IV. 94.
Elavult levéltári segédlevelek
levéltári gyűjteménye
/Inventaria antiqua/
(1244-) 1759 – 1787
Terjedelme: 0,21 fm,
9 kötet,
9 raktári egység
Raktári helye: Mester utca, 2 emelet, 22. állvány, 15. polc.
Az iratok tárgya:
Azokat a leltárakat és segédkönyveket foglaltuk ebbe a fondba, amelyek részben azért mert
korábbi irattári rendszert tükröztek, részben pedig azért, mert nem teljesek és újabbak
készültek helyettük, elavultakká váltak. Jelentőségük csupán írott és levéltártörténeti
szempontból jelentős. A „régi leltárak” segítségével sok régebben megvolt irat eltűnése
állapítható meg.

1.

Évkör
tartalmi
1446 – 1759

2.

1244 – 1785

3.

1244 – 1783

4.

1740 – 1777

5.

1630 – 1787

6.

1627 – 1759

Kötet

1628 – 1734
1628 – 1734
1664 – 1737

A kötet címe és a segédlet keletkezési éve
Manuductiones IIII. armariorum
1759.
Micellaneorum actorum chronologicus elenchus 1776.
Miscellaneorum actorum alphabeticus elenchus A – Z
Elenchus chronologicus quorum
libet actorum miscellaneorum in
forma relationum …
Protestationum universarum ab
anno 1630 exordium summentium cronologicus I. Comitatus
Pestiensis elenchus.
Elenchus processum factum jurium possessionariorum ….
Elenchus processuum queruloeorum, ac promiscue impensoriorum ……
Elenchus processuum liquidorum
debitorum …….
Elenchus processuum magistratualium contra nonullos officiales
co-mitatenses….

Megjegyzés
Négy szekrény és 14 fiók
anyaga
A miscellanea állag régi lajstroma
A fenti /2. kötet/ lajstrom
mutatója
A 2. kötet másodpéldánya a
jelzett évekből

Helynévmutató

Kötet
6. kötet
folyt.

Évkör
tartalmi
1667 – 1745

7.

1628 – 1776

8.

1719 – 1776

9.

1731 – 1773

A kötet címe és a segédlet keletMegjegyzés
kezési éve
Elenchus processuum magistratualium contra nonullos censuram
et animadversionem magistratualem
Processus civiles secundum ordinem alphabeti …
Elenchus. A – Z
Processus civiles secundum or- A 7. kötet másolata a jelzett
dinem alphabeti …
évekből.
Elenchus. A – Z
Processus fisci magistratualis.
Elenchus. A – Z
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