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Csatáry GyörGy*

A Ruzsák-levéltár iratai (1646–XIX. sz.)** 

Abstract. the ruzsák Archive has 
valuable sources among the document 
collections of the transcarpathian state 
Archive. the documents originate from 
a period covering more than 200 years 
(dating back to the middle of the 17th 
century up to the end of the 19th cen-
tury). the ruzsáks from misztice basi-
cally lived in munkács / mukachevo, 
this where they appeared in the social 
life of their time. due to the family’s 
education as well as a large number of 
connections, they had important state 
offices connected to jurisdiction. most 
of the family members were in the le-
gal profession, thus numerous lawyers 
and judges of a high court emerged 
from the family. One can find the big-
gest number of documents dating back 
to the first half of the 19th century when 
károly ruzsák, a munkács lawyer and 
lajos ruzsák, an 1848 military officer 
were persons in the public eye. the col-
lection of documents under analysis is 
a treasure house of personal, legal, cul-
tural, political and social history sources 
which frankly reflect momentums of 
our region’s past.

Резюме. Документальні 
матеріали сімейного фонду 
ружаків у Державному ар-
хіві Закарпатської області 
містять цінні матеріали про 
період XVII-ХіХ століть. 
ружаки родом з імстичево 
в основному жили в Му-
качеві, де й брали участь у 
тогочасному суспільному 
житті. Завдяки сімейним 
зв’язкам, ружаки займали 
важливі державні посади,  
в тому числи і у сфері юри-
спруденції. Члени родини 
переважно ставали адво-
катами та суддями. най-
більше матеріалів маємо з 
початку ХіХ ст., коли ка-
роль ружак був адвокатом, 
Лайош ружак – офіцером, 
що брав учать у революції 
1848-49 року в угорщині. 
тут зібрані писемні джере-
ла приватного, правового, 
культурного та політичного 
характеру, які відобража-
ють частину нашої історії.

Rezümé. A kárpátaljai állami 
levéltár családi iratgyűjtemé-
nyei között értékes forrásokkal 
rendelkezik a ruzsák-levéltár. 
Az iratok a XVII. század köze-
pétől a XIX. század végéig ter-
jednek. A miszticei ruzsákok 
alapvetően munkácson éltek, 
innen kerültek be a korabeli 
társadalmi életbe. A család mű-
veltségének, valamint kiterjedt 
kapcsolatainak köszönhetően 
fontos állami hivatalnoki és 
jogszolgáltatással kapcsolatos 
tisztségeket töltött be. legtöb-
ben a jogi pályát választották, 
ami alapján számos ügyvéd és 
táblabíró került ki a családból. 
A legtöbb iratot a XIX. század 
első feléből találhatjuk, amikor 
ruzsák károly munkácsi ügy-
véd és ruzsák lajos ’48-as hon-
védtiszt voltak közszereplők. Az 
iratgyűjtemény tárháza a szemé-
lyi, a jogi, kulturális, politikai és 
társadalomtörténeti forrásoknak, 
amelyek hűen tükrözik vidé-
künk múltjának mozzanatait.

Bereg megye családi levéltáraival leginkább csak lehoczky tivadar (1830–1915) 
foglalkozott, amikor kiadta megyemonográfiáját még 1882-ben. A nemesi csalá-
dok vizsgálatakor a megyei táblabírák sorába jegyezte fel ruzsák Ferencet 1825-
ből és ruzsák károlyt 1832-ből.1 továbbá ruzsák lajost fő esperesként említi 
1863-ból, aki 1878. február 2-án hunyt el.2 A későbbiekben a ruzsákokról kevés 
feljegyzést találhatunk. ettől függetlenül leszögezhetjük, hogy a család – legalább-
is a megye területén – nagy tekintéllyel és befolyással bírt. ezt az emléket őrzi a 
* phd; II rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar Főiskola, történelem és társadalomtudományi tan-
szék, tanszékvezető * Зав. кафедри історії та суспільних дисциплін Закарпатського угорського 
інституту ім. Ф.ракоці іі. * Ferenc rákóczi II transcarpathian hungarian Institute, head of history 
and social sciences department.
** A kutatás az európai Unió és magyarország támogatásával, az európai szociális Alap társfinan-
szírozásával a támOp 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „nemzeti kiválóság program 
– hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg”.
1 lEhoCzky tivadar: Beregvármegye monographiája, Ungvár 1881. I. kötet 390 old.
2 Ugyanott. III. kötet. 474. old.



 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2015  

214 CsaTáry györgy: A Ruzsák-levéltár iratai  (1646–XIX. sz.) 

mai nap is a munkácsi római katolikus templom falán elhelyezett két fémtábla, 
ahová a következő sorokat vésték: miszticzei ruzsák Ferenc Bereg vármegye 
táblabírája st. született 1734., meghalt 1887. május 24-én, neje született, gajdler 
Anna 1739. február 13-án + 1830. július 25-én, ennek anyja gajdler józsef kapi-
tány özvegye született Bányász Anna mária. 

A családi levéltárban több famíliabeli említődik, például 1800-ban ruzsák 
Ferenc sóbányai tisztviselő volt.3

Balajthy józsef,4 munkács első történetírója 1836-ban a munkácsi nemesi 
családok soraiban említette. 

Ismeretes, hogy a család a miszticzei előnevet használta, mivel előbb ebben 
a Bereg megyei helységben voltak birtokosok.5 miszticzéről indult a család ta-
lán legismertebb tagjának, ruzsák lajosnak a pályafutása, aki 1793-ban született. 
1848 előtt gimnáziumot végzett. 1836–1846 között a 39. gyalogezredben szolgált, 
mint tizedes. 1848 márciusától a munkácsi nemzetőrség századosa. 1849 áprilisá-
tól a megyei nemzetőrségből alakult 91. honvédzászlóalj századosa. századával 
a munkácsi várőrséggel teszi le a fegyvert augusztus 28-án. A kiegyezés után a 
Bereg megyei honvédegylet tagja. később megyei csendbiztos és miszticzei bir-
tokos. 1891-ben zászlóaljának pecsétjét a felesége a honvédegylet rendelkezésére 
bocsátotta. ruzsák lajos 1878-ban hunyt el komlóson.6 A munkácsi római temp-
lom falán emlékére ezeket a sorokat örökítették meg: „miszticzei ruzsák lajos 
munkácsi róm. cath. lelkész Bereg megyei főesperes született 1793. december 
13-án elhunyt 1878. február 2-án.”

Az 1940-es években ruzsák Ferenc említődik, mint 48 holdon gazdálkodó 
kisbirtokos. 

Az alábbiakban közöljük a magyarra fordított levéltári egységek (odinica 
zberihanja) tartalmi kivonatait. Az első sorban megadjuk a levéltári egység szá-
mát, majd az utolsó sorban közöljük az időszakot.

od.
zb.

Fond. 776, op. 1, od. zb. 1-471 
(A levéltári egység tartalmi kivonata)

Idő-
szak

1 ponc István gerényi lakos végrendelete csikóc Ambrus javára. 1646

2 szalay Barkóczy zsigmond elismervénye a rácz péternek zálogba adott 
földterületekről. 1647

3 A munkácsi Városi tanács jegyzőkönyve az elhunyt tárczy András 
szőlőinek értékesítéséről. 1652

4 csizmadia István munkácsi lakos és felesége, tóth Ilona elismervénye 
szőlőültetvényük eladásáról székely jánosnak. 1658

3 Ugyanott. III. kötet. 426. o.
4 CsAtáry györgy: múltunk írott ereklyéi. Ungvár–Budapest. 1995. 194–195. o.
5 Beregvármegye ismertetője. szerk: réti Béla, miskolc 1940. 79. o.
6 BAlAJthy józsef: munkács aza munkács városának és várának tapographiai, geographiai historiai 
és statistikai leírása. debrecen, 1836. 286. o.
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5 A munkácsi Városi tanács igazolása kalmár lászló és tokaji István 
földvásárlásairól. 1659

6 A munkácsi Városi tanács jegyzőkönyve eötvös István munkácsi lakos 
földterületeinek elzálogosításáról. 1661

7 cicár jános munkácsi lakos özvegyének elismervénye, melynek értelmében 
pincéjét kalmár lászlónak adta zálogba. 1662

8 A munkácsi Városi tanács jegyzőkönyve kalmár lászló földvásárlásairól. 1665

9 Várdoki András munkácsi lakos elismervénye a kalmár lászlónak 
elzálogosított földekről. 1667

10 téglavető Ferenc oroszvégi lakos elismervénye a horváth Istvánnak 
elzálogosított földekről. 1668

11 csenger pál és más munkácsi lakosok elismervényei a kalmár lászlónak 
elzálogosított földekről. 1668

12 erős zakariás oroszvégi lakos kötelezvénye, amelyben horváth Istvánnak 
zálogosít el földeket. 1668

