárlási szerződés, ami a jenkei 

Pribék Antal valamint a horlyói Klein Mózes között jött létre. (3 lap)  

1856 

325.  A jenkei Pongrác Ferenc birtokos folyamodványa Ung vármegye 

bíróságához jenkei vagyonának felméréséről. (2 lap)  

1856 

326.  Filep Lajos gálszécsi lakos elismervénye a jenkei Pribék Antalnak 

fizetett százalékokról. (1 lap)  

1856 

327.  Pribék Antal jenkei birtokos folyamodványa az Ung megyei pénzügyi 

hivatalhoz dohánytermesztési jog megszerzése céljából és a 

pénzbüntetés alóli felmentéséről. (3 lap) 

1856 

328.  Az Ungvári Kincstári vagyonkezelőség jogászának kereslete továbbá 

az ungvári és a kassai úrbéri bíróság határozata a jenkei Pribék 

Antaltól behajtandó pincebérleti díj ügyében. (8 lap)  

1856–1858 

329.  Az Ung megyei bíróság határozata a jenkei Pribék Antal állami 

juttatásainak beszámításáról adóságai fedezésére. (5 lap)  

1856 

330.  A Pribék család tagjai által kiállított elismervények, kiadásaiknak 

számlái. (4 lap)  

1856 

331.  Az Ungvári úrbéri bíróság rendelete a jenkei úrbéri birtoktulajdon 

szabályozásának előkészítéséről. (1 lap)  

1856 

332.  Pribék Antal jenkei birtokos levele és a Kassai Pézügyi ügyészség 

kereslete a nemesi hadipénztár javára befizetendő összegekről. (3 lap)  

1857 

333.  Ung megye bíróságának jegyzőkönyve az őrdarmai Elena Pálnak, 1857–1862 
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Pribék Irén és Pál gyámjának vagyoni helyzetéről, adóságának 

visszafizetéséről. A kerületi bíróság rendeletének másolata az árvák 

birtokainak igazgatásáról. (6 lap)  

334.  Az Ungvári Adóhivatal pénztárosának számlái a jenkei Pribék Antal 

nemesi hadiadójának törlesztéséről. (1 lap) 

1858 

335.  Ung megye bíróságának határozata a Kassai Pénzügyi Ügyészség által 

folytatott per elhalasztásáról, az érdekeltek így Pribék Antal 

pénzbüntetéséről távolmaradása miatt. (1 lap)  

1858 

336.  Iratok Pribék Antal jenkei birtokos állami adóságainak törlesztéséről. 

(8 lap)  

1859 

337.  Az Ungvári úrbéri bíróság határozata Kandó Kálmán csertészi 

birtokos keresletéről amelyben kéri a bírósági tárgyalás időpontjának 

kijelölését a Pribék Antallal folytatott peres ügyek tárgyában, a 

csertészi birtok arányos felosztásáról. (1 lap)  

1860 

338.  A Kassai Pénzügyi Ügyészség folyamodványa Pribék Antal házának, 

jenkei, székói és csertészi földtulajdonának bejegyzéséről a magyar 

parlament pénzalapjának javára. (1 lap)  

1860 

339.  A Pribék család tagjainak kiadási számlái. (3 lap)  1861–1862 

340.  Az Ung megyei adóhivatal értesítése jenkei Pribék Antal adójának 

kifizetése ügyében. (3 lap)  

1862 

341.  A szobránci Gibay család ülésének jegyzőkönyve a családi bizottság 

megalakulásáról. (2 lap)  

1862 

342.  Olcsváry József ungvári ügyvéd levele jenkei Pribék Antalnak peres 

ügyekről. ( 1 lap)  

1865 

343.  A Pribék család tagjainak levelei családi és magán ügyekkel 

kapcsolatosan. (2 lap)  

1869 

344.  Kivonat az Ungvári Városi Tanács jegyzőkönyvéből a Pribék család 

tagjainak kinyilvánított részvétről Pribék Antal országgyűlési és 

megyei képviselő elhunyta alkalmával. (1 lap)  

1881 

345.  Ung megye árvaszékének határozata Pribék Antal jenkei és tibai 

vagyonának felosztásáról az örökösök között. (5 lap)  

1881 

346.  Pongrác Gizella nagykállói lakos panasza a beregszászi 

törvényszékhez  Pongrác Béla özvegyére, Budai Herminára, Pongrác 

Évára az jenkei birtokok felosztása ügyében. (11 lap)  

1882 

347.  A vármegyei pénzügyigazgatóság  határozata a jobbágyok 

felszabadításával járó kártérítés kifizetéséről, a tévesen megítélt 

összegek átszámolásáról Kecer Rozália örököseire vonatkozóan. (2 

lap)  

1887 

348.  A Pribék család tagjainak levelei családi és magánjellegű ügyekkel 

kapcsolatosan. (5 lap)  

1889 

349.  A Beregszászi Királyi Törvényszék határozata Orosz Mihály birtokos 

kártérítéséről a jobbágyok felszabadítása miatt.  

 

350.  Jegyzőkönyv a Pribék Pál és gróf Török József közötti, becsületsértés 

miatt folytatott párbaj eredményéről. (1 lap)  

1892 

351.  A mezőgazdasági miniszter dekrétuma jenkei Pribék Pálnak, 

amelyben a millenniumi országos kiállítás mezőgazdasági bizottsági 

tagjává nevezi ki.  

1893 

352.  Kivonatok jenke község telekkönyvéből Pribék Antal és Pongrác 1894 
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Ferenc birtokairól. (22 lap)  

353.  A Beregszászi Törvényszék határozata Bene Lajos tibai birtokos 

kártérítéséről a jobbágyfelszabadítás miatt. (2 lap)  

1894–1895 

354.  Pribék Pál jenkei birtokos kötelezvénye a Bécsi Mezőgazdasági Bank 

által hitelezett összegek visszafizetéséről. (6 lap)  

1895 

355.  Hadik-Barkóczi András gróf Homonnán címzett levele jenkei Pribék 

Pálhoz személyes ügyekről. (3 lap)  

1895 

356.  A Beregszászi Királyi Törvényszék határozata Pribék Pál feleségének 

kártérítéséről a jobbágyok felszabadítása miatt. (1 lap)  

1895 

357.  Sztáray Ilona grófnő levele jenkei Pribék Pálhoz birtokok 

értékesítéséről. (1 lap)  

1896 

358.  Az Ung megyei főszolgabíró határozata jenkei Pribék Pálné 

birtokainak felmérése ügyében. (6 lap)  

1898 

359.  Az Ung megyei főszolgabíró határozata Pribék Pál jenkei birtokos 

vagyonának tehermentesítéséről. (3 lap)  

1899 

360.  Ung megye alispánjának határozata a Vizner Sámuelnek kiadott 

vízlecsapolási engedélyről, amelynek alapján Sáros Poljánán 

terveztek munkálatokat. (5 lap)  

1899 

361.  Pribék Pál jenkei lakos elismervénye a Keszler Mórtól kapott 

kölcsönökről. (1 lap)  

1900 

362.  A Pribék család régi, (használaton kívüli) levéltári opiszai. (64 lap)  1346–1900 

 