13 A munkácsi Városi tanács jegyzőkönyve pál István házának értékesítéséről 
ceglédi szabó jánosnak. 1669

14 pató mihály munkácsi lakos elismervénye hagyma eladásáról kozma Andrásnak. 1672

15 Bars zsigmond szatmár megyei lakos elismervénye a munkácsi rácz 
péternek elzálogosított földekről. 1674

16 gebei mihály munkácsi lakos elismervénye a szilágyi györgynek 
elzálogosított földekről. 1676

17 Báthori zsófia oklevele, amelyben előjogokat és földet adományoz gyedi 
jánosnak hűségéért. (másolat) 1677

18 szloga András munkácsi lakos elismervénye livok tamás mogyorósi lakos 
földjének elzálogosításáról. 1678

19 csiszár jános munkácsi lakos elismervénye a kalmár lászlónak eladott 
földekről. 1678

20 Báthori zsófia oklevele, amelyben szilágyi györgynek földterületet 
adományoz hűségéért. 1680

21 híre Istvánnak és feleségének elismervénye a szerezli györgynek eladott 
szőlőkről. 1687

22 lászló István munkácsi lakos elismervénye a get Andrásnak eladott 
földekről. 1691

23 rozsnai márton elismervénye öt földrészleg zálogba bocsátásáról. 1692

24 Varsányi jános munkácsi lakos elismervénye a hess Andrásnak eladott 
földekről. 1692

25 kalmár István munkácsi lakos kötelezvénye a hess Andrásnak elzálogosított 
földekről. 1693

26 A munkácsi Városi tanács igazolása Furulyás István szőlőjének eladásáról 
hess Andrásnak. 1693

27 Bencefi kelemen koponyi (zemplén megye) lakos elismervénye földek 
elzálogosításáról hess András munkácsi lakosnak. 1694

28 A munkácsi Városi tanács igazolása hess András munkácsi lakos 
szőlővásárlásairól Borbély erzsébettől. 1695



 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2015  

216 CsaTáry györgy: A Ruzsák-levéltár iratai  (1646–XIX. sz.) 

29 A munkácsi Városi tanács igazolása földterületek átadásáról hess András 
munkácsi lakosnak. 1696

30 megegyezés kazari péter özvegye vagyonának felosztásáról az örökösök 
között.

XVII.
sz.

31 Baranyai menyhért elismervénye a hagara sámuel részére elzálogosított 
házról és földről. 1708

32 Beregszászi mihály munkácsi lakos elismervénye a szilágyi györgynek 
eladott földekről. 1709

32a Bereg megye Bíróságának jegyzőkönyve rácz mihály adóssága ügyében 
pató Ilona javára. 1718

33 cap jános munkácsi lakos elismervénye a Bányász jánossal elcserélt javak 
ügyében. 1719

34 nagyszombati István kötelezvénye kölcsön kifizetéséről Bányász jánosnak. 1720

35 nyéresfalvai lakosok lazó mihályhoz küldött kezeslevele lengyel sándor 
börtönből való kiszabadítása ügyében. 1721

36 horváth ruzsák aradi lakos elismervénye, amelyben elismeri rác mihály 
munkácsi lakos tulajdonjogát. 1724

37 kivonat a munkács–szentmiklósi domínium inventáriumának jegyzékéből, 
adóügyek tisztázása végett. 1728

38 szerződések jegyzéke, amelyet rózsa mihály neje adott át rácz mihálynak. 1732

39 rácz mihály és roga mihály szerződése adósságaik megszüntetése 
érdekében. 1732

40 klobusiczki menyhért és hodermarszki terézia elismervénye földterületek 
eladásáról hodermarszki mihály részére. 1739

41 Begtner Antal ezredes árváinak vagyonáról, annak értékesítéséről a 
gyerekek gyámjainak, grünvald Ignácnak és lenner máriának. 1741

42 raga Antal munkácsi lakos elismervénye földterületek elzálogosításáról 
draskó sándor részére. 1748

43 harsányi jános munkácsi lakos elismervénye a Beller zsuzsannától kapott 
200 forintos kölcsönről. 1751

44 gyakulics András és jános nagybányai lakosok jobbágyszerződése 
mihalányi lászlóval. 1760

45 papp Illés munkácsi lakos elismervénye 200 forintról, amelyet jó mihály 
főszolgabírónak adott át birtokának tehermentesítése céljából. 1762

46 A munkácsi hegyközség jegyzőkönyve katalán gajdner józsef nejének 
szőlőiről, annak áráról. 1766

47 Ismeretlen orvos feljegyzése az 1777–1779. évi európai járványokról. 1777–1779

48 A munkácsi hegyközség jegyzőkönyve a gagler árvák szőlőinek áráról. 1778

49 csemon István podheringi lakos elismervénye földrészleg eladásáról 
szuhomelsz Vikentinek. 1785

50 Bírósági jegyzőkönyvek gyűjteménye, amelyet a megyei bíróság 
megvizsgált vagy fellebbezés útján a királyi kúriához terjesztett fel. 1786–1800

51 tót Anna munkácsi lakos elismervénye a csató Istvánnak eladott földrészlegről. 1786
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52 A kecskeméti Városi tanács jegyzőkönyve a Vári jános által kakas 
Istvánnak és id. Vári jánosnak, valamint Istvánnak eladott földrészlegről. 1787

53 Füzes mihály munkácsi lakos elismervénye házeladás ügyében kőszegi 
jánosnak. 1788

54 A munkácsi hegyközség jegyzőkönyve ruzsák Ferenc adómentességéről a 
szőlőkért tett munkája alapján. 1790

55 zálogosítással kapcsolatos jegyzőkönyvek patay erzsébet, Beke István és 
Ujhelyi józsef vagyonára vonatkozóan. 1791

56 Anyakönyvi kivonatok máramarosszigetről ruzsák károly, Ignác és lajosra 
vonatkozóan. 1791–1816

57 A munkácsi hegyközség jegyzőkönyve hirnaki mihály szőlőültetvényeinek 
áráról. 1792

58
Bányász jános egykori munkácsi lakos örököseinek folyamodványa a 
munkács–szentmiklósi domíniumhoz igazolás kiadása ügyében a deák 
család vagyonáról.

1793

59 patay erzsébet bökényi lakos elismervénye az Ujhelyi józsef és neje, 
pongrác terézia által elzálogosított földekről. 1794

60 Barkóczi éva ungvári lakos elismervénye a gajzler józsefnek elzálogosított 
földekről. 1797

61 gerzsenyi András kislétai lakos elismervénye, amelyben fornosi vagyonát a 
munkácsi Városi tanácsnak adja zálogba. 1800

62 szerződések jegyzéke, amelyet rózsa mihály neje adott át rácz mihálynak. 1732

63 A munkácsi Városi tanács igazolása ciráki mihály szőlőeladásáról és 
ruzsák Ferenc sóbányai tisztviselő szőlővásárlásairól. 1800

64 gáti István és más munkácsi lakosok elismervénye a ruzsák Ferencnek 
eladott földekről. 1800

65 debren julianna munkácsi lakos igazolása Békési István elzálogosított 
földjeiről. 1801

66 kimutatás zsukó és csanóc jobbágyainak vagyoni állapotáról. 1803

67 román Ferenc zsukói birtokos elismervénye a grabonecki györgynek 
átadott földekről. 1804

68 Bárdosi józsef római katolikus pap számlája a ruzsák családnak tett 
szolgálatai ellenértékéről. 1804

69 Bolyos lászló munkácsi birtokos elismervénye a ruzsák Ferencnek eladott 
földekről. 1805

70 panszai mátyás özvegye házának elárverezéséről munkácson. 1805

71 Vilimert józsef munkácsi lakos elismervénye a konc Ferenctől felvett 
negyven forintról. 1805

72 A munkácsi Városi tanács elismervénye a ruzsák Ferencnek elzálogosított 
fornosi földekről. 1806

73 A munkácsi Városi tanács elismervénye a ruzsák Ferenc által 
elzálogosított földterületekről. 1806

74 tankönyv a magyar jog történetéről. 1807

75 gerzsenyi András márokpapi birtokos elismervénye a ruzsák Ferenctől 
kapott kölcsönről. 1809
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76 A munkács–szentmiklósi domínium bíróságának határozata paulicsek 
András munkácsi lakos adósságának megtérítéséről. 1810

77 kivonat a munkácsi római katolikus parókia halotti anyakönyvéből Bereg 
megye alispánjának herkoly jakab haláláról. 1810

78 petrovics gabriella kötelezvénye adósságának megtérítéséről kögler 
Ferencnek. 1813

79 matir hening és stern marka munkácsi lakosok elismervénye hera dávid 
és Freid jakab házeladásairól. 1814

80 szerencsi károly pesti lakos elismervénye a ruzsák károlytól kapott 
hitelről. 1814

81 Ismeretlen személy levele a maholányi családnak 3000 forint átutalásáról a 
máramarosszigeti állami pénztárba. 1814

82 Bokai jános szuszkói biztos kötelezvénye adósságának kifizetéséről a falu 
egyik bérlőjének. 1815

83 Bakos jános és Bakos józsef szuszkói birtokosok kötelezvénye kölcsön 
kifizetéséről a falu bérlőjének. 1815

84 gajdler Anna levele fiához személyes ügyben. 1815

85 A dolhai jegyző ingó és ingatlan vagyonának inventáriuma. 1816

86 róth leib drágabártfalvi lakos elismervénye ábrahám Bernát adósságának 
kifizetéséről. 1816

87 A magyar királyi helytartótanács rendelete hajóztatással kapcsolatos 
kérdésekről. 1817–1818

88 horvát pál pesti lakos elismervénye a ruzsák károlytól kapott 150 forintról. 1817

89 sziki teleki lászló és józsef intézőjének elismervénye ruzsák károlytól 
vagyonösszeírásért felvett összegről. 1817

90 máté Antal munkácsi lakos kötelezvénye adóssága kifizetéséről lezir lázár 
özvegyének. 1817

91 dávid herskó munkácsi lakos kötelezvénye felvett kölcsönök 
visszafizetéséről. 1817

92 lázár Aizdenfeld és jaszter józsef munkácsi lakosok számlái és 
kötelezvényei adósságaikról. 1818–1820

93 Berl kleinszó munkácsi lakos elismervénye a gaizler józseftől felvett 
kölcsönről. 1818

94 ruzsák Ferenc levele fiához kölcsönökről és más kérdésekről. 1818

95 snaer dávid munkácsi lakos elismervénye a molnár józseftől felvett 
kölcsönről. 1818

96 szabó erzsébet ungvári lakos kötelezvénye a ring józsef özvegyének 
fizetendő tartozásról. 1818

97 Iratok a király adományozásairól ruzsák Ferencnek miszticén, dubrókán, 
lukován, szajkófalván. 1819

98
ruzsák Ferenc sóbányai tisztviselő megbízólevele fiának, ruzsák károlynak 
a királyi táblabíróság elnökének, amelyben megbízza saját ügyeinek 
vezetésével.

1819

99 Iratok Bodó Anna munkácsi lakos panasza ügyében törvénytelen 
vagyoneltulajdonításról. 1819–1930
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100 lohucsik mihály kustánfalvai lakos kötelezvénye geidler józsef munkácsi 
lakos pincéjének felújítására. 1819

101 krik jános budapesti ékszerész számlái az elkészített asztali díszekről. 1819

102 ruzsák károly ügyvéd portréjának lenyomata és adatok a ruzsák család 
tagjainak születéséről és elhalálozásáról. 1819

103 ruzsák Ferenc levele fiához, károlyhoz vagyonügyi kérdésekben. 1819

104 lévay józsef levele Ilosváról kubinyi miklóshoz pestre ügyvédi vizsgatétel 
ügyében. 1819

105 ruzsák károly munkácsi ügyvéd levelezése bírósági ügyekkel 
kapcsolatosan. 1820

106 ruzsák károly ügyvédi feljegyzései putnoki miklós varsányi lakos által a 
thurzó grófok ellen indított perről. 1820

107 Budapest Főváros Bíróságának folyamodványa a budapesti Arbpek péter 
által ruzsák károlynak okozott kár megtérítéséről. 1820

108 Iratok lévay józsef adósságairól. 1820

109 lévay józsef elismervénye, a ruzsák károlytól kapott összegről. 1820

110 Boromloki józsef folyamodványa a 7516 forintra kötött szerződés 
érvénytelenségéről. 1820

111 gaizler elismervénye, amelyben gáti sámuelnek küld faanyagot különböző 
tárgyak elkészítéséhez. 1820

112 ruzsák károly számlái kiadásairól és bevételeiről. 1820

113 ruzsák Ferenc munkácsi lakos levele fiához személyes ügyekben. 1820

114 A ruzsák család adósainak névsora. 1820

115 szilágyi jános kecskeméti ügyvéd levele ruzsák károlynak kogler Ferenc 
ügyének állásáról és más peres ügyekkel kapcsolatosan. 1821–1829

116 ruzsák károly ügyvéd levelezése nejével családi és gazdasági ügyekről. 1821–1845
117 ruzsák károly munkácsi ügyvéd szerződései és számlái. 1821

118 A szolyvai főszolgabíró kimutatásai adóügyekből nagybisztrai, sztrojnai, 
szolyvai lakosokra vonatkozóan.   1822

119 simsenovics mária kereckei lakos megbízólevele férje részére, amelyben 
felhatalmazza az ügyek és más érdekeltségeinek képviseletére. 1822

120 Iratok a kajdanói lakosok panasza ügyében, amelyben Véges báró intézőjét 
a legeltetéssel kapcsolatos szerződések megszegésével vádolják. 1822

121 A munkácsi zsidótanács igazolása jakab mózes szóbeli végrendeletéről 
klacsanó községben. 1822

122 Bereg megye közgyűlésének határozata laurentsik keresztély felső-
schönborni római kat. pap jövedelmének megállapításáról. 1822

123 haluszberg heléna kötelezvénye a Fridman dávidtól felvett kölcsön 
visszafizetéséről. 1822

124 károly mihály munkácsi lakos kötelezvénye ruzsák károlytól adósságának 
kifizetéséről. 1822

125 ruzsák károly munkácsi lakos kimutatásai kiadásairól. 1822–1828
126 ruzsák károly bevételeinek és kiadásainak számlái. 1822–1839
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127 ruzsák károly ügyvéd bevételeinek és kiadásainak jegyzéke. 1822–1832

128 ruzsák károly munkácsi ügyvéd kérelme a királyi helytartótanácshoz a 
tiszántúli körzetbe való ügyvédi kinevezésről. 1822–1838

129 levél Ung megye alispánjához, karner lászlóhoz a katonaállításokat 
akadályozó körülmények megszüntetéséről. 1823

130 Bereg megye igazolása Varró András munkácsi megbízóleveléről, amelyben 
ügyvédjének adja át ügyeinek vezetését. 1823

131 notova lászlónak, a királyi tábla ülnökének megbízólevele ügyvédjének 
anyagi ügyei intézése céljából. 1823

132 A Bereg megyei bíróság idéző levele csató Barbarához becsületsértés miatt. 1823

133 Bereg megye ülnökének kimutatása a bírók, jegyzők stb. napi béréről 
árverezés idején. 1823

134 Bereg megyei bíróság jegyzőkönyve polályi péter és jobszty györgy 
hagyatéki ügyében. 1823–1824

135 A munkácsi Bíróság jegyzőkönyve Frid jakab jogának visszaállításáról a 
saját templomi székébe. 1823

136 Wassermann ábrahám zsidótanító özvegyének ügyiratai, amelyekben a 
zsidó hitközségtől visszaköveteli férje fizetését. 1823

137 Iratok progajeva jános munkácsi lakos adósságairól, azok visszafizetéséről 
ruzsák károlynak. 1823

138 ruzsák károly folyamodványa Bereg megye főispánjához, schönborn 
Ferenchez tisztviselői állás elnyerése ügyében. 1823

139 Ilosvai jános munkácsi lakos levelezése ruzsák károly ügyvéddel bírósági 
kérdésekre vonatkozóan. 1824

140 Bereg megye igazolása Barnay István munkácsi lakos megbízóleveléről, 
amelyben ügyvédjének engedi át vagyoni és családi ügyeinek intézését. 1824

141
Bereg megye közgyűléseinek határozata galgóczi mihály özvegyének 
folyamodványa ügyében, amelyben ruzsák károly durva magatartását 
bírálja.

1824

142 mikó Antal munkácsi lakos elismervénye a ruzsák károly által átadott 
ezüstcső átvételéről. 1824

143 kusnyir mária munkácsi lakos és mások folyamodványai a munkácsi 
Városi tanácshoz vagyonügyi kérdésekben. 1824

144 Varró András munkácsi lakos kötelezvénye ruzsák károly részére adóssága 
kifizetése ügyében. 1824

145 gecsei györgy munkácsi lakos levele Varró András adósságának 
kifizetéséről. 1824

146 A munkácsi Városi tanács elnökének igazolása kroó jános kötelezvényéről 
a munkácsi görög katolikus egyház adósságának kifizetéséről. 1824

147 Iratok Vaizer norcsa szolyvai lakos adósságainak kifizetéséről simsenovics 
mária munkácsi lakosnak. 1824

148 Iratok Varró András munkácsi lakos adósságairól ruzsák károly ügyvédnek. 1824

149 Iratok Iven mihály derceni lakos adósságssairól zaller gerska munkácsi 
lakosnak. 1824
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150 Iratok azon visszafizetendő pénzösszegekről, amelyeket kerekes józsef 
munkácsi lakos zaller gerska kereskedőtől vett fel. 1824

151 Iratok azon visszafizetendő pénzösszegekről, amelyeket kocsma józsef 
munkácsi lakos vett fel kutka Andrástól. 1824

152 Iratok ladovszky mihály munkácsi lakos adósságairól, amivel gézu 
jánosnak tartozik. 1824

153 Iratok szekeres éva adósságairól, amellyel Veisz dánielnek tartozik. 1824

154 Iratok Fridmann lieb Icik klacsanói lakos adósságairól, amellyel 
simsenovics mária munkácsi lakosnak tartozik. 1824

155 Vranics józsef munkácsi patikus ruzsák károly által összeállított 
munkaszerződése. 1824

156 drinai józsef munkácsi kézműves számlái azon munkálatokról, amelyeket 
ruzsák károly részére végzett. 1824

157 ruzsák károly ügyvéd kimutatásai a kecskeméti üggyel kapcsolatos 
kiadásokról. 1825

158 A beregszászi szolgabíró idézése Vaizer Antal munkácsi lakos nevére 
bírósági határozat tudomásul vétele tárgyában. 1825

159 A Bereg megyei Bíróság idézése szunyos józsef nevére bírósági 
tárgyaláson való részvételre. 1825

160 Bertóti Imre genzsei lakos folyamodványa a Bereg megyei Bírósághoz 
törvénytelenül elfoglalt földjeinek visszaszolgáltatásáról. 1825

161 papp józsef és cserszki jános közötti szerződés kálnik község vagyonának 
bérléséről. 1825

162 ruzsák károly munkácsi ügyvéd levele apjához szőlőültetvények 
vásárlásáról. 1825

163
ruzsák károly folyamodványa a munkácsi kincstári 
Vagyonfelügyelőséghez zékány miklós csendőr vagyona átadásáról a 
kincstárnak.

1825–1830

164 Iratok killei jános mérnök adósságáról, amit a görögkatolikus egyháznak 
kell folyósítania. 1825

165 Antal Imre elismervénye a praisz mózestől átvett hitelről. 1825

166 Bálóczi józsef nagybégányi református pap elismervénye a kemlei 
zsigmondtól kapott kölcsönről. 1825

167 misztice község igazolása, amelyben bizonyítják romanecz lászló 
vagyonának eltulajdonítását zékány jános által. 1826

168 mermeinstein sztrul néhai szent miklósi lakos árváinak panasza gyámjukra, 
hormert salamonra, örökségük elfecsérléséről. 1826–1827

169 derecskei menyhért munkácsi lakos elismervénye a ruzsák károlytól 
kapott kölcsönről. 1826

170 mihócs mihály munkácsi lakos elismervénye a ruzsák károlytól kapott 
összegekről. 1826

171 ruzsák lajos levele kőrösmezőről bátyjához, ruzsák károlyhoz személyes 
kérdésekről. 1826

172 A Bereg megyei Bíróság jegyzőkönyve jurkánics pap lászló gyilkossági 
ügyében. 1827
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173 Iratok goteszmann józsefnél talált ló ügyében, amit Bojkor sándor miskolci 
lakostól tulajdonítottak el. 1827

174 misztice község igazolása romanecz jános ígéretszegéséről zékány 
jánossal szemben. 1827

175 néhai Fokel Ferenc munkácsi lakos vejének folyamodványa a munkácsi 
Bírósághoz kovács julianna kizárásáról a családi örökségből. 1827

176 garbenblumen márkus folyamodványa Bereg megye alispánjához leib 
kalus adósságának törlesztéséről. 1827

177 Braver András patikus számlái a ruzsák károlynak átadott gyógyszerekről. 1827

178 ruzsák károly ügyvéd által kiadott úti okmányok kocsisok részére, akik 
máramarosszigetre utaznak. 1827

179 petróczi levele Antalócról ruzsák károly ügyvédnek bírósági ügyekkel 
kapcsolatosan. 1828

180 Bereg megye közgyűlési jegyzőkönyve kende lászló vagyonának 
elzálogosításáról. 1828–1829

181 munkács főbírájának elismervénye a ruzsák Ferenctől kapott kilenc 
forintról kroó jános részére. 1828

182 korda károly és gorzó jános bilkei lakos elismervénye a ruzsák károlytól 
vett kölcsön visszafizetéséről. 1828

183 ruzsák károly ügyvéd folyamodványa a főszolgabíróhoz prohászka jános 
adósságának kifizetéséről. 1828

184 Bobinszky józsef ungvári lakos levele nővérének Beregszászba személyes 
kérdésekről. 1828

185 ruzsák károly levele jani sámuelhez Berger ábrahám bérlő adóztatásáról. 1829

186 halpert áron munkácsi lakos elismervénye Veinberger lieb simon ház- és 
földvásárlásairól. 1829

187 ruzsák károly és hentes jános gorondi lakos közötti szerződés 
kenyérvásárlásról. 1829

188 A Bereg megyei Bíróság határozata prohászka jános munkácsi lakos 
vagyonának elzálogosításáról. 1829

189 ruzsák károly ügyvéd számlája az általa rendelt szalonnák árának 
kifizetéséről. 1829

190 kecskeméti bíróság határozata hegedüs István és hein jános 
csődeljárásával kapcsolatosan. 1829

191 princz munkácsi lakos elismervénye a galgóczy családtagok közötti 
szerződés átvételéről. 1829

192 haldrovics munkácsi lakos elismervénye az áron páltól kapott 200 forintról. 1829

193
A zsukói görögkatolikus lelkész panasza ruzsák Ferenchez a munkács–
szentmiklósi domínium intézőjére erőszakos viselkedése és Istenkáromlása 
miatt.

1830

194 róth leib beregszászi kocsmabérlő folyamodványa a királyhoz, amelyben a 
város kocsmabéreltetési szabályát bírálja. 1830

195 A királyi biztos értesítése komlósi lászlónak és ruzsák Ferencnek a 
miszticei és lukovói királyi adományokról. 1830
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196 ruzsák Ferenc munkácsi lakos elismervénye a fiának, ruzsák károlynak 
átadott földterületekről. 1830

197 ruzsák károly és Feldmann Izsák bérlő közötti szerződés lakóház bérlésére. 1830

198 A munkácsi Városi tanács igazolása földterületek eladásáról ruzsák 
károlynak. 1830

199 szilágyi jános miskolci ügyvéd levelezése ruzsák károly ügyvéddel koglar 
Ferenc bírósági peréről. 1830

200 ruzsák károly ügyvéd levele fiához miszticére családi és gazdasági 
ügyekről. 1830

201 zelik áron beregszászi lakos elismervénye a klein Farkastól felvett hitelről. 1835

202 A munkácsi Városi tanács határozata szabó jános és gőz sámuel közötti 
vitáról. 1835

203 A kovászói timsógyár számlái (kiadásokról, bevételekről). 1831

204 Bereg megye igazolása, amelyben meják Ferenc tiszaújlaki lakos vagyoni 
és családi ügyeinek vezetését ruzsák károly ügyvédre bízza. 1831

205 szilágyi jános ügyvéd levelezése ruzsák károllyal bírósági ügyekkel 
kapcsolatosan. 1831

206 losonci lászló levele ruzsák károlyhoz bírósági ügyekben. 1831

207 megegyezés krosz Boldizsár hagyatékának felosztása ügyében az örökösök 
között. 1831

208 szavka mihály munkácsi lakos kötelezvénye a ruzsák károlytól felvett 
kölcsön visszafizetéséről. 1831

209 A Bereg megyei Bíróság értesítése ruzsák károlynak meisels ábrahám 
adósságainak megszüntetéséről. 1831

210 ruzsák károly munkácsi ügyvéd levele apjának ruzsák Ferencnek vitás 
vagyoni és családi kérdésekben. 1831

211 szilágyi jános kecskeméti ügyvéd levele ruzsák károlynak bírósági peres 
ügyekről. 1832

212 A vármegyei ülnök levele ruzsák Ferenchez a be nem küldött bírósági 
iratok ügyében. 1832

213 Iratok lipcsi sándor földterületének elzálogosításáról ruzsák károly által. 1832

214 A Bereg megyei Bíróság idézése Bornemissza jánosnak, joó Imrének 
patrónusi kötelezettségük elmulasztása miatt templomépítés alkalmával. 1832

215 számlák adósságokról. 1832–1836

216 A kecskeméti Bíróság határozata pénzügyi viták szabályozása és 
eldöntésével kapcsolatosan. 1832

217 siseva Antal váltója a juhász jánostól kapott 22, 34 forintokról. 1832

218 klein Borbála roszosi lakos elismervénye a bátyjától, klein jánostól kapott 
hitelről. 1832

219 Iratok pavlicsek Ferenc és józsef hiteleiről, melyeket ruzsák károlytól vettek fel. 1832

220 Bereg megye szolgabírájának értesítése Buzinszky sándor munkácsi 
lakoshoz a munkácsi református papnak fizetett adóról. 1832

221 ruzsák Ferenc levele ruzsák károlynak családi és vagyonügyi kérdésekről. 1832
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222 ruzsák károly munkácsi lakosnak a kézművesekkel kötött szerződése 
építkezésekről és tatarozásról. 1832

223 Bereg megye Bíróságának munkácsra küldött idézései a tárgyalásokra. 1833
224 kricsfalusy sándor elismervénye a ruzsák károlynak zálogba adott földekről. 1833
225 kricsfalusy sándor folyamodványa egyik rokonához kölcsön ügyében. 1833
226 ruzsák károly ügyvéd számlái kiadásairól. 1833

227 zasztulka lászló kőműves és munkáltatója, ruzsák károly között létrejött 
munkaszerződés. 1833

228 lang Vitus munkácsi lakos megbízója ruzsák károly ügyvéd nevére hakel 
Ferenc ungvári lakos örököseivel folytatott pereskedés ügyében. 1834

229 hollós dániel ungvári ügyvéd levele ruzsák károlyhoz tárgyalások 
időpontjairól és más bírósági ügyekről. 1834

230 ruzsák Ferenc panaszlevele a megyéhez Barkóczi birtokosra, aki szénát 
tulajdonított el tőle jogtalanul. 1834

231 kezes Ferenc munkácsi lakos panaszlevele loszkovics Anna bántalmazása 
miatt. 1834–1835

232 Iratok ruzsák Ferencnek a kodró károly által okozott károkról, azoknak 
tárgyalásáról. 1834–1835

233 kricsfalusy sándor vagyonának elzálogosításáról ruzsák károlynak. 1834

234 Ungvári ügyvéd folyamodványa ruzsák károlyhoz esztreuher józsef 
tartozása ügyében. 1834

235 ruzsák károly ügyvéd számlái a saját részére kiküldött árukról. 1834

236 Buhavinkai jobbágy kötelezvénye a ruzsák Ferenc művésznek kifizetendő 
adósságáról. 1834

237 A kelecsényi görögkatolikus pap panasza hrehus györgyre becsületsértés 
ügyében. 1835–1837

238 Adásvételi szerződések, amelyeket ruzsák károllyal kötöttek. 1835

239 romonyuk gergely szajkófalvai lakos földterületeinek elzálogosításáról 
Varcaba györgynek. 1835

240 zelek áron muzsaji lakos elleni csődeljárásról. 1835–1840
241 ruzsák károly munkácsi ügyvéd kiadásainak és bevételeinek lajstroma. 1835
242 ruzsák károly feleségének küldött levele. 1835

243 kimutatások a szajkófalvai lakosok által ruzsák károly részére végzett 
úrbéri munkákról és természetben fizetett adókról. 1836

244 rot lieb által ruzsák károlynak kiadott megbízólevél, amelyben 
felhatalmazza családi és vagyoni ügyeinek igazgatására. 1836

245 egy munkácsi lakos megbízólevele ruzsák károlyhoz vagyoni és családi 
ügyeinek igazgatása ügyében. 1836

246 A Bereg megyei Bíróság idézése ruzsák károlyhoz a bírósági 
tárgyalásokon való megjelenésre. 1836

247 Iratok Vilmányi mihálynak ruzsák károllyal szemben elkövetett 
becsületsértés ügyében. 1836

248 Iratok Benedek erzsébet munkácsi lakos panasza alapján lefolytatott 
örökösödési ügyről. 1836–40
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249 tanúkihallgatási jegyzőkönyv Bártfalva lakosainak vitás földügyeiről. 1836

250 A munkácsi Városi tanács határozata Berg jános vagyonának felosztásáról 
az örökösök között. 1836

251 kocsi István vagyonának inventáriuma. 1836

252 gáti zsuzsanna munkácsi lakos igazolása lakóház építéséről jugenfeld 
eszter mészárosnő költségén. 1836

253 kacz zailig kaporai lakos folyamodványa a Bereg megyei szolgabíróhoz 
szedenstein salamon vereckei lakos adóssága ügyében. 1836

254 gandzulavics kaitan hosszúmezői lakos levele ruzsák károlyhoz Velber 
jogra elleni bírósági eljárásról adósságának kifizetése ügyében. 1836

255 ruzsák károly ügyvéd levele mezőkaszonyba draskóci lajosnak és dolinai 
Imrének a Fukcsik karolinának fizetendő tartozásokról. 1836

256 Az Ungvári megyei Bíróság értesítése lang Vitus adósságainak 
törlesztéséről. 1836

257 ruzsák károly munkácsi ügyvéd kötelezvénye naupt Burku adósságainak 
fedezéséről. 1836

258 Bereg megyei Bíróság értesítése tabódy István ignéci lakoshoz gorteistein 
ábrahám szerednyei lakos adósságának kifizetéséről. 1836

259 ruzsák Ferenc munkácsi ügyvéd levele fiához, ruzsák károlyhoz 
kutyájának visszajuttatásáról. 1836

260 szerződés ruzsák károly és a munkácsi jobbágyok között a föld 
megművelésére. 1836

261 ruzsák károly munkácsi ügyvéd számlái. 1836
262 ruzsák károly munkácsi ügyvéd elismervénye a kapott tégláról. 1836
263 kimutatás zsukó lakosainak adótartozásairól. 1837

264 nagylucska szolgabírájának rendelete az újdávidházai mikó erzsébet 
visszaéléseivel a legelőhasználatot illetően. 1837

265 maszalovics Imre, hajlik jános és mások megbízólevele ruzsák károlynak 
peres ügyek folytatására. 1837

266 ruzsák károly ügyfeleinek levele bírósági ügyekben. 1837

267 Iratok ruzsák károly panaszának kivizsgálásáról kallós mihály és Bocskai 
gábor becsületsértése ügyében. 1837

268 A munkács–szentmiklósi domínium bíróságának idézése dobos jános 
munkácsi lakos részére Bocskai gábor rágalmazása miatt. 1837

269 jánosi község igazolása szlancsik mária családi állapotáról. 1837
270 Iratok ruzsák károly földtulajdonjogának visszaállításáról.

271 szerződések, számlák, adásvételi szerződések, amelyeket ruzsák károly 
állított ki vagy kötött meg. 1837

272 kovács julianna munkácsi lakos vagyonának tehermentesítéséről a 
kricsfalusy sándornak kifizetett adósságok alapján. 1837–1840

273
A Bereg megyei Bíróság idézése ruzsák Ferenc részére tárgyalások 
lebonyolítására kricsfalusi sándor vagyonának tehermentesítéséről, 
adósságának kifizetéséről. 

1837–1838
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274 A Bereg megyei Bíróság idézése lincsei sándornak; iratok id. ruzsák 
Ferenc vagyonának tehermentesítéséről. 1837

275 sett jános munkácsi asztalos kérvénye a munkácsi Városi tanácshoz Franc 
Antal vagyonának tehermentesítéséről adósságának törlesztése miatt.

276 Iratok kricsfalusy sándor vagyonának tehermentesítéséről kövesligeti 
román Ferencnek kifizetett adóssága alapján. 1837–1839

277 A munkácsi hegybíró jegyzőkönyve lévai pál szőlőültetvényeinek 
értékéről. 1837

278 A kecskeméti Városi tanács jegyzőkönyve ruz mihály vagyonának 
értékéről; elismervény círláti károly budai lakostól felvett 2000 forintról. 1837–1838

279  Bereg megye árvaszéki ülésének jegyzőkönyve, folyamodványok 
levelezések seffmann Ferenc ódávidházai lakos örökségének átadásáról. 1837

280 turi Antal munkácsi lakos panasza Bereg megye alispánjához turi jános 
fiára az általa okozott anyagi károk ügyében. 1837

281 Iratok Bárány józsef és maisels mózes kereskedők tartozásáról korlát 
lászlónak. 1837–1839

282 ruzsák károly folyamodványa Bereg megyéhez Bozsár józsef adóssága 
ügyében. 1837

283 Weis jakab munkácsi lakos adósságáról, amit a nagykállói Fis áronnak kell 
megtérítenie. 1837–1839

284 munkácsi patikus folyamodványa a megyei bírósághoz Fogarasi Barbara 
adóssága ügyében. 1837

285 handelszmann róza munkácsi lakos adósságának iratai. 1837

286 kimutatás a szajkófalvai lakosok által ruzsák károlynak végzett 
munkálatokról. 1837

287 ruzsák károly gazdasági terve december hónapra. 1837
288 ruzsák károly pénztári könyve az 1837–1848 évekről. 1837–1848
289 ruzsák károly munkácsi ügyvéd bevételi számlái. 1837–1838

290 ruzsák károly munkácsi ügyvéd könyve kiadásairól és bevételeiről. 1837–1838

291 Buzinkay mihály nagylucskai lakos levele ruzsák károlyhoz gazdasági 
ügyekben. 1837–1838

292
kisalmási és makarjai lakosok tanúvallomásai, amelyekben panasszal 
élnek a munkács-szentmiklósi domíniummal szemben a fakivágások és a 
legeltetés megszüntetése végett.

1838

293 Bereg megye Bíróságának idézései ruzsák károlyhoz tárgyalások 
folytatása ügyében. 1838

294 Ismeretlen ügyvéd levele ruzsák károlyhoz bírósági ügyekről. 1838

295 konyáti ábrahám munkácsi lakos megbízólevele ruzsák károlynak, 
amelyben átadja családi és anyagi ügyei intézésének jogát. 1838

296 kivonat Bereg megye közgyűlésének jegyzőkönyvéből, ahol gavris 
Istvánnak előjogokat biztosít az úrbéri bíróság. 1838

297 Fehér péter és mária munkácsi lakosok peres ügye Fehér jános és józsef 
örökségének kisajátítása tárgyában. 1838

CsaTáry györgy: A Ruzsák-levéltár iratai  (1646–XIX. sz.) 
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298 komjáti ábrahám kisalmási lakos folyamodványa a megyei bírósághoz 
egyederi gábor törvénytelen örökségének kisajátítása ügyében. 1838

299 lonfalusi Aleksza bártházai lakos igazolása ruzsák károly 
földtulajdonjogát illetően. 1838

300 kivonat Bereg megye közgyűlésének jegyzőkönyvéből ruzsák károlynak 
bátyja és nővére peres ügyében. 1838

301 jobbék Ferencnek Bereg megye szolgabírájának levele ruzsák károlyhoz; 
herskovics Volf elkobzott vagyonának visszaszolgáltatásáról. 1838

302 köszeghy Ferenc munkácsi lakos elismervénye a ruzsák károlynak zálogba 
adott földekről. 1838

303 lévai péter munkácsi lakos elismervénye a ruzsák károlynak zálogba adott 
földterületekről. 1838

304 ruzsák károly folyamodványa Bereg megyéhez, amelyben kéri a megyei 
bizottság kiküldését családtagjainak örökösödési vitája ügyében. 1838

305 Weisz mária nagylehóci lakos folyamodványa Bereg megye alispánjához 
galmert sámuel munkácsi lakos adósságának visszafizetése ügyében. 1838

306 Iratok rombauer teodor, paulisek lipót és mások adósságának kifizetéséről 
ruzsák károlynak. 1838–1841

307 ruzsák károly ügyvéd iratkivonatai széles gábor adósaival folytatott peres 
ügyekből. 1838

308 szlin józsef munkácsi lakos elismervénye bérleti díj átvételéről. 1838

309 A Bereg megyei Bíróság értesítése ruzsák károlynak és Ferencnek ruzsák 
Aloizia adósságának kifizetéséről. 1838

310 ruzsák károly munkaszerződése Vája jános kocsissal. 1838

311 csernicska péter bilkei intéző jelentése ruzsák károlynak gazdasági 
kérdésekről. 1838

312 szajkófalva lakosainak folyamodványa ruzsák károlyhoz a szántás 
elhalasztásáról az állatok alultápláltsága miatt. 1839

313 Ügyvédek levelei ruzsák károlyhoz bírósági ügyekkel kapcsolatosan. 1839

314 A Bereg megyei Bíróság idézése komlósi gedeon munkácsi lakoshoz pap 
éva termésének károsítása ügyében. 1839

315 Bereg megye főszolgabírójának idézése ruzsák károlyhoz a miszticei 
lakosság panaszának ügyében. 1839

316 Friedrich Franc munkácsi lakos panasza joó lajosra földterület kisajátítása 
miatt. 1839

317 ruzsák károly folyamodványa Bereg megye főszolgabírójához pápai mária 
tulajdonjogát illetően. 1839

318 kis mihály munkácsi lakos elismervénye a Vécsey józsefnek elzálogosított 
házról és földekről. 1839

319 dokumentumok Bereg Anna néhai munkácsi lakos örökségének 
felosztásáról keszes Ferenc és görög Ferenc között. 1839

320 Iratok Fejér jános őrdarmai lakos örökösödési ügyéről. 1839

321 Folyamodványok az adós által felvett pénzösszegek visszafizetéséről. 1839

322 Iratok Veizer lázár adósságainak kifizetéséről Berner hersának. 1839
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323 maisek lieb munkácsi kereskedő folyamodványa a megyei bírósághoz 
ruzsák károly adóssága ügyében. 1839

324 Iratok ruzsák lajos szlatinai római katolikus pap adósságairól, amellyel 
ruzsák károlynak tartozott. 1839–1843

325 Iratok turok jános görögkatolikus pap adósságairól, amellyel moravec 
András munkácsi lakosnak tartozott. 1839

330 Iratok harnert ?? és róza munkácsi lakos adósságairól, amellyel horin 
jakabnak tartozott. 1839–1840

331 ruzsák károly ügyvéd elismervénye lengyel jackó személyes iratainak 
átvételéről, amit a főszolgabírónak adott át. 1839

332 ruzsák károly munkácsi pénztári könyve és számlái. 1839

333 ruzsák károly és munkácsi lakosok közt kötött szerződés a termés 
betakarításáról. 1839

334 Berecky józsef badalói református lelkész levele ruzsák károlyhoz peres 
ügyekről. 1840

335 szilágyi jános kecskeméti ügyvéd levelezése ruzsák károllyal peres 
ügyekről. 1840

336 András sámuel munkácsi lakos folyamodványa a Bereg megyei Bírósághoz 
Andrási józsef vagyonának felosztása tárgyában az örökösök között. 1840

337 Bereg megye közgyűlésének határozata úrbéri bíróság létrehozásáról a somi, 
zápszonyi és bótrágyi birtokosok közötti peres ügyek tisztázásának céljából. 1840

338 ruzsák károly ügyvéd feljegyzései meisel Ferenc és meisel áron peres 
ügyeire vonatkozóan. 1840

339 popovics Anna szajkófalvai özvegy panasza ruzsák károlyhoz popovics 
lászló jogtalan földhasználatáról. 1840

340 Bereg megye Bíróságának határozata kebl józsef földtulajdonjogának 
visszaállításáról. 1840

341 munkácsi lakosok elismervénye a ruzsák károly által elzálogosított 
földekről. 1840

342 Bereg megye Bíróságának idézése egy alsóvereckei lakoshoz és a munkácsi 
periman jakabhoz vagyonuk elárverezése ügyében. 1840

343 szerződés a kálniki földek adásvételéről, amely ronte jános és dobonyi 
birtokos között jött létre. 1840

344 szerződés földterületek bérbeadásáról, amely a csapolckai pazduhánius 
máer és ruzsák károly között jött létre. 1840

345 mészár mihály munkácsi lakos elismervénye a ruzsák károlytól bérbe 
kapott lakásról. 1840

346 A ruzsák család egyik tagja által összeállított tervezet, ami a ruzsákok 
vagyonát és azok örököseit veszi számba. 1840

347 Bereg megye Bíróságának határozata durnovics Ferenc puznyákfalvai 
lakosra kirótt büntetésről adósságainak ki nem fizetés miatt. 1840

348 markovics smuli dávidfalvai lakos folyamodványa a Bereg megyei 
Bírósághoz durnovics Fedor puznyákfalvai lakos ügyében. 1840
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349 Weis áron alsóvereckei lakos folyamodványa a magyar helytartótanácshoz 
kogler Ferenc kecskeméti hentes és pisger Antal pék adóssága ügyében. 1840

350 klein Barbara técsői lakos folyamodványa a Bereg megyei Bírósághoz 
kovács julianna néhai férjének adóssága ügyében. 1840–1841

351 Bereg megye Bíróságának értesítése ruzsák károlyhoz pókaszka jános 
adósságának mielőbbi törlesztéséről. 1840

352 dubróka lakosságának kötelezvénye a ruzsák károlynak fizetendő 
adósságukról és úrbéri munkák teljesítéséről. 1840

353 Iratok Fridman ábrahám adósságának törlesztéséről. 1840

354 Ismeretlen munkácsi személy igazolása ruzsák károly által apjának, 
ruzsák Ferencnek adott kölcsönről. 1840

355 gaizer pál munkácsi lakos kötelezvénye a meisels leibnek kifizetendő 
kölcsönről. 1840

356 gerzsenyi károly csernői lakos kötelezvénye a Fokhagyma jánosnak 
kifizetendő adósságáról. 1840

357 ruzsák károly munkácsi ügyvéd elismervénye gaupt Boróka kereskedőtől 
kapott pénzösszegről. 1840

358 A munkácsi görögkatolikus egyház adósainak jegyzéke, amit dóhovics 
Bazil állított össze. 1840

359 számlák a ruzsák károly birtokain dolgozó jobbágyok fizetéséről. 1840

360
ruzsák károly és Ferenc ügyvédek folyamodványa Bereg megyéhez egy 
bizottság létrehozásáról az elhunyt ruzsák Ferenc vagyonának átírása 
céljából örököseinek; határozatok ebben az ügyben.

1840

361 ruzsák károly és Weis jános kocsis között létrejött munkaszerződés. 1840

362 A ruzsák család számlái. 1840

363 gorberi András alsóvereckei intéző levele ruzsák károlyhoz, amelyben 
gazdasági ügyekről ír. 1840

364 Ismeretlen személy levele ruzsák károlyhoz birtokügyekről. 1840

365 szajkófalvai, dubrókai és más falvak lakosainak adófizetési számlái, 
melyeket ruzsák károlynak nyújtottak be. 1841–1846

366 daskó péter nagylucskai lelkész levele ruzsák károlyhoz bírósági ügyekről. 1841

367 Bereg megye Bíróságának idézése ruzsák károly ügyvéd részére 
tárgyalásainak levezetése ügyében.

368 Bornemissza jános ügyvéd folyamodványa ruzsák károlyhoz peres 
földfoglalással kapcsolatos ügyek iratainak átadásáról. 1841

369 ruzsák károly keresete Bereg megye Bíróságához galnert rot munkácsi 
lakos elleni rágalmazás miatt. 1841

370 Fogaras lakosainak tanúvallomási jegyzőkönyve lengyel András 
földterületének átadásáról Vágányi sebestyén munkácsi lakosnak. 1841

371 Bereg megye Bíróságának értesítése ruzsák károlynak a bilkei gorzó 
család és keresztelő jános közötti peres ügyek tisztázása ügyében. 1841

372 Bereg megye Bíróságának idézése ruzsák károly részére ruzsák Ferenc 
zsukói lakos vagyonának elárverezése ügyében. 1841
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373 ruzsák károly ügyvéd elismervénye ruzsák lajos lelkész vagyonának 
megvételéről, amit az árverésen adtak el. 1841

374
kivonatok Bereg megye közgyűlésének jegyzőkönyvéből Balog Ferenc 
és ruzsák károly táblabíró megbízásáról a horváth család örökségének 
felosztásáról az utódok között.

1841

375 dobra mária, moskány zsófia és más miszticei lakosok folyamodványa Bereg 
megyéhez jakab Ferenc főszolgabíró megbízatásáról hagyatéki ügyekben. 1841

376
A munkácsi Városi képviselőtestület idézése drebitkó jános cipész részére 
tárgyaláson való részvételre; majer mátyás tiszaújlaki lakos árváinak 
támogatásáról. 

1841

377
koronstein márk és rozentál zsigmond munkácsi kereskedők 
folyamodványa Bereg megye Bíróságához mizski germánnak a munkácsi 
kolostor helytartójának adósságairól.

1841

378 gajzler gold beregszászi lakos folyamodványa Feierstein gerska 
adósságainak rendezéséről. 1841

379
Bereg megye szolgabírójának elismervénye Farbenblaum mózes klacsanói 
lakos vagyona árverezéséből származó pénz átadásáról stuber józsefnek és 
horváth Annának.

1841

380 Weisvain kacz ungvári lakos kötelezvénye a proper lipótnak fizetendő 
adósságáról. 1841

381 kali luka, szadvári Iván bántházai lakosok kötelezvényei kestenbaum 
haim munkácsi kereskedőnek kifizetett adósságokról. 1841

382 munkácsi lakosok részvényei az 1841–42. évre. 1841–1842

383 Bereg megye alispánja által ruzsák károly részére kiállított útlevél 
lengyelországba való utazáshoz. 1841

384 Bereg megye alispánja által ruzsák károly részére kiállított útlevél 
galíciába való utazáshoz. 1841

385 klastromalja és Oroszvég lakosainak folyamodványa lintár Ivánnak katonai 
szolgálat alóli felmentése ügyében. 1841

386 mikó mária férjének /munkács/ elismervénye földjének ideiglenes 
átadásáról ruzsák károlynak tartozása törlesztése fejében. 1841

387 popovics munkácsi kovács számlái a ruzsák károlynak végzett munkákról. 1841

388 ruzsák károly szajkófalvai bérlőjének számlái. 1841

389 munkács főbírájának elismervénye ruzsák károlytól felvett pénzösszegről, 
tölgyesének bérbeli díjáról. 1841

390 kimutatás csukó, csapolc és kálnik községek úrbéri tartozásáról. 1842

391 Barlangi lászló levele ruzsák károly ügyvéd számára kendeles lászló és 
meisels peres ügyének állapotáról. 1842

392
Bereg megye Bíróságának és munkács város főbírájának idézése ruzsák 
károly számára. turcsányi jános professzor földfoglalási perének és más 
ügyekkel kapcsolatos iratok.

1842

393 Bereg megye Bíróságának és a munkácsi Bíróság jegyzőkönyve a munkács 
és kálnik közötti peres ügyekről. 1842

394 Adásvételi szerződések, iratok ingatlanok bérletéről ruzsák károly és más 
személyekkel kapcsolatban. 1842
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395 Icik dávid és jáworszki jános munkácsi lakosok között megkötött szerződés 
ház bérletéről. 1842

396 zanyisok lászló és jáworszki jános munkácsi lakosok között megkötött 
szerződés földrészlegük cseréjéről. 1842

397 kohutics mária munkácsi lakos kötelezvénye a pap jánosnak fizetendő 
adósságáról. 1842

398 maizelsz mária és maizelsz husmer munkácsi lakosok munkaszerződése 
Fehér Izraellel hentesi munkakör ellátására. 1842

399 kimutatás a ruzsák károly által jobbágyaitól beszedett adókról. 1843

400 Benei lászló levele ruzsák károlyhoz bírósági peres ügyekkel 
kapcsolatosan. 1843

401 ruzsák károly folyamodványa Bereg megye főispánjához egy bebörtönzött 
pásztor kiszabadítása ügyében. 1843

402 spaer rozália beregszászi szolgalány folyamodványa joó Imréné 
elzálogosított vagyonának ügyében. 1843

403 Vereg mihály munkácsi lakos nejének elismervénye földek 
elzálogosításáról. 1843

404
Alsóvereckei, zavadkai és más falvak lakosainak ruzsák károly által felvett 
tanúkihallgatási jegyzőkönyve a kencs georgij orvos által ezen falvak 
lakosainak okozott károkról. 

1843

405 Bereg megye Bíróságának iratai grincai henrik, klein sámuel, gold 
Berstein és hirs Berstein vagyoni és pénzügyi perének tárgyalásáról. 1843

406 popovics mihály bilkei lakos kérvénye ruzsák károlyhoz adósságának ügyében. 1843

407 ruzsák károly kötelezvénye gacit Burját adósságának kifizetéséről. 1843

408 munkácsi zsidók (váltói) 1840–1844 1843–1844

409 nizsalkovics karolina szerződése szőlősvégardói és lipcsei vagyonának 
bérbeadásáról ruzsák károlynak. 1843

410 ruzsák károly kimutatása kiadásairól a nagygejőci petrovai család 
malomgátjának ellenőrzése kapcsán. 1843

411 ruzsák Ferenc folyamodványa ruzsák károlyhoz kölcsönfelvétel ügyében. 1843

412 ruzsák károly munkácsi ügyvéd kiadásainak számlái. 1843

413 Varbóca lászló munkácsi lakos kötelezvénye ruzsák károly részére az 
úrbéri munkák elvégzéséről. 1844

414 szajkófalvai jobbágyok panasza ruzsák károlyra az úrbéri munkálatok 
megnehezítése miatt. 1844

415 ruzsák károly levelezése szilágyi jános kecskeméti ügyvéddel, peres 
ügyekkel kapcsolatosan. 1844

416 Bereg megye alispánjának értesítése ruzsák károlyhoz, amelyben rendkívüli 
bírósági bizottság tagjának nevezik ki a verebesi gyilkosság ügyében. 1844

417 ruzsák Ferenc Bereg megyei jegyző levele a megye adminisztrátorához 
közgyűlési jegyzőkönyvek megküldéséről. 1844

418 ruzsák károly nejének, kobb zsófiának megbízólevele a család vagyoni 
ügyeinek intézéséről. 1844
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419 A munkács–szentmiklósi domínium idézése kebel józsefnek peres 
ügyének tárgyalására. 1844

420 gadit Baruha munkácsi kereskedő folyamodványa Bereg megye 
alispánjaihoz jaszinger józsef cipészmester körözése ügyében. 1844

421 laskan gábor és ruzsák károly munkácsi lakosok vagyonügyi perének iratai. 1844

422 Bereg megye Bíróságának határozata az elhunyt ruzsák Ferenc vagyonának 
felosztásáról az örökösök között. 1844

423 Bereg megye árvaszékének határozata ruzsák károly gyámsági 
kötelezettségéről. 1844

424 gaizler pál balasagyarmati lakos elismervénye a ruzsák károly örökösének 
elzálogosított földterületekről. 1844

425 Beron Izrael munkácsi lakos elismervénye a haupt Baruhtól felvett hitelről. 1844

426 ruzsák károly levele Bereg megye főjegyzőjéhez családi ügyeiről. 1844

427 ruzsák károly folyamodványa oroszországi útlevél kiadása céljából, ahol 
lovakat szeretne vásárolni. 1844

428 Iratok ruzsák károly ügyvéd pesti és bécsi utazásainak kiadásairól. 1844

429 ruzsák károly kimutatásai bevételeiről és kiadásairól. 1844

430 A munkácsi Bíróság rendelete ruzsák károlyhoz a laskai sándornak 
kifizetendő pénzösszegről. 1844

431 kallós Ferenc munkácsi asztalos kötelezvénye ruzsák károlynak 
asztalosmunkák elvégzéséről. 1844

432 jegyzőkönyv ruzsák károly munkácsi lakos vagyonának értékéről. 1844

433 szerződés ruzsák károly és komoróc község lakosai között legelő bérléséről. 1844

434 ruzsák károly szajkófalvai intézőjének jelentése jobbágyok betelepítéséről 
a szabad területekre. 1845

435 ruzsák károly levelezése kecskeméti ügyvédekkel és tisztviselőkkel családi 
és peres ügyeivel kapcsolatosan. 1845

436
ruzsák károly nejének panasza a Bereg megyei Bíróság határozatát 
illetően, amelynek értelmében férjét kötelezték adósságának kifizetésére 
meisels ábrahám munkácsi lakos javára.

1845

437 józsef, királyi helytartó rendelete szél Imre helytartói tisztviselőnek a 
ruzsák család vagyoni állapotát illető iratok felkutatásáról. 1845

438 ruzsák károly nejének kimutatása kiadásairól. 1845
439 kimutatás a munkácsi járás jobbágyainak fuvarozásairól, a katonaság javára. 1846

440 Beregszász főügyészének rendelete a ruzsák károlynak ajándékozott 
földterületekkel kapcsolatban. 1846

441 Bereg megye Bíróságának idézése a ruzsák családhoz adósságuk 
kifizetéséről kolb máriának. 1846

442 A ruzsák család számlái, amelyeket ruzsák károly betegsége és halála 
idején fizettek ki. 1846

443 ruzsák károly számláinak jegyzéke. 1843–1844

444 gál homoky lajos császlóci birtokos értesítése ruzsák károlynénak a 
disznók etetési feltételeiről. 1846
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445 horváth Alojzia és moizel zebela ügyvédek elismervényei a ruzsák család 
örökségi és bírósági iratainak átvételéről. 1847

446
jegyzőkönyv, amit a Bereg és a szatmár megyei bíróságok vettek fel azon 
pásztorok tanúvallomásaiból, akiket ruzsák károlyné 39 disznójának 
eltulajdonításával gyanúsítottak. 

1847–1848

447 Iratok Andrási józsef munkácsi bíró adósságának kifizetéséről ruzsák 
károly nejének. 1847

448 horváth Alojzia ügyvéd levele ruzsák károly özvegyének ügyvédi fizetése 
tárgyában. 1847

449 Balka jános birtokos kötelezvénye kályhaépítésről ruzsák károly özvegye 
részére. 1847

450 Özvegy ruzsák károlyné és özv. ruzsák terézia közötti egyezség a ruzsák 
vagyon felosztásáról 1848

451 munkácsi lakosok elismervénye ruzsák károly és néhai mlacsár Ferdinánd 
özvegyének, a ruzsák terézia által elzálogosított földterületekről 1848

452 pénzelik jános csapolci lakos elismervénye a ruzsák károly özvegyétől 
kapott földbérleti díjakról. 1848

453 szunyog lajos munkácsi ügyvéd értesítése ruzsák károly özvegyének, kolb 
zsófiának és ruzsák teréziának a ruzsák lajosnak kifizetett pénzösszegről. 1848

454 A ruzsák család számlái az 1848. évről. 1848

455 Ügyvédek és ügyfelek levelei ruzsák károlyhoz gazdasági és peres ügyekről. XIX.
sz.

456 tamás ádám csomonyai lakos megbízólevele ruzsák károlyhoz bírósági 
peres ügyek lebonyolításáról.

XIX.
sz.

457 A Bereg megyei Bíróság idézése ruzsák károly részére pápai Anna 
iratainak felterjesztése ügyében.

XIX.
sz.

458 tankönyvek magyar jogból XIX.
sz.

459 ruzsák károly ügyvéd feljegyzései peres ügyekről. XIX.
sz.

460 ruzsák károly ügyvéd szerződései bérleti és zálogügyekre vonatkozóan. XIX.
sz.

461 ruzsák károly tervezete néhai krosz Boldizsár vagyonának felosztásáról. XIX.
sz.

462 Fogarasi terézia surányi lakos folyamodványa Bereg megye árvaszékéhez 
bizottság kiküldéséről férje, Fogarasi Ferenc vagyonának felosztása céljából.

XIX.
sz.

463 lipcsanka jános fogarasi jobbágy kötelezvénye lakása árának 
visszafizetéséről ruzsák Ferencnek.

XIX.
sz.

464 mikó erzsébet kötelezvénye a Weis jakabnak fizetendő adósságáról. XIX.
sz.

465 ruzsák károly anyjának levele fiához családi ügyekről. XIX.
sz.

466 A ruzsák család geneológiai leírása. XIX.
sz.
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467 A leszerelt és szabadságolt katonák névsora szolyváról  és jobbovicáról. XIX.
sz.

468 A zsukovói, a csanóci és a benedikei erdőtulajdonosok által írt jegyzőkönyv 
galuskai sándornak erdőkurátorrá való kinevezéséről. 

XIX.
sz.

469 tervrajzok, számlák a ruzsák család által épített lakóházakról és gazdasági 
épületekről.

XIX.
sz.

470 receptek ételek és sütemények készítéséhez. XIX.
sz.

471 Iratok, amelyeket nem sikerült beazonosítani. –

F. 776, op. 2, od. zb. 1–24 
1 Folyamodvány gerel mária ügyében vagyonának visszaszolgáltatásáról. 1714

2 A szarka-hegyen elterülő szőlőültetvények hegybíróinak jegyzőkönyve 
timsorpataky pál vagyonának gyarapodásáról. 1718

3 Balogh István máramarosszigeti római katolikus pap számlái ruzsák kszaver 
józsef temetési költségeiről. 1793

4 Iratok pásztélyi terézia munkácson lévő vagyonának felosztásáról. 1795

5 dobra jános miszticei lakos folyamodványa és elismervénye egy néhai kálniki 
lakos vagyonának elidegenítéséről. 1810–1823

6 A munkácsi zsidó közösség elismervénye a zsidóktól kapott hitelekről. 1818

7 Iratok koglár Ferenc kecskeméti mészáros elleni bűnvádi eljárásról az előre 
kitervelt csődjelentés miatt. 1820–1846

8 egy budai pap elismervénye a kalb zsófiával kötött házasságról. 1821
9 kimutatás gajdler pál birtokának kormányzásáról. 1821–1828
10 jegyzőkönyvek a kovászói timsógyár működéséről. 1824
11 Barlang ügyvéd értesítése Bécsből a királyi Udvari tanácsnak átadandó értékekről. 1829

12 ruzsák károly ügyvéd magyarázata Bereg megye Bíróságának kesnel Anna 
munkácsi lakos panasza ügyében, az őt ért veszteségekről. 1830

13 Berthóti Barbara gelezsei /szabolcs megye/ lakos folyamodványai anyai örök-
ségének visszaszerzéséről Barkaszón. 1834–1835

14 panaszlevél ruzsák Aloiziára és a család többi tagjára törvénytelen földfoglalá-
sok miatt. 1837

15 Vilmányi mikó mária munkácsi lakos beadványa Vilmányi mikó Imre tartozá-
sáról és örökölt vagyonuk felosztásáról. 1837

16 Iratok ruzsák Ferenc vagyonának felosztásáról az örökösök között. 1837–1842

17 ruzsák károly munkácsi ügyvéd megbízólevele paifer jánosnak, amelynek 
alapján felvásárolhatta Bozsár józsef árverésre jutott vagyonát. 1838

18 Iratok a munkácsi–nagyligeti erdőnek lakosság általi használatáról, az itt sze-
dett makk utáni adó behajtásáról. 1838

19 debreceni András gyám kimutatásai sipos józsef és keresi jános egykori árvák 
vagyonáról, Beregszászban. 1839–1842
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20 kardos györgy munkácsi lakos nevére kiállított jellemrajz megbízhatóságáról 
és erkölcsi magaviseletéről. 1840

21 Igazolás Bodnár melhior (menyhért) nevű katona haláláról, annak átadásáról 
hozzátartozóinak. 1840

22 dirmat handler megbízólevele ligeti schneider Ferdinánd szombathelyi lakos 
részére, ruzsák károlynál való jelentkezéséről vagyoni ügyeinek tárgyában. 1844

23 ruzsák károly munkácsi ügyvéd utasítása intézőjéhez, Balog jánoshoz bírósági 
fellebbezések ügyében és a szunyog lajost megillető pénzösszegről. 1844

24 A ruzsák család tagjainak hajmintái. dátum 
nélkül

Ruzsák Károly


